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Sammanfattning
I dagens digitaliserade samhälle är det ingen större nyhet att internetanvänd-
ningen runt om i Sverige är stor men också ökar för varje år. En stor del av an-
vändarna, ungefär 7,5 miljoner personer, har nedsättningar inom områden så-
som rörelse, motorik, läsning, förståelse, seende, hörsel, koncentration och min-
ne. Med en så stor andel av befolkningen närvarande på internet medför detta 
faktum ett ansvar. Detta ansvar grundar sig i att tillgängliggöra och förenkla an-
vändningen av de miljontals webbplatser som kan besökas av internetanvända-
re.  I detta projekt utvecklas en WordPress-webbplats åt ett företag. Fokus i pro-
jektet är utveckling med tillgänglighet som grund. I projektet används en agil 
arbetsprocess med inkrement och iterationer. Efter att en målgruppsanalys ge-
nomförts skapades en sitemap, wireframes och en moodboard. Bilder fotografe-
rades och optimerades medan annat grafiskt material skapades. Därefter skapa-
des designskisser med användning av webbriktlinjer och gestaltlagar. Kodning-
en planerades med flödesscheman och därefter kodades webbplatsen först sta-
tiskt och därefter dynamiskt. Avslutningsvis testades webbplatsens funktionali-
tet, responsivitet, kompatibilitet i olika webbläsare och ett antal användartester 
gjordes. Samtliga tester visar att projektet uppfyllt de mål som satts och att till-
gängligheten på webbplatsen alltså uppfattas som god. Vidare diskuteras de 
etiska aspekterna som har tagits hänsyn till under projektets gång. Sist analyse-
ras problem som har uppstått och hur de har lösts, förslag till framtida förbätt-
ringar och slutsatser av hela projektet. 

Nyckelord: WordPress, PHP, WCMS, Tillgänglighet, Webbriktlinjer, Gestaltla-
gar, Utveckling
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Abstract
In today’s digitized society, it is not big news that the internet use in Sweden is 
large but also increasing every year. A large amount of the users, approximately 
7,5 million people, have impairments in areas such as movement, motor skills, 
reading, understanding, seeing, hearing, concentration and memory. With such a
large amount of the population present on the internet, there is a form of respon-
sibility. This responsibility is based on making the usage of the millions of web-
sites that can be visited by a user accessible and easy to use. In this project a 
WordPress website is developed for a company. The focus of the project is to 
develop with accessibility as the basis. An agile work process with increments 
and iterations is used in the project. After conducting an audience analysis, a 
sitemap, wireframes and a moodboard were created. Images were photographed
and optimized while other graphic material was created. After that, design 
sketches were created by following web guidelines and gestalt laws. The coding
was planned with flow charts and the website was created statically and then 
dynamically. Finally the website was tested in regards to functionality, respon-
siveness, compatibility with different browsers and a number of user tests were 
also conducted. All tests imply that the project has met the goals that were set 
and that the accessibility of the website is thus perceived as adequate. Further-
more, the ethical aspects that have been taken into account during the course of 
the project have been discussed. Lastly problems that have arisen and how they 
have been resolved have been analyzed. A discussion consisting of future im-
provements and final thoughts of the project concludes the report.      

Keywords: WordPress, PHP, WCMS, Accessibility, Web guidelines, Gestalt 
lavs, Development
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Terminologi
Akronymer / Centrala begrepp

HTML HyperText Markup Language

CSS Cascading Style Sheets

JS JavaScript

PHP Hypertext Preprocessor

WCMS Web Content Management System

Template Mallar i WordPress

Tillägg Extra funktionalitet

Widget Mindre variant av ett tillägg

JPG Joint Photographic Experts Group, filformat

PNG Portable Network Graphics, filformat

Gestaltlagar Mönster för utveckling av visuella displayer
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1 Introduktion
I detta kapitel presenteras bakgrund och problemmotiveringen till arbetet, det 
övergripande syftet med arbetet , avgränsningar och en detaljerad problemfor-
mulering. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering

I dagens digitaliserade samhälle är det ingen större nyhet att internetanvänd-
ningen runt om i Sverige är stor men också ökar för varje år. Internetstiftelsens
[1] årliga studie kring det svenska folkets internetvanor visar att 95% av befolk-
ningen använder internet. Den största ökningen bland internetanvändarna åter-
finns i åldersgrupperna för personer över 65 år [1]. Med en så stor andel av be-
folkningen närvarande på internet medför detta faktum ett ansvar. Detta ansvar 
grundar sig i att tillgängliggöra och förenkla användningen av de miljontals 
webbplatser som kan besökas av internetanvändare. Sveriges befolkning, likt 
alla andra länders befolkning, består av människor med olika sorters förutsätt-
ningar. En stor del, ungefär 7,5 miljoner personer, har nedsättningar inom områ-
den såsom rörelse, motorik, läsning, förståelse, seende, hörsel, koncentration 
och minne. Med detta konstaterat berörs dock ändå de flesta människor med 
största sannolikhet av påverkande faktorer då det gäller användningen av webb-
platser [2]. Internet bör vara en plats där alla människor, oavsett förutsättningar,
kan få tillgång till den information de söker efter. Jag skulle vilja gå steget läng-
re och konstatera att hela upplevelsen i sig också ska vara enkel och användar-
vänlig.      

I detta arbete kommer en webbplats att skapas åt företaget RM Kedjeservice 
AB. Företaget inriktar sig på slipning, renovering och hämtservice. Andra tjäns-
ter som erbjuds är försäljning av produkter såsom paketkapkedjor, svärd, driv-
hjul och liknande. Företaget startades av Robert Modig år 2013 och har sedan 
dess vuxit sig större med flera anställda. I uppdrag av företaget finns det ett be-
hov av att skapa en tillgänglig, användarvänlig och informativ webbplats där fö-
retaget kan presentera sin verksamhet på olika sätt. Förhoppningen är att detta 
arbete ska resultera i en webbplats som finns tillgänglig för så många potentiel-
la och befintliga kunder som möjligt samt att webbplatsen utvecklas enligt 
WCAG 2.1 nivå AA och gestaltlagar. Tillgängligheten, användbarheten och en-
kelheten kommer att testas med användartester för att kontrollera om arbetet 
med nämnda faktorer har varit tillräckligt.  

1.2 Övergripande syfte

Arbetets övergripande syfte är att skapa en tillgänglig och användbar webbplats,
vilken i sig är ett bidrag till att tillgängliggöra en av internets alla webbplatser. 
Förhoppningen är att bidra till att tillgängliggöra webbplatser och detta med ett 
agilt arbetssätt.
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1.3 Avgränsningar

Detta arbete kommer att avgränsas till arbete med endast ett företags webbplats.
Resultatet av arbetet kommer att vara specifikt för den webbplats som kommer 
att utvecklas men principerna kring utvecklingen såsom arbetet med tillgänglig-
het och användbarhet bör kunna appliceras på liknande projekt. 

1.4 Detaljerad problemformulering

Det största målet med arbetet är att ha utvecklat en tillgänglig och användbar 
webbplats åt företaget RM Kedjeservice AB. Nedan listas konkreta och verifier-
bara mål för projektet. 

• Identifiera företagets målgrupps behov

• Skapa grafiskt innehåll baserat på webbriktlinjer och gestaltlagar

• Webbanpassa och optimera bilder

• Skapa lättläst och informativt innehåll textmässigt

• Utveckla en tillgänglig och användbar webbplats med webbriktlinjer 
och gestaltlagar

• Utveckla en informativ webbplats

• Utveckla en säker webbplats

• Bekräfta att ovan mål har uppfyllts med olika tester

◦ Funktionstester

◦ Webbläsartester

◦ Enhetstester

◦ Valideringstester

◦ Användartester

• Skapa en enkel och lättförstådd användarguide av administrationsgräns-
snittet i WordPress

2
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2 Teori
I detta kapitel diskuteras den teori som ligger till grund för arbetet.

2.1 Tillgänglighet i webbutveckling

Tillgänglighet i webbutveckling handlar om att tillgängliggöra information för 
användare med olika förutsättningar i största möjliga mån [3]. Att arbeta med 
tillgänglighet vid utveckling av en tjänst eller produkt kan göras på många olika
sätt. Vad som kopplar samman de olika sätten är den gemensamma nämnaren; 
användaren. Genom universell design med en användarcentrerad approach kan 
tillgänglighet bli en naturlig del i arbetsprocessen. The center for universal de-
sign har utformat sju principer som används inom universal design. Dessa är 
följande: (1) Likvärdig användning – utformningen är användbar oavsett förmå-
ga, (2) Flexibilitet i användning – utformningen kan användas utefter personliga
preferenser eller påverkande förmågor, (3) Enkel och intuitiv användning – ut-
formningen möjliggör en lättförståelig användning, (4) Uppfattbar information 
– utformningen tillhandahåller lättförståelig nödvändig information, (5) Tole-
rans för misstag – utformningen minimerar misstag som kan uppstå i använd-
ningen, (6) Låg fysisk ansträngning – utformningen kan användas på ett sådant 
sätt som inte kräver stor fysisk ansträngning och (7) Storlek och utrymme för 
åtkomst och användning – utformningen ska kunna användas oavsett fysiska 
förmågor [4]. 

