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Sammanfattning
Denna rapport behandlar skapandet av Habits webbplats som riktar sig till pri-
vatkunder, habitsapp.eco. Habits är ett mindre företag i Göteborg och de vill 
hjälpa företag, organisation och privatpersoner att minska sin miljöpåverkan på 
ett lätt och roligt sätt. De har utvecklat ett webbaserat verktyg för detta som 
kommer lanseras hösten 2020 och webbplatsen som skapas kommer vara deras  
”ansikte utåt” för det verktyg som är riktat till privatpersoner. 
I rapporten gås det igenom vilka steg och verktyg som gjorts och använts för 
skapandet av denna webbplats. User stories har gjorts för att lära känna använ-
daren och identifiera deras behov, skisser över webbplatsen har gjorts för att en-
kelt kunna illustrera hur webbplatsen skulle se ut och en sitemap har skapats för
att veta vilka sidor projektet skall innehålla. Hur skapandet har gjorts från 
HTML till Twig och funktionalitet bakom saker som meny, frågor och svar-sek-
tionen, stöd för flera språk mm. Tas upp. Utöver detta har också tester gjorts av 
både mig och min handledare på Habits. Olika verktyg för att säkerställa att 
laddningstiden håller sig inom en godkänd ram har gjorts och verktyg som 
WAVE Evaluation Tool har använts för att säkerställa webbplatsens tillgänglig-
het. I slutändan finns en färdig produkt som fyller Habits syfte och förhopp-
ningsvis är representativ för deras tjänst och kan dra in användare till deras 
webbaserade verktyg.

Nyckelord: HTML, PHP, CSS, Sass, Twig, Bootstrap, jQuery, jQuery Validate,
Nginq, Språkfiler, JSON, PageSpeed Insights, WAVE, Webbriktlinjer
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Abstract
This report deals with the creation of Habit's website, which is aimed at private 
customers, habitsapp.eco. Habits is a small company in Gothenburg and they 
want to help companies, organizations and individuals to reduce their environ-
mental impact in an easy and fun way. They have developed a web-based tool 
for this that will be launched in the fall of 2020 and the website created will be 
their "face out" for the tool aimed at private individuals. The report describes 
the steps and tools that were made and used to create this site. User stories have
been made to get to know the user and identify their needs, sketches of the web-
site have been made to easily illustrate how the site would look like and a 
sitemap has been created to know which pages the project should contain. How 
the creation has been done from HTML to Twig and the functionality behind 
things like menu, questions and answers section, support for multiple languages
etc. Is brought up. In addition to this, tests have also been done by both me and 
my supervisor at Habits. Various tools have been used to ensure that the load 
time remains within an approved framework and tools such as the WAVE Eval-
uation Tool have been used to ensure the availability of the site. In the end, 
there is a finished product that fulfills Habit's purpose and hopefully is repre-
sentative of their service and can draw users into their web-based tools. 

Keywords: HTML, PHP, CSS, Sass, Twig, Bootstrap, jQuery, jQuery Validate,
Nginq, Languagefiles, JSON, PageSpeed Insights, WAVE, Web guidelines
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Förord
Ett stort tack till Habits som gav mig chansen att göra mitt examensarbete hos 
er och ett extra stort tack till Mattias Twedmark som har varit en fantastisk men-
tor, varit tålmodig, utmanat mig i mitt tankesätt och låtit mig lära av mina miss-
tag. Jag vill även ge ett tack till Mattias Dahlgren som har tagit sin tid och kom-
mit med tips och konstruktiv kritik gällande denna rapport.
Slutligen vill jag tacka min familj som varit förståeliga för den tid denna utbild-
ningen tagit och stöttat mig genom den.
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Terminologi
Förkortningar

AOS Animate On Scroll

B2B Business to Business (företagskunder)

B2C Business to Consumer (privatkunder)

CDN Content Delivery Network

CSS Cascading Style Sheet

env Environment

FPM FastCGI Process Manager

GDPR The General Data Protection Regulation 

GUI Graphic User Interface

HTML Hyper Text Markup Language

JS JavaScript

JSON JavaScript Object Notation

MVC Model View Controller

NPM Node package manager

PHP Hypertext Processor

Repo Repository

Sass Syntactically Awsome Style Sheets
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SSH Secure Shell

SFTP SSH File Transfer Protocol

SQL Structured Query Language

SVG Scalable Vector Graphics

URL Uniform Resource Locator
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och problemmotivering

Habits Educational Services AB grundades 2015[1] av Håkan Swan och Fredrik
Hedström, då under namnet ClimateSaver, kort därefter anslöt sig Mattias 
Twedmark[2]. Företaget bytte 3år senare namn till Habits.
 
Habits vill göra skillnad och hjälpa människor och organisationer att minska sin
klimatpåverkan. Det webbaserade verktyget  är under utveckling och planeras 
lanseras under hösten 2020 vilket även är den definitiva deadlinen för den 
webbplats som skall byggas. I detta webbaserade verktyg är det tänkt att använ-
daren ska kunna delta i utmaningar, få en större förståelse för sin klimatpåver-
kan och på ett roligt sätt kunna göra skillnader i vardagen mot ett mer klimats-
mart leverne.

Habits har i dagsläget en webbplats som riktar dig till B2B (business to busi-
ness) och behöver nu en webbplats som riktar sig till B2C (Business to consu-
mer). Syftet med webbplatsen är att marknadsföra detta webbaserade verktyg. 
På webbplatsen skall det lyftas vad verktyget är för något, hur det fungerar, kort
om vilka Habits är och hur man når verktyget. Utöver information om själva 
verktyget och företaget skall det finnas en ”frågor och svar-sektion”, kontakt-
uppgifter till företaget samt ett kontaktformulär. 

1.2 Avgränsningar

I rapporten kommer endast de filer jag skapat tas upp. I projektet finns filer som
tagits mer eller mindre rakt av från Habits.eco. Exempel på sådana filer är:

• Felhantering[100]

• Country.class.php[101]

• Language.class.php[92] (denna är enbart modifierad då den inte funge-
rade från start)

• localization.inc.php[94]

• Konfigurationsfiler i mappen config[102](dessa är enbart konfigurerade 
för att ”passa” projektet)

• contact.php[98] i mappen ajax (enbart konfigurerad)

• ticket.php[99]
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De filer som enbart är konfigurerade kommer tas upp översiktligt för att förkla-
ra de ändringar som gjorts.

1.3 Detaljerad problemformulering

Webbplatsen har ett par tekniska krav:

• Ladda under 2 sekunder

• PageSpeed Insights[3]score på 90+ för mobil och desktop

• Användarvänlig

• Responsiv (Fungera för både små och stora skärmar och ha en lättöver-
skådlig meny i alla upplösningar)

• Localization (stöd för flera språk och länder, med andra ord. platsdata)

• Kunna konfigureras med .env filer med inställningar för t.ex. Språk

Utöver de tekniska kraven ska webbplatsen se intressant och förtroendeingivan-
de ut. Struktur och grafisk profil ska följa Habits nuvarande webbplats[4] så 
skillnaderna mellan dem båda inte blir för stor, man skall kunna se att Habits 
står bakom båda webbplatserna, men en viss skillnad föredras så besökaren ser 
att de båda sidorna inte är samma. Kodens struktur och kommentarer skall följa 
Habits codex, se Bilaga A ”Habits Framework 1.0”.
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2 Teori
2.1 Definition av termer och förkortningar

2.1.1 AOS

AOS är ett JavaScript bibliotek som bygger på CSS[5]. Detta bibliotek kan lad-
das hem lokalt, installeras via exempelvis NPM eller användas via CDN.
För att använda biblioteket måste det läsas in i projektet och därefter initieras:
<script> AOS.init(); </script>

AOS innehåller flertalet stilar på animeringar och används genom att deklarera 
önskad animeringstyp inom en data-aos-tagg i HTML-elementet:
<div data-aos=”fade-up”></div>
Ovanstående html-element får en animation som kommer upp när man scrollar.
Man kan även inkludera egenskaper till en animation genom att ange fler data-
aos-taggar, exempelvis för en animations varaktighet (duration).

2.1.2 Bitbucket

Bitbucket är en webbaserad lagringstjänst[6] som används tillsammans med 
Git[7] Bitbucket består av repos man skapar själv för var enskilt projekt. Ett 
repo är en plats där något sparas, en parallell kan dras till en mapp på en dator.
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2.1.3 Bootstrap

Bootstrap är ett CSS ramverk som underlättar utvecklingen av responsiva 
webbplatser[8] och kan laddas hem för att användas lokalt i ett projekt eller ge-
nom att använda ett CDN. Bootstrap bygger på något de kallar ”grid system” 
vilket är containrar (container), rader (row) och kolumner (col). Varje rad inne-
håller, och ska innehålla 12 kolumner och dessa kolumner kan tilldelas olika 
brytpunkter. Dessa brytpunkter är följande[9]:

Extra small Small Medium Large Extra large

<576px ≥576px ≥768px ≥992px ≥1200px

Maximal 
container bredd

Ingen (auto) 540px 720px 960px 1140px

Klass prefix -col- .col-sm- .col-md- .col-lg- .col-xl-

Enkel förklarat styr man med dessa klass prefix hur designen ska se ut och en 
struktur följer i regel alltid följande exempel:
<div class=”container”>

<div class=”row”>
<div class=”col-md-6”> Denna text hamnar till vänster </div>
<div class=”col-md-6”>Denna text hamnar på samma rad till 
höger</div>

</div>
</div> 
I ovanstående exempel visas hur man lägger två kolumner bredvid varandra och
att dessa i en upplösning där skärmen är mindre eller lika med 720px kommer 
dessa kolumner hamna under varandra. Summan av kolumnerna blir 12 och 
skulle man vilja ha fler kolumner bredvid varandra tar man 12 och delar med 
sista delen av klass prefixen (siffran) till det antal kolumner man vill ha. 

