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Sammanfattning
Denna rapport beskriver arbetet med att dokumentera och utvärdera verktyg för 
frontend-utveckling vid företaget B3 Consulting Group. Metoderna som 
utvärderas är AMP-stack och JAM-stack. AMP-stack bygger på Apache, 
MySQL och PHP, för att bygga med den metoden har Wordpress använts. JAM-
stack bygger på JavaScript, API samt Markup, för den metoden har GatsbyJS 
samt Contentful använts. Utvärdering sker både genom användartester och hur 
metoderna upplevs ur ett utvecklarperspektiv. I arbetet ingår även arbete med 
kunder till företaget projektet utförts hos, för deras webbplatser har Wordpress 
använts.

Nyckelord: JavaScript, GraphQL, AMP-stack, JAM-stack, CMS, UX
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Abstract
This  essay describes  the work to document and evaluate  tools  for  front-end
development  at  the  company  B3  Consulting  Group.  The  methods  that  are
evaluated is AMP-stack and JAM-stack. AMP-stack uses Apache, MySQL and
PHP, Wordpress is used to build with that method. JAM-stack uses JavaScript,
API  and  Markup,  for  that  method  GatsbyJS  and  Contentful  is  used.  The
evaluation is done both through user tests and how the methods are percived
from a developer perspective. The project also includes work with customers at
the company the project is done, Wordpress is used for those web pages.

Nyckelord: JavaScript, GraphQL, AMP-stack, JAM-stack, CMS, UX
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Förord
Jag vill ge ett stort och varmt tack till alla härliga människor på B3 Consulting
Group i Sundsvall, det har varit en ynnest och väldigt givande att göra projektet
bland  så  många  och  kompetenta  människor.  Ett  extra  stort  tack  till  Tobias
Forsell som varit min handledare under projektet och varit ett enormt stöd.

Tack!
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund och problemmotivering

B3 Consulting Group (härefter B3) är ett konsultföretag med fokus på IT och
Management.  Företaget  fokuserar  framför  allt  på  seniora  konsulter  inom
branschanpassade tjänster,  digitalisering,  förnyande och effektivisering av IT
samt  digitalisering  och  förändringsledning  [1].  B3  vill  även  utvidga  sin
verksamhet  med  webbutveckling  och  som  en  del  i  det  har  de  köpt  upp
webbyrån Rebel & Bird samt börja erbjuda egen utveckling av webbplatser.

Rebel & Bird har använt sig av en teknik som bygger på mikrotjänster för att
bygga webbplatser,  en  så kallad  JAM-stack  (JavaScript,  APIs,  Markup)  [2].
Tekniken gör webbplatserna snabba och stabila [3]. B3 vill nu föra över den
kunskapen  i  sin  egen  verksamhet,  samt  testa  hur  utvecklare  och  användare
upplever  webbplatser  byggda  med  den  tekniken  jämfört  med  webbplatser
byggda  med  WordPress.  För  att  säkerställa  att  sysselsättning  finns  under
projektets gång, kommer även drift och utveckling av WordPress-webbplatser
ske.

1.2 Syfte

Syftet med projektet är att studera en teknik för utveckling av webbplatser med
hjälp av mikrotjänster, samt utvärdera hur denna teknik upplevs av utvecklare
och  användare.  I  projektet  ingår  även  drift  och  utveckling  av  WordPress-
webbplatser  för  att  få  ökade  kunskaper  om  utveckling  av  webbplatser  i
arbetslivet.

1.3 Detaljerad problemformulering

Arbetet  kommer  att  delas  upp  i  två  delar,  i  den  första  delen  kommer  två
likadana  webbplatser  skapas,  den  ena  kommer  att  skapas  i  WordPress  och
bygga på en AMP-stack (Apache, MySQL, PHP) [4], den andra webbplatsen
kommer utgå från den teknik Rebel & Bird använder sig av, en JAM-stack.
Dessa två webbplatser kommer sedan jämföras först ur ett utvecklarperspektiv,
där  ingår  bland  annat  hur  enkelt  det  är  bygga  webbplatsen  med  den  valda
metoden och hur snabbt det går att bygga webbplatsen med den valda metoden,
webbplatserna  kommer  även  jämföras  ur  ett  användarperspektiv,  där  ingår
bland annat UX-tester och olika verktyg för att testa webbplatser. Målet med
jämförelsen är att se om någon av teknikerna är att föredra framför den andra.

Den  andra  delen  av  projektet  är  att  arbeta  på  befintliga  projekt  inom
verksamheten, här kommer fokus ligga på tre projekt, två av projekten innebär
förvaltning  av  befintliga  webbplatser  och  det  tredje  är  utveckling  av  en  ny
webbplats, mest fokus kommer vara på den webbplats som är under utveckling.
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Alla tre webbplatserna utvecklas eller är utvecklade i WordPress. Målet med
denna del är att få erfarenhet om hur webbutveckling bedrivs i arbetslivet.
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2 Teori
JAM-stack: JAM-stack är en metod för att bygga webbplatser som bygger på 
att man använder sig av JavaScript för all dynamisk programmering under 
begäran- / svarsfasen, detta körs från klienten. APIer används för alla 
serverprocesser och databashantering, dessa anropas via HTTPS med 
JavaScript, det spelar ingen roll om APIet är specialbyggt eller kommer från en 
tredje part. Markup, mallar för att skapa statisk HTML-kod under körning, detta
kan ske genom en sidgenerator eller byggverktyg för webbapplikatioer. Tanken 
är att metoden ska ge bättre prestanda, högre säkerhet, är skalbart och underlätta
utveckling [2].

AMP-stack: AMP-stack är en metod för att utveckla webbplatser som bygger 
på att man använder sig av Apache eller liknande programvara för att skapa en 
webbserver. MySQL eller annan databashanterare för att lagra data och PHP för
att skapa sidor från webbservern och hämta data från databasen [4].

GraphQL: GraphQL är ett frågespråk för APIer, det gör det möjligt att ställa 
specifika frågor till ett API med vilken data man vill ska skickas tillbaka, till 
exempel ett visst antal av något eller endast namnet när namn, ålder ort lagrats. 
Detta ger ett mindre dataflöde och bättre kontroll över den data som hämtas 
från APIet [5].

React: React är ett JavaScriptbibliotek för att skapa dynamiska webbplatser, det
ger möjligheten att arbeta med moduler som gör webbplatserna enkelt skalbara, 
det använder även språket JSX som är en blandning av JavaScript och HTML. 
React använder sig av något som kallas props för att skicka data mellan 
komponenter, detta liknar variabler, de tilldelas ett namn och ett värde [6].

GatsbyJS: GatsbyJS (härefter Gatsby) är ett JavaScriptramverk som bygger på 
React och GraphQL. Gatsby skapar statiska HTML-sidor utifrån mallar som 
skapas i ramverket och den data som det hämtar under produktionen. I Gatsby 
är det möjligt att skapa GraphQL-frågor för att hämta data från ett API som 
sedan skrivs ut på sidan. Gatsby har även möjligheten att använda plugin för att 
ge ytterligare funktionalitet åt webbplatserna som skapas, pluginen installeras 
via Node och npm. Gatsby har ett eget CLI för att skapa en grundstomme att 
bygga ifrån [7].

Headless CMS: Headless Content Management System (härefter Headless 
CMS) är en variant av CMS som är frikopplad från någon form av front-end, 
det fungerar i första hand som ett API och leverar data på förfrågan, formatering
av data sker i front-end, detta gör att all data blir centraliserad och kan nås från 
flera olika kanaler, det tar även bort behovet av migrering av databaser då all 
data är molnlagrad [8].
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Contentful: Contentful är ett Headless CMS som ger möjlighet att skapa 
datamodeller, så kallade Content model, och sedan fylla dessa med data. 
Contentful fungerar som ett API med stöd för GraphQL vilket gör det möjligt 
att hämta valfri data. Det är möjligt att skapa olika roller, till exempel en som 
endast kan skriva in data medan en annan även kan skapa datamodeller [9].

Webhook: En webhooks gör det möjligt för webbplatser eller 
webbapplikationer att berätta för andra webbplatser eller webbapplikationer att 
något har hänt, detta sker genom att webhooken är inställd att reagera på 
specifika event, när dessa sker görs ett POST-anrop över HTTP till den 
mottagande webbplatsen eller webbapplikationen som då vet att händelsen skett
[19].

Netlify: Netlify är ett webbhotell som har stöd för sidgeneratorer, till exempel 
Gatsby, samt webhooks, det gör det möjligt att publicera koden från ett 
gatsbyprojekt, Netlify kör då koden för att generera sidor som sedan lagras på 
servern och nås som från ett vanligt webbhotell, med web-hooks kan Netlify 
veta om en ändring gjorts där sidan hämtar sin data och generar då nya sidor så 
webbplatsen uppdateras med den nya datan. Netlify har även ett eget system för
formulär och miljövariabler [10].

Maskininlärning: Maskininlärning är algoritmer som går igenom data för att 
se mönster och kunna göra förutsägelser utifrån dessa mönster [11].