För att åstadkomma universal design i ett projekt med webbutveckling kommer 
precis nämnda principer inom universal design att användas och utvecklas vida-
re. Detta kommer att ske med användning av WCAG 2.1 och gestaltlagar. 
WCAG står för ”web content accessibility guidelines” och är internationella re-
kommendationer för utformning av tillgängliga webbplatser. Den senaste ver-
sionen av WCAG är 2.1, vilken innehåller webbriktlinjer kategoriserade i nivå-
erna A (lägsta nivån), AA och AAA (högsta nivån) [5]. Gestaltlagar är mönster 
som används i utformning av visuella displayer. Beroende på hur dessa mönster
används påverkar dem betraktarens uppfattning av exempelvis elements place-
ring och samhörighet [6]. Vilka webbriktlinjer och gestaltlagar som har använts 
i projektet diskuteras i kapitel 4.  

2.2 PHP

Hypertext preprocessor (PHP) är ett skriptspråk som används inom webbut-
veckling. PHP-filer identifieras av en webbserver genom filändelsen .php. Vid 
en identifikation hanteras filen av en PHP-processor och därefter kan informa-
tion visas på klientsidan, om det är önskvärt [7]. PHP möjliggör ett dynamiskt 
innehåll som till exempel kan ändras från besök till besök. Ofta används PHP i 
samband med databaser genom databaskopplingar. Genom koden går det därför
att lagra och hantera data i databaser [8].  
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2.3 Web content management system

Web content management system (WCMS) är webbaserade innehållshanterings-
system. Innehållshanteringssystemen kräver ofta inga särskilda tekniska kun-
skaper utan är skapade för just enkel användning. Ofta fungerar dem genom att 
användaren arbetar på ett visuellt sätt med block och tydliga instruktioner för att
skapa olika slags funktionalitet. Ett WCMS byggs upp av två delar: en inne-
hållshanteringsapplikation (kallad CMA) och en applikation för innehållsleve-
rans (CDA). Den förstnämnda delen hanterar frontend genom att interagera 
med användarens handlingar. Den sistnämnda delen hanterar backend och ser 
till att ändringar som gjorts sparas på ett korrekt sätt [9]. De stora fördelarna 
med ett WCMS är, utöver den enkla användningen, möjligheten till dynamiskt 
innehåll och utökad funktionalitet. Det dynamiska innehållet är lätthanterat i 
och med att inga större kunskaper kring kodning krävs. Den utökade funktiona-
liteten ses i form utav tillägg och widgets. Idag finns det många olika WCMS. 
Några av dessa är WordPress, Drupal, Joomla, Umbraco och Episerver [9]. Vil-
ket som väljs beror på faktorer såsom funktionalitet, popularitet och kostnader. 
System har också olika systemkrav som behöver tas i åtanke vid användning.   

2.4 WordPress

WordPress är ett WCMS som utvecklades av Mike Little och Matt Mullenweg 
år 2003 [10]. WCMS:et används på ungefär 35% av alla webbplatser som finns 
på nätet. Antal användare av WordPress överstiger 60 miljoner i världen [11]. 
Detta innebär att WCMS:et just nu är det populäraste som finns på marknaden. 
För att använda WordPress krävs en webbserver med stöd för PHP/MySQL och 
en databashanterare som till exempel MySQL. Språket som i huvudsak används
vid arbete med WordPress är PHP och då också i stor grad WordPress egna 
funktioner. Systemet är utvecklat för att upplevas som lättanvänt och har fokus 
på områden såsom tillgänglighet, prestanda och säkerhet. Den fortsatta utveck-
lingen av WordPress sker av det stora community som har byggts upp. Detta är 
möjligt då systemet har öppen källkod [11]. 

Utveckling av WordPress-webbplatser sker med användning av teman. Det 
finns över 7000 färdiga teman som kan installeras och användas men det går 
också att skapa ett eget tema [12]. Varje tema består av template-filer (mallar). 
De här filerna används till att presentera innehållet på webbplatsens olika sidor. 
En del sidor kan använda sig av samma sorts mall som andra medan vissa sidor 
använder sig av enskilda mallar. Den här typen av indelning av filerna minime-
rar redundans. Vanliga mallar som används är bland annat header.php och foo-
ter.php. Dessa filer består av viktiga beståndsdelar som ofta finns med på varje 
sida. För att användas på en sida inkluderas dem på den plats i koden där de 
önskas användas [13]. För utökad funktionalitet vid utvecklingen av ett tema 
kan widgets och tillägg användas. Ett tillägg är oberoende kod som fyller en 
viss typ av funktionalitet. Funktionaliteten som tilläggen hanterar kan vara allt 
från ett kontaktformulär till ett bildgalleri. Alternativen är många men skulle 
dem inte passa specifika önskemål går det också att utveckla ett eget tillägg. 
Widgets är mindre varianter av tillägg. Över 56 000 tillägg finns i dagsläget till-
gängliga för installation och användning [14]. 
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3 Metod
I detta kapitel presenteras arbetets valda arbetssätt och programvaror som 
kommer användas under arbetets gång.

3.1 Arbetssätt

Det grundläggande arbetssättet i detta projekt kommer att baseras på agila me-
toder. Två viktiga beståndsdelar i agila metoder är att de är inkrementella och 
iterativa. Att arbeta på ett inkrementellt sätt innebär att kontinuerligt utveckla 
delar i ett projekt. Delarna kan bygga på varandra och resulterar i ett slutresul-
tat. Det iterativa arbetssättet innebär att ett arbete i ett projekt sker i iterationer. 
Det kan handla om att få feedback av en uppdragsgivare eller potentiell använ-
dare för att därefter ändra eller förbättra en specifik del, ett inkrement, som har 
utvecklats. Med detta sagt kan det konstateras att det agila arbetssättet möjlig-
gör en viss form av flexibilitet med möjligheter till att ständigt förbättra det pro-
jekt som arbetas med [15]. 

I detta projekt kommer arbetet ske genom att varje steg i utvecklingen bygger 
på föregående. Under arbetets gång kommer en tidsplan, se bilaga A: Tidsplan, 
att  följas. En grundlig planeringsfas i form utav planering av möten med upp-
dragsgivaren vid olika tillfällen, analysering av behov, arbete med webbriktlin-
jer och gestaltlagar, grafisk planering med sitemap, wireframes, moodboard och
designskisser samt en kodningsplanering med bland annat flödesscheman kom-
mer att utföras. Därefter påbörjas en genomförandefas med kodningsarbete var-
vat med feedback från uppdragsgivaren. I avslutningsfasen görs ett antal tester i
form utav validering av webbplatsen och också en del användartester. Utförliga-
re information om varje fas i projektet finns i kommande delkapitel. I varje fas 
hålls en kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren för att säkerställa att varje 
del kan gås vidare med i utvecklingen. I figur  1 visas arbetsprocessen och de 
olika delarna som kommer att jobbas iterativt med.

Figur 1: Agil arbetsprocess 
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3.1.1 Planeringsfas

Arvola [16] menar på att det i början av projekt är vanligt att projektet upplevs 
som abstrakt och inte särskilt tydligt. För att tydliggöra syftet med projektet och
kunna ta fram kriterier för vad som ska utvecklas är det en god idé att göra en 
initial planering. I detta projekt kommer planeringsfasen att delas upp i ytterli-
gare faser: kravspecifikation från uppdragsgivare, grafisk planering och plane-
ring av kodning. Det allra första planeringsarbetet handlar om att tillsammans 
med uppdragsgivaren ta fram och analysera målgruppens behov för utveckling-
en av webbplatsen. Vidare, baserat på tidigare planering, görs en planering av 
de grafiska delarna. I denna fas tas en sitemap, wireframes, moodboard och de-
signskisser fram baserat på webbriktlinjer och gestaltlagar. Fotografering och 
bildbehandling är också områden som behandlas i denna fas. Sist tas flödes-
scheman fram för att planera kodningsarbetet.   

3.1.2 Genomförandefas

Då planeringsarbetet är färdigställt kommer genomförandefasen att påbörjas. I 
denna fas görs allt som har med kodningen av webbplatsen att göra. Webbplat-
sen kommer att kodas i HTML, CSS, JavaScript, jQuery och PHP enligt Word-
Press. Nödvändiga databaskopplingar kommer också att arbetas med. I ett första
läge kommer innehållet i webbplatsen att hårdkodas för att enklare kunna sty-
las. Därefter kommer innehållet att göras dynamiskt och diverse tillägg kommer
att användas. Varje sida kommer att göras responsiv så att webbplatsen fungerar
bra oavsett skärmstorlek.

3.1.3 Avslutningsfas

Avslutningsfasen består av testning och utveckling av en användarguide. 
HTML- och CSS-koden kommer att kontrolleras med validatorer. Webbplatsen 
kommer också att testas i ett antal webbläsare: Google Chrome, Mozilla Fire-
fox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Samsung Internet och Safari. Utöver att 
testas i olika webbläsare kommer webbplatsen att testas i olika enheter: desk-
tops, surfplattor och telefoner. Sist kommer ett antal användartester att utföras 
genom att användare kommer få utföra uppgifter och samtidigt ge feedback på 
hur de upplever att det är att utföra uppgifterna. Målet med testerna kommer att 
vara att undersöka om målen med projektet har uppnåtts och också att kontrol-
lera om det finns förbättringsmöjligheter. När all testning är klar och eventuella 
ändringar har gjorts kommer en användarguide att tas fram. Användarguiden 
kommer att lämnas över till uppdragsgivaren i samband med att webbplatsen 
publiceras publikt.