2.1.4 CDN

Står för Content Delivery Network och är ett nätverk av proxy-servrar. Syftet 
med dessa är att avlasta webbserven och så sätt få ner laddningstider för använ-
daren[10]. 
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2.1.5 Cloudinary

Cloudinary är en molntjänst för lagring av bilder och videos[26]. Till skillnad 
från många andra molntjänster som lagrar bilder och videos fungerar Cloudina-
ry även som en form av bildbehandlingstjänst. I den URL som tillhör bilden kan
man lägga in variabler som ändrar bildens egenskaper, så som:

• Storlek

• Skala

• Färger

• Kvalité

Se Figur 1 för en bättre förståelse kring den beskriva URL uppbyggnaden.

2.1.6 Clubhouse

Clubhouse är ett projektlednings verktyg för att underlätta flödet och kommuni-
kationen under ett projek[11]. Detta webbaserade verktyg är i grunden gratis 
och är lätt att använda tack vare ett användarvänligt gränssnitt. 
I Clubhouse kan man skapa ”Projects”, ”Epics”, och ”Stories”. Epics i innehål-
ler stories.
Stories är en form av ”att göra punkter”, dessa punkter kan man dela upp i ”fea-
tures”, ”core” och ”bugs” (buggar).
Stories i sin tur har olika ”states”; Backlog, Under Review och Completed och 
kan tilldelas olika ”ägare”, vem som skall göra vad.
Se Figur 2 för att få en bättre förståelse för gränssnittet.
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Figur 2: Grafiskt gränssnitt över webbapplikationen Clubhouse.

Figur 1: Här illustreras hur variabler i URL:en kan ändra en bilds egenskaper.



Habits – habitsapp.eco
Rebecca Jönsson Seiron 2020-03-29

2.1.7 Font Awsome

Font Awsome är ett bibliotek av SVG ikoner, det är i grunden gratis men en 
”pro-licens” kan köpas för att få tillgång till ett större utbud av ikoner[12]. Font 
Awsome kan laddas hem både lokalt och användas i ett projekt eller via en 
CDN. Efter att Font Awsome kopplats mot projektet, antingen lokalt eller via 
CDN används dessa ikoner genom att ge en i-tagg en klass med den ”kod” den 
önskade ikonen har, exempelvis[13]:

<i class=”far fa-lightbulb”></i> → 

2.1.8 MySQL Workbench, PuTTY och WinSCP

MySQL Workbench är ett gratis verktyg som skapar ett grafiskt gränssnitt över 
en databas och dess tabeller. Verktyget gör det enklare att få en översikt över en 
databas och man kan i detta verktyg även skriva SQL för att exempelvis lägga 
till, ta bort eller uppdatera tabeller i databasen[14].

PuTTY är en gratis programvara som används för att på ett säkert sätt ansluta 
sig mot andra datorer över internet eller lokalt genom att använda ett krypterat 
SSH protokoll[15]. Genom PuTTY kan man exempelvis göra och/eller uppdate-
ra ändringar på en server som inte går att göra utan en SSH. 

WinSCP är även det gratis och är en programvara som skapar ett grafiskt gräns-
snitt över en server. Med detta verktyg kan man på ett lättöverskådligt sätt se 
och överföra filer till en server[16]. Mindre (allvarliga) saker kan göras i pro-
gramvarans terminal, så som installera paket. För större (mer allvarliga) saker 
krävs en SSH.

2.1.9 Nginx

Nginx är en lättviktig webbserver[27] och används i detta projekt för att ”lagra”
webbplatsen.

2.1.10 PageSpeed Insights

PageSpeed Insights är ett gratis verktyg utvecklat av Google[3]. Syftet med 
verktyget är att få en bild över hur snabb en webbplats laddas och ger även indi-
kationer och tips över vad som kan åtgärdas för att få en snabbare laddningstid 
på en webbplats. 
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2.1.11 Rewrite

Rewrite är den teknik som används för att ändra sökvägar i Nginx. Enkelt för-
klarat kan man säga att det är en fil som består av två delar; den ena delen de-
klarerar den sökväg man vill använda, i den andra delen deklareras den faktiska 
sökvägen. För att göra en förklaring av detta görs här ett exempel:

Önskad sökväg (den adress 
användaren skriver i webbläsaren)

Faktisk adress (hur filen ligger i 
mapp/fil trädet)

rewrite ”^/$” /mapp/index.html

rewrite ”^/contact$” /mapp/contact.html

Resultatet av ovanstående exempel blir att användaren genom att skriva ”do-
männamn.se” hamnar på webbplatsens index-sida och genom att skriva ”do-
männamn.se/contact” hamnar på webbplatsens kontaktsida.

2.1.12 Slack

Är ett gratis kommunikationsverktyg[19]. I Slack kan man skapa en form av 
”trådar” där relaterat innehåll kan diskuteras. Det finns även funktionalitet för 
direkmeddelanden.

2.1.13 SFTP

Står för SSH File Transfer Protocol och används för att ladda upp filer på ser-
vern, i detta arbete används SFTP som ett tillägg[20] i Visual Studio Code. Till-
skillnad från WinSCP är saknar detta tillägg ett grafiskt gränssnitt men är i detta
fall överflödigt. När detta tillägg ”aktiveras” för ett projekt skapas en JSON fil 
som innehåller den information som krävs för att koppa upp sig mot servern så 
som användarnamn, värd (host), och sökväg (path). Lösenord sparas dock inte i 
denna fil utan skrivs in i en prompt som automatiskt kommer fram. Uppkopplad
mot servern med detta tillägg sparas alla filer automatiskt till servern. 

2.1.14 Twig och Composer

Twig är ett snabbt, säkert och flexibelt PHP ramverk[21]och används i detta 
projekt lite som en MVC. Twig används för att skapa mallar, så kallade ”temp-
lates” för att underlätta utvecklingen och ge en mer överskådlig kod. Precis som
i PHP har Twig stöd för variabler, funktioner satser, iterationer mm. men till 
skillnad från PHP har detta gjorts på ett enklare sätt och använder sig mycket av
vanligt skriftspråk. Ett tydligt exempel på detta är när det kommer till logik; 
”and”, ”or”, ”not”. Vi är vana att se dessa som ”&&”, ”||”, ”!” i Twig skrivs des-
sa i ren engelska:
{{ 4  in [7,4,3]  }} → returnerar ”true”

I Twig skiljer man på syntaxen med något de kallar ”say something-” och ”do 
something-” syntax. Syntaxen för ”do something” börjar och slutar med två 
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klammerparenteser, ”say something” börjar och slutar med procenttecken om-
slutna av vars en klammerparentes. 

• {{ say something }}

• {% do something %}

När det kommer till mallbygge,”templating” sköts det mesta med hjälp av 
”block”, dessa block följer ”do something-syntaxen”. Ett block har alltid ett 
start och ett slut och måste därför avslutas med en {% endblock %}, varje block
måste även ha ett namn, detta val av namn är valfritt och används i sin tur för 
att deklarera/hämta ett block. 
Exempel:
{% block page %} {% endblock %}

{% block page %} <p>Lite text </p> {% endblock %}

Tänket är mycket likt ASP.NET MVC, framförallt om man ser till skapandet av 
en mallsida som fungerar som en ”layout”. Allt som är gemensamt för samtliga 
sidor deklareras här men innehåll som är sid-unika utelämnas och ersätts med 
block, dessa block deklareras sedan i respektive sida och mallsidan hämtas in 
genom en ”extends”. 
Twig fungerar inte heller genom att bara sätta en Twig-endelse på en fil, Twig 
behöver en loader och en template måste renderas, likt en ”controller” denna 
controller är en PHP-fil. Twig-templates är även helt rena från PHP-kod och in-
nehåller bara HTML och Twig syntax, eventuell PHP-kod skickar man med i 
denna controller där respektive sida renderas. 

Composer är en ”package manager”[25], ett verktyg vilket (exempelvis) Twig 
installeras genom.

2.1.15 User stories

User stories är berättelser om en användare, hur den tänker och agerar[22]. User
stories behöver inte vara baserade på verkliga personer utan kan även vara fikti-
va.
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3 Metod
3.1 Resurser

De resurser som finns att tillgå som stöd under arbetets gång är min handledare 
Mattias Twedmark. Mattias är den huvudsakliga personen bakom skapandet av 
applikationen och har lång erfarenhet inom yrket. Utöver min handledare kom-
mer Twigs dokumentation[23], SymfonyCasts tutorial i Twig[24], YouTube och 
Stackoverflow användas.

3.2 Teknisk plattform

Den tekniska plattformen är grunden för själva projektet, nedan listas de språk, 
ramverk och programvaror som kommer användas för både utvecklingsmiljö 
och produktion. 

