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Sammanfattning
Denna rapport  redovisar utvecklingen av en hemsida i formen av en skärgårdsguide för Stockholms 
Skärgård. Syftet var att  skapa en hemsida som ger möjligheter att finna intressanta och nyttiga platser i 
skärgården för personer med olika syften, med fokus på kulturellt intressanta platser. I rapporten 
beskrivs utvecklingen från den inledande fasen till utvecklingen av individuella delar i projektet. 
Utvecklingen skedde främst med hjälp  av språken PHP, HTML, CSS samt Javascript. Resultatet  blev 
responsiv startsida för projektet med tillhörande funktionalitet i form av en karta samt möjligheten att 
manipulera denna karta. 
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Begreppsdefinitioner
Wordpress
Ett såkallat cms, content management system, som används som ett verktyg i utveckling av hemsidor för 
att  förenkla arbetet. Det kan ses som en verktygslåda och en påbörjad grund för arbete. Målet, som jag 
förstår det, är att förenkla så mycket som möjligt för utvecklaren samtidigt som denne får behålla så 
mycket frihet som möjligt.

Wordpress-plugin/Wordpress-tillägg
Ett tillägg till Wordpress är en mindre del av till exempel en hemsida, som har i syfte att utföra en viss 
uppgift. Tillägget kan ses som en löstagbar del av hemsidan som går att använda på flera hemsidor och 
som inte är beroende av en specifik hemsida för att fungera utan har en mer generell lösning.

Self invoking anonymous function
Detta är en funktion som används för att  till exempel skapa namespaces. Variabler som deklareras inom 
en funktion av detta slag är lokala och kan användas även om en global variabel finns med samma 
namn. Man kan skicka variabler, objekt och så vidare, till dessa funktioner för att  göra data tillgängligt 
inom funktionen. Man kan till exempel skicka med window variabeln för att  göra alla globala variabler 
tillgängliga. 

Minifiera
Det finns olika grader av minifiering. Men i grunden innebär det att man rensar kod på all onödig 
information så som onödiga mellanslag, radbrytningar, kommentarer och så vidare. Detta för att spara 
på filstorlek.
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1. Inledning
Detta examensarbete gjordes i samarbete mellan mig som student  och ett mindre företag lokaliserat i 
Stockholm som heter Ambient media, i texten från och med nu endast Ambient. Den ursprungliga idén 
till arbetet grundade sig i ett  projekt som Ambient haft på is i flera år som de nu i och med en extra 
resurs kunde realisera. Detta projekt kan ses som ett delprojekt av ett större projekt som innefattar flera 
delar än det som detta examensarbete innefattar. Examensarbetet  i sig har som mål att färdigställa en 
hemsida i formen av en skärgårdsguide som kommer att  kallas Arkipelag Stockholm, denna hemsida kan 
ses som navet i projektet med störst informationsgrund i form av olika materialtyper så som till exempel 
bilder, filmer och texter.

Min roll i detta projekt har varit att ansvara för utvecklingen av hemsidan ur en programmerings-
synpunkt. Ansvaret att designa de element som finns på sidan har inte jag haft, jag har endast bidragit 
med idéer samt återkoppling på designförslag som skapats av designansvarig i projektet. De ramverk 
som hela projektet  grundade sig på var innehållshanteringsverktyget Wordpress, i skrivande stund 
version 3.5.1. I och med användande av Wordpress är det främsta utvecklingsspråket som användes php, 
hypertext preprocessor, se begreppsdefinition. Det språk som även det användes i lika stor utsträckning 
är JS, Javascript. Förutom dessa två användes även till exempel CSS, HTML, jQuery (som är ett 
bibliotek till JS), SQL med flera.