3.2 Programvaror

I projektet kommer ett antal programvaror att användas. Adobe Photoshop kom-
mer att användas för att skapa en sitemap, moodboard och för redigering samt 
optimering av alla bilder. För att skapa en moodboard kommer en mall att an-
vändas från http://styletil.es/. Ikoner kommer att skapas i Adobe Illustrator. 
Adobe XD kommer att användas för att skapa wireframes och designskisser. Då
det gäller kodningen kommer denna att ske i Visual Studio Code tillsammans 
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med WordPress administrationsgränssnitt.  Webbplatsens HTML-kod kommer 
att valideras med en HTML-validator [17] och all CSS-kod kommer att valide-
ras med en CSS-validator [18].

3.3 Etik

En stor del av arbetet bygger på etik eftersom det baseras på en social hållbar-
het. Hållbarheten baseras i ett demokratiskt samhälle där människor med olika 
förutsättningar ska kunna få tillgång till information på internet. Då det gäller 
lagar och regler som kan komma att påverka arbetet kommer dessa att tas hän-
syn till. Detta gäller främst lagar kring hantering av personuppgifter och cooki-
es såsom GDPR. GDPR handlar om att varje individ har rätt till skydd av sina 
personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som identifierar eller kan identifi-
era en enskild individ. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn och
IP-adresser [19]. Det grafiska materialet på webbplatsen kommer att bestå av 
bilder fotograferade av mig själv. Logotypen som används på webbplatsen är 
sedan tidigare skapad av mig och kommer därför att kunna användas. För att 
skydda personerna som deltar i användartesternas integritet kommer dessa att 
hållas anonyma i den bemärkelse att deras åsikter och tankar inte kommer kun-
na spåras tillbaka till dem.
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4 Konstruktion
I detta kapitel diskuteras hela arbetsprocessen från start till slutprodukt.

4.1 Målgrupp

Det allra första steget i projektet var att under ett möte med uppdragsgivaren 
komma fram till målgruppen för webbplatsen. Duckett [20] betonar vikten av 
att definiera en målgrupp som utveckling ska ske åt innan själva arbetet påbör-
jas. Målgruppen i detta projekt består av befintliga och framtida kunder. Nedan 
har målgruppens mål och behov definierats för att tydligt kunna visa vilka mål 
som eftersträvas.

4.1.1 Mål och behov

• Få information om företaget

◦ Grundläggande information

◦ Vad som skiljer företaget åt från konkurrenter

◦ Medarbetare

◦ Öppettider

• Få information om vilka tjänster som erbjuds

◦ Slipning – sågkedjor, kapkedjor, huggknivar, isknivar, fanerknivar 
och gradsaxskär.

◦ Renovering – maskinsvärd, skördarkedjor, paketsågkedjor och lik-
nande.

◦ Hämtservice – upphämtning i stora delar av Kalmar, Blekinge och 
Kronobergs län med två veckors intervaller

◦ Försäljning – svärd, sågkedjefett, märkfärg, kedjor, skärskydds-
handskar och liknande

• Kunna läsa nyheter

• Kunna komma i kontakt med företaget

◦ Telefonnummer

◦ E-postadress

◦ Öppettider

◦ Besöksadress

◦ Postadress

◦ Medarbetare

◦ Verkstad
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• Få information om cookies som används på webbplatsen

• Få en god användarupplevelse av webbplatsen oavsett förutsättningar

◦ Lättläst teckensnitt

◦ Goda kontrastskillnader

◦ Semantiska element som tydligt visar vad ett element är för något

◦ Responsiv design

4.2 Sitemap

Med målen och behoven klara togs en sitemap, se figur 2, fram för att tydligt 
visa vilka sidor som webbplatsen ska innehålla. Sidtyperna särskiljs med olika 
färger och beskrivs innehållsmässigt. Sidorna är ”Hem”, ”Tjänster”, ”Nyheter”, 
”Om oss”, ””Kontakt”, ”Cookiepolicy” (ändrat namn till ”Integritetspolicy”) 
och ”404”. De två sista nyheterna är sidor som inte finns med i den globala na-
vigeringen. Länkar till sidan för integritetspolicyn kan hittas i footern och även 
i bannern för när en användare besökare webbplatsen och behöver godkänna 
cookies. 404-sidan visas när användare söker efter en sida som inte finns på 
webbplatsen. Utöver detta har det också tillkommit en sida på sidan ”Nyheter”. 
Sidan som har tillkommit är en filtrering av nyheterna baserat på vilken månad 
som användaren har valt att klicka på. Detta beskrivs utförligare i kommande 
kapitel.

Figur 2: Sitemap

4.3 Wireframes

Nästa steg var att skapa wireframes för att visuellt illustrera vad för slags ele-
ment som skulle finnas med på webbplatsen och var de skulle placeras. Efter-
som webbplatsen skulle göras responsiv skapades wireframes i tre kategorier: 
desktops, surfplattor och telefoner. Nedan beskrivs och visas tre wireframes för 
vardera enhet. Resterande wireframes beskrivs men kan ses i bilaga B: Wirefra-
mes. Wireframes skapades för menyalternativen ”Hem”, ”Tjänster”, ”Försälj-
ning”, ”Om oss”, ”Nyheter” och ”Kontakt”. Eftersom sidorna ”Integritetspoli-
cy” och ”404” är så pass enkla då de endast består av text skapades inga wire-
frames eller designskisser för dessa. Istället beskrevs dem endast för uppdrags-
givaren. Återkommande element på varje sida är headern med logotypen och 
den globala navigeringen samt footern med kontaktuppgifter, öppettider, länkar 
gällande webbplatsen och kort information om företaget. Något som skiljer sig 
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från wireframesen är att det i slutresultatet finns fyra delar i footern med infor-
mation istället för tre.

I figur 3 visas startsidan för desktops. Nedanför headern finns en bakgrundsbild
med en välkomsttext bestående av namnet på företaget och företagets slogan. 
Nedanför detta finns en länk direkt till sidan för tjänsterna. Under denna del 
finns det tre utdrag med tillhörande rubriker, bilder och länkar till tjänsterna 
som erbjuds. Dessa är placerade bredvid varandra. Startsidan fungerar som en 
välkomstsida men också som en sammanfattning av allt innehåll som finns på 
webbplatsen. Nedanför utdragen av tjänsterna finns det en bild från företagets 
verkstad med en försäljningstext och en knapp till sidan för försäljningen. Här 
finns en del nyckelord med för att användare snabbt ska kunna se vad för slags 
produkter som finns till försäljning. Det sista som finns på sidan är de senaste 
skrivna nyheterna. Även dessa visas med ett utdrag, tillhörande rubriker, bilder 
och länkar till nyhetssidan. Därefter visas footern med olika slags information.

  Figur 3: Wireframe ”Hem” desktop

Versionen för surfplattor, se figur 4, skiljer sig inte åt särskilt mycket. Alla ele-
ment visas fortfarande på samma sätt med tre utdrag bredvid varandra men med
mindre mellanrum då enheten har mindre utrymme tillgängligt. Den stora skill-
naden är den globala navigeringen som i detta läge visas som en hamburgarme-
ny. I slutversionen finns texten ”Meny” skriven bredvid ikonen för att förtydliga
att det är just en meny. När menyn är öppen ändras ikonen till ett kryss och får 
texten ”Stäng” istället. 
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För telefoner, se figur 5, ser headern precis likadan ut som i versionen för surf-
plattor. Skillnaden här är hur elementen är placerade. Utdragen är nu placerade 
under varandra istället för bredvid varandra. Likaså har informationen i footern 
placerats under varandra med passande mellanrum.

            

      Figur 4: Wireframe ”Hem” surfplatta                      Figur 5: Wireframe ”Hem” telefon

Wireframes som beskrivs hädanefter finns tillgängliga i bilaga B: Wireframes. 
På sidan för ”Tjänster” för desktops finns en rubrik under headern. Under detta 
finns brödsmulor. Informationen presenteras genom en rubrik av tjänsten, infor-
mation om vad tjänsten handlar om och också en bild som representerar tjäns-
ten. Både i versionen för desktops och surfplattor är rubrikerna samt texterna 
placerad bredvid bilderna. Placeringen alternerar mellan att texten är placerad 
till vänster och bilden till höger samt texten till höger och bilden till vänster. 
Den första tjänsten som beskrivs är slipning, där rubriken och texten är placerad
till vänster medan bilden är placerad till höger. Den andra tjänsten är renovering
och där finns det en annan bakgrundsfärg för att tydliggöra separationen av 
tjänsterna. Här är bilden placerad till vänster och rubriken samt texten placerad 
till höger. Den sista tjänsten är hämtservice och den är placerad på samma sätt 
som den första tjänsten. I versionen för telefoner är tjänsterna placerade under 
varandra med bilden först. Något som fanns med i både wireframes och de-
signskisser är samarbetspartners. Detta finns inte med i den publicerade webb-
platsen då den informationen flyttades till sidan för försäljning istället.