• Bootstrap 4

• Sass (scss)

• PHP 7.3 med Twig och Composer

• Cloudinary

• Nginx

• MySQL (vid behov)

3.3 Programvaror

Adobe Photoshop[28] kommer användas för bildbehandling och skapandet av 
skisser/wireframes. Jag väljer Adobe Photoshop framför Adobe XD[29]för ska-
pandet av skisser/wireframes med anledningen att Photoshop är det program jag
känner mig mest bekväm med.

De har ”pro-licens” för Font Awsome[12]och mycket ikoner finns att hämta där,
men skulle behov uppstå för att göra egen vektorbaserad grafik kommer Adobe 
Illustrator[30]användas. 

3.4 Utförande

Projektet kommer administreras i Cloubhouse[31]där Habits har sina övriga 
projekt. Milestones, sprintar och user stories kommer publiceras där när pro-
jektplanen är klar och godkänd av alla parter. Ett repo på Bitbucket finns och en
utvecklingsmiljö kommer sättas upp längre fram. 
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3.5 På detaljnivå

3.5.1 Användar-analys

User stories kommer skapas längs för att få en större uppfattning om användar-
nas behov och önskemål samt få en djupare förståelse för målgruppen. Konkur-
renters webbplatser (alternativt liknande webbplatser med samma upplägg (app-
baserad produkt som marknadsförs på webbplats)) kommer analyseras för att 
dels få inspiration gällande design och layout, dels för att ser hur andra struktu-
rerat upp webbplatsen, typ av bilder som valts (vektor och/eller pixelbaserad 
grafik). Habits nuvarande webbplats[4] kommer också analyseras för att kunna 
följa grundtanken bakom den designen. 

3.5.2 Design och struktur

En designskiss för mobil och desktop skall därefter arbetas fram och godkännas
av Mattias och Håkan. Grafik finns att tillgå från Unsplash[32]. Eventuella 
skiss ändringar skall göras relativt snabbt och efter alla skisser är godkända på-
börjas nästa steg. 

Baserat på skisserna utvärderas vilka tekniker som skall/bör användas för att 
kunna skapa webbplatsen. Baserat på den tekniska plattform som finns specifi-
cerad vet jag att jag måste sätta mig in i Bootstrap och Twig, Nginx har vi inte 
heller arbetat med i några kurser och jag kommer även få sätta mig in i det. 

Jag kommer kolla på Habits nuvarande webbplats[4] för att följa mappstruktu-
ren (namn, etc), såvida inte Mattias vill att detta skall ändras och följa en annan 
struktur. För att kunna arbeta med Sass kommer jag antingen använda mig av 
det tillägg som jag installerat i Visual Studio Code, alternativt använda mig av 
Node.js och NPM. 

3.5.3 Dela upp projektet i delar

Startsidan (utan eventuell funktionalitet) kommer först skapas och därefter vali-
deras och testas av Mattias, eventuella ändringar skall göras relativt snabbt. Ef-
ter godkännande kommer eventuell funktionalitet läggas in och en ny test kom-
mer ske. Såvida de andra sidorna (funktionalitets- eller utseendemässigt) skiljer 
sig avsevärt från varandra och/eller startsidan kommer dessa skapas utan att nå-
gon test (förutom validering) kommer ske före samtliga är klara/i stor sett klara 
även här kommer eventuella ändringar ske relativt snabbt.

3.5.4 Teknisk testning

När var sida är klar kommer de testas i PageSpeed Insights för att följa de tek-
niska kraven (förutsatt att detta kan göras från utvecklingsmiljön, annars kom-
mer dessa tester ske när webbplatsen är publicerad och eventuella förbättringar 
ske då).
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3.6 Tidsplan

Som en del i projektplanen skapades en tidsplan för att försöka se till att projek-
tet blir klart inom den kurs-deadline som satts. Denna tidsplan finns att se i Bi-
laga B ”Tidsplan”.

3.7 Etik

Arbetet har en del etiska aspekter att ta hänsyn till, dels finns lagringen av coo-
kies och eventuell lagring av personuppgifter (kontaktformulär) som faller un-
der GDPR[33]. Användaren kommer informeras om cookies genom en notis nå-
gonstans på webbplatsen som skall godkännas. Webbplatsen skall även ha stöd 
för localization så språket på webbplatsen kan anpassas, detta skall också infor-
meras[34]om och kommer troligtvis stå med i notisen gällande cookies. Habits 
följer Copyright[35] och inget skyddat material kommer användas för arbetet 
(såvida inte betald licens finns). 

Webbplatsen kommer förhålla sig till social hållbarhet, med stöd för platsdata 
kommer språket anpassas efter användaren. Språket som används på webbplat-
sen kommer vara lätt att förstå och webbplatsen i sig kommer följa en del 
webb-riktlinjer för att webbplatsen skall vara så tillgänglig som möjligt.

3.8 Tillgänglighet

För att webbplatsen skall vara så tillgänglig som möjligt kommer en del webb-
riktlinjer följas, exempelvis:

• Responsiv[36]

• God kontrast[37]

• Stöd för flerspråkighet[38]

• Tydliga knappar[39]

• Markera obligatoriska fält i formulär[40]

• Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt[41]

Relevanta checklistor[42] på webbriktlinjers webbplats kommer att gås igenom 
under utvecklingen för att säkerställa att webbplatsen följer de vanligaste och 
viktigaste riktlinjerna.
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4 Konstruktion 
Utvecklingen av webbplatsen har skett i olika delar;

• Utvärderings del

• Lära känna målgruppen och användarna 

• Skapandet av designskisser och sitemap

• Utveckling i HTML, Sass och JS

• Sätta upp mappstrukturen

• Omvandling till Twig

• Konfiguration av språk/land-filer
 

4.1 Utvärdering av mina kunskaper

Innan den egentliga delen av examensarbetet kunde påbörjas gjordes en mindre 
utvärdering av mina kunskaper, dels för att kunna tilldelas uppgifter som ligger 
inom en rimlig nivå, dels för att få möjlighet att känna på både front- och back- 
end. 
Innan denna del påbörjades lästes Habits Framework igenom, se Bilaga A ”Ha-
bits Framework 1.0” och Habitsapp repo i Bitbucket klonades. 
Habits Framework är mappstrukturen bakom det webbaserade verktyget och 
Habits Codex är hur kod skall skrivas (vilket står i Bilaga A ”Habits Framework
1.0”. 
Ett introduktionsmöte med min handledare hölls 2020-03-30 där vi gick igenom
allt som behövdes för att kunna börja utveckla påminnelse-funktionaliteten.
MySQL Workbench[14] laddades hem och kopplades mot Habits databas, 
tillägget SFTP[20] laddades hem till Visual Studio Code och uppgifterna för att 
kunna ladda upp filer till applikationens server angavs i den (av SFTP-tillägget)
skapade JSON-filen.
Under introduktionen besvarades även frågor gällande strukturen, vilka filer 
kommer vart ifrån och hur är de sammanlänkade.
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Utvärderingen bestod i att skapa funktionalitet för påminnelser till Habits web-
baserade verktyg. Funktionalitet för att kunna skicka användare påminnelser på 
deras antagna utmaningar skulle skapas. Se Figur 3 för att förstå flödet bakom 
påminnelsen.

När en användare antagit en utmaning skickas han/hon vidare till en sida med 
en kort beskrivning av utmaningen och ett formulär där användaren kan ange 
om den önskar påminnelser på sin utmaning eller ej.

4.2 Webbplatsen

Efter utvärderingen bestämdes att en webbplats skulle skapas som riktade sig 
till B2C. 
Jag fick en inbjudan till Slack och Clubhouse, ett repo på Bitbucket skapades av
min handledare och jag fick inloggningsuppgifterna till Cloudinary. 

4.2.1 Lära känna målgruppen och användarna

Bland det första som skapades var user stories för att lättare få ett grepp om 
målgruppen och gjordes från tre olika perspektiv:

• Besökare

• Användare

• Tvivlare/tvekare

13
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Dessa fokuserade på frågan ”vad” (”så jag kan”- frågan utelämnades då majori-
teten av frågorna ändå bara skulle få svaret ”så jag kan/vet hur jag ska använda 
verktyget”). Dessa user stories lades upp på Clubhouse och kan även ses nedan:

Som besökare vill jag veta:

• Vad appen är för något

• Hur den fungerar

• Vilken nytta den har för mig

• Varför ska jag välja detta verktyg framför konkurrenternas (pris, 
funktionalitet, gemenskap, etc.)?

• Följer ni mina värderingar (vart går eventuella intäkter (om de 
investeras i projekt utanför applikationen/företaget), vilka är 
samarbetspartners etc.)?

• Vad den kostar

• Hur/vart jag hittar tjänsten

Som användare vill jag veta:

• Hur/vart jag hittar tjänsten (om jag skulle ha glömt det)

• Hur jag kontaktar support för felanmälan/frågor

• Nyheter/uppdateringar?

Som tvivlare/tvekare vill jag:

• Bli inspirerad och intresserad

• Bli ”övertygad”

• Veta mer (om appen och vilken nytta den har för mig, om företaget)
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4.2.2 Sitemap och content

En sitemap skapades, se Figur 4, denna innehåller även endel externa länkar så 
som till sociala medier samt inloggningssidan för Habits webbaserade verktyg.
Content kommer skrivas när webbplatsen är klar, vem som ska skiva den är i 
dagsläget oklart. För att kunna göra designen fick jag ta del av de rubriker/sek-
tioner webbplatsen ska ha, se Bilaga C ”Innehåll”.