Guess.js: Guess.js är ett samling bibliotek som möjliggör maskininlärning på 
webbplatser för att öka användarupplevelsen, guess.js använder sig av Google 
Analytics för att se vilka sidor inom samma webbplats en användare med störst 
sannolikhet kommer besöka från sin nuvarande sida och förladdar den sidan, 
vilket gör övergången mellan sidorna avsevärt snabbare [12].

Windows Subsystem for Linux: Windows Subsystem for Linux (härefter 
WSL) är en funktion i Windows som gör det möjligt att använda Linuxverktyg, 
till exempel terminalen Bash med funktionaliteten från Linux [13].

Wordpress: Wordpress är ett Content Management System (CMS) som bygger 
på språket PHP. Wordpress använder sig av en AMP-stackmodell för att hantera
sin data. Cirka 33 procent av webbplatser på internet använder Wordpress [18].

Mikrotjänster: I detta arbete syftar mikrotjänster till ett webbprojekt där 
utvecklingen är uppdelad på olika tjänster, till exempel att GatsbyJS används 
för att skapa koden och Contentful används för att lagra data.
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3 Metod

3.1 Del 1 – Utveckling med mikrotjänster

Den teknik som Rebel & Bird använt för att bygga sin webbplats innefattar 
GatsbyJS, Contentful, Google Analytics, Guess.js samt Azure. I detta projekt 
kommer samma uppsättning användas men med skillnaden att webbhotellet 
Netlify kommer att användas för att hysa webbplatsen, detta på grund av 
bristande kunskap i användandet av Azure samt att Netlify rekommenderas av 
Gatsby för att hysa webbplatser skapade med Gatsby, Netlify erbjuder även 
tjänster som underlättar utvecklingsarbetet, till exempel stöd för formulär, 
miljövariabler och så kallade web-hooks [2]. Programmering kommer att ske i 
verktyget Visual Studio Code (härefter Visual Studio) som är en gratis 
kodredigerare skapad av Microsoft [3]. Webbplatsen kommer endast skapas för 
fullstor datorskärm och inte mobilanpassas.

För att bygga den motsvarande Wordpresswebbplatsen kommer Wordpress 
användas och kod kommer att skrivas i  Visual Studio.

Utvecklingen kommer att börja med att en moodboard samt wireframes skapas i
programmet GIMP. Ett konto på Contentful kommer att skapas där data 
kommer skapas för att Gatsby ska kunna hämta något därifrån. Webbplatsen 
kommer att skapas med hjälp av Gatsby, den kommer först byggas för att hämta
data från Contentful och sedan utökas med plugin för att ge möjlighet att arbeta 
med bilder samt Guess.js. Gatsby har ett inbyggt system för lokal testning under
utveckling, detta kommer användas under utvecklingen. Löpande under arbetes 
gång kommer webbplatsen läggas upp på Netlify för att ge möjlighet att testa 
och se att den fungerar som tänkt.

Wordpresswebbplatsen kommer byggas för att innehålla samma sidor och 
funktioner som webbplatsen byggd med Gatsby, utvecklingen kommer att ske 
på en lokal webbserver för att testa att allting fungerar, den kommer sedan 
publiceras på en publik webbserver.

För att utvärdera utvecklingen av mikrotjänster ur ett utvecklarperspektiv 
kommer arbetet titta på några olika aspekter gentemot Wordpress:

• Hur enkelt/svårt det upplevs att arbeta med metoden.

• Hur lång tid det tar att utveckla med metoden.

• Vilka hjälpmedel finns för att arbeta med metoden.
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• Vilka fördelar/nackdelar upplevs finnas med metoden.

UX-testningen kommer att ske genom att användare blir kontaktad via epost där
länk kommer att finnas till de två sidorna och de blir ombedd att använda de 
båda sidorna och sedan svara på medföljande frågor:

• Upplevde du någon skillnad i användandet av de två sidorna?

• Föredrog du någon av de två webbplatserna?

• Om du föredrog någon, varför föredrog du den?

Resultaten kommer sedan att presenteras kvalitativt.

Utöver användartester kommer testar att utföras med Lighthouse som är ett 
plugin till Google Chrome som mäter prestanda, kvalitet samt korrekthet för 
webbplatser och presenterar resultatet som en rapport [22]. Valiering av HTML-
kod kommer att ske med W3C Markup Validation Service som kontrollerar om 
den genererade HTML-koden stämmer överens med givna standarder [23].

3.2 Del 2 – Utvecklingsarbete på B3

Arbetets andra del kommer att ske inom befintliga projekt på företaget, det är 
tre webbplatser som ska arbetas med, två med förvaltning och en webbplats 
som är under utveckling.

På den första webbplatsen som ligger under förvaltning (härefter Webbplats A), 
ska en justering göras av RSS-flödet, en extern källa läser in nyheter från sidan 
och använder dessa i en app, för att utvalda bilder ska visas i appen måste en 
enclosure-tagg läggas till i RSS-flödet.

På den andra webbplatsen under förvaltning (härefter Webbplats B), måste en 
sortering i en csv-fil ändras, då den idag sorteras efter fel värde.

Den tredje webbplatsen som är under utveckling (härefter Webbplats C), ska en 
megameny skapas, en mobilmeny skapas, formulär ska skapas samt att 
webbplatsen ska mobilanpassas. Webbplatsen använder Wordpresspluginet 
WPBakery enligt kundens önskemål, detta används för att skapa och placera 
element på Wordpresswebbplatser [14].

De tre webbplatserna använder sig av Wordpress, kod och utveckling kommer 
att ske i Visual Studio, ändringar kommer att laddas upp till webbserver med 
hjälp av FileZilla som är ett program för hantering av anslutning till FTP [4]. 
Under utvecklingen av Webbplats C kommer Github användas för 
versionshantering. Webbservern kommer att köras från WSL.

6
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3.3 Etiska överväganden

Inga  namn  eller  kontaktuppgifter  till  testpersonerna  i  studien  kommer  att
presenteras, de kommer att hållas helt anonyma. Svar via e-post kommer att
kopieras och lagras i en lokal fil, det ursprungliga e-postmeddelandet kommer
sedan raderas. Testpersonerna kommer innan studien börjar bli informerade om
vad studien innebär och vad de förväntas göra, de får därefter besluta om de vill
delta  i  studien.  Svaren  från  testpersonerna  kommer  att  sammanställas  och
skrivas  om,  svaren  kommer  sedan presenteras  kvalitativt  för  att  undvika  att
formuleringar från testpersonerna ska kunna identifieras. Utvecklarperspektivet
kommer  att  besvaras  av  författaren  till  detta  arbete,  denne  godkänner  allt
användande av dennes namn, kommentarer och åsikter.

På önskemål av B3 kommer alla kunder att anonymiseras, de webbplatserna
kallas därför i rapporten Webbplats A, Webbplats B, samt Webbplats C.

7
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4 Konstruktion

4.1 Del 1 – Utveckling med mikrotjänster

4.1.1 Moodboard och wireframes

Moodboard och wireframes skapades med programmet GIMP. Moodboarden
visar de färger och typsnitt som ska användas. Figur 1 visar moodboarden, den
visas även i Bilaga R.

Wireframes skapades för bestämma layout för alla sidor. Wireframe för startsida
visas i  Bilaga S.  Bloggsida och nyhetssida har samma layout och delar därför
wireframe,  Bilaga T.  Blogginlägg  och nyhet  delar  också  samma layout  och
därmed wireframe,  Bilaga U.  Wireframe för  sida  Om oss  visas  i  Bilaga V.
Wireframe för kontaktsida visas i Bilaga W.

4.1.2 Skapa data i Contentful

I Contentful skapades fyra Content models, som beskriver hur datan ska vara
strukturerad  och  vad  den  ska  innehålla  [9],  en  modell  för  nyheter,  en  för
blogginlägg, en för sidan Om oss och en för startsidan. Modellen för nyheter
innehåller en rubrik, en bild, en slug som anger namnet för sidan i adressfältet,
samt ett längre textstycke. Modellen för ett blogginlägg innehåller en rubrik, en
slug, en bild, en kortare beskrivning, en längre text, ett publiceringsdatum, samt
nyckelord. Modellen för sidan Om oss består av en rubrik, en bild, en längre
text, samt en till bild. Modellen för startsidan består av en längre text samt en
bild.  Dessa  modeller  fylldes  sedan  med  data  för  att  kunna  läsas  under

8
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byggnadsfasen  av  webbplatsen.  En  webhook  skapades  i  Contentful  för  att
koppla det till webbhotellet som bygger om webbplatsen när ändringar görs i
Contentful. Figur 2 visar en Contetn model i Contentful.

4.1.3 Skapa sida i Gatsby

Ett nytt projekt skapades med Gatsby CLI. Tre mappar skapades, components,
pages och templates, i mappen pages skapdes undermapparna blog och news,
detta för att routingen ska stämma, <adress>/blog/ och <adress>/news/ ska gå
till  sidorna  Blogg  respektive  Nyheter.  Tre  filer  med  namnet  index.js  en  för
mappen pages, en för mappen blog och en för mappen news, filerna about.js,
contact.js  och  success.js  skapades  också  under  mappen  pages.  I  mappen
components  skapades  filerna  layout.js,  header.js  och  footer.js.  I  mappen
templates  skapades  filerna  blog-post.js  samt  news-post.js.  I  rootkatalogen
skapades filerna gatsby-config.js samt gatsby-node.js. 