Sidan för ”Försäljning” består av en rubrik och brödsmulor. På den här sidan 
finns produkter tillgängliga för försäljning placerade bredvid varandra. Slutver-
sionen ser lite annorlunda ut då det har lagts till en del text med information om
varumärken som företaget är återförsäljare för och också kontaktinformation. 
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Detta har lagts till som två spalter som separeras med två sträck. Under infor-
mationen finns alla produkter placerade. Varje produkt visas som en bild, har en
förklarande text och kan också klickas på för att ses i större storlek. Bilderna är 
inte i samma storlek för att estetiskt upplevas som lite mer intresseväckande. I 
versionen för surfplattor ser sidan likadan ut som i desktops förutom att det 
finns mindre utrymme tillgängligt. Antal produkter bredvid varandra har också 
blivit färre. När det gäller versionen för telefoner visas produkterna en och en 
under varandra. Försäljningstexten är inte längre skriven som två spalter utan 
istället under varandra.  

”Nyheter” består av en rubrik och brödsmulor. Under detta finns nyheter place-
rade till vänster och arkiv med länkar till inlägg baserat på år och månad till hö-
ger i desktops. En nyhet består av en rubrik, datum, tid, eventuell bild med till-
hörande bildtext och själva texten för nyheten. Nyheterna är separerade med en 
del mellanrum och skiljer sig åt med en vit bakgrundsfärg. I versionen för surf-
plattor och telefoner är arkivdelen placerad ovanför nyheterna och endast med 
sin tillhörande ikon och rubrik. När användaren trycker på rubriken visas län-
karna som finns tillgängliga. Detta för att länkarna inte ska ta upp för mycket 
plats innan nyheterna visas. Om användaren trycker på samma ställe igen stängs
arkivdelen.

Precis som tidigare beskrivna sidor påbörjas ”Om oss” med en rubrik och bröd-
smulor under headern. Därefter står en del information om företaget och medar-
betarna i två spalter. Nedanför informationen finns bilder på alla medarbetare 
och också deras namn, vad för typ av arbete de utför och kontaktuppgifter. Ver-
sionen för surfplattor ser likadan ut som versionen för desktops. I versionen för 
telefoner visas inte information längre i två spalter utan under varandra och var-
je medarbetare med tillhörande information visas också under varandra.

Den sista sidan iden globala navigeringen är ”Kontakt” som består av kontakt-
uppgifter. Dessa illustreras med representativa ikoner. Den information som 
finns på sidan är telefonnummer, e-postadress, öppettider, besöksadress, post 
adress och hämtservice. Nedanför detta finns en illustration av en karta med ga-
tunamn och företag i närheten av uppdragsgivarens företag. Det finns också en 
ruta ovanpå kartan där adressen till företaget står. I versionen för desktops visas 
tre kontaktuppgifter bredvid varandra medans det i versionen för surfplattor vi-
sas två kontaktuppgifter bredvid varandra och i versionen för telefoner visas 
kontaktuppgifterna en och en under varandra.

På sidan ”404”, det vill säga sidan som användaren kommer till om en felaktig 
URL skrivs in, radas ett par anledningar upp till vad felet kan bero på. Under 
detta finns länkarna från den globala navigeringen tillgängliga och likaså kon-
taktuppgifter till företaget. 

Sidan för integritetspolicy består av information om cookies, vilka cookies som 
finns på webbplatsen, hur länge de lagras och i vilka syften. Det finns också in-
formation om hur användarna kan hantera sina cookies och en länk till inställ-
ningarna för cookies på webbplatsen.
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4.4 Moodboard

Baserat på företagets grafiska profil skapades en moodboard, se figur 6. Logo-
typen skapades i ett tidigare arbete med företaget. Färgerna som används är 
framförallt en väldigt ljusgrå som bakgrundsfärg, orange som primär accentfärg
och mörkgrå som sekundärfärg. Valet av färgerna baserades på goda kontrast-
skillnader men också färger som inte upplevs som för starka. Av dessa anled-
ningar valdes en ljusgrå istället för helt vit färg till bakgrunden och en mörkgrå 
istället för svart som accentfärg. Adjektiv som valdes för att beskriva webbplat-
sen var orden balanserad, intresseväckande, minimalistisk och informativ base-
rat på projektets mål. För rubrikerna valdes teckensnittet Segoe UI med ett 
orange sträck bredvid då den ljusgråa färgen användes. Annars användes en vit 
textfärg mot en orange bakgrund. Teckensnittet till brödtexten blev Arial då det 
är lättläst. Till detta användes ett lagom luftigt radavstånd. Länkarna illustreras 
med ett sträck under sig hela tiden eller ett sträck under sig när muspekaren förs
över länken.

Figur 6: Moodboard

4.5 Bildbehandling

Vidare planerades vilka bilder som skulle finnas med på webbplatsen. Den enda
bilden som inte fotograferades av mig är landskapsbilden på startsidan, vilken 
kommer från en webbplats med gratisbilder tillgängliga för användning genom 
en licens för bilder som kan användas fritt och även kommersiellt. Resterande 
bilder fotograferades hos företaget. Efter detta redigerades varje bild, beskars 
om det behövdes och komprimerades i JPG för att optimeras för användning på 
webben. Samtliga ikoner och andra grafiska element på webbplatsen är skapade
i Adobe Illustrator och sparades i lämpliga storlekar i PNG-format.      

4.6 Designskisser och tillgänglighet

Då wireframesen, moodboarden och bildbehandlingen var avklarad påbörjades 
arbetet med designskisserna. Eftersom designskisserna ger en tydligare helhet 
av utseendet på de olika sidorna kommer beskrivningen av dem att ha fokus på 
tillgänglighet. Givetvis applicerades webbriktlinjer och gestaltlagar även då 
wireframesen skapades men det är i designskisserna som resultaten syns tydli-
gare. Ett par av designskisserna kommer att presenteras med förklaringar gäl-
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lande tillgänglighet. Resterande designskisser kan återfinnas i bilaga C: De-
signskisser. 

Ett antal webbriktlinjer har använts återkommande på varje sida och demonstre-
ras därför med tre designskisser för startsidan i enheterna desktops, surfplattor 
och telefon, se figur 7. Varje sida är responsiv, vilket innebär att den fungerar på
olika skärmstorlekar oavsett vad för slags enhet användaren använder. Enligt 
webbriktlinjen ”1.4.10 Flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten 
skärm” bör en layout fungera ner till 320 pixlar i bredd utan att designen störs 
eller att användaren behöver scrolla i exempelvis sidled [21]. Andra anpass-
ningar har gjorts för att informationen som visas varken ska vara för stor eller 
för liten. En del rubriker har gjorts mindre för mindre enheter medan exempel-
vis produkter som säljs visas en och en i sin fulla bredd i mindre enheter. 

En annan webbriktlinje som har använts på alla sidor är ”1.4.3 Använd tillräck-
lig kontrast mellan text och bakgrund”. Som kan ses i figur 7 används färger 
med goda kontrastskillnader. När bakgrundsfärgen är ljusgrå används en svart 
textfärg medan om bakgrundsfärgen är orange eller mörkgrå används en vit 
textfärg. Problem med otillräckliga kontraster mellan text och bakgrund är i hu-
vudsak att användare med synnedsättningar kan uppleva texten som svårare att 
tyda [22]. Webbriktlinjen ”39 Ge webbplatsen en god läsbarhet” följer i samma 
spår med att det också är viktigt att tänka på teckensnitten som bör vara lättläs-
ta, teckenstorlekarna bör anpassas utefter typ av text som läses, radavstånden 
bör vara lämpliga och textraderna bör inte vara för långa eller för korta [23]. 
Samtliga precis nämnda faktorer har hafts i åtanke vid dessa val. 

Ännu en återkommande webbriktlinje är ”3.2.3 Var konsekvent i navigation, 
struktur och utformning”, vilken innebär att underlätta för användare genom att 
vara konsekvent i exempelvis hur den globala navigeringen ser ut och var den 
kan hittas. Användaren ska kunna känna igen sig på sidorna och kunna förvänta 
sig att element som ser likadana ut också beter sig likadant [24]. Att element 
som ser likadana ut påverkar användarens uppfattning av dem är något av det 
som Ware [6] tar upp gällande gestaltlagar. En gestaltlag är ”Likhet” och inne-
bär just att element som ser liknande ut förväntas fungera på samma sätt [6]. Ett
tydligt exempel på detta är utdragen av tjänsterna som kan ses i figur 7. Utform-
ningen av tjänsterna är likadan med bilderna, rubrikerna, texterna och länkarna. 
Dessutom följs även gestaltlagen ”Slutenhet” här eftersom varje tjänst ramas in 
av en vit bakgrund men också bredden av bilderna samt texterna. Genom nämn-
da gestaltlagar är det troligt att utdragen uppfattas ha samma sorts funktionalitet
men också att användaren uppfattar varje enskilt utdrag som sin egen del. Ett 
annat exempel på en gestaltlag är ”Närhet”. Denna gestaltlag innebär att ele-
ment som är nära varandra uppfattas som sammanhörande [6]. I figur 7 finns 
det en välkomstext med en knapp under headern. De här elementen är placerade
så pass nära varandra att de uppfattas som att de hör ihop. Dessutom förstärks 
detta av texten på själva knappen som innehåller text som har en koppling till 
välkomsttexten.
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Figur 7: Designskisser ”Hem” desktop, surfplatta och telefon

Att öka tillgängligheten på en webbplats handlar i grund och botten om att hjäl-
pa användarna i deras användning och att försöka göra deras användarupplevel-
se så bra som möjligt. I figur ses sidan ”Tjänster”. På den här sidan och reste-
rande används flera webbriktlinjer för att hjälpa användarna på olika sätt. Två 
webbriktlinjer som har använts för att underlätta förståelsen av innehållet på en 
sida är ”2.4.6 Skriv beskrivande rubriker och etiketter” och ”1.1.1 Beskriv med 
text allt innehåll som inte är text”. Den förstnämnda webbriktlinjen handlar om 
att för användaren på ett enkelt och mycket tydligt sätt visa vad en sida eller ett 
stycke handlar om med en beskrivande rubrik. Detta är hjälpsamt för alla an-
vändare men framförallt för de som har lässvårigheter eller problem med kort-
tidsminnet [25]. Den sistnämnda webbriktlinjen handlar om att tydliggöra ex-
empelvis vad bilder innehåller så att även blinda personer kan ta del av allt in-
nehåll [26]. Kodmässigt kan detta lösas med användningen av ett alt-attribut, 
vilket alla bilder förutom dekorativa har fått tilldelat på webbplatsen i projektet.