De tre grundpelarna i projektet har varit responsivitet, mobile first samt återanvändbarhet av kod. 
Responsivitet, som i korthet innebär förmågan hos, i det här fallet, en hemsida att anpassa sig efter 
bredden på webbläsarfönstret eller enhetsbredden, är det som ligger främst och det som mest lyfts fram i 
diskussioner inför projektet. Förutom bredden som finns givetvis andra aspekter som man kan ha i 
åtanke vid utveckling, till exempel orientering, porträtt eller landskap, och så vidare. (Marcotte, 2010)

Mobile first går tätt ihop med responsivitet. Det är teorier och aspekter kring design av material för 
bland annat mobilanpassade hemsidor. Det handlar till exempel om prioritering av material för att ta till 
vara på den jämförelsevis lilla skärm som mobiltelefoner har. (Wroblewski, 2011)

Återanvändbarhet syftar i detta fall på att Ambient vill kunna återanvända funktioner och delar av sidan 
igen i andra projekt. Resultatet av denna diskussion blev att de funktioner som ses som möjliga för 
återanvändning packades som tillägg(plugins) till Wordpress snarare än specifika funktioner kopplade 
till temat. Till en början innebar detta för mig till viss del mer arbete än beräknat, i och med att jag inte 
tidigare arbetat med utveckling av tillägg för Wordpress. Men det tog inte lång tid att lära sig hur det var 
uppbyggt och i och med det tog det inte längre tid än vad det hade gjort att implementera funktionerna 
direkt i temat.

Projektet delas upp i två stycken delar. Den första delen är startsidan med alla dess funktioner på plats. 
Startsidan består främst av en karta, denna karta kan administratören förändra på flertalet olika sätt 
gällande till exempel utseende. På startsidan finns även en meny, denna meny fungerar inte som 
navigation utan som filtrering. Administratören placera ut platser på kartan i form av olika markörer 
med olika ikoner, ikoner som administratören själv kan skapa om denne så vill, och dessa platser är det 
som man med hjälp  av filtreringen visar eller döljer. Man filtrerar mellan platser baserat på vilka lager 
dessa platser är kopplade till, detta är någonting som administratören väljer när denne skapar platsen. En 
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plats kan till exempel vara kopplad till två lager som heter Restaurang och Kultur och denna plats 
kommer att synas på kartan så länge något av dessa två lager inte är filtrerade.

Man kan även söka bland platser på kartan med hjälp av en fritext sökfunktion. När man söker på till 
exempel ”kultur” kommer alla platsers titel, lager, område samt plats att sökas igenom. Observera att 
ordet ”plats” används i två syften i denna rapport, det kan syfta på den faktiska platsen som 
administratören skapar och placerar på kartan med hjälp av koordinater, men varje plats som 
administratören skapar är även kopplad till en mer generell plats. Till exempel kan administratören 
skapa en ”plats” på kartan i form av en badplats som i sin tur är kopplad till platsen ”Muskö” i och med 
att den ligger på den ön. När man söker kommer endast de platser som passar in på det man sökt att 
visas på kartan, och dessa kommer även att visas i en lista som man kan sortera utifrån titel, lager, plats 
samt område. Om man klickar på en plats i listan av resultat tas man till platsen på kartan.

För att  ta sig vidare till mer information om de olika platser som finns klickar man på en plats på kartan 
och får då upp en liten beskrivning, och kan även där klicka sig vidare för att komma till platsens 
specifika sida.

Denna specifika sida är del två i projektet  och kommer inte att ingå i detta examensarbete, men dessa 
specifika sidor kommer att  innehålla information i form av bilder, film, spel och text kopplade till den 
plats man valt.

Hemsidan kommer även att vara anpassad för mobila enheter i och med att den kommer att vara 
responsiv och förändras beroende av användarens skärmstorlek, vilket betyder att utseendet när det 
gäller till exempel filtreringen och kartan och sökningen kommer variera.

1.1 Mål
De mål som finns för projektet är att i samarbete med Ambient skapa en responsiv hemsida riktad till 
användare med intresse för kultur och skärgård. Hemsidan blir den första delen i Arkipelagstockholm.se 
och det förhoppningen är att det i framtiden kommer utökas till exempelvis mobilapplikationer. Det ska 
vara en grund att kunna arbeta vidare på för en annan utvecklare.

1.2 Avgränsningar
I detta projekt ur min synvinkel ingick inte att producera någon design kopplat till hemsidan. När 
projektet slutförts ingick det inte i examensarbetet att publicera hemsidan. Det finns inget krav att 
produkten måste vara helt färdigställd och klar för allmänheten när perioden för examensarbetet löpt ut. 
Hemsidan kommer inte att populeras med material inom examensarbetet. Det kommer inte att av mig 
genomföras några användartester eller marknadsundersökningar för produkten, jag kommer endast att 
fokusera på utvecklingen.