Det första som gjordes var att skapa startsidan i index.js i mappen pages. I filen
görs en fråga med GraphQL som hämtar data från ett objekt på Contentful som
är skapat från den Content model som beskriver startsidan, den innehåller en
brödtext samt en bild, dessa skrivs sedan ut på sidan som en div samt en bild,
koden flyttades sedan över till  en komponent som döptes till  greeting.js  och
lades i mappen components, se Bilaga G, komponenten läses sedan in på sidan
index.js,  se  Bilaga Q.  För att hämta data från Contentful används ett plugin,
gatsby-source-contentful, detta anges i filen gatsby-config.js, se Bilaga B, under
module.exports anges först metadata för sidan, titel, beskrivning, författare samt
länkar för menyn, vad de ska heta samt vart de leder. Efter metadatan anges
plugin med eventuella inställningar, för gatsby-source-contentful måste space id
samt access token anges som kommer från kontot på Contentful.  Ytterligare
fyra plugin lades till, gatsby-plugin-sharp samt gatsby-transformer-sharp för att
ge utökade möjligheter att arbeta med bilder, gatsby-transformer-remark för att
läsa  markdown-text  korrekt,  samt  gatsby-plugin-react-helmet  för  att  hantera
webbplatsens metadata och data i header. För att hantera miljövariabler används
pluginet dotenv som läser in miljövariabler från filen .env i rootkatalogen.

I filen layout.js, Bilaga A, skapas en mall för hur sidan ska struktureras, klassen
tar  emot  en  prop som kallas  children  och innehåller  den data  som kommer
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Figur 2: Content model i Contentful
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skrivas mellan Layout-taggarna.  Det görs en static  query som är ett  sätt  för
komponenter att göra GraphQL-anrop [7], här hämtas sidans metadata från filen
gatsby-config.js,  detta används sedan för att skriva ut metadata med hjälp av
react-helmet, samt skapa huvudmeny och footer. Sidhuvud skapas som en egen
komponent,  header.js, och läses in i  layout.js,  sidans titel samt menylänkarna
som angavs i gatsby-config.js skickas med till header.js som props. I header.js
skrivs länkarna ut med hjälp av Link som är en del av Gatsby för att hantera
länkar och ger bland annat sidan möjlighet att till viss del förladda sidor när
användaren håller muspekaren över en länk [7]. Länkarna skrivs ut som en lista.
Figur 3 visar menyn utskriven på sidan.

I  layout.js  skrivs sidhuvud med meny ut, därefter en div med klass  container,
som innehåller propsen children som skickades med till komponenten, därefter
skrivs sidfoten ut som också lästs in som en komponent från footer.js, Bilaga F,
den innehåller endast en kort text.

För att skapa bloggposter och nyheter byggdes först mallar i filerna blog-post.js
samt news-post.js, Bilaga O samt Bilaga P. Dessa sidor gör GraphQL-anrop och
hämtar data från den post som har samma slug (adress) som sidan har, datan
skrivs  sedan  ut  som  HTML-element.  För  att  skapa  sidorna  används  filen
gatsby-node.js,  i  den filen används en metod som är inbyggd i  Gatsby,  som
skapar statiska HTML-sidor från data som hämtas, först anges vilka modeller
som ska används för att skapa sidorna, på denna sida  blog-post.js  samt  nes-
post.js, därefter görs ett GraphQL-anrop för att hämta slugs för alla poster från
en viss Content model på Contentful, för varje post skapas en sida utifrån den
modell  som  angetts  för  postens  typ,  filerna  läggs  sedan  i  mapparna  news
respektive blog för att sökvägen ska bli <adress>/blog/<bloggpost> respektive
<adress>/news/<nyhet>. 

För  att  lista  alla  bloggposter  respektive  nyheter  används  sidorna  index.js  i
mapparna blog samt news,  Bilaga H samt  Bilaga I.I dessa filer görs en fråga
med GraphQL som hämtar alla poster i sjunkande ordning sorterat på datum de
skapades, posterna skrivs sedan ut som länkar till varje post med en bild, rubrik
samt en kort version av texten. Frågan hämtar också totalt antal poster vilket
skrivs ut på sidan. Figur 4 visar hur ett inlägg skrivs ut på bloggsidan.
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Figur 3: Huvudmeny Gatsbysida
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På startsidan länkas de tre senaste nyheterna samt de tre senaste bloggposterna,
för att skriva ut dessa skapades två komponenter,  last-five-news.js  samt  last-
five-blogs.js, Bilaga C samt Bilaga D. Komponenterna använder GraphQL för
att hämta de senaste tre posterna av en viss Content model, sorterat sjunkande
utifrån vilket datum de skapats, posterna skrivs sedan ut som länkar i en div.
Komponenterna placeras sedan ut på startsidan i filen index.js, Bilaga Q. Figur
5 visar hur de tre senaste blogginläggen skrivs ut.

Filen  about.js  skapar  en  sida  med  information,  den  använder  en  fråga  med
GraphQL och hämtar det senaste inlägget av aktuell Content model, den data
som hämtas skrivs sedan ut på sidan, en bild används som bakgrund till sidans
rubrik genom att använda den hämtade bilden i CSS-kod. Figur 6 visar utskrift
av rubrik med inläst bild som bakgrund.
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Figur 4: Utskrift av länk till bloggpost.

Figur 5: Tre senaste 
blogginläggen.
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För att bygga kontaktsida används filen  contact.js, Bilaga L.  Den läser in en
komponent,  form2.js, Bilaga K.  Formuläret i  form2.js  är ett HTML-formulär
med logik skriven i JavaScript för att kontrollera att fält är ifyllda på korrekt
sätt.  Komponenten använder props för att  lagra den data användaren fyller i
samt eventuella  felmeddelanden.  Formuläret  använder  sig av en funktion på
webbhotellet Netlify som gör det möjligt att skapa HTML-formulär med POST-
funktion, formulären skickas då till en inbox på webbhotellet eller kan väljas att
vidarebefordra  till  en  e-postadress,  formuläret  behöver  ha  värdet  'data-
netlify=”true”', värdet 'data-netlify-honeypot=”<valfritt fält>”' för att använda
ett dolt fält till att stoppa botar [20]. En sida som formuläret skickar användaren
till efter lyckad sändning skapades med success.js, Bilaga M.

Ytterligare  två  plugin  används  i  gatsby-config.js,  gatsby-plugin-google-
analytics, som kopplar sidan till Google Analytics via spårnings-id från Google-
konto, samt gatsby-plugin-guess-js, som lägger till guess.js till webbplatsen, det
kopplas till Google Analytics via ett vy-id samt JSON web tokens, det anges
även mellan vilka datum guess.js ska kontrollera aktivitet.

4.1.4 Skapa sida i Wordpress

För att åstadkomma en likadan webbplats i Wordpress skapades först ett nytt
Wordpresstema,  i  detta  skapades  filerna  404.php,  about.php,  blogpage.php,
contact.php,  footer.php,  functions.php,  header.php, index.php,  indexpage.php,
newspage.php, screenshot.png,  single.php,  style.css,  samt filen  main.css  i  en
undermapp med namnet css. I filen  style.css  angas information om temat, så
som namn, skapare och version, samt länk till  den CSS-fil som används för
temat.  index.php består av en loop för att skriva ut innehåll för sidor som inte
använder någon mall, se Figur 7. 
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Figur 6: Utskrift av rubrik med bakgrund.

Figur 7: The loop i index.php.
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screenshot.png  är  en  bild  som  visas  för  temat  i  Wordpress
administrationsgränssnitt.  404.php  är  den  sida  som  visas  om  användaren
försöker nå en sida som inte finns, i detta tema är det endast en text om att sidan
inte finns.  footer.php innehåller HTML-kod för sidfoten som endast innehåller
en text. header.php innehåller sidans head-element samt sidans huvudmeny, för
att  visa  menyn  används  wordpress-funktionen  wp_nav_menu  som  gör  det
möjligt att i administrationspanelen ange vilka sidor som ska finnas i menyn
[21]. Figur 8 visar koden för huvudmenyn.

I filen  functions.php anges inställning för att möjliggöra utvald bild på sidor i
temat.  single.php  används för att  skriva ut enskilda bloggposter och nyheter.
Den använder the loop likt  index.php  men skriver även ut utvald bild om en
sådan finns. Den lägger även till klasserna single-post-featured-image för utvald
bild samt single-post-content för övrig innehåll, detta för att underlätta CSS.

about.php  används för att skriva ut Om oss-sidan, den använder the loop och
skriver ut  sidans rubrik som en h2-tagg med klassen  about-title  samt övrigt
innehåll på i en div med klassen about-container.

contact.php använder the loop för att skriva ut sidans innehåll, det läggs i en div
med klassen contact-container.  Kontaktsidan använder shortcode från pluginet
Contact form 7 för att skapa formulär och ge det funktionalitet.