Figur 8: Designskiss ”Tjänster” desktop
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Nästa designskiss, sidan ”Kontakt”, som beskrivs kan ses i figur 9. När det gäl-
ler navigering på en webbplats väljer olika användare att navigera på olika sätt. 
Med detta faktum känt är det därför en god idé att erbjuda användaren flera sätt 
att navigera på och också se till så att användaren förstår var på webbplatsen 
som personen befinner sig på. Webbriktlinjerna ”2.4.5 Erbjud användarna flera 
olika sätt att navigera” och ”27 Visa tydligt var användaren befinner sig” går 
hand i hand. Det kan handla om att tydligt visa i menyn vilket menyalternativ 
som är valt eller att använda sig av brödsmulor[27], [28]. På webbplatsen finns 
det en del sätt att navigera sig på. Ett sätt är den globala navigeringen, vilken 
finns tillgänglig på varje sida. I footern finns det också länkar som kan använ-
das för att exempelvis hitta sidorna ”Integritetspolicy” och ”Kontakt”. Varje 
sida förutom startsidan innehåller brödsmulor precis under rubriken. Dessa kan 
användas för att få en överblick över var på webbplatsen man befinner sig men 
också för att hitta tillbaka till en sida som tidigare har besökts. 

Webbriktlinjer DIGG [29] menar på att många webbplatser besöks eftersom an-
vändaren letar efter kontaktuppgifter till företaget. Därför bör webbriktlinjen ”4
Gör det lätt att komma i kontakt med er” användas [29]. På webbplatsen finns 
det kontaktinformation på flera sidor. Allra tydligast ses kontaktuppgifterna på 
sidan i figur 9 eftersom de är uppradade efter varandra och också samlade på en
plats. I footern finns kontaktinformation i form utav besöksadressen och tele-
fonnumret till företaget. På sidan ”Försäljning” finns företagets telefonnummer 
och e-postadress skrivet i samband med försäljningstexten. Det finns också 
kontaktinformation till varje medarbetare på sidan ”Om oss”. Likaså finns kon-
taktuppgifter tillgängliga på sidan ”404”, då en felaktig URL söks. Utöver dessa
direkta kontaktuppgifter finns det även länkar till sidan ”Kontakt” där det är 
lämpligt. Detta gör att användaren i många fall själv slipper leta efter kontaktin-
formationen.  

Figur 9: Designskiss ”Kontakt” desktop
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4.7 Kodning

Efter att allt planeringsarbete var färdigt påbörjades kodningen av webbplatsen. 
Själva kodningen delades in i två steg där det första var att skapa en statisk 
webbplats. Detta för att underlätta stylingen av webbplatsen. Därefter omvand-
lades koden till ett tema i WordPress med PHP. Arbetet med temat skedde lokalt
och därför fylldes webbplatsen på med exempelvis lorem ipsum-texter och lik-
nande. En del tillägg testades och planeringar gjordes för den publika versionen
av webbplatsen. Nedan beskrivs alla steg i kodningen.

4.7.1 Statisk webbplats

Den statiska versionen av webbplatsen kodades med HTML, CSS, JavaScript 
och jQuery. Placering av element och styling var i fokus i detta steg medan själ-
va innehållet inte var lika viktigt då det skulle bytas ut i kommande steg. Den 
responsiva designen kodades också i detta steg. JavaScript och jQuery användes
för att hantera två delar av webbplatsen: hamburgarmenyn och sidebaren med 
arkiv på nyhetssidan. När en användare klickar på hamburgarmenyn byts iko-
nen för hamburgarmenyn ut mot ett kryss. Likaså byts texten ”Meny” ut till 
”Stäng”. Stängs hamburgarmenyn igen visas ikonen för hamburgarmenyn och 
den ursprungliga texten. Sidebaren med arkivet på nyhetssidan kan visas och 
döljas men detta sker endast när bredden på enheten är mindre än 850 pixlar. 
Anledningen till detta är för att sidebaren placeras ovanför nyheterna i mindre 
enheter med start i surfplattor. För att sidebaren inte ska ta upp för mycket ut-
rymme döljs den som standard men kan alltså öppnas. Arbetet med de statiska 
delarna fortskred under hela projektets gång med element som tillkom och sty-
ling som ändrades.  

4.7.2 Dynamisk webbplats

Då den statiska webbplatsen var klar laddades WordPress ned och därefter ska-
pades olika filer för att kunna omvandla koden till ett tema. Mycket arbete 
skedde med mallar för att kunna få till ett önskat utseende på vardera sida på 
webbplatsen. Filerna delades upp och förklaras nedan tillsammans med kodex-
empel och flödesscheman vid behov.

header.php
I den här filen finns koden för headern som används på de flesta sidorna. För att
undvika redundans inkluderas headern på de sidor som använder den. Utöver 
vanligt förekommande HTML-taggar och en del enklare PHP-kod finns det ex-
tra funktionalitet skapad. Eftersom varje sida är unik bör också alla meta-taggar
för varje sida vara det. Detta har lösts med en funktion som tar emot ett argu-
ment i form utav en titel och en del if-satser. Koden påbörjas med att titlar kon-
trolleras om de stämmer överens med de som har definierats. Därefter hämtas 
det första inlägget i en kategori eller så används texten som finns på en sida. Ef-
ter detta anropas funktionen och titeln skickas med som argument, se bilaga D: 
Flödesscheman. I funktionen, som kan ses nedan, tas titeln emot och används 
därefter i olika meta-taggar tillsammans med ett utdrag från antingen det speci-
ficerade inlägget eller från en sida.
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function metades_content($title)
    {
        if (have_posts()) :
            while (have_posts()) :
                the_post();
    ?>
    <meta name="description" content="<?= $title ?> - <?= wp_strip_all_t
ags(get_the_excerpt(), true); ?>" />
    <meta property="og:title" content="<?= $title ?>" />
    <meta property="og:description" content="<?= $title ?> - <?= wp_stri
p_all_tags(get_the_excerpt(), true); ?>" />
    <meta name="twitter:title" content="<?= $title ?>" />
    <meta name="twitter:description" content="<?= $title ?> - <?= wp_str
ip_all_tags(get_the_excerpt(), true); ?>" />
    <?php endwhile;
        endif;
    }

I headern finns företagets logotyp och den globala navigeringen. En del av hu-
vudinnehållet finns också med i form utav titel på varje sida och också bröd-
smulor. Några delar av funktionaliteten som finns i headern har skapats i filen 
functions.php. Den globala navigeringen registrerades och kunde därför inklu-
deras i headern. Likaså har det lagts till kod för att header-bilden enkelt ska 
kunna väljas av användaren i administrationsgränssnittet. Även denna koden 
behövde endast inkluderas i headern för att kunna användas.  

footer.php
Koden för footern är inte särskilt avancerad utan består endast av kontaktinfor-
mation, öppettider, länkar till sidorna ”Integritetspolicy” och ”Kontakt”, en länk
till inställningarna för cookies, kort information om företaget och copyrightin-
formation. Precis som headern inkluderas footern på varje sida.

index.php
Eftersom startsidan har ett något annorlunda utseende då det gäller headern in-
kluderas inte header.php här utan egen kod för headern skrivs. På startsidan pre-
senteras en del statiskt innehåll men också en del dynamiskt. De statiska delarna
är välkomstexten med en länk till sidan ”Tjänster” längst upp på sidan och ock-
så försäljningsdelen med en försäljningstext och länk till sidan ”Försäljning”. 
De dynamiska delarna är utdrag från tjänsterna som företaget erbjuder och ock-
så utdrag från de senaste nyheterna som har skrivits. 

Kodrader som har använts på alla sidor är sådana som är kopplade till en loop 
som används inom WordPress för att skriva ut innehåll från en sida eller ett in-
lägg. Koden nedan visar hur det har arbetats med den här loopen och också an-
nan slags funktionalitet för att få ett önskat utseende. All kod omsluts av en div, 
därefter specificeras vilka inlägg som ska hämtas och också hur många. Efter-
som det här exemplet hanterar koden för utdragen från tjänsterna väljs katego-
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rin för just tjänsterna. Det specificeras också att endast tre av tjänsterna ska vi-
sas. Vidare skapas en variabel som sätts till noll. Den här variabeln används för 
att dynamiskt kunna tilldela en klass till det tredje inlägget. Om inlägg finns 
körs en while-loop för att skriva ut inläggen. För varje gång som ett inlägg 
skrivs ut räknas variabeln upp och hamnar till slut på tre. När detta sker tilldelas
en klass till just det inlägget. Koden efter detta kontrollerar om det finns en till-
hörande bild i inlägget och om så är fallet så skrivs den ut. För att kunna använ-
da utvalda bilder och lägga till dessa i ett inlägg behövde detta läggas till i filen 
functions.php. Därefter skrivs inläggets titel ut och också själva utdraget. För att
begränsa utdraget till ett visst antal tecken definierades detta i filen functions-
.php. Varje tjänst har en länk till sidan ”Tjänster”. Den sista koden innan div:en 
stängs avslutar while-loopen och if-satsen. Precis samma metod används för ut-
dragen från nyheterna. Den här filen väljs bland mallarna i WordPress admini-
strationsgränssnitt och används därefter som startsida på webbplatsen. Startsi-
dan är alltså en slags samlingsplats för den information som finns på resterande 
delar av webbplatsen med länkar till varje del. 