4.2.3 Design

För webbplatsens design fanns det relativt tydliga direktiv, en färdig grafisk 
profil och brand guidelines, se Bilaga D ”Brand guidelines”. Lite småsaker i 
guiden stämde inte så som typsnitt och knappar men dessa  listades separat. Fle-
ra olika designskisser skapades på startsidan i Adobe Photoshop och skickades 
till min handledare och hans chef via Slack. När en designskiss som kändes bra 
i grunden hade valts gjordes de ändringar som önskades och skissen godkändes,
se Bilaga F ”Skisser”. Därefter gjordes designskissen för ”tjänster” och samma 
procedur upprepades. Övriga sidor gjordes inga designskisser för då de är kopi-
or på deras webbplats sidor för ”Om oss[2]” och ”Kontakt[43]”. Sidan ”Vanliga
frågor” kommer vara liknande Icas[44] motsvarighet av sidan. I och med att 
layouten på många vis skulle påminna om Habits webbplats blev designskisser 
för mindre skärmar överflödigt och underförstått. 
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Figur 4: Illustrerar webbplatsens sitemap.



Habits – habitsapp.eco
Rebecca Jönsson Seiron 2020-03-29

Samtidigt som designskisserna skapades skapades även det grafiska material 
som utgör mockupsen för mobil-bilder och datorn. Passande mockups hämtades
från Freepik[45][46] och i Photoshop ändrades mockupens skärmbild till öns-
kad bild genom att klicka på disketikonen på det smarta objektet, se Figur 5, när
bilden var ersatt sparades det smarta objektet och mockupen uppdaterades med 
den nya bilden. De bilder som används för dessa mockups är screenshots från 
det webbaserade verktyget. När dessa schreenshots togs var inte den nya versio-
nen av verktyget i produktion och kommer därför behöva bytas till rätt bilder 
när den nya versionen är i produktion. 

4.2.4 Konstruktion

Konstruktionen sker i två delar. Min handledare föreslog att först skapa webb-
platsen i HTML innan man konverterade till Twig, det var enklast så. Det repo 
som min handledare skapat på Bitbucket klonades och arbetet med webbplatsen
kunde påbörjas. 
Som kan ses i den tekniska plattformen[kapitel 3.2] skall Sass användas. För att
använda Sass krävs det att det kompileras till CSS, för att kompilera Sass an-
vändes Node.js med gulp. 
Eftersom fokus även låg på webbplatsens laddningstid inkluderades även kom-
primering av JS-filer i denna gulp-fil. Utöver den skapade filen ”gulpfile.js” 
skapades mapparna ”pub” och ”src”. Src är den mapp är källfilerna ligger, så-
som Sass i sin rena form och JS-filer på de vis dem är skrivna.
Pub är den mapp där de kompilerade och komprimerade filerna hamnar efter att
ha blivit behandlade av gulp-filen. 

NPM installerades i Visual Studio Codes terminal genom att skriva ”npm in-
stall” och fylla i det ”formulär” som kommer upp i terminalen. I och med att ut-
vecklingen skedde i det klonade repot behövde inte git initieras. 
Därefter installerades följande NPM paket: 
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• gulp[47]

• gulp concat[48]

• gulp uglify-es[49]

• gulp watch[50]

• browser sync[51]

• gulp-sass[52]

• node-sass[52]

• gulp-sourcemaps[53]

• gulp-babel[54]

4.2.5 Alla filer ligger lokalt

CDN[10]kommer inte användas i projektet detta då min handledare föredrog att
ha dessa sparade i projektet istället för att använda CDN eftersom de tjänster 
som är gratis kan stänga ner helt utan förvarning om de vill. Samt risken för att 
någon skulle hacka dem, så sätt vet man även att filerna inte kommer uppdate-
ras och risken för att webbplatsen påverkas negativt elimineras. Detta kan dock 
försvåra möjligheten till höga poäng på PageSpeed Insights[3].

Bootstrap, Font Awsome och AOS laddades hem för att kunna användas i pro-
jektet lokalt.

4.2.6 Sass

Sass-filerna är uppdelande följande:

• _colors.scss[55]

• _media_queries.scss[56]

• _header.scss[57]

• _layout.scss[58]

• main.scss[59]

I main.scss[59] lästes de övriga sass-filerna in i ovanstående ordning. I _co-
lors.scss[55] deklarerades webbplatsens färger och lästes in i en funktion för att 
kunna använda dem vid namn, se Figur 6.
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I _mediaQueries.scss[56] deklarerades media queries i 2 olika kategorier, en 
som hörde layouten till och en som hörde header-bilden till. Den senare för att 
läsa in den header-bild som matchar upplösningen, återigen i ett försök att få en 
god laddningstid för webbplatsen.

4.2.7 Webbplatsen i HTML 

De sidor webbplatsen skulle bestå av skapades:

• about_us.html

• contact.html

• cookies.html

• faq.html

• index.html

• services.html

och startsidan, index.html påbörjades.
Eftersom webbplatsen skulle skapas med Bootstrap togs kod för menyn direkt 
från Bootstraps webbplats[60] och modifierades, logotypen ligga till vänster 
och menyalternativen skulle komma på högersidan. Menyalternativen och logo-
typen skulle även hamna inom Bootstrap-elementet ”container”[61] för att inte 
hamna för brett isär på större skärmar, se Figur 7.
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Figur 6: Illustrerar de färger som deklareras i variabler och därefter behandlas i en funktion.
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För att öka användarupplevelsen och tillgängligheten[62] inkluderades en klass 
för ”active” i det berörda menyalternativet för vilken sida man var på, denna 
klass deklarerades även i _header.scss[57], från rad 80 och markerar för använ-
daren vilken sida man befinner sig på.  

Olika sektioner skapades med rubrikernas namn (på engelska) som klassnamn. 
Dessa klasser deklarerades sedan i _layout.scss[58] och tilldelades önskad färg, 
se Figur 8. Inom dessa sektioner skapades därefter en container, row och ko-
lumnerna önskad ”breakpiont”, se Figur 9.

Samtliga sektioner genom hela webbplatsen följer denna princip och har (där 
det krävs) unika klassnamn som baseras på sektionens rubrik. Animerade ele-
ment är relativt få men de element som animeras tilldelas en data-aos-tagg[5].
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Figur 7: Illustrerar hur menyn ska se ut.

Figur 8: Illustrerar hur klasserna tilldelas egenskaper samt hur tidigare nämna ”color-
function” används för att få ut en färg.

Figur 9: Illustrerar hur en sektion ser ut, här kan även ses hur AOS[5] används.
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Det skurna blocket på startsidans andra sektionen är gjort med Sass och inte 
med en background-image. Detta för att hålla antal bilder på webbplatsen till ett
minimum för att kunna få en så snabb laddningstid på webbplatsen som möjligt.

Bilderna för startsidan laddades upp på Cloudinary[26] och hämtades som en 
background-image i _header.scss[57] och variabler för kvalité, hur bilden skall 
skala och hur bred den skall vara deklarerades inom respektive media query, se 
_header.scss[57] från rad 116. 

Efter att header och sektionerna i body skapats kopierades den footer som finns 
på Habits webbplats[4] samt den ”scroll-to-top-pil” som finns, Habits webb-
plats[4] är skriven i Bootstrap 3, den nya i Bootstrap 4 och en del element be-
hövde bytas ut. 

4.2.8 jQuery

Startsidan har jQuery för menyn, se Figur 4.2.8 och ligger i filen main.js[63]. 
Scriptet ger menyn en vit bakgrund så fort man scrollar ner (när scroll top >0) 
och en transparent bakgrund när man åter igen är vid toppen, dessa är klasser 
deklarerade i _header.scss[57] se rad 61-84. 
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I Figur 10 syns även funktionen för ”scroll-to-top”, den ”pil” som ligger nere 
till höger som tar än tillbaka till webbplatsens topp om man klickar på den. Då 
den inte ska vara synlig när man är i toppen görs en kontroll mot ”window 
height”. 

Menyn skiljer sig mellan startsidan och övriga sidor på webbplatsen. På övriga 
sidor har menyn en något transparent vit bakgrund med en skugga under även 
om man är på toppen av webbplatsen. 
För att åstadkomma denna skillnad användes ”window.location.href.indexOf();”
inom en if-sats och var villkor separerades med ”or”, se main.js[63] rad 17-23. 
Kontrollen gjordes mot alla sidor utom startsidan, startsidan hamnade därför 

21

Figur 10: Illustrerar hur menyn är konstruerad med jQuery och ändrar egenskaper beroende
på scroll-position.
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under ”else”. Anledningen till detta är för att en kontroll mot index inte kunde 
göras, URL:en på webbplatsen kommer aldrig innehålla ordet ”index” utan bara
själva domännamnet och domännamnet är alltid konstant men fil vägen (”file 
path”) är alltid unik, hade ordet ”index” använts som fil väg hade en kontroll 
mot detta gjorts i if-satsen och alla andra sidor hamnat under ”else”. 

Senare har main.js[63] uppdaterats med mer ingående dokumentation som be-
skriver var del i detalj. Koden för ”scroll-to-top” har även fått en snyggare lös-
ning, istället för att kontrollera vart på webbplatsen man befinner sig från top-
pen inkluderades den istället i samma kod som styr menyn, i praktiken gör dem 
ändå i stort sett samma sak, se main.js[63] rad 81-89.