För  att  skilja  på  inlägg  skriva  som  blogginlägg  samt  nyheter  skapades  en
kategori  i  administrationsgränssnittet  för  respektive  del.  För  att  räkna  hur
många poster som finns i en kategori och skriva ut det på sidan används koden i
Figur 9,  den hämtar en kategori utifrån kategorins id och hämtar hur många
inlägg det finns i kategorin, detta skrivs sedan ut på sidan.

blogpage.php  skriver  ut  alla  bloggposter  med en bild,  rubrik,  förkortad  text
samt Läs mer-länk. Sidan använder the loop tillsammans med en WP_Query
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Figur 8: Huvdmeny i Wordpress.

Figur 9: Räknar inlägg i kategori.
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som anger namnet på kategorin loopen ska skriva ut inlägg från. Figur 10 visar
koden för att skapa sidan.

Newspage.php är skapad på samma sätt som blogpage.php med skillnaden att
namnet på kategorin som poster skrivs ut från är news istället för blog, samt att
klassen för varje nyhet är newspage-news-div istället för blogpage-blog-div.

Indexpage.php använder tre loopar för att skriva ut innehåll, en vanlig loop för
att skriva ut innehåll som skapas i administrationsgränssnittet samt en loop för
att skriva ut länkar till tre senaste nyheterna och en loop för att skriva ut länkar
till  tre  senaste  bloggposterna.  För  att  skriva  ut  tre  senaste  nyheterna  och
bloggposterna  används  en  WP_Query  där  kategori,  att  inlägg  ska  vara
publicerade  samt  hur  många  poster  som  ska  hämtas,  anges.  De  hämtade
posterna skrivs ut som en länk till inlägget med rubrik och en förkortad text.
Figur 11 visar loopen för att skriva ut tre senaste nyheterna.
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Figur 10: Bloggsida i Wordpress.
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4.1.5 Publicering

För  att  publicera  webbplatsen  skapad  med  Gatsby,  skapades  ett  konto  på
webbhotellet Netlify, kontot kopplades till ett repository på ett Githubkonto som
Netlify läser  filerna  ifrån,  i  Netlify  angavs  även miljövariabler  som behövs
under  byggnadsfasen  av  webbplatsen,  för  att  sedan  publicera  och  bygga
webbplatsen pushades filerna i projektet till Github, varpå Netlify känner av att
det sker och börjar bygga sidan utifrån de filer som laddats upp, för att sedan
uppdatera webbplatsen pushas nya filer till Github. Webbplatsen lades upp på
https://infallible-snyder-433997.netlify.com/ 

För att lägga upp Wordpresswebbplatsen gjordes först en export av databasen,
därefter lades Wordpress till som funktion på ett konto på ett webbhotell, temat
laddades  upp  via  FTP  och  databasen  importerades  via  phpMyAdmin.
Webbplatsen lades upp på http://joellindberg.com/ 

4.1.6 Användartester

Användartesterna skedde genom att e-post skickades till  15 personer med en
kort förklaring vad projektet går ut på samt att de ombeds använda de två olika
webbsidorna och därefter svara på de medföljande frågorna:

• Upplevde du någon skillnad i användandet av de två webbplatserna?

• Föredrog du någon av de två webbplatserna?

• Om du föredrog någon, varför föredrog du den?

Svaren sammanställdes sedan för att presenteras kvalitativt.
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Figur 11: Skriver ut senaste tre nyheter i Wordpress.
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4.2 Del 2 – Utvecklingsarbete på B3

4.2.1 Webbplats A

På webbplatsen har under projektarbetets gång ett plugin skapats för att länk till
utvald bild ska skickas med i RSS-flödet. Figur 12 visar koden för pluginet.

Koden  hämtar  aktuell  post  från  Wordpress  och  kontrollerar  om den  har  en
utvald bild, om så är fallet används postens id för att hämta webbadressen till
bilden, storleken på bilden samt vilken typ av bild det är. En textsträng i form
av en enclosure-tagg skapas sedan med informationen från posten, textsträngen
läggs till och skickas med RSS-flödet.

4.2.2 Webbplats B

På webbplatsen finns en funktion att ladda ned en CSV-fil med guider kopplade
till företaget, med namn, språk, kontaktuppgifter och liknande. Filen sorterades
inte korrekt enligt efternamn, förnamn som kunden hade önskemål om, listan
sorterades istället efter efternamn och e-post. Utskriften sköts av ett plugin som
skrevs i en äldre version av PHP och skapade en associativ array, där nyckeln
för varje värde skapades från efternamn hopslaget med e-postadressen, arrayen
sorterades  sedan med ksort,  som sorterar  efter  nyckeln i  en associativ  array
[15]. Genom att  ändra sorteringsmetod till  asort,  som sorterar efter  värden i
arrayen [16], sorterades listan enligt kundens önskemål.

16

Figur 12: Plugin för att lägga till enclouser-tagg
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4.2.3 Webbplats C

För att bygga megamenyn användes ett plugin som heter Max Mega Menu som
gör det möjligt  att  omvandla menyer  i  Wordpress till  en megameny.  För att
bygga menyn enligt kundens önskemål fylldes megemenyn med HTML-kod för
att skapa element med text, listor och länkar.

Varje textblock är ett eget HTML-element, varje element är en länk till olika
undersidor. För utseendet har CSS-skrivits. Ett antal script har skapats för att få
den funktionalitet kunden önskat med menyn. Figur 14 visar ett JavaScript för
att visa vilken sida användaren är på i menyn.

En  särskild  klass  megamenu-check-current-page  har  lagts  på  alla  länkar  i
megamenyn, när en sida laddas kontrollerar scriptet webbplatsens adress mot
alla länkar i menyn och om någon matchar adressen ges den länken klassen
megamenu-current-page som markerar den aktuella länken i menyn.

Figur 14  visar ett script skrivet i jQuery för att dölja menyn när användaren
klickar  på  en  ankarlänk,  då  menyn  annars  fortsätter  ligga  över  sidan  om
användaren är på samma sida som ankarlänken.
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Figur 13: Markerar aktuell sida i megameny
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Varje ankarlänk har en klass,  megamenu-anchor-link,  som scriptet lyssnar på,
när användaren klickar på en länk döljs menyn, den kan sedan visas igen 500
millisekunder efter att ankarlänken laddats.

Mobilmenyn byggdes med samma verktyg och på samma sätt som megamenyn.
Även här användes script för att få till funktionalitet enligt kundens önskemål.
Figur 15 visar ett script för att dölja mobilmenyn när användaren klickar på en
ankarlänk. Scriptet är skrivet med jQuery.

Scriptet  lyssnar  på  objekt  med  klassen  megamenu-anchor-link-mobile,  när
användaren klickar på ankarlänken så aktiveras en funktion som gör ett event
som är likställt med att användaren trycker på kryssknappen för att stänga ned
mobilmenyn.

Figur  16  visar  ett  script  för  att  visa  och dölja  undermenyer  i  mobilmenyn.
Scriptet är skrivet med jQuery.
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Figur 14: Script för att dölja meny vid klick på ankarlänk.

Figur 15: Script för att dölja mobilmeny vid klick på ankarlänk.

Figur 16: Visa och dölj undermeny i mobilmeny.
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Scriptet  lyssnar  på  element  med  klassen  megamenu-mobile-dropdown,  när
användaren klickar på ett element med klassen växlar elementets barn mellan
att synas och döljas, i scriptet är även inlagt att samma funktionalitet ska finnas
på de pilar som finns bredvid texten.

Bredvid varje val i menyn visas en pil som pekar uppåt eller nedåt beroende på
om undermenyn är utfälld eller inte. Figur 17 visar ett script som byter håll på
pilarna  bredvid  texten  i  mobilmenyn  när  undermenyn  är  utfälld  respektive
infälld. Scriptet är skrivet med jQuery.

Scriptet lyssnar på klassen  dashicon-arrow-down-alt2,  när användaren klickar
på ett element med klassen växlar det mellan den klassen och klassen mobile-
arrow-up som visar en pil uppåt.

Figur 18 visar ett script för att lägga till ett tomt extra listelement i mobilmenyn
för att ge luft i botten på menyn för att undvika att menyknappar hamnar bakom
knappar  på  vissa  mobiltelefoner.  Scriptet  är  skrivet  med  jQuery.

Scriptet kontrollerar bredden på fönstret och lägger till elementet om fönstret är
mindre än en viss bredd.

Formulären på webbplatsen skapades med Contact Form 7 som är ett plugin till
Wordpress för att bygga formulär, det finns stöd för sändning via Ajax samt
stöd för reCAPTCHA [17]. Majoriteten av arbetet med att skapa formulär var
att  skriva  CSS  för  att  få  rätt  utseende  på  formulären.  Alla  formulär  på
webbplatsen använder reCAPTCHA för säkerhet.