2. Syfte
Syftet med detta examensarbete var att framställa en hemsida för Ambient som de sedan kan publicera. 
De ska även kunna använda funktioner på hemsidan i andra projekt genom såkallade tillägg, därav 
måste alltså hemsidan delvis uppbyggd på tillägg. Hemsidan kommer att användas både via 
mobiltelefon och dator, i olika sammanhang. I och med detta måste hemsidan ha en design och en 
funktion som anpassar sig och lämpar sig i båda fallen, så kallad responsiv design..
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Syftet med denna rapport är att beskriva den process som vi genomgår under projektet och hur vi går 
tillväga för att framställa hemsidan. Hur vi faktiskt går till väga är mycket baserat på Ambient  och deras 
erfarenhet och tidigare tillvägagångssätt.

3. Användare
Målgruppen för projektet är kulturintresserade individer med koppling till skärgården, främst vuxna 
över 18 år då dessa är de som vi räknar med kommer besöka sidan. I och med att denna hemsida inte är 
till för navigering eller explicit användning vid skärgården så är den primära användargruppen 
kulturintresserade.

3.1 Användarscenario 1
Användaren befinner sig på startsidan för hemsidan och vill hitta intressanta platser eller objekt 
kopplade till Muskö. Användaren vet  inte exakt var Muskö ligger utan blir tvungen att på ett  annat sätt 
hitta dit. Användaren söker då med hjälp av sökfunktionen på ”Muskö” och då kommer flera alternativ 
upp, mer specifikt alla platser som har en koppling till Muskö. Men det är väldigt mycket information 
och väldigt mycket platser som är markerade på kartan där Muskö ligger, men nu när hon är på rätt 
ställe och ser Muskö kan hon filtrera bort  ointressanta objekt med filtreringsfunktionen. I och med att 
användaren bara är intresserad av kultur så är detta det enda lager som hon låter vara aktivt  på kartan. 
Användaren kan nu se att  det finns ett antal kulturellt intressanta platser på Muskö som hon kan 
undersöka mer på djupet genom att klicka på platserna en åt gången för att få mer information.

3.2 Användarscenario 2
Administratören av hemsidan ska lägga till en ny plats på kartan. Denna plats är en ny restaurang som 
öppnats på en ö i skärgården. På administrationssidan för hemsidan går hon till Lägg till plats för att 
lägga till denna restaurang. Hon skriver en titel, Fiskpalatset som restaurangen heter, och lägger till ett 
innehåll för sidan i form av lite text och bilder. Efter detta skriver hon en kort beskrivning av platsen 
som kommer att synas i vissa lägen för att snabbt få en liten överblick av platsen. Hon fyller i område, 
Södra skärgården, samt plats, Muskö, samt koordinater för restaurangen så att markören på kartan visas 
korrekt. Hon fyller även i vilken ikon som ska användas för markören i just detta fall, hon väljer 
restaurang ikonen med en gaffel och en kniv eftersom det känns mest relevant.

Hon ska nu välja vilka lager som denna plats skall vara kopplad till. Detta val är även det självklart, de 
har sedan tidigare ett lager som heter Restauranger så hon väljer detta och väljer sedan att  publicera 
platsen.

4. Teoretisk bakgrund
4.1 Mobile first och mobil webdesign
Mobile first är ett koncept och ett angreppssätt i utvecklingen av hemsidor. Det handlar, som man kan 
förstå utifrån begreppet, om att i utvecklingsprocessen utgå ifrån mobilversionen av hemsidan (Johnson, 
2013). Detta främst av resursskäl då mobiltelefoner inte har samma tillgång till resurser som bärbara 
datorer och stationära datorer, men en viktig aspekt i mobile first är att det inte innebär en begränsning i 
funktion och information. Det må vara subjektivt  och oklart och det finns källor som pekar på att 
mobilanpassade webbsidor ska begränsas i mängden data (Wroblewski, 2011) för att  bättre passa de 
behov som finns hos en användare av mobiltelefon. Men det finns motsägande röster, som jag är beredd 
att hålla med, som menar att vi som utvecklare inte är i en position att förutse en användares behov 
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oavsett plattform (McGrane, 2012). Vi borde snarare sträva mot att  delge samma material i ett vänligare 
format för mobil användare som besöker hemsidan.