4.2.9 Validering och testning

När startsidan var klar laddades den upp på min server och validerades för både 
HTML[64] och CSS[65]. För HTML fanns fel gällande buttons, en a-tagg hade 
lagts  omslutande ett button-element, detta testades att läggas omvänt (ett but-
ton-element runt en a-tagg) men åter returnerades fel. För att komma tillrätta 
med felet togs button-elementet bort helt och webbplatsen gick igenom valide-
ringen och en klass lades till i dessa a-taggar, ”btn-habits” och stylades med 
Sass genom att skapa en mixin, se _layout.scss[67] rad 2-3. 
Gällande CSS validerar allt utom det som hör Bootstraps CSS-fil till.

Webbplatsen testades på PageSpeed Insights[3] med gott resultat, 95 för mobil 
och 100 för dator (testresultaten skiljer sig 1p mellan testningarna trots att inget 
ändrats på webbplatsen), väl inom ramen för vad webbplatsen skulle göra (90+ 
för mobil och dator).

4.2.10 Inlämning för godkännande

I enlighet med projektplanen har projektet regelbundet pushats upp till Bitbuck-
et och överlämnats för testning. I Clubhouse skrevs de saker som behövde åt-
gärdas; det fick inte vara kursiv stil på rubriker (vilket jag hade i designskissen 
och därför trodde var okej), knapparna följde brandguiden med ”all caps” men 
detta visade sig vara felaktigt (brandguiden hade inte uppdaterats innan jag fick 
den), se Bilaga C ”Brand Guidelines” knapparna var inte heller Bootstrap ele-
ment. Header-bilden var inte i rätt storlek, menyn hoppade när fönstret förmins-
kades, jag hade lagt en <br> i rubriken samt var kontrasten i menyn lite dålig. 
Samtliga saker åtgärdades och det som gjorts blev godkänt.

4.2.11 Skapandet av resterande sidor

Skapandet av resterande sidor gjordes efter samma principer som index.html 
med skillnaden att block inte längre var färgade i den omfattning som i index-
.html och header-bilden hade en höjd om 300px (200px för mindre skärmar). 
I sektionerna uppstod problem när alla bilder och ikoner skulle hamna under 
texten på mindre skärmar. Den första lösningen var att göra en dubbel uppsätt-
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ning av dessa element och lägga dem under text-blocken och använda Bootstrap
elementen ”block” och ”none” för att dölja/visa dem beroende på upplösning 
som används. Detta blev inte godkänt av min handledare som hänvisade mig till
dokumentationen gällande ”order classes” [66]. De block som blev dubbletter 
raderades och ”order classes” användes istället. Det bygger på att man ger 
blocken en ordning och baserar dem i sin tur på Bootsraps break points (sm, 
md, lg, xl), se exempel i services.twig[67] rad 23 och 28.

4.2.12 Kontakt och Om oss

Contact och about-us kopierades rakt av från Habits webbplats[43][2] genom 
att visa källkoden, det enda som gjordes med dessa filer var att uppgradera till 
Bootstrap 4. 

4.2.13 Frågor och svar

Frågor och svar, faq.html bygger även den på föregående principer gällande 
strukturen för sektioner. Själva frågor och svar-delen kodades först upp med 
HTML innan den stylades med Sass och klasserna ”question-wrapper” och ”an-
swer” deklarerades ”display: none”. 

För att kunna manipulera kategorier samt frågor och svar gjordes tillfälliga ka-
tegorier och frågor och svar. Var kategori (kan ses som ”Om Tjänsten” och ”Om
Habits” i Figur 11) innehöll tre frågor och svar var. Anledningen till detta är för 
att säkerställa att enbart aktuell klickad kategori och/eller fråga berördes av 
klicket.

I main.js[63] rad 141-145 samt rad 173-186 kan ses hur klasserna manipuleras 
med toggle();. Principen bygger på att när en användare klickar på en kategori/
fråga ska ”question-wrapper”/”answer” toggla till en klass som sätter dessa till 
”display: inline-block” (istället för ”display: none”), klasserna heter ”category-
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Figur 11: Illustrerar hur den färdiga FAQ-sektionen ser ut.
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active” samt ”answer-active” och kan ses i _layout.scss[58] rad 53-58. Pilarna 
som indikerar om en kategori/fråga är stängd eller öppen följer samma princip.

När min handledare testade denna del upptäcktes ett par brister, dels ogillades 
animeringen som följer med toggle();, dels kunde man inte kopiera text i block-
en utan att de fälldes ihop, och lite Sass behövde fixas till (bredden på blocken 
och pilarnas placering, framförallt för mindre skärmar). 

Det klurades en del på hur problemet med att blocken fälls ihop när man försö-
ker kopiera text från dem. Ingen direkt lösning för detta hittades och jag tänkte 
att man istället kanske kunde styra detta genom att mäta tryckets längd. En 
”kort press” fäller ihop, vid en ”lång press” görs ingen toggle(), se Figur 12.
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Figur 12: Illustrerar flödet bakom ett knapptrycks längd och relationen mellan om
kategori/frågor skall stängas eller öppnas.
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Först deklarerades hur lång en ”lång press” skulle vara, se main.js[63] rad 123 
och rad 155 samt deklarerades en variabel för ”start”. När man trycker på re-
spektive kategori/fråga. startas hämtad aktuell tid och tilldelas variablen ”start”,
se main.js[63] rad 128 och 160. Denna tid jämförs sen mot hur lång en ”press” 
är, är den kortare än en ”long press” togglas önskat element, se main.js[63] rad 
135-145 samt rad 168-187.
För att komma tillrätta med att toggle() animerar så hittade jag en lösning på 
detta på Stackoverflow[68], jQuery.fx.off = true;

4.2.14 Omvandling till Twig

Innan tillgång gavs till utvecklingsservern omvandlingen av HTML-filerna till 
Twig gjordes mappstrukturen för projektet, se Bilaga E ”Mappstruktur”.

Grund filerna kunde hämtas i repot för habits.ecos webbplats, såsom konfigura-
tionsfiler, script/PHP för epost etc. 

När mappstrukturen blivit godkänd fick gavs tillgång till utvecklingsservern. 
För att koppla projektet i Visual Studio Code mot servern användes ett tillägget 
SFTP[20] och inloggningsuppgifter mot servern fylldes i samt den sökväg 
(”path”) projektet skulle hamna i på servern.

4.2.15 Composer, Twig, Bootstrap och jQuery

För att kunna använda Twig måste det installeras via Composer. 
Composer installerades både lokalt och på servern och gjordes via kommando-
tolken (både lokalt och på servern, på servern gjordes detta via PuTTY) genom 
att skriva:

• php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
• php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 

'e0012edf3e80b6978849f5eff0d4b4e4c79ff1609dd1e613307e16318854
d24ae64f26d17af3ef0bf7cfb710ca74755a') { echo 'Installer verified'; } 
else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo 
PHP_EOL;"

• php composer-setup.php
• php -r "unlink('composer-setup.php');"[70]

Även Twig installerades genom kommandotolken både lokalt i projektet samt 
på servern genom att skriva:

• composer require "twig/twig:^2.0"[71]

För att installera Bootstrap och jQuery skrevs: 

• ”components/jquery” : ”3.4.1”[72]

• ”twbs/bootstrap” : 4.3.1”[73]
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i filen ”composer.json”[74]. Av någon anledning fungerade inte senaste versio-
nen av jQuery tillsammans med Bootstrap, detta upptäckes när jQuery hämta-
des under utvecklingen av HTML-sidorna, mobilmenyn fungerade inte. Därav 
installerades inte den senaste versionen av jQuery via Composer. Därefter upp-
daterades Composer (både lokalt och på servern, även här med PuTTY) med 
kommandot: 

• php composer.phar update[70]

4.2.16 Rendering och loader

Twig-filer måste renderas och för att kunna renderas behövs en loader. 
I filen ”config.inc.php”[75], se rad 53-55, deklarerades denna. Loadern pekades
mot den mapp som innehöll Twig-filerna. 

I mappen ”app” skapades de PHP-filer som i sin tur renderar ut Twig-filerna:

• about_us.php[76]

• contact.php[77]

• cookies.php[78]

• faq.php[79]

• index.php[80]

• services.php[81]

Här lades en pekning mot ”config.inc.php”[75], se Figur 13. Därefter lades ko-
den till för att rendera önskad Twig-template[80] se rad 17.
Senare kommer även Twig-variabler deklareras i dessa filer.
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Figur 13: Illustrerar hur aktuell adress hämtas och därefter används för att kunna inkludera
filen ”config.inc.php[75]”.
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4.2.17 Sökvägar

För att få snyggare sökvägar skrevs dessa om genom en ”rewrite”, eftersom Ng-
inx används görs dessa genom en konfigurationsfil, se nginx_rewrite[82].
I denna fil deklarerades önskad sökväg och tilldelades rätt filväg. Senare kom-
mer denna att ändras och stöd för att kunna sätta in land och språk i URL:en 
kommer skrivas. Se Figur Figur 14. 

4.2.18 Layout filen (mallsidan)

När Composer och Twig var installerat och sökvägar, loader och PHP-filer som 
renderar Twig-templates var skapade kunde omvandlingen till Twig börja. Först
av allt skapades layout-filen[83], denna fungerar som en mallsida som alla sidor
använder som ”bas”. Ur en av HTML-filerna kopierades header och footer och 
klistrades in i denna mallsida. 
Bootstrap och jQuery som tidigare låg i mappen ”assets”[90] raderades och 
sökvägarna ändrades till att peka mot sina nya platser i mappen ”vendor”.