Vissa formulär ger möjlighet att ladda upp filer, kunden ville ha egen design på
dessa, detta löstes med CSS men ett script fick skapas för filernas namn ska
skrivas ut korrekt i rutan, se Figur 19.
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Figur 17: Script för att byta håll på pilar i mobilmeny.

Figur 18: Script för att lägga till tom listelement i mobilmeny.
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Mobilanpassningen  har  skett  genom  att  bygga  element  i  byggverktyget
WPBakery, då designen på webbplatsen skiljer sig mycket mellan stor skärm
och mobil,  samt att WPBakery sköter utseende med CSS och JavaScript har
dubbla element behövt skapas, ett för fullstor skärm och ett för mobilskärm.
Arbetet har i majoritet gått ut på att gå igenom varje sida och skapa element för
mobil i WPBakery. För att bestämma vilka element som visas på fullstor skärm
samt mobilskärm har två klasser använts, en för att dölja elementet på mobil
och surfplatta och en för att dölja element på fullstor skärm.
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Figur 19: Skriver ut filnamn i formulär.
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5 Resultat
5.1 Webbplats byggd med Wordpress

En webbplats har byggts med hjälp av Wordpress utifrån de wireframes samt
den moodboard som skapades. Den innehåller några vanliga funktioner för en
webbplats för ett mindre företag, en blogg, nyheter, presentation av företaget
samt en kontaktsida. 

5.2 Webbplats byggd med mikrotjänster

En likadan webbplats som den skapad med Wordpress har byggts med hjälp av
mikrotjänster, dessa tjänster är Gatsby, för att generera statiska HTML-sidor,
Contentful, för att lagra data som visas på webbplatsen, till  exempel nyheter
och  blogginlägg,  Google  Analytics,  för  att  lagra  data  om  hur  användarna
använder  webbplatsen,  Guess.js,  för  implementering  av  maskininlärning och
möjlighet att förladda de sidor användaren med störst sannolikhet kommer gå
till,  Github,  för  att  ladda  upp  filer  från  utvecklingen  som sedan  bygger  de
statiska HTML-sidorna, samt Netlify, som är det webbhotell som både hyser
webbplatsen  samt  bygger  HTML-sidorna  utifrån  den kod som läggs upp på
Github. Webbplatsen har samma funktioner som Wordpresswebbplatsen, blogg,
nyheter, om oss samt en kontaktsida.

5.3 Utvecklarperspektiv

För  att  titta  på  utvecklingsmetoden  med  mikrotjänster  gentemot  Wordpress
valdes fyra frågeställningar att  utgå från, dessa presenteras tillsammans med
svar. Svaren är författaren till detta arbetes åsikter.

5.3.1 Hur enkelt/svårt det upplevs att arbeta med metoden.

Wordpress:  Med mindre kunskaper om PHP går det att  uppnå mycket  med
Wordpress, dessutom snabbt, det finns färdiga funktioner för det mesta man vill
göra samt ett flertal plugin för att underlätta att bygga webbplatser, det finns
även plugin som gör det möjligt att bygga webbplatser utan någon kunskap om
programmering.  Wordpress  grundfunktion,  The  loop,  är  kraftfull,  enkel  att
arbeta med, och det finns mycket möjligheter att konfigurera och justera den
efter  eget  önskemål.  Utförlig  dokumentation  som beskriver  det  mesta  samt
många kodexempel finns även för Wordpress, i deras Wordpress Codex. Allt
detta gör att Wordpress är mycket enkelt att arbeta med.

Mikrotjänster:  Ramverket  som användes  i  detta  arbete,  Gatsby,  bygger  på
React, och kräver därför att man kan utveckla i det, det i sin tur kräver ganska
omfattande kunskaper i JavaScript. Gatsby använder även GraphQL, kunskaper
i det är inte lika viktigt som React, men nödvändigt för att utnyttja Gatsby fullt
ut.  Det  finns  en  webbplats  med  dokumentation  för  Gatsby,  där  visas  olika
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plugin  samt  kodexempel.  Plugins  är  inte  lika  enkelt  att  använda  som  i
Wordpress,  de  kräver  oftast  ytterligare  programmering  och  kunskaper  om
pluginets dokumentation.  Det  finns inga grafiska verktyg för  att  arbeta  med
Gatsby så det kräver att kunskaper om programmering finns. De funktioner som
är inbyggda i Gatsby, till exempel att generera sidor utifrån mallar är enkla att
använda och väl dokumenterade. Att skapa innehåll med Contentful är enkelt,
att skapa Content models går fort och är tydligt, deras API för att hämta data är
enkelt  att  använda  och  byggt  för  att  fungera  med  GraphQL.  Att  publicera
webbplatsen på Netlify fungerar väldigt smidigt då det bara är att koppla kontot
till ett repository på Github, och sedan ladda upp filerna dit så bygger Netlify
webbplatsen automatiskt. Gatsby är svårare att bygga med än Wordpress, men
gör det enkelt att skapa webbplatser med avancerad funktionalitet, till exempel
lazy loading och generering av statiska HTML-sidor.

5.3.2 Hur lång tid det tar att utveckla med metoden.

Wordpress: Wordpress installeras med funktionalitet att skapa sidor och inlägg,
samt ett tema för att visa dessa, mycket funktionalitet finns därför på plats när
projektet startar, The loop gör det sedan enkelt att skriva ut mycket information
på sidor och de många pluginen gör att det går snabbt att skapa avancerade
funktioner på en webbplats. Större projekt som inte ska använda sig av plugin
utan  skapa  funktionalitet  från  grunden  kan  behöva  omfattande
programmeringsarbete och kan ta lång tid. För en enklare webbplats, likt den
som  skapats  i  detta  projekt,  är  utvecklingstiden  kort,  med  ett  plugin  för
kontaktformulär är webbplatsen troligtvis färdig på under tio timmar.

Mikrotjänster: Det tar längre tid från projektets start tills funktionalitet, så som
att skapa inlägg och skriva ut dem, med Gatsby än med Wordpress, mer kod
krävs, dock inte mycket då grunden bygger på några få funktioner för att hämta
och skriva ut data i mallar. Vinsten blir i större projekt då Gatsby med React i
grunden är  mycket  skalbart,  komponenter  är  enkla  att  använda flera  gånger
samt att det är flexibelt vilken data som ska hämtas och från vart. Det finns inte
ett lika omfattande bibliotek med plugins som för Wordpress men de som finns
hjälper till att skynda på utvecklingen, då Gatsby bygger på React är det även
möjligt  att  använda npm-pakethanteraren,  vissa  paket  kan  dock ha  svårt  att
fungera med Gatsby. En enklare webbplats som den i projektet kan byggas i
Gatsby med mikrotjänster på cirka tio till tjugo timmar, det går snabbt men inte
lika snabbt som med Wordpress.

5.3.3 Vilka hjälpmedel finns för att arbeta med metoden.

Wordpress: Kring Wordpress finns ett stort ekosystem av olika verktyg för att
utveckla med Wordpress, det finns grafiska verktyg för att slippa programmera,
det finns verktyg för att automatisera processer, till exempel överföringar till
FTP, det finns verktyg för att bygga med en utvecklingsserver, samt många fler,
utöver  alla  verktyg  finns  väldigt  många  plugin  för  att  lägga  till  ytterligare
funktionalitet eller underlätta utveckling av webbplatser. Till Wordpress finns
väldigt många hjälpmedel för att underlätta utvecklingen för både amatörer och

22



Utvärder och dokumentera tekniker för frontend-utveckling vid B3
Joel Lindberg 2019-06-06

mer erfarna utvecklare, samt en mycket omfattande dokumentation med mycket
kodexempel samt möjlighet för användarna att bidra.

Mikrotjänster: Till Gatsby finns få verktyg, de som finns är deras CLI för att
skapa grundstommar att bygga webbplatser från, samt React Developer Tools
som ger möjlighet att felsöka webbplatser skapade med React i webbläsaren.
Det  finns  flertal  plugin  till  Gatsby  för  att  underlätta  delar  av
utvecklingsprocessen,  till  exempel  för  bildhantering  och hantering  av  data  i
sidhuvud.  Netlify  erbjuder  vissa  tjänster  för  att  underlätta  utvecklingen  i
Gatsby,  till  exempel  möjlighet  att  lagra  miljövariabler  på  webbhotellet  som
används  vid  byggnationen  av  webbplatsen,  det  finns  även  funktionalitet  för
hantering  av  formulär,  vilket  gör  det  möjligt  att  endast  använda  ett  vanligt
HTML-formulär i koden med logik för vad som ska fyllas i. Det finns betydligt
mindre hjälpmedel för att bygga med Gatsby än Wordpress, att bygga på React
hjälper då det finns ett omfattande ekosystem med plugins, men förutom det är
hjälpmedlen få och dokumentationen inte lika omfattande som för Wordpress.