<div class="wrapper wrapper-services-index">
            <?php
            query_posts("category_name=tjanster&posts_per_page=3");
            $post_counter = 0;
            if (have_posts()) :
                while (have_posts()) :
                    the_post();
                    $post_counter++;
            ?>
            <section class="white-bg <?php if ($post_counter == 3) echo "no-
margin" ?>">
                <?php
                        if (has_post_thumbnail()) {
                            the_post_thumbnail();
                        }
                        ?>
                <div class="info-con">
                    <h3><?php the_title(); ?></h3>
                    <?php the_excerpt(); ?>
                    <a href="<?= site_url('/tjanster/') ?>" title="Läs mer om tjä
nsterna">Läs mer om tjänsten</a>
                </div>
            </section>
            <?php
                endwhile;
            endif;
            ?>
        </div>
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services.php
Den här filen är en mall för sidan ”Tjänster”. Även här används WordPress loop
för att skriva ut innehåll inom en specifik kategori. På sidan för tjänsterna finns 
det olika utseende på hur tjänsterna presenteras. Två av tjänsterna har informa-
tion till vänster och en bild till höger medan en av tjänsterna har information till
höger och bild till vänster samt en ljusorange bakgrundsfärg. För att kunna sär-
skilja tjänsterna åt användes följande kodrad:

<?php if ($wp_query->current_post % 2 == 0) : ?>

Vartannat inlägg fick kod som skrevs under ovan kodrad medans de andra in-
läggen skrevs ut med koden efter:

 <?php else : ?>

Det som skiljde sig mellan kodraderna var ovan nämnda skillnader, nämligen 
placeringen av information och bild samt vald bakgrundsfärg. 

page.php
I den här filen kan WordPress loop ses mycket tydligt då det är den enda PHP-
koden, utöver inkluderingen av headern och footern, som den här filen består 
av. Filen används på sidan ”Integritetspolicy” och där skrivs endast information 
ut. I bilaga D: Flödesscheman kan flödesschemat för WordPress loop ses.

about.php
På sidan för ”Om oss” finns det information om företaget och om medarbetar-
na. Därav är den här filen uppdelad i två delar och kan också väljas som mall. 
Den ena delen skriver ut informationen som finns på själva sidan, alltså infor-
mationen om företaget. Till denna del används endast WordPress loop. Den 
andra delen hämtar inlägg som innehåller information om alla medarbetare på 
företaget. Även här används WordPress loop men först specificeras kategorin 
för medarbetarna. Standard för hur inlägg visas är att det senaste inlägget visas 
först men på denna sida läggs istället nya medarbetare till och visas åt andra 
hållet. Det betyder alltså att VD:n för företagets inlägg visas först. Sist visas den
nya medarbetarens inlägg. Koden nedan visar hur detta har specificerats. Först 
specificeras kategorinamnet och därefter ordningen som inläggen ska visas i.

 query_posts("category_name=medarbetare&order=ASC");

category.php
I den här filen finns kod för att visa nyheter och också ett arkiv i en sidebar. Att 
läsa ut nyheterna görs på samma sätt som tidigare genom att definiera kategori-
namnet innan WordPress loop. Då det gäller sidebaren med arkivet krävdes det 
en del arbete för att få till den funktionalitet som var önskvärd. Arkivet skulle 
endast bestå av inlägg från kategorin ”nyheter”. Inga andra inlägg skulle läsas 
ut här och därför inte heller i arkivet. För att skriva ut arkivet och styla det på 
önskat sett skrevs följande kod:
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<?php wp_get_archives(array("type" => "monthly", "show_post_count" => 
"true")); ?>

Koden ovanför visar arkivet månadsvis och det visar också antal inlägg som 
gjorts under just den månaden. För att kunna visa information som endast har 
med kategorin ”nyheter” att göra krävdes en del kod i filen functions.php. Ge-
nom användning av filter och kategorins id kunde detta åstadkommas.

archive.php
När en användare klickar på en månad i arkivet i sidebaren på sidan ”Nyheter” 
kan användaren läsa de inlägg som har skrivits just den månaden. För att kunna 
hämta rätt sorts inlägg krävdes det att en del saker specificerades innan inläggen
lästes ut. Nedan visas att först så definieras kategorinamnet, därefter det valda 
året och månaden. På detta sätt skrivs de önskade inläggen ut. I övrigt liknar fi-
len category.php. Det enda som skiljer filerna åt är själva filtreringen av inlägg 
som visas. 

query_posts("category_name=nyheter&year=" . get_query_var("year") . "&
monthnum=" . get_query_var("monthnum") . "");

contact.php
Sidan ”Kontakt” använder sig av mallen skapad med filen contact.php. Den här 
filen består av inlägg från kategorin för kontaktuppgifter och också statiskt in-
nehåll i form utav en karta med besöksadress. Som i alla tidigare filer hämtas 
inläggen ut genom att definiera kategorinamnet. Därefter skrivs inläggen ut. Ti-
digare nämndes användningen av räknaren av inläggen för att kunna lägga till 
en klass. I detta fall används samma metod men klassen läggs tills för både det 
tredje inlägget och det sjätte. Nedan visas koden för att lägga till klassen för rätt
element.

<section class="center-info contact-icon <?php if ($post_counter == 3 
|| $post_counter == 6) echo "no-margin" ?>">

404.php
Den här filen används då användaren skriver in en sida som inte finns på webb-
platsen. Här finns det information om vad som skulle ha kunnat gå fel och ock-
så länkar som kommer från den globala navigeringen som har lagts till med:

<?php wp_nav_menu(array('theme_location' => 'main-menu')); ?>

4.7.3 Tillägg

Ett antal tillägg har använts för ökad funktionalitet på webbplatsen. Nedan listas
och beskrivs dessa.

Cookies and content security policy
Cookies and content security policy används för att hantera cookies och annat 
externt innehåll. Inställningarna i tillägget är indelat i kategorierna ”Tillåt all-
tid”, ”Statistik”, ”Upplevelse” och ”Marknadsföring”. I varje kategori läggs do-
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mäner till som används på webbplatsen [30]. När användaren besöker webb-
platsen visas en banner längst ner på sidan med information om att cookies an-
vänds tillsammans med en länk till sidan ”Integritetspolicy” samt två knappar: 
”Inställningar” för att ställa in vilka av tidigare kategorier som tillåts och ”Ac-
ceptera alla” om användaren vill acceptera alla cookies. 

Google XML Sitemaps
För att förbättra sökoptimeringen används tillägget Google XML sitemaps. 
Tilläggets uppgift är att generera en sitemap i XML så att webbplatsen kan upp-
täckas av sökmotorer såsom Google, Bing och Yahoo [31]. 

SimpLy gallery blocks
SimpLy galler blocks används till sidan ”Försäljning” genom att produkterna vi-
sas som bilder som kan klickas och ses i större format. Genom användning av 
tillägget kan bilderna få bildtexter, är responsiva och bilderna laddas genom 
”smart loading” vilket gör att laddningstiden påverkas mindre då bilderna lad-
das in när de behövs och inte direkt [32].

UpdraftPlus – Backup/Restore
UpdraftPlus är ett tillägg som används till att på ett enkelt sätt kunna ta backups
på webbplatsen. Backupsen kan ställas in beroende på preferenser gällande ma-
nuella eller automatiska tillfällen att ta backups och också var dessa ska lagras
[33]. 

Wordfence Security
Wordfence Security finns installerat på webbplatsen men det är inte aktiverat. 
Tillägget används till att öka säkerheten på en webbplats genom olika slags 
funktionalitet. Några exempel är en brandvägg som används till att blockera an-
vändare som är ute efter att hacka webbplatsen. Annan funktionalitet är en scan-
ning av filer för att upptäcka skadlig kod och restriktioner kring inloggning så-
som antal inloggningsförsök [34]. I nuläget är tillägget inaktiverat då det kräver
mer research kring GDPR och lagringen av IP-adresser som sker vid blocke-
ringar. 