Det element som renderar header-bilden, som är unik för samtliga sidor, tillde-
lades en Twig-variabel, {{ header_image }}. Rubriken i headern är även den 
sid-unik och tilldelades en annan Twig-variabel, {{ header_text }}. En knapp 
existerar på startsidan men inga andra sidor och placerades även den ut med en 
Twig-variabel, {{ header_button|raw}}, se layout.twig[83] rad 118-123.
Twig-variabler med ändelsen ”|raw” renderar ut element och inte enbart text 
och används för knappen då header_button skall tilldelas ett HTML-element.
Utöver dessa deklarerades även andra sid-unika element med Twig-variabler så 
som metataggar och sidtitel.

Mellan footer och header placerades koden för blocket som kommer innehålla 
koden för respektive sida, dessa fick namnet ”page”, se Figur 15.
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Figur 15: Illustrerar hur block deklareras för att på andra sidor ersättas med det innehåll de
”omfamnar”.

Figur 14: Illustrerar hur önskad sökväg deklareras till vänster och filvägen deklareras till
höger. Här kan även ses hur land och språk deklareras i URL:en.
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4.2.19 Sidor

De sidor som skall finnas på webbplatsen skapades med filändelsen .twig:

• about_us.twig[84]

• contact.twig[85]

• cookies.twig[86]

• faq.twig[87]

• index.twig[88]

• services.twig[89]

På var sida inkluderades mallsidan, layout.twig[83] genom ”extends” och det 
block som deklarerades i mallsidan, layout.twig[83] deklareras även här, se Fi-
gur 16. Inom detta block skrivs all HTML-kod och blocket avslutas sedan med 
{% endblock %}.

Allt innehåll från HTML-filerna (utom header och footer) klistrades in i berörd 
Twig-template. 

4.2.20 Cookies

Då data kommer sparas från användaren i form av cookies samt det land hämtas
som datorn befinner sig i måste webbplatsen enligt GDPR[34] meddela använ-
dandet av cookies och platsdata.
För att meddela användaren om detta användes ett plugin[91], scriptet samt 
pekningen mot pluginets CSS placerades i headern, se ”layout.twig”[83]rad 42 
samt rad 59-72.
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Figur 16: Illustrerar hur mallsidan, layout.twig inkluderas på en sida, här kan även ses hur
blocket ”page” deklareras.
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4.2.21 Stöd för land och språk

När alla sidor var på plats skulle stöd för att känna av användarens land och 
språk göras. För detta fanns två färdiga filer att tillgå, de filer som används på 
Habits webbplats[4]. Dessa filer behövde i stort sett bara konfigureras men filen
för att känna av vilket språk som skulle använda behövde fixas till, vilket språk 
som ska gälla när tillgängliga språk inte fanns behövde lösas. För att lösa detta 
deklarerades en variabel, ”$_default_language” som pekade mot nedan beskriva
.env fil och returnerade därefter denna ”location”, se ”language.class.php”[92], 
rad 112-113.

För att kunna använda dessa filer skapades en .env-fil, i denna fil deklarerades 
de länder och språk som webbplatsen skulle stödja, samt vad som skulle vara 
”default”, se Figur 17. Denna .env-fil innehåller även nycklar till ”Os ticket”, 
den tjänst som Habits använder för mail. Eftersom denna fil innehåller känslig 
data är denna fil deklarerad i .gitignore[93].  

När dessa filer var lösta hämtades nu land och språk automatiskt och deklarera-
des i URL:en, se Figur 18

Skulle en användare från ett annat land besöka webbplatsen, exempelvis från 
Finland, går ”default” land och språk in och domännamnet får istället ändelsen 
”/en-se/”. Nu när detta var löst behövde filen nginx_rewrite[82]ändras så även 
delen med språk och land inkluderades i den önskade sökvägen. I var PHP-fil, 
de som renderar Twig-templates inkluderades filen ”localization.inc.php”[94], 
se exempel i index.php[80] rad 5. I denna fil finns även kopplingar till de 
JSON-filer som senare kommer skapas för att kunna ändra språk baserat på re-
sultatet av ändelsen i domännamnet (sv-se samt en-en).
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Figur 17: Illustrerar hur hur tillgängliga länder/språk deklareras samt vad som skall vara
”default”

Figur 18: Illustrerar hur land och språk automatisk placeras efter domännamnet.
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4.2.22 Twig-variabler tilldelades data

Som tidigare nämnts i kapitel 4 sektion 4.2.18 deklarerades Twig-variabler där 
innehållet skulle vara sid-unikt i respektive PHP-fil, de som renderar ut Twig-
templates, tilldelades dessa nu data, exempel finns att se i Figur 19.

En array vid namn $data skapas, inom denna array används nyckeln som Twig 
variabel och till höger tilldelas värdet 

4.2.23 Språkfiler

När möjligheten för att kunna plocka språk från URL:en nu finns skapades 
JSON-filerna sv.json[95] och en.json[96], dessa filer kommer innehålla all text 
som finns på webbplatsen i respektive språk (svenska och engelska). Dessa 
språkfiler tilldelades element (sektioner) i den ordning menyn kommer bortsett 
från globala element så som menyn, footer och knappar (”buttons”):

• menyn (global)

• buttons (denna är global och används genom flera sidor på webbplatsen)

• start_page (startsidan, index.twig)
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Figur 19: Illustrerar hur Twig-variabler tilldelas data.

Figur 20: Illustrerar språkfilerna sv.json (till vänster) och en.json (till höger). Illustrerad
sektion visar språkfilerna för menyn.
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• services (tjänster, services.twig)

• faq (Frågor och svar, faq.twig)

• about (Om oss, about_us.twig)

• contact (Kontakt, contact.twig)

• cookies (Cookies, coockies.twig)

• footer (global)

Inom varje element (sektion) deklarerades variabler med text i den ordning man
möter dem på respektive sida. Varje element (sektion) innehåller även variabler 
för meta-taggar och ”keywords”.

 Dessa läses sedan ut i respektive Twig-template genom att skriva ”text.sek-
tion.artikel”, ett exempel ges här som baseras på Figur 20:
{{ text.menu.services }}
Ovanstående variabel kommer att renderas för användaren i webbläsaren som 
”Tjänsten” eller ”Features” beroende på det land som står i URL:en.

4.2.24 Dynamisk FAQ

I faq.twig finns ”frågor och svar”-sektionen [kapitel 4.2.13] denna skall göras 
dynamisk och baseras på språkfilerna, när en kategori/fråga/svar deklareras i en 
språkfil skall denne renderas ut till faq.twig[87]. 
I respektive språkfil finns stöd för detta genom elementet (sektionen) ”ques-
tions”. Detta element (sektion) innehåller en array vid namn ”category”, var 
”category” innehåller en titel och i sin tur en ny array ”questions_and_answers”
som innehåller frågor (”question”) och svar (”answer”), se Figur 21.
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Figur 21: Illustrerar hur stödet för ”frågor och svar”-sektionen är uppbyggd.
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I faq.twig[87] renderades ”questions”-arrayn ut genom att iterera igenom den, 
se Figur 22. 

Först itererades ”text.faq.questions.category” igenom för att få fram kategorins 
titel (”Om tjänsten” och ”Om Habits”), Därefter itererades ”text.faq.questions.-
questions_and_answers” igenom (i Figur 22 benämnd som ”categorys.ques-
tions.questions_and_answers”) för att få fram frågor och deras svar.

4.2.25 Kontaktformulär

Från webbplatsen skall användaren kunna skicka mail till Habits, front-end för 
detta finns på sidan contact.twig[85] se rad 93-130. För att kontaktformuläret 
dels ska fungera dels valideras innan ett meddelande skickas iväg används ett 
plugin som heter jQuery Validate[97]. Grundkoden för denna funktionalitet tog 
jag från Habits webbplats[4] och modifierade något, den kod som fanns på Ha-
bits webbplats hade inte stöd för språkfiler och alla felmeddelanden var därför 
skrivna på engelska.
För att få in språk deklarerades objektet ”messages”, se contact.twig[85] rad 19-
25, som innehåller variabler för felmeddelanden gällande:

• namn (”name”)

• epost (”email”)

• ämne (”subject”)

• meddelande (”message”)

Koden för jQuery Validate[97] är finns refererad mot det id som kontaktformu-
läret har. När ett meddelande skall skickas kontrolleras att alla fällt är ifyllda, är
dem inte det genereras ett felmeddelande och meddelandet skickas inte. Är allt 
korrekt ifyllt kommer ajax in, se contact.twig[85], rad 28-65 och skickar datan 
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Figur 22: Illustrerar hur ”questions”-arrayn från språkfilerna renderas ut genom att itereras
igenom.
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från formuläret (”#habits-contact-form”) till en fil som heter contact.php[98].
I denna fil behandlas den data som skickades med från contact.twig[85] och 
skickas i sin tur vidare till filen ”ticket.class.php”[99]. Denna fil i sin tur är 
kopplad mod .env filen beskriven tidigare [kap 4. sektion 4.2.21] där en nyckel 
ligger för OS Ticket. Här omvandlas datan från ”ticket.class.php”[99] och en 
”json_encode”[99],rad 30 görs för att ”packa upp” datan och skickar den genom
”curl_setopt”[99], rad 35-45, dessa i sin tur deklareras i variablen $respon-
se[99], rad 47. Om allt som skickats vidare är ”godkänt” ($http_status == ’201’)
skickas mailet om inte skickas inte mailet.