5.3.4 Vilka fördelar/nackdelar upplevs finnas med metoden.

Wordpress: Wordpress har många fördelar, de många verktygen gör det enkelt
att  hitta  en  metod  att  arbeta  med  det  som  passar  en  själv,  de  omfattande
funktionerna som är inbyggda i ramverket gör det enkelt att skapa den sia man
vill, de många användarna som bidrar med kunskap gör det enkelt att hitta svar
på frågor och funderingar, mängden och variationen på plugins gör det enkelt
att  hitta  ett  som passar  de behov som finns.  Vad gäller  nackdelar  så  är  det
strukturen  med en  SQL-databas  i  bakgrunden,  det  gör  det  jobbigt  att  flytta
innehåll  om  behovet  skulle  uppstå  och  på  större  webbplatser  kan  SQL-
databasen göra sidan långsammare när den börjar innehålla mycket data, om
inte optimeringar görs, vissa av dessa, till exempel flytt av databas, finns det
plugin för, vilket underlättar.

Mikrotjänster: De stora fördelarna med att bygga med metoden är bland annat
skalbarheten,  då  Gatsby  bygger  på  React,  som  är  ett  verktyg  byggt  för
skalbarhet,  samt  att  den  generar  färdiga  sidor  från  data  som  minskar
belastningen  på  en  stor  och  optimerad  databas.  Webbplatserna  blir  väldigt
snabba då de är skapade som färdiga HTML-sidor, det är enkelt att lägga in
funktionalitet  som  optimerar  laddning  av  bilder  vilket  ytterligare  minskar
belastningen på webbplatsen. Att bygga webbplatsen från ett repository gör det
enkelt att göra ändringar på webbplatsen, dessa kan göras lokalt för att sedan
laddas  upp  mot  till  exempel  Github  och  genast  automatiskt  publiceras  på
webbhotellet. Det är stabilt, den senaste lyckades byggnationen av webbplatsen
visas,  det  innebär  att,  om  en  byggnation  misslyckas  av  någon  anledning
kommer den inte visas, utan den senast lyckade visas istället, webbplatsen är
heller inte beroende av en databas för att fungera då statiska sidor genereras. Att
bygga med headless CMS centraliserar all data, den går att nå från flera olika
ställen  utan  att  behöva  migrera  databaser,  det  blir  lätt  att  flytta  mellan  till
exempel  webbhotell.  Nackdelar  är  att  det  är  relativt  nytt,  det  finns  inte  lika
omfattande dokumentation som för Wordpress, inte heller lika mycket plugin
eller verktyg för att arbeta med metoden. Då det inte är lika många användare är
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det svårare att få svar på frågor och funderingar, skaparna av ramverket är dock
aktiva på forum och liknande för att ge stöd, hjälp och svara på frågor.

5.4 Användartester

5.4.1 Testpersoner

Femton  personer  kontaktades  och  tillfrågades  om  de  ville  delta  i
undersökningen, av dessa femton deltog elva. Frågorna med sammanställning
av svaren presenteras här:

Upplevde du någon skillnad i användandet av de två sidorna?

Majoriteten av testpersonerna upplevde ingen skillnad på de två webbplatserna,
några  få  berättade  att  de  tyckte  webbplatsen  byggd  med  mikrotjänster
upplevdes  något  snabbare,  speciellt  att  gå  från  en  sida till  en  annan,  denna
skillnad var dock minimal.

Föredrog du någon av de två webbplatserna?

Ingen av de  tillfrågade testpersonerna  kunde säga  att  de  föredrog någon av
webbplatserna över den andra, de upplevde dem för lika för att kunna säga det. 

Om du föredrog någon, varför föredrog du den?

Denna fråga kunde ingen svara på, då ingen upplevde att de föredrog någon av
sidorna över den andra. 

5.4.2 Tekniska tester

Lighthouse mäter webbplatser utifrån fyra områden, prestanda, tillgänglighet,
bästa praxis samt sökmotoroptimering,  varje område poängsätt  mellan 0 och
100, där 0 till 49 är dåligt, 50 till 89 är mitt i mellan, och 90 till 100 är bra. 

Wordpressida

Sidan skapad med Wordpress får 96 poäng på prestanda, anmärkningar ges för
att bilder inte laddas på rätt sätt, dessa bör laddas först när användaren ska titta
på bilden för bästa prestanda, bilderna är dessutom för stora.

Sidan får 100 poäng på tillgänglighet.

Sidan får 79 poäng på bästa praxis, det som drar ner poängen är att sidan inte
använder  HTTPS  samt  att  sidan  använder  jQuery  som  innehåller  kända
säkerhetsrisker.

Sidan får 97 poäng sökmotoroptimering, här dras poängen ned av att sidan inte
är mobilvänlig.
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Gatsbysida

Sidan skapad med Gatsby får 98 poäng på prestanda, det som anmärkning ges
att det tar för lång tid än rekommenderat innan användaren kan integrera med
webbplatsen.

Sidan får 100 poäng på tillgänglighet.

Sidan får 100 poäng på bäst praxis.

Sidan får 96 poäng på sökmotoroptimering, det ges anmärkning på att den inte
är mobilanpassad.

HTML-koden för de båda webbplatserna validerades med W3C.

Wordpressida

Valideringen ger varningar för att type anges för JavaScript och CSS, vilket är
onödigt. I Övrigt ges inga fel eller varningar.

Gatsbysida

Valideringen ger fel på attribut på länkar och bilder, dessa attribut är kopplade
till den förladdning av sidor och bilder som sker på sidan. Förladdning av sidor
styrs av Gatsby och förladdning av bilder sker med ett plugin för bildhantering.

5.5 Utvecklingsarbete på B3

Under tiden för projektet har en del av arbetet gått ut på att arbeta på tre olika
webbplatser som antingen förvaltas eller utvecklas av B3.

5.5.1 Webbplats A

Här var uppgiften att lägga till en tagg i RSS-flödet med utvald bild kopplad till
varje inlägg, detta löstes med ett plugin som lägger till taggen för varje inlägg.

5.5.2 Webbplats B

För  denna  kund var  uppdraget  att  korrigera  en  sorteringsmetod för  ett  csv-
dokument  med  guider  kopplade  till  företaget,  detta  löstes  med  att  ändra
sorteringsmetod från ksort till asort.

5.5.3 Webbplats C

Denna webbplats var under utveckling och en megameny, mobilmeny, formulär
samt mobilanpassning behövdes utföras. Alla fyra delar löstes med olika plugin,
megameny  och  mobilmeny  skapades  med  pluginet  Max  Mega  Menu,
formulären  löstes  med  Contact  form  7,  mobilanpassningen  gjordes  med
pluginet WPBakery.
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6 Slutsatser
6.1 Slutdiskussion

Arbetet har gått ut på att jämföra två metoder för att utveckla och publicera 
webbplatser, med hjälp av den så kallade AMP-stacken som bygger på Apache, 
MySQL och PHP, och JAM-stacken som bygger på JavaScript, API och 
Markup. Målet med projektet var att skapa en likadan webbplats med de två 
metoderna och sedan jämföra dessa, både ur ett utvecklarperspektiv och ett 
användarperspektiv. En annan del av projektet var att arbeta med 
webbutveckling på det företag där projektet utförts, B3 Consulting Group, det 
har i huvudsak varit tre webbplatser som varit aktuella, Webbplats A samt 
Webbplats B som ligger på förvaltning hos B3, samt Webbplats C som är en 
webbplats som utvecklats under projektet.

För den första delen som innefattar de två utvecklingsmetoderna har mycket tid 
gått åt till att lära sig och förstå delarna för att bygga JAM-stackwebbplatsen, 
både Gatsby och GraphQL har varit två saker undertecknad inte arbetat med 
tidigare och tagit lite tid att sätta sig in i. När förståelse för hur dessa fungerar 
har utvecklingsarbetet gått smidigt, metoden har i min mening varit intressant 
att arbeta med och givit en bra struktur att jobba med. 

En del av problemformuleringen var att se om någon av metoderna AMP- och 
JAM-stack var att föredra framför den andra, det blir situationsbaserat och 
beroende av personlig preferens. Wordpress är bra när en webbplats måste 
skapas snabbt, det finns många verktyg och plugin för att bygga komplexa 
webbplatser, det blir på bekostnad av prestanda, speciellt när webbplatsen blir 
större och kräver mer från databasen. Att bygga med Gatsby är mer komplicerat
men ger en bättre skalbarhet och mer kontroll över hur alla delar integrerar med
varandra och visas på webbplatsen, här finns färre verktyg och plugin, men 
utvecklingen sker snabbt och nya saker utvecklas ständigt.

I användartesterna kunde ingen egentlig skillnad utläsas, detta frångick det 
väntade resultatet, som var att den sida utvecklad med Gatsby skulle upplevas 
snabbare, detta tror undertecknad delvis beror på den simpla sida som skapats, 
med lite innehåll och få sidor, skillnaden mellan de olika metoderna visar sig 
antagligen när sidor blir större och mer data måste hanteras.