4.7.4 Säkerhet

Givetvis är det önskvärt att webbplatsen som utvecklats är så säker som möjligt.
Att skydda den helt är omöjligt men ett antal säkerhetsåtgärder har applicerats 
genom research som har gjorts. Något grundläggande är att se till så att allt som
har med WordPress att göra alltid är uppdaterat. Detta för att undvika säkerhets-
hål som har kunnat uppkomma och för att helt enkelt hålla sig uppdaterad med 
de senaste förbättringarna. För att skydda databasen användes ett unikt data-
basprefix vid installationen av WordPress. Ett SSL-certifikat används på webb-
platsen genom webbhotellet. Ett annat bra sätt att skydda webbplatsen på är att 
ta regelbundna backups så att webbplatsen kan återställas om den skulle bli 
hackad eller om exempelvis något tillägg skulle uppföra sig på ett oönskat sätt 
vid en uppdatering. Tillägget för backups som nämnts tidigare säkerställer att 
backups sker regelbundet. Det tas också backups på webbhotellet. Vidare har 
starka lösenord använts och de användarnamn som har valts är inte typiska, 
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enkla och förutsägbara. Med detta sagt går det ändå att ta reda på vad användare
har för id:n och liknade så därför är starka lösenord extra viktiga. Då det gäller 
själva inloggningen till webbplatsen skyddas den med att mappen för admin är 
lösenordsskyddat. Ett användarnamn och lösenord behöver skrivas in innan an-
vändaren kan komma till den vanliga inloggningssidan. Användarroller kommer
att rekommenderas att användas då framtida personer behöver få tillgång till 
webbplatsen. De olika rollerna möjliggör en större kontroll över vad för slags 
funktionalitet en ny användare kan få tillgång till. 

Personer som vill hacka en webbplats kan försöka få in skadlig kod i olika filer. 
Av denna anledning har det i .htaccess-filen inaktiverats uppladdning av PHP 
och XML-RPC. I administrationsgränssnittet i WordPress finns det funktionali-
tet för att kunna redigera filer. Detta utgör ett hot då personer som har hackat 
sig in i administrationsgränssnittet kan ändra i filer på ett mycket enkelt sätt. 
Därför har filredigeringen inaktiverats. Filredigeringen är dessutom ändå inte 
nödvändig då filerna kan redigeras på andra säkrare sätt av mig som utvecklare.

Ännu ett sätt som säkerhet har arbetats med är research kring olika säkerhets-
tillägg. Som diskuterat i tidigare delkapitel har tillägget Wordfence Security in-
stallerats. Wordfence Security är ett bland många andra tillägg vars syfte är att 
öka säkerheten på en webbplats. Fördelar med sådana här tillägg är att de ofta 
innehåller olika slags funktionalitet som samlas på ett enda ställen. Viktigt att 
tänka på är dock att andra säkerhetsåtgärder bör finnas på plats och att webb-
platsen ändå kan bli hackad oavsett hur många metoder som används. Av denna 
anledning är det mycket viktigt med backups så att webbplatsen dels kan felsö-
kas men också återställas om det skulle behövas. 

4.8 Användarguide

En del av projektet var att skapa en användarguide som skulle lämnas över till 
uppdragsgivaren när projektet var avslutat. Uppdragsgivaren har fått tillgång till
användarguiden. Användarguiden inkluderas inte i rapporten då den innehåller 
känsliga uppgifter.
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5 Resultat
I detta kapitel diskuteras huruvida målen med projektet uppnåddes eller inte, 
testning som har gjorts och sist en del kring etik.

5.1 Problemmotivering och mål

Resultatet av projektet är en företagswebbplats bestående av information för be-
fintliga och framtida kunder. Det största målet med projektet var att skapa en 
användbar och tillgänglig webbplats. Detta genom att bland annat följa WCAG 
2.1 och gestaltlagar. Ett antal webbriktlinjer har följts och använts i utveckling-
en av varje del av webbplatsen. Likaså har gestaltlagar följts för att förbättra an-
vändbarheten. Webbplatsen har testats på flera olika sätt och därmed kan det 
konstateras att målet med att försöka utveckla en webbplats så att den är till-
gänglig har uppnåtts utifrån de förutsättningar som har funnits för projektet. Att 
tillgängliggöra en webbplats så pass att den kan användas av precis alla slags 
användare är omöjligt men resultatet indikerar att en majoritet kan använda 
webbplatsen utan större problem. Utöver arbetet med tillgänglighet sattes mål 
som att kunna identifiera målgruppen för projektet och skapa allt innehåll på 
webbplatsen baserat på den. I samråd med uppdragsgivaren togs målgruppen 
för projektet fram och därefter utgick resterande utveckling utefter målgruppens
mål och behov. Företaget och dess verksamhet presenterades i ett format skapat 
för målgruppen genom att dela upp informationen i olika sidor. Användarna kan
läsa om företagets tjänster, produkter till försäljning, information om företaget 
och medarbetarna, nyheter och hitta kontaktuppgifter. 

Mål gällande själva kodningen har varit att utveckla en tillgänglig men också 
säker webbplats. Webbplatsen har kodats enligt de standards som finns utifrån 
webbriktlinjer och gestaltlagar. Genom responsiv design kan webbplatsen an-
vändas i enheter såsom desktops, surfplattor och telefoner oberoende av skärm-
storlek. Användarupplevelsen, användbarheten och tillgängligheten har plane-
rats på ett sådant sätt att den inte försämras oavsett skärmstorlek utan lämpliga 
anpassningar har gjorts. Bilder har beskrivits med alt-texter men också optime-
rats för användning på webben. Säkerheten på webbplatsen har arbetats med på 
olika sätt och ytterligare försiktighetsåtgärder har inkluderats i användarguiden. 
I dessa inkluderas exempelvis vikten av backups och att använda användarrol-
ler. För att kunna bekräfta att ovan mål uppfyllts utfördes olika slags tester. Me-
dan webbplatsen utvecklades testades funktionalitet men också responsivitet för
att se till så att alla delar fungerade som önskat. Webbläsartester gjordes i sam-
band med tester i enheter såsom desktops, surfplattor och telefoner. Webbplat-
sen validerades med en HTML- och en CSS-validator. Sist gjordes ett antal an-
vändartester med användare med olika förutsättningar. Avslutningsvis var ett 
mål att skapa en lättanvänd användarguide som skulle överlämnas till uppdrags-
givaren då projektet var avslutat. Användarguiden skapades utifrån uppdragsgi-
varens tidigare kunskaper kring WordPress och lämnades över när webbplatsen 
var klar. Hela projektet har arbetats med utifrån inkrement och på ett iterativt 
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sätt. Som beskrivet ett antal gånger i tidigare kapitel har olika delar arbetats 
med kontinuerligt och förbättrats eller ändrats vid behov. Arbetssättet har enligt 
eget tycke bidragit till ett bättre resultat.

5.2 Testning
Under projektets gång har en del testning utförts. I den första delen av kodning-
en med den statiska versionen av webbplatsen var fokus på testning av styling 
av elementen. Likaså testades funktionaliteten för hamburgarmenyn och sideba-
ren med arkivet som skulle kunna gå att visas och döljas. När webbplatsen om-
vandlades till den dynamiska versionen i WordPress låg det större fokus på att 
själva funktionaliteten fungerade som den skulle med att till exempel rätt sorts 
information visades. Vidare testades webbläsaren i webbläsarna Google Chro-
me, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari och Samsung In-
ternet. En del ändringar fick göras för till exempel hamburgarmenyn för att den 
skulle fungera på ett önskvärt sätt i Internet Explorer. Webbplatsens responsivi-
tet testades i desktops, surfplattor och telefoner. Sidorna validerades med 
HTML- och CSS-validatorer. För att se till så att tillgängligheten var så god 
som möjligt på webbplatsen användes Webbriktlinjer DIGG:s checklistor [35]. 
Dessa fylldes i medan arbetet fortskred.

5.2.1 Användartester

Då webbplatsen var helt klar utfördes tre användartester av potentiella använda-
re och ett användartest av uppdragsgivaren. Personerna som deltog i användar-
testerna var i åldrarna 28-54 år och två av dem har något nedsatt syn. Deras da-
torvana skiljer sig där två av användarna har mycket god datorvana, en av dem 
har god datorvana och en av dem har måttlig datorvana. Två av användarna fick
utföra användartestet via en desktop medan en av dem fick göra det via en surf-
platta och en via en telefon. För att skydda användarna som deltog i användar-
testerna ytterligare skrivs en sammanfattning av resultaten nedan för att testper-
sonerna inte ska kunna identifieras på något sätt med varje enskild persons tan-
kar och åsikter. Användarna fick i uppgift att lösa följande uppgifter:

1. Vilka cookies används på webbplatsen?

2. Vilka tjänster utför företaget?

3. Vilken är företagets senaste nyhet?

4. Vad för produkter säljer företaget?

5. När startades företaget?

6. Vilka jobbar på företaget och hur kan de kontaktas?

7. Vad är besöksadressen till företaget?

8. Var det något som var otydligt när du navigerade på webbplatsen?

9. Hur upplevde du webbplatsen överlag? 

10. Saknar du någon information på webbplatsen?
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Slutresultatet av användartesterna visade att det överlag gick bra att navigera på
webbplatsen. Det var inga större problem att lösa uppgifterna och användarna 
upplevde webbplatsen som användarvänlig, informativ och enkel att använda. I 
tidigare versioner av webbplatsen fanns inte texten ”Meny” bredvid ikonen för 
hamburgarmenyn. Detta var något som påpekades av en av användarna som ett 
sätt att underlätta förståelsen för vad ikonen innebär. Texten lades därför till och
då tillkom också texten ”Stäng” när menyn var öppen. Två av användarna påpe-
kade att rutan med headern för surfplattor och telefoner skulle kunna särskiljas 
lite mer från bakgrunden då den från början endast var ljusgrå. Av denna anled-
ning las en skugga till för att särskilja headern då den följer med vid scrollning. 
Något annat som påpekades var att all kontaktinformation såsom telefonnum-
mer och e-postadress skulle vara klickbar så att de framtida användarna av 
webbplatsen enkelt direkt skulle kunna använda sig av kontaktuppgifterna. 
Även detta åtgärdades. 