Man kan säga att  det finns två utgångspunkter för mobil utveckling av hemsidor, den första och den som 
till en början var den som användes flitigast  var att man utvecklade en hemsida med all media och all 
data klar för större skärmar som hos datorer. Sedan arbetade man sig nedåt och tog gradvis bort 
information för att hemsidan skulle passa och se bra ut på mindre enheter. Den andra angreppssättet  är 
att  utgå från mindre skärman och endast använda det som krävs för att kunna spara processor och 
skärmyta i och med att  man nu inte behöver ladda in media och annan data som ändå inte används på 
mobila enheter. (Johnson, 2013)

En aspekt av mobile first som onekligen kan ses som en av de mest basala är att man måste prioritera 
(Wroblewski, 2011), vissa menar prioritering bland information, men framförallt prioritering av 
resurskrävande och informationsfattigt  material, som till exempel olika element, bilder och så vidare. 
Givetvis kan bilder ha en vital effekt för informationen på hemsidan, och då kan det argumenteras för att 
man ska ha kvar dessa. Men i vissa fall är det nödvändigt även med prioritering av information. 
Wroblewski, 2011, tar upp flickr som exempel på detta, han beskriver att flickr hade i sin navigation inte 
mindre än 60 olika navigeringslänkar. I sådana fall kan man givetvis inte direkt överföra dessa till en 
mobilplattform av uppenbara skäl. Man skulle dock kunna argumentera för att 60 navigeringsalternativ 
är för många även för en större skärm. En av anledningarna till varför man inte ska ha 60 olika 
navigeringsalternativ på en mobil hemsida är för att det blir väldigt svårt att få denna mängd länkar att 
uppträda på ett användbart  sätt för användaren. ”.. if the users cannot find the product, they  cannot buy it 
either.” (Nielsen, 2012, Usability 101: Introduction to usability), är ett uttalande som är relevant för 
mobil webdesign, speciellt med tanke på att mobilanvändare sällan har tålamodet att söka speciellt  länge 
för att hitta vad de söker (Bauer, 2013).

Exempel på åtgärder som Wroblewski (2011) tar upp för att förbättra prestanda via mobiltelefoner är
- sprite sheets, att sammansätta flera bilder till en enda bildfil för att till exempel minska antalet 

förfrågningar till servern. 
- Minify, att minifiera filer som till exempel javascript och css för att ta bort whitespaces och så vidare. 
- Ta bort bibliotek som inte används i någon större utsträckning. 
- Användning av CSS3 för till exempel runda hörn på element, skuggor och så vidare. 

Josh Clark, 2010, delar i sin bok Tapworthy upp mobilanvändare i olika grupper baserade på de mål som  
användare har med sitt användande. Dessa tre är I’m microtasking, I’m bored samt I’m local. 
Microtasking syftar på det faktum att  mobilanvändning till skillnad från datoranvändning är mer 
passande till kortare och intensivare användning. En mobiltelefonanvändare vinner inga hastighetspris, 
oavsett hur snabb man är med fingrarna, i jämförelse med en datoranvändare. I’m bored syftar på 
användare som vill fördriva tiden med hjälp av sin mobiltelefon, det  finns ett väldigt stort utbud av 
denna typ av tjänster. I’m local är alla användningsområden som syftar på lokal information. Det kan 
vara allt från väder till tunnelbanetrafik till restauranger som serverar specifik mat. Dessa kategorier kan 
vara av värde när man funderar kring utförandet av sin applikation och vad man vill att användaren ska 
kunna göra på den.
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4.2 Responsiv design
Att en hemsida har en responsiv design innebär att den är anpassad till flera skärmstorlekar. Problemet 
ligger från början i att hemsidor skapades enbart till datorer som alla har liknande upplösning och 
skärmstorlek, men besökare på dessa hemsidor börjar använda sig av olika enheter. Och de hemsidor 
som ser bra ut på en dator är ofta i stort sett oanvändbara på en mobiltelefon. (Marcott, 2010. Bryant & 
Jones, 2012) Problemet kan givetvis vara omvänt, att problemet dyker upp  även på större skärmar, men 
den typen av artefakter används inte i samma utsträckning. Varför det nu är viktigt att tänka på 
mobiltelefoner, eller snarare smartphones, är att dessa redan 2010 såldes i större mängd än antalet 
datorer (Alston, 2012). Även fast dessa kanske inte används till att surfa i lika stor utsträckning som 
datorer (F. Alan, 2012) är det ändå en viktig indikation på hur framtiden kan komma att se ut, att vi 
kommer i större utsträckning kommer att utveckla för smartphones parallellt med utvecklingen för 
datorer.