4.2.26 Laddningstester och validering

Då laddningstester och validering inte kunde ske extern i och med att utveck-
lingsservern är lösenordsskyddad laddades tillägg hem i Chrome för att kunna 
testa direkt från webbläsaren. 
De tillägg som laddades hem var följande:

• WAVE Evaluation Tool[103]

• Style-Validator[104]

• HTML Validator[105]

För att kunna göra laddningstester på webbplatsen gjordes detta direkt från 
Chrome Developer tools genom att klicka på ”Audits”[106]. 
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Figur 23: Illustrerar kontrasten på första textstycket under headern på startsidan.
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För att testa tillgängligheten på webbplatsen användes WAVE Evaluation Tool, 
denna indikerade att kontrasten var dålig på texten på första stycket under hea-
der på startsidan, för att testa kontrasten gjordes ställde jag om verktyget till att 
enbart visa gråskala, se Figur 23 och där kunde konstateras att kontrasten mel-
lan text och bakgrund var fullt läsbar men för att åtgärda felet ändrades bak-
grundsfärgen på detta stycke till en som var snäppet mörkare.
Andra fel som indikerades var länkar, länkar till Instagram, LinkedIn och Face-
book är enbart ikoner och inte text och detta gillades inte av verktyget. För att 
göra ikoner och länkar mer tillgängliga sattes en ”title-tag” på samtliga.

Både CSS och HTML validerades, inga fel fanns men det fanns en hel del var-
ningar, framförallt när det kommer till HTML, detta för att Lazy Load  är inlagt 
efter ett tips genom PageSpeed Insights i webbläsaren. Lazy Load[107] är ett  
JS man laddar hem, därefter så ger man alla bilder klassen ”lazyloading” och 
byter ”src” till ”data-src”. Syftet med Lazy Load är att skjuta upp inläsningen 
av bilder tills de ”behövs”. Varningarna som blir i HTML säger att alla bilder 
saknar ”src-taggar”.

Alla stilmallar och scripts flyttades även från headern till footern för att få upp 
betyget på ”performance”, trots detta är inte resultaten i närheten av det resultat 
som önskas, se Figur 24. Många saker som kunde åtgärdas var serverrelaterade 
och kommer fixas av min handledare den dagen webbplatsen skall gå i produk-
tion.
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Figur 24: Illustrerar resultatet av laddningstestet för mobil.
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4.2.27 Tillgänglighet

En extra koll gjordes mot de webbriktlinjer som skrevs om i kapitel 3.8. Alla 
bilder har alt-taggar, kontrasten är god (nog) utom i headern på alla sidor utom 
startsidan. Dessa header-bilder skall bytas och därför görs inget med kontrasten 
i detta läge.
Stöd för flerspråkighet finns (svenska och engelska), knapparna är tydliga, fel-
meddelanden visas om fälten i kontaktformuläret inte är korrekt ifyllda som vi-
sas i Figur 25 och en bekräftelse visas om ett mail blivit skickat.
Responsiva tester har gjorts av både mig och min handledare och webbplatsen 
ser bra ut på både större och mindre skärmar samt i olika webbläsare.

Följande checklistor[42] från webbriktlinjers webbplats gicks igenom:

• Appar & responsiv webb

• Design

• Flerspråkighet

• Formulär och felhantering
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Figur 25: Illustrerar hur felmeddelanden för kontaktformuläret visas.
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• Ljud, bild och video

• Navigation & sök

• WCAG – standard för tillgänglighet

Många boxar kunde checkas av, andra var inte relevanta och ett fåtal har inte 
lösts, exempelvis: 

• Gör det möjligt att ångra klick

• Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund (här syftas på tex-
ten i header på samtliga sidor utom startsidan).

4.2.28 Feedback och ändringar

Under hela projektets gång har min handledare haft god inblick i projektet, bug-
gar och saker som ska rättas till och/eller ändras har skrivits i Clubhouse. 
Många mindre ändringar har gjorts under projektets gång mest p.g.a. saker som 
missats. Projektet har regelbundet pushats till Bitbucket, dels som backup dels 
för att min handledare ska kunna ta del av koden och ge feedback.

36



Habits – habitsapp.eco
Rebecca Jönsson Seiron 2020-03-29

5 Resultat
Då webbplatsen fortfarande befinner sig i utvecklingsmiljön är de laddningstes-
ter som gjorts inte fullt tillförlitliga, med detta menas att de inställningar och 
ändringar som finns i produktionsmiljön inte finns tillämpade på projektets 
webbplats i dagsläget, trots de dåliga resultatet på laddningstestet laddar ändå 
webbplatsen in under 2 sekunder när jag tar tiden från min datorn med min upp-
koppling (100/100mb, fiber). I och med flytten av alla stilmallar till footern lä-
ses webbplatsen in före stilmallarna, detta resulterar i ett par millisekunders för-
dröjning innan webbplatsen ser ut som den ska.
Min handledare och jag har diskuterat detta och vi fick väga det onda mot det 
goda, riktigt dåliga resultat på laddningstestet och stilmallar laddas in direkt el-
ler bättre resultat på laddningstestet och stilmallen laddas in med en kort för-
dröjning. Valet föll på det sistnämnda och förhoppningen är att denna fördröj-
ning ska vara knappt märkbar när webbplatsen går över i produktion och de op-
timerade serverinställningarna är på plats. Skulle fördröjningen vara lika påtag-
lig som nu kommer troligtvis stilmallarna flyttas upp till headern igen.

Utöver detta är alla problem lösta som beskrivs i problemformuleringen. Webb-
platsen är responsiv och bör vara användarvänlig och tillgänglig. 
Tester har gjorts för att säkerställa tillgängligheten så som med WAVE Evalua-
tion Tool och genom Webbriktlinjers checklistor. Koden validerar men har dock
många varningar framförallt när det kommer till HTML, detta i sin tur beror till 
största del på Lazy loading vilket var ett av många förbättringsförslag från Pa-
geSpeed Insights. 
Webbplatsens responsivitet är testad av både mig och min handledare och har 
testats på flertalet upplösningar och webbläsare.

En .env-fil finns så webbplatsen har stöd för olika språk och platsdata hämtas 
genom två PHP-filer (country.class.php och language.class.php), dessa i sin tur 
”behandlas” i ”localization.inc.php” och språkfilerna är i form av .json-filer och
läses ut till webbplatsen genom Twig-variabler.. 
Webbplatsen har har även kodats i de ramverk som Habits önskat; Bootstrap 
och Twig (samt Sass).

5.1 Etik

Webbplatsen förhåller sig till de etiska aspekter som nämnts i problemdormule-
ringen. Då webbplatsen använder sig av platsdata, cookies och användarens 
personuppgifter(namn och e-postadress) skickas till mottagaren när dem skickar
mail meddelas användaren om att cookies används. Vill användaren veta mer 
och om vilka cookies som lagras kan användaren klicka på länken ”läs mer” i 
”cookie-baren” för att komma till Habits Cookie policy. 
Alla bilder på webbplatsen har en Creative Common-licens och strider därmed 
inte mot Copyright.  
Som nämnts ovan är webbplatsen utvecklad efter att vara socialt hållbar, stöd 

37



Habits – habitsapp.eco
Rebecca Jönsson Seiron 2020-03-29

för olika språk finns och skulle Habits vilja lägga till fler språk i framtiden går 
det relativt enkelt att lägga till. I .env-filen lägger man till land och språk och 
skapar därefter en ny språkfil (*.json).
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6 Diskussion
Man får nog lätt uppfattningen när man läser denna rapport att vägen varit spik-
rak och allt flutit på utan bekymmer, riktigt så lätt gick det inte. Mycket har va-
rit nytt, exempelvis sättet som arbetats med servern, Twig och rewrite. Boot-
strap är också relativt nytt för mig och att förhålla sig (och komma ihåg) en Co-
dex har emellanåt skapat mig lite bekymmer, framförallt när min handledare 
granskade koden och såg att jag använt mig av ”camelcase” vilket jag alltid 
gjort innan. Trots att jag läst Codexen så föll jag i gamla hjulspår och en stor del
av klassnamn och variabler fick bytas ut. 
Jag hade även varit ganska korkad och döpt sektionerna efter den ordning de 
kom i (”first-section”, ”second-section” osv.) Jag fick lite äta upp detta när min 
handledare frågade om logiken bakom dem, vad händer om man skulle stoppa 
in en ny sektion mellan två existerande? Vad skulle den döpas till? Han hade så-
klart helt rätt och jag åtgärdade det misstaget och döpte sektionerna efter sin ru-
brik istället.
JSON har vi arbetat relativt lite med förut och att deklarera enkla variabler som 
tilldelades text var inga bekymmer, svårare blev det när FAQ-delen skulle kodas
i språkfilerna, jag gjorde först en lösning som inte godkändes. Lösningen funge-
rade men kar ganska ”klumpig” så jag fick göra om hela från början. Strukturen
här har jag fått ändra lite när jag fick frågan om hur jag tänk och hur jag skulle 
kunna förklara det för någon ny som kommer in i projektet. Meta-taggar och 
keywords hade jag lagt i en egen sektion, min handledare föreslog att jag skulle 
lägga dessa i den sektion de tillhör istället så man bara kan kopiera en sektion 
om man skulle behöva/vilja göra en ny, så dessa flyttades.