5.3 Etik

Ett viktigt område att diskutera är etik i projektet. Då det gäller lagar och regler 
som påverkar arbetet har dessa följts. Detta gäller främst dataskyddsförordning-
en GDPR och därmed hanteringen av cookies på webbplatsen. På webbplatsen 
används cookies. En del av dem gäller endast för inloggade WordPress-använ-
dare medan cookies för Google Analytics gäller för besökare på webbplatsen. 
Google Analytics används för att kontrollera statisk kring besökarna på webb-
platsen. Det kan handla om att kontrollera hur länge en användare besöker 
webbplatsen, varifrån i världen de kommer och liknande. Hanteringen av cooki-
es på webbplatsen sker med tidigare diskuterat tillägg, Cookies and content 
security policy, som ser till att inga cookies används förrän användaren har ac-
cepterat dem. Användaren har rätten till att själv bestämma vilka slags cookies 
som används. Cookies som är kopplade till Google Analytics räknas in i katego-
rin statistik och är därmed inte nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. 
Tillåts cookies för Google Analytics skickas normalt sett IP-adressen med då 
statistiken över användningen kan bli mer detaljerad. För att skydda användarna
ytterligare, även om de tillåtit användningen av cookies från Google Analytics, 
har IP-adresserna anonymiserats enligt Google Analytics guide för detta [36].    

För att skydda personerna som deltog i användartesternas integritet kommer de 
att hållas anonyma i den bemärkelse att deras åsikter och tankar inte kommer 
kunna spåras tillbaka till dem. Då det gäller hur användartesterna utfördes var 
det viktigt att framföra hur användartesterna skulle gå till, att det inte var använ-
darnas förmågor som testades utan webbplatsen i sig och också hur resultatet av
användartesterna skulle användas. Deras anonymitet togs också upp innan an-
vändartesterna påbörjades. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel diskuteras en del problem som stöttes på under utvecklingens 
gång och avslutningsvis förslag till fortsatt utveckling samt slutsatser.

6.1 Problem

Som i alla projekt stöttes en del problem på även vid utvecklingen av detta. De 
flesta problemen kunde lösas med testning och läsning av god dokumentation. 
Dock flöt arbetet på utan några bekymmer  majoriteten av tiden. Problem som 
stöttes på i slutet av projektet var då cookies skulle hanteras. Dels behövdes 
mycket research göras för att se till så att GDPR följs men det uppstod också en
del problem med tillägget som användes för att hantera cookies. I tillägget kun-
de olika domäner skrivas in för att indikera att cookie-användning skulle ske i 
samband med dem. Bland inställningarna fanns också ett alternativ för att länka
till integritetspolicyn i själva bannern. När användarna klickar på den länken 
bör de kunna läsa integritetspolicyn utan att bannern visas och därmed täcker si-
dan. Även om sidan var vald fungerade det inte och bannern visades ändå. Efter
att ha testkört en del genom att testa andra teman och kontakta utvecklaren av 
tillägget kunde det konstateras att problemet låg i temat som utvecklats. Felsök-
ning påbörjades och rad efter rad började kommenteras ut för att undersöka om 
det fanns någon konflikt bland kodraderna. Det visade sig att det gjorde det 
inte. Vad som däremot saknades var en mycket enkel rad i body-taggen: 

<?php body_class(); ?>

Den här funktionen möjliggör att klasser läggs till i body-taggen. Detta sakna-
des och därför kunde inte klasser som behövdes läggas till för att allting skulle 
fungera korrekt så att bannern inte visades på sidan för integritetspolicyn.

I tidigare kapitel nämndes att dynamiska meta-taggar var önskvärt för varje 
unik sida. Lösningen för detta kan läsas i kapitel 4. Ytterligare problem kring 
dynamiska delar gällde titlar och brödsmulor. Beroende på vad för slags sida 
det var fick sidorna olika namn. För att göra dem dynamiska krävdes det därför 
en del if-satser och användning av WordPress funktioner. Lösningen blev att an-
vända funktionerna ”is_page()” och ”is_month” och därefter en else för reste-
rande sidor. Därefter tilldelades en tillhörande titel eller tillhörande brödsmulor. 
Utöver detta stöttes mindre problem på. Ett exempel är stylingen i vissa webb-
läsare och enheter. Främst var det i Internet Explorer och Safari som några pro-
blem upptäcktes. I Internet Explorer var problemen att en del av CSS-koden 
inte hade stöd. Främst var det bilderna som påverkades med hur de fyllde en 
div. Problemen löstes med kod som fungerade bättre i äldre webbläsare. I Safari
handlade problemen om z-index som hade satts på hamburgarmenyn. Av någon 
anledning fungerade detta inte korrekt och menyn hamnade under headerbilden 
på startsidan istället för över. Med experimenterande med positionering och z-
index av olika element kunde även det problemet lösas.
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6.2 Fortsatt utveckling och slutsatser

Arbetet med projektet har varit mycket lärorikt och givande. Slutresultatet är en
komplett webbplats som är tillgänglighetsanpassad i den mån det har varit möj-
ligt. Tidsplaneringen har kunnat följas bra under hela arbetets gång även om en 
del justeringar har gjorts. God kontakt har hafts med uppdragsgivaren och även 
han är nöjd med slutresultatet. Uppdragsgivaren nämnde att en webbshop hade 
varit av intresse så att utveckla en sådan skulle kunna vara en vidareutveckling 
av detta projekt. Webbshoppen hade kunnat skapas på samma domän eller nå-
gon annan och länkas till från en av sidorna. Likaså finns det möjlighet för vi-
dareutveckling gällande säkerheten och val av säkerhetstillägg. Förhoppningen 
är att detta arbete har kunnat bidra till att ännu en av internets webbplatser har 
utvecklats med tillgänglighet och användbarhet i fokus och kan därmed använ-
das av fler människor med olika förutsättningar.
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Bilaga A: Tidsplan
Aktivitet Beroende Vecka

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A1 Projektplan

A2 Inledande möte med uppdragsgivare A1

A3 Analysera målgruppens behov A2

A4 Sitemap A3

A5 Webbriktlinjer och gestaltlagar A4

A6 Wireframes A5

A7 Wireframes godkända A6

A8 Rapportskrivning A7

A9 Eventuella justeringar wireframes A7

A10 Moodboard A9

A11 Webbriktlinjer och gestaltlagar A10

A12 Designskisser A11

A13 Designskisser godkända A12

A14 Eventuella justeringar designskisser A13

A15 Bildbehandling A14

A16 Flödesscheman A15

A17 Rapportskrivning A16

A18 HTML, CSS, JavaScript A16

A19 PHP, databaskopplingar A18

A20 Plugins A19

A21 Webbsidorna får statiskt innehåll A20

A22 Responsiv design A21

A23 Rapportskrivning A22

A24 Överlag klar webbplats A22

A25 Feedback från uppdragsgivare A24

A26 Mindre justeringar A25

A27 Webbsidorna valideras A26

A28 Användbarhetstest A27

A29 Användartester A28

A30 Rapportskrivning A29

A31 Webbplatsen publiceras A29

A32 Webbsidorna får dynamiskt  innehåll A31

A33 Utveckling av användarguide A32

A34 Användarguide klar A33

A35 Användarguide överlämnad A34
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Aktivitet Beroende Vecka

A36 Rapportskrivning A35

A37 Inlämning rapport A36

A38 Förberedelse opponering A37

A39 Opponering klar A38

A40 Förberedelse muntlig redovisning A39

A41 Muntlig redovisning klar A40

A42 Justeringar rapport A41

A43 Slutgiltig inlämning av rapport A42
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Bilaga B: Wireframes
Desktops

Wireframe ”Tjänster” desktop           Wireframe ”Försäljning” desktop

Wireframe ”Nyheter” desktop            Wireframe ”Om oss” desktop

Wireframe ”Kontakter” desktop
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Surfplattor

Wireframe ”Tjänster”      Wireframe ”Försäljning”  Wireframe ”Nyheter”  Wireframe ”Om oss”                        Wireframe ”Kontakter”

Telefoner

Wireframe ”Tjänster”        Wireframe ”Försäljning”       Wireframe ”Nyheter”         Wireframe ”Om oss”     Wireframe ”Kontakter”
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Bilaga C: Designskisser
Desktops

Designskiss ”Hem” desktop        Designskiss ”Tjänster” desktop

Designskiss ”Försäljning” desktop                Designskiss ”Nyheter” desktop

Designskiss ”Om oss” desktop                            Designskiss ”Kontakt” desktop
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Surfplattor

Designskiss ”Hem” surfplatta   Designskiss ”Tjänster” surfplatta          Designskiss ”Försäljning” surfplatta

Designskiss ”Nyheter” surfplatta Designskiss ”Om oss” surfplatta          Designskiss ”Kontakt” surfplatta
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Telefoner

Designskiss ”Hem”   Designskiss ”Tjänster”   Designskiss ”Försäljning”    Designskiss ”Nyheter”  Designskiss ”Om oss”   Designskiss ”Kontakt”
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Bilaga D: Flödesscheman
header.php

Flödesschema header.php

page.php

Flödesschema page.php

39