Utvecklingsarbetet med sidorna som förvaltas och utvecklas har varit lärorikt, 
dels att se hur utveckling sker i arbetslivet, men även att arbeta mot kunder och 
anpassa sig och webbplatsen efter deras önskemål och input. Mer tid av 
projektet än planerat har lagts på detta, detta på grund av att en av sidorna varit 
nära release och behövt mycket arbete, men även att undertecknad inte följt 
projektplanen fullt ut.
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Några saker hade kunnat förbättrats, först och främst planeringen, att inte följa 
projektplanen fullt ut och lägga mer fokus på utvecklingsarbete hos företaget än
att undersöka utvecklingsmetoderna har gjort att den studien inte blivit så 
utförlig som önskat, webbplatsen borde ha gjorts större och mer omfattande för 
att ge ett mer rättvisande test, dessutom hade mer fokus behövt läggas på 
designen då webbplatsen idag upplevs som något omodern, speciellt då den inte
är mobilanpassad och endast fungerar på fullstor datorskärm. Både 
användartestet och utvärdering från utvecklarperspektiv hade kunnat utvecklas 
ytterligare och göras mer omfattande, till exempel mer ingående 
frågeställningar och intervjuer med testpersoner för ett mer omfattande resultat.

Projektet kommer fram till en slutsats, men den är grundad på väldigt få data, 
vilket ger den väldigt lite tyngd och relevans. För att ge en mer rättvisande bild 
i ämnet skulle ytterligare och mer omfattande tester behöva göras.

6.2 Etisk diskussion

Det finns olika vinklar på den etiska aspekten av de två metoderna, att jobba
med Gatsby och Contentful innebär att säkerheten blir högre, all data hämtas
från ett enda API som bygger på ett datalager istället för olika routes för olika
data, detta ger färre accesspunkter och högre säkerhet för webbplatsen, å andra
sidan molnlagras den data  som ska hämtas och är  då ofta tillgänglig för de
företag  som har  molnlagringstjänsten,  det  finns  vägar  att  kringgå  detta,  till
exempel att sköta serverhantering och API:er själv, detta gör dock att ansvar för
säkerhet hamnar hos den utvecklande parten, något som denne eventuellt inte är
specialiserad på och då ger en ökad säkerhetsrisk. I dagsläget kan undertecknad
dock inte se någon etisk problematik med någon av metoderna.
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Bilagor
Bilaga A – layout.js

import React from "react"
import { Helmet } from "react-helmet"
import { StaticQuery, graphql } from "gatsby"
import Header from "../components/header"
import Footer from "../components/footer"
import "./layout.css"

export default ({ children }) => (
<StaticQuery
// GraphQL-query för att hämta data om webbplatsen
query = {graphql`

query LayoutQuery {
site {

siteMetadata {
title
menuLinks {

name
link

}
}

}
}

`}
render = {data => (
// Helmet hanterar metadata för webbplatsen
<React.Fragment>

<Helmet>
<title>{data.site.siteMetadata.title}</title>
<meta name="description" content="Testsida" />
<meta name="keywords" content="gatsby,blogg,test" />

</Helmet>
<Header menuLinks={data.site.siteMetadata.menuLinks} 
siteTitle={data.site.siteMetadata.title} />

<div className="container">
{children}

</div>
<Footer />

</React.Fragment>
)}
/>

)
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Bilaga B – gatsby-config.js

// Berättar var utvecklingsvariabler finns
require("dotenv").config({

path: `.env`,
})

var private_value = process.env.PRIVATE_KEY.replace(/\\n/g, '\n')
console.log(private_value)

module.exports = {
// Information om webbplats
siteMetadata: {

title: `Gatsbysida`,
description: `En webbplats byggd med GatsbyJS`,
author: `Joel Lindberg`,
// Länkar till huvudmeny
menuLinks:[

{
name:'Hem',
link: '/'

},
{

name:'Nyheter',
link:'/news/'

},
{

name: 'Blogg',
link: '/blog/'

},
{

name: 'Om oss',
link: '/about'

},
{

name: 'Kontakt',
link: '/contact'

}
]

},
// Anger plugin
plugins: [

{
resolve: `gatsby-source-contentful`,
options: {

// Använder utvecklingsvariabler för 
anslutningsnycklar
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spaceId: process.env.SPACE_ID,
accessToken: process.env.ACCESS_TOKEN

},
},
// Google Analytics
{

resolve: `gatsby-plugin-google-analytics`,
options: {

trackingId: process.env.TRACKING_ID,
},

},
{

resolve: `gatsby-plugin-guess-js`,
options: {

GAViewID: process.env.GA_VIEW_ID,
jwt: {

client_email: 
process.env.CLIENT_EMAIL,
private_key: private_value,

},
period: {

startDate: new Date("2018-01-01"),
endDate: new Date(),

},
},

},
`gatsby-plugin-sharp`,
`gatsby-transformer-remark`, 
`gatsby-transformer-sharp`,
`gatsby-plugin-react-helmet`,

],
}

33



Utvärder och dokumentera tekniker för frontend-utveckling vid B3
Joel Lindberg 2019-06-06

Bilaga C – last-five-news.js

import React from "react"
import { StaticQuery, Link, graphql } from "gatsby"
export default () => (

<StaticQuery
// GraphQL för att hämta de senaste fem nyheterna
query = {graphql`

query lastfivenewsQuery {
allContentfulTestmodell (limit: 3, sort: {

fields: createdAt
order: DESC

}) {
edges {

node {
slug
rubrik
body {
childMarkdownRemark {

excerpt
}
}

}
}

}
}

`}
// Skriver ut de senaste fem nyheterna som länkar
render = {data => (

<div id="last-five-news">
<h4>Senaste nyheterna:</h4>
{data.allContentfulTestmodell.edges.map
(({node}) => (

<div key={node.slug}>
<Link 
to={`/news/${node.slug}`}
>
<h5>{node.rubrik}</h5>
<p>{node.body.childMarkdown
Remark.excerpt}</p>
</Link>

</div>
))}

</div>
)}
/>

)
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Bilaga D – last-five-blogs.js

import React from "react"
import { StaticQuery, Link, graphql } from "gatsby"

export default () => (
<StaticQuery
// GraphQL för att hämta senaste fem bloggposter
query = {graphql`

query lastfiveblogQuery {
allContentfulBlogPost (limit: 3, sort: {

fields: createdAt
order: DESC

}) {
edges {

node {
slug
title
description {

childMarkdownRemark {
html

}
}

}
}

}
}

`}
// Skriver ut de senaste fem bloggposterna som länkar
render = {data => (

<div id="last-five-blogs">
<h4>Senaste blogginläggen:</h4>
{data.allContentfulBlogPost.edges.map(({node}) 
=> (

<div key={node.slug}>
<Link 

to={`/blog/${node.slug}`}
>

<h5>{node.title}</h5>
<div dangerouslySetInnerHTML 
= {{ __html: 
node.description.chil
dMarkdownRemark.html }} />

</Link>
</div>

))}
</div>
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)}
/>

)
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Bilaga E – header.js

import React from "react"
import { Link } from "gatsby"

export default ({ siteTitle, menuLinks}) => (
// Tar emot data med sidans titel och länkar från config. 
Skriver ut dessa som länkar i huvudmenyn
<React.Fragment>

<header>
<Link to="/">

<h1>{siteTitle}</h1>
</Link>

<nav>
<ul>

{menuLinks.map(link =>
<li key={link.link}>
<Link
to={link.link}>{link.name}
</Link>
</li>

)}
</ul>

</nav>
</header>

</React.Fragment>
)
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Bilaga F – footer.js

import React from "react"

export default () => {
return (

<footer>
<p>Här är en sidofot. Hej!</p>

</footer>
)

}
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Bilaga F – greeting.js

import React from "react"
import { StaticQuery, graphql } from "gatsby"
import Img from "gatsby-image"

export default () => (
<StaticQuery
// Query för att hämta data till startsidan
query={graphql`

query greetingQuery {
contentfulStartsida {

body {
childMarkdownRemark {

html
}

}
image {

fluid (maxWidth: 1200) {
...GatsbyContentfulFluid_withWebp
}

}
}

}
`}
// Skriver ut data till startsidan
render = {data => (

<div id="greeting">
<div dangerouslySetInnerHTML = {{ __html: 
data.contentfulStartsida.body
.childMarkdownRemark.html }} />
<Img fluid={data
.contentfulStartsida.image.fluid} />

</div>
)}
/>

)
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Bilaga H – blog/index.js

import React from "react"
import { Link, graphql } from "gatsby"
import Layout from "../../components/layout"
import Img from "gatsby-image"

export default ({data}) => {
return (

// Skriver ut data som hämtats med query
<Layout>

<div>
<h2>Alla blogginlägg</h2>

<h3>Det finns 
{data.allContentfulBlogPost
.totalCount} inlägg</h3>
{data.allContentfulBlogPost
.edges.map(({ node }) => (
<div key={node.slug}>
<Link

to={`/blog/${node.slug}`}
>
<Img fluid={node.heroImage.fluid}/>
<h3>{node.title}</h3>
<div dangerouslySetInnerHTML = 
{{ __html: node.description
.childMarkdownRemark.html }} />
</Link>
</div>
))}

</div>
</Layout>

)
}

// Query för sidan, hämtar alla bloggposter
export const query = graphql`

query {
allContentfulBlogPost (sort: {

fields: createdAt
order: DESC

}) {
totalCount
edges {

node {
slug
title
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heroImage {
fluid (maxWidth: 100) {