Twig var ganska lätt att komma in i och är ett väldigt användarvänligt ramverk, 
men att få igång det var inte lika enkelt. Först fick jag problem med att få Twig-
templates att renderas, min handledare sa då att Twig även behövde installeras 
på servern, detta gjordes men problemet kvarstod, det visade sig att jag hade 
glömt att sätta upp Twig-loaden. När den var på plats kom nästa bekymmer; 
sökvägarna. Rewrite är för mig helt nytt och hur jag än dubbel och trippelkolla-
de filvägarna till höger om sökvägarna ville filerna inte hittas. Det tog ett bra 
tag innan jag förstod vad som var fel. Sökvägarna hade även med regler för den 
del av URL:en som innehöll land och språk. Vid det stadiet var dessa ännu inte 
konfigurerade och jag fick ta bort dessa regler från rewriten, när dessa var borta
fungerade sökvägarna som de skulle.

Många slarvfel har gjorts av mig, framförallt i början, dels var jag lite stressad i 
och med att jag påbörjade projektet lite sent, dels tycker jag det är roligt och vill
bara komma vidare till nästa grej att göra. Lyckligtvis så har min handledare 
ögon som en örn när det gäller kod och är väldigt noggrann, alla dessa slarvfel 
upptäcktes och rapporterades i Clubhouse. Ju längre in i projektet jag kom ju 
mindre slarvfel blev det, dels förstod jag att jag skulle hinna innan kursens 
deadline, dels så kom jag ju inte vidare om jag inte gjorde rätt från början. 
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Detta projektarbete har varit väldigt lärorikt. Jag har fått se på saker med lite 
andra ögon och förstår mer vikten av ”snygg kod” och dokumentation. Att kom-
mentera kod har jag alltid varit väldigt dålig på och att den är snyggt och or-
dentligt indenterad har varit en sak jag gjort i ”mån av tid” (om ens det). Jag har
kommit till insikt med vilken slarver jag är och detta är något jag verkligen be-
höver jobba på hos mig själv, små fel (även om de fungerar) kan snabbt resulte-
ra i större och innan man vet ordet av löser man buggar med buggar. 

Att få känna på lite hur arbetslivet fungerar har varit riktigt roligt och jag ser 
fram emot att få komma ut i det och fortsätta utvecklas och lära mig nya saker. 
Twig är ett ramverk jag nog kommer använda mig av i framtiden också, det har 
varit väldigt smidigt när man väl förstått det. 
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https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/app/about_
us.php 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[77] Github ”contact.php”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/app/contact
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.php 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[78] Github ”cookies.php”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/app/cookies
.php 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[79] Github ”faq.php”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/app/faq.php
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[80] Github ”index.php”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/app/index.p
hp 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[81] Github ”services.php”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/app/service
s.php 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[82] Github ”nginx_rewrite.conf”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/config/nginx_re
write.conf 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[83] Github ”layout.twig”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/templates/
gui/layout.twig 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[84] Github ”about_us.twig”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/templates/
gui/about_us.twig 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[85] Github ”contact.twig”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/templates/
gui/contact.twig 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[86] Github ”cookies.twig”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/templates/
gui/cookies.twig 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25
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[87] Github ”faq.twig”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/templates/
gui/faq.twig 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[88] Github ”index.twig”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/templates/
gui/index.twig 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[89] Github ”services.twig”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/templates/
gui/services.twig 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[90] Github ”assets”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/tree/master/html/includes/
assets 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[91] Osano ”Download Cookie Consent”
https://www.osano.com/cookieconsent/download/ 
Publicerad Okänt Hämtad 2020-05-25

[92] Github ”language.class.php”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/includes/
classes/system/language.class.php
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[93] Github ”.gitignore”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/.gitignore 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[94] Github ”localization.inc.php”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/config/localizati
on.inc.php 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[95] Github ”sv.json”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/includes/
locales/sv.json 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[96] Github ”en.json”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/includes/
locales/en.json 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25
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[97] jqueryvalidation ”jQuery validation plugin”
https://jqueryvalidation.org/ 
Publicerad OkäntHämtad 2020-05-25

[98] Github ”contact.php”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/includes/
assets/ajax/contact.php 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[99] Github ”ticket.class.php”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/includes/
classes/habits/ticket.class.php 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[100] Github ”exception_handeler.class.php”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/includes/
classes/exception_handler.class.php 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[101] Github ”country.class.php”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/blob/master/html/includes/
classes/system/country.class.php 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[102] Github ”config”
https://github.com/Seiron92/habitsapp.eco/tree/master/config 
Publicerad 2020-05-23 Hämtad 2020-05-25

[103] Google ”WAVE Evaluation Tool”
https://chrome.google.com/webstore/detail/wave-evaluation-tool/jbbpln
pkjmmeebjpijfedlgcdilocofh
Publicerad 2020-04-20 Hämtad 2020-05-25

[104] Google ”Style-Validator”
https://chrome.google.com/webstore/detail/style-validator/aaeahhnjkele
mfcdmkcpaggdhfaffeod 
Publicerad 2017-08-29 Hämtad 2020-05-25

[105] Google ”HTML Validator”
https://chrome.google.com/webstore/detail/html-validator/mpbelhhnfhfj
naehkcnnaknldmnocglk 
Publicerad 2018-05-28 Hämtad 2020-05-25

[106] Developers Google ”Lighthouse”
https://developers.google.com/web/tools/lighthouse?
fbclid=IwAR2piO3hTkIeiLAn5pAKhr42SAWFupkNG4cCJDwH2V8n
bo6UzADiTAQROnU
Publicerad 2020-03-10 Hämtad 2020-05-25
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[107] web.dev ”Lazy load offscreen imags with lazysizes”
https://web.dev/codelab-use-lazysizes-to-lazyload-images/ 
Publicerad 2018-11-05 Hämtad 2020-05-26
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Bilaga A: Habits Framework 1.0
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Bilaga B: Tidsplan
Aktivitet Beroende  Vecka

1 2 3 4 5 6 7 8

 A1  Projektplan

 A2  Analys av user stories och målgrupp  A1

 A3  Sitemap  A2

 A4  Designskisser/wireframes  A3

 A5
 Godkännande av 
skisser/wireframes

 A4

 A6  Eventuella ändringar  A4

 A7
 Läsa mig in på ramverk och nya  
tekniker

 A6

 A8
 Startsidan (utan eventuell 
funktionalitet)

 A7

 A9  Validering och ”speedtest”  A8

 A10
 Överlämnande för godkännande 
och  användartest

 A9

 A11  (Lägga till eventuell funktionalitet)  A10

 A12
 Åtgärda fel/brister göra eventuella  
förbättringar

 A10

 A13
 Göra resterande av webbplatsens 
sidor

 A12

 A14  Validering och ”speedtest”  A13

 A15
 Överlämning för godkännande och
användartest

 A14

 A16
 Åtgärda fel/brister göra eventuella  
förbättringar

 A14

 A17  Se över den skrivna rapporten  A16

 A18  Inlämning rapport  A17

 A19  Förberedelse opponering  A18

 A20  Opponering klar  A19

 A21  Förberedelse muntlig redovisning  A20

 A22  Muntlig redovisning klar  A21

 A23  Eventuell justering  A22

 A24  Slutinlämning av rapport  A23

(Projektrapporten kommer skrivas löpande under utvecklingen.) 
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Bilaga C: Innehåll
Meny 
* Hem 
* Tjänsten 
* Vanliga frågor 
* Om oss 
* Kontakt 
* Länk till webappen 
* Byta språk (I framtiden planerar vi att lägga till Kompensering och Klimatav-
tryck men det behöver inte vara med nu.) 

Hem (första sidan) 
Herobild 
Sektion med kortfattad text med CTA (som idag) 
Sektion med så kommer du igång (hur? Lätt?) 
Sektion om hur det fungerar med länk till Tjänsten för mer info. 
Sektion med statistik 
* Totalt sparad CO2e 
* Utförda utmaningar 
* Antal användare (dolt i början tills vi nått upp till en viss nivå) 
* Genomsnittligt klimatavtryck av våra användare 
Sektion/del som länkar till hemsidan för företag/organisationer 
(Sektionerna behöver inte vara i denna ordningen utan de kan vara annorlunda) 

Tjänsten (Beskrivning av de olika delar man kan göra i tjänsten, USP:ar m.m. -
utan inbördes ordning.) 
Vi tänker oss rubrik med kort text och bild i sektioner. 
* Mät ditt klimatavtryck 
* Ändra vanor 
* Bilda grupper 
* Tävla mot varandra (Topplistan) 
* Se hur det går (statistik) 
* Gör utmaningar 
* Bli klimatneutral (positiv?) 
* Gå med I kampanjer (Sätt mål och klimatkompensera kommer att tillkomma 
längre fram men behöver inte vara med nu) 

Vanliga frågor 
Vanliga frågor för sådana som inte vet vad vi gör eller hur det fungerar. 
Exempel/tankar på frågor 
* Kostar det något? 
* Hur kan det vara gratis? 
* Är min data säker? 
* Fungerar det på min dator/mobil/surfplatta? 
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Om oss och Kontakt kan kopieras mer eller mindre som de är på vår hemsida 
idag. 
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Bilaga D: Brand guidelines
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Bilaga E: Mappstruktur
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Bilaga F: Skisser
Startsida Tjänster
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Bilaga G: Sitemap
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