...GatsbyContentfulFluid_withWebp
}

}
description {

childMarkdownRemark {
html

}
}

}
}

}
}

`
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Bilaga I – news/index.js

import React from "react"
import { Link, graphql } from "gatsby"
import Layout from "../../components/layout"
import Img from "gatsby-image"

export default ({data}) => {
return (

// Skriver ut data som hämtats med query
<Layout>

<div>
<h2>Alla inlägg</h2>
<h3>Det finns 
{data.allContentfulTestmodell
.totalCount} inlägg</h3>
{data.allContentfulTestmodell.edges.map(({
node }) => (

<div key={node.id}>
<Link
to={`/news/${node.slug}`}
>
<Img fluid={node.image.fluid}
/>
<h3>{node.rubrik}</h3>
<p>{node.body
.childMarkdownRemark.excerpt}
</p>
</Link>

</div>
))}

</div>
</Layout>

)
}

// GraphQL för att hämta all data om nyheter
export const query = graphql`

query {
allContentfulTestmodell (sort: {

fields: createdAt
order: DESC

}) {
totalCount
edges {

node {
slug
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rubrik
image {

fluid (maxWidth: 100) {
...GatsbyContentfulFluid_withWebp
}

}
body {

childMarkdownRemark {
excerpt

}
}

}
}
}

}
`
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Bilaga J – about.js

import React from "react"
import { graphql } from "gatsby"
import Layout from "../components/layout"
import Img from "gatsby-image"

export default ({data}) => {
return (

// Skriver ut data hämtad med query
// Använder styling för enskilda komponenter
<Layout>

<div>
<h2

style={{
backgroundImage: `url($
{data.contentfulOmOss
.heroImage.file.url})`

}}
>{data.contentfulOmOss.title}</h2>

<div dangerouslySetInnerHTML = {{ __html: 
data.contentfulOmOss.body
.childMarkdownRemark.html }}/>

<Img 
fixed={data.contentfulOmOss
.image1.fixed} />

</div>
</Layout>

)
}

// Query för att hämta om oss-information
export const query = graphql`

query {
contentfulOmOss {

title
heroImage {

file {
url

}
}
body {

childMarkdownRemark {
html
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}
}
image1 {

fixed {
...GatsbyContentfulFixed_withWebp

}
}

}
}

`
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Bilaga K – form2.js

import React from "react"
import { navigateTo } from "gatsby";

function encode(data) {
return Object.keys(data)

.map(key => encodeURIComponent(key) + "=" + 
encodeURIComponent(data[key]))
.join("&");

}

export default class Contact extends React.Component {
constructor(props) {

super(props);
this.state={

name: "",
email: "",
message: "",
nameError: "",
emailError: "",
messageError: "",

};
}

handleChange = e => {
this.setState({ [e.target.name]: e.target.value });

};

handleSubmit = e => {
e.preventDefault();
this.setState({

nameError: "",
emailError: "",
messageError: ""

})

// Kontrollerar att användaren fyllt i alla fält
if (this.state.name === "" || this.state.email === "" || 
this.state.message === "") {

if (this.state.name === "") this.setState({nameError: 
"Skriv ett namn!"})

if (this.state.email === "") 
this.setState({emailError: "Skriv en e-post"})
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if (this.state.message === "") 
this.setState({messageError: "Skriv ett meddelande"})

return false
}
// Om alla fält är ifyllda skickas state som ett formulär
else {

const form = e.target;
fetch("/", {

method: "POST",
headers: { "Content-Type": "application/x-www-
form-urlencoded" },
body: encode({

"form-name": form.getAttribute("name"),
...this.state

})
})
.then(() => navigateTo(form.getAttribute("action")))
.catch(error => alert(error));

}
};

render() {
return (

<div>
<h3>Ett formulär</h3>
<form

name="kontakta-mig"
method="post"
action="/success"
data-netlify="true"
data-netlify-honeypot="bot-field"
onSubmit={this.handleSubmit}

>
<input type="hidden" name="form-name" 
value="kontakta-mig" />
<input type="hidden" name="bot-field" 
onChange={this.handleChange} />
<label>

Namn:<br />
<input type="text" name="name" 
onChange={this.handleChange} />
<p>{this.state.nameError}</p>

</label>
<label>

E-post:<br />
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<input type="email" name="email" 
onChange={this.handleChange} />
<p>{this.state.emailError}</p>

</label>
<label>

Meddelande:<br />
<textarea name="message" 
onChange={this.handleChange} />
<p>{this.state.messageError}</p>

</label>
<button type="submit">Skicka</button>

</form>
</div>

);
}
}

48



Utvärder och dokumentera tekniker för frontend-utveckling vid B3
Joel Lindberg 2019-06-06

Bilaga L – contact.js

import React from "react"
import Layout from "../components/layout"
//import Form from "../components/form"
import Form2 from "../components/form2"

export default () => {
return (

<Layout>
<Form2 />

</Layout>
)

}
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Bilaga M – success.js

import React from "react"
import Layout from "../components/layout"

export default () => (
<Layout>

<div>
<h3>Du har skickat ett meddelande!</h3>

</div>
</Layout>

)
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Bilaga N – gatsby-node.js

const path = require("path")

// Generar sidor utifrån templates
exports.createPages = ({ graphql, actions }) => {

const { createPage } = actions

return new Promise((resolve, reject) => {
const newsTemplate = path.resolve(`src/templates/news-
post.js`)
const blogTemplate = path.resolve(`src/templates/blog-
post.js`)
resolve(

// GraphQL-query för att hämta slug för 
bloggposter och nyheter
graphql(`

{
allContentfulTestmodell {

edges {
node {

slug
}

}
}
allContentfulBlogPost {

edges {
node {

slug
}

}
}

}
`).then(result => {

  if (result.errors) {
 reject(result.errors)

  }
      

// Genererar nyhetssidor med rout 'news'
result.data.allContentfulTestmodell
.edges.forEach(edge => {
createPage({

path: '/news/' + edge.node.slug,
component: newsTemplate,
context: {

slug: edge.node.slug,
},
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})
})

     
// Generar bloggsidor med route 'blog'
result.data.allContentfulBlogPost
.edges.forEach(edge => {
createPage({

path: '/blog/' + edge.node.slug,
component: blogTemplate,
context: {

slug: edge.node.slug,
},

})
})

return
})

)
})

}
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Bilaga O – templates/blog-post.js

import React from "react"
import Img from "gatsby-image"
import { graphql } from "gatsby"
import Layout from "../components/layout"

export default ({ data }) => {
const post = data.contentfulBlogPost
return (

// Template för sida som skriver ut blogginlägg
<Layout>

<div>
<Img fixed={post.heroImage.fixed} />
<h1>{post.title}</h1>
<div dangerouslySetInnerHTML = {{ __html: 
post.description.childMarkdownRemark
.html }} />
<div dangerouslySetInnerHTML = {{ __html: 
post.body.childMarkdownRemark
.html }} />
<p>{post.publishDate}</p>
<p>{post.tags}</p>

</div>
</Layout>

)
}

// GraphQL för att hämta data om enskilt blogginlägg
export const query = graphql`

query($slug: String!) {
contentfulBlogPost(slug: {eq: $slug}) {

title
slug
heroImage {

fixed {
...GatsbyContentfulFixed_withWebp

}
}
description {

childMarkdownRemark {
html

}
}
body {

childMarkdownRemark {
html
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}
}
publishDate
tags

}
}

`
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Bilaga P – templates/news-post.js

import React from "react"
import Img from "gatsby-image"
import { graphql } from "gatsby"
import Layout from "../components/layout"

export default ({ data }) => {
const post = data.contentfulTestmodell
return (

// Template för sida som skriver ut nyhet
<Layout>

<div>
<h1>{post.rubrik}</h1>
<Img fixed={post.image.fixed} />
<div dangerouslySetInnerHTML = {{ __html: 
post.body.childMarkdownRemark.html }} />

</div>
</Layout>

)
}

// GraphQL för att hämta data om enskild nyhet
export const query = graphql`

query($slug: String!) {
contentfulTestmodell(slug: {eq: $slug}) {

rubrik
body {

childMarkdownRemark {
html

}
}
image {

fixed {
...GatsbyContentfulFixed_withWebp

}
}

}
}

`
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Bilaga Q – index.js

import React from "react"
import LastFiveNews from "../components/last-five-news"
import LastFiveBlogs from "../components/last-five-blogs"
import Layout from "../components/layout"
import Greeting from "../components/greeting"

export default () => {
return (

<Layout>
<div className="latestFive">

<LastFiveNews />
<LastFiveBlogs />

</div> 
<Greeting />

</Layout>
)

}
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Bilaga R – Moodboard

57



Utvärder och dokumentera tekniker för frontend-utveckling vid B3
Joel Lindberg           2019-06-06

Bilaga S – Wireframe startsida
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Bilaga T – Wireframe bloggsida / nyhetssida
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Bilaga U – Wireframe blogginlägg / nyhet
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Bilaga V – Wireframe om oss-sida
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Bilaga W – Kontaktformulär
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