Även om responsiv design är relativt nytt inom webbutveckling så har webbutvecklare tvingats anpassa 
sig till olika förutsättningar även mellan datorer, ett vanligt exempel är webbläsarstöd där vissa 
funktioner inom utvecklingen inte fungerar likadant mellan olika webbläsare och ibland inte fungerar 
alls på vissa. Det finns givetvis även skillnader mellan datorer när det gäller upplösning och 
skärmstorlek, men det löses oftast genom att man designar hemsidan utifrån en standardstorlek som är 
satt utifrån de nu vanligaste skärmupplösningarna, exempelvis är 960 pixlar nu en vanlig utgångspunkt 
för bredden på en hemsida i och med att majoriteten av alla användare, nästan 100% (Nielsen, 2012, 
Computer Screens Getting Bigger), har minst 1024 pixlar bred upplösning  (Marcotte, 2010). 

Det kan te sig logiskt att i utveckling av hemsidor använda sig av pixlar som storleksmått när det gäller 
olika element utspridda på hemsidan, men det är också bland annat det som lett till hemsidors statiska 
och icke responsiva uttryck. För att anpassa en hemsida och göra den responsiv krävs egentligen inte att 
man frångår pixlar som mått, men det är en vanlig väg att gå. Istället kan man använda sig av relativa 
mått, som procent eller em. Em används främst för fonter och procent för block-element. Relativa mått 
gör att  man kan utforma sin hemsida i en flytande layout, baserad på till exempel ett grid system, som 
gör att hemsidan anpassar sig efter hur stort antingen webbläsarfönstret är eller hur stor den fysiska 
skärmen är. (Marcotte, 2009) Men responsivitet kan även uppnås trots att  man bygger sin hemsida 
utifrån pixlar, detta genom att använda sig av så kallade Media Queries (Marcotte, 2010. W3C, 2012). 
Media Queries är ett sätt för webbutvecklare att anpassa de css-filer eller stilmallar som finns kopplade 
till hemsidan baserat på skärmstorlek. Detta används för att just ändra utseende på sidan samtidigt som 
funktioner består. Se Figur 1 för exempel på media queries.

Dessa media queries i Figur 1 skiljer sig åt, den undre använder sig av device-width medan den övre 
bara använder width. Skillnaden på dessa är att device-width, som namnet ger en ledtråd om, syftar på 
själva enhetens fönsterstorlek och inte webbläsaren medans width syftar på fönsterstorleken hos 
webbläsaren vilket innebär att du kan förminska webbläsarfönstret och se förändringen samtidigt. Men 
media queries har även andra egenskaper som kan förenkla utvecklandet för olika enheter. Förutom 
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bredd kan man exempelvis detektera pixeltäthet, fönsterorientering (porträtt eller landskap) (W3C, 
2012).

4.3 Återanvändning och redundans
Redundans är ett av de potentiella problem som kan uppstå i programmeringsarbete, det uppstår i stort 
sett i alla projekt. Redundans ställer till med problem på olika sätt, men två tydliga aspekter är att man 
vid redundant kod måste underhålla mer kod än nödvändigt samt att man för att göra förändringar i 
koden är tvungen att göra det på flera ställen, vilket kan leda till problem om skulle man missa någon 
del. (Jarzabek & Shubiao, 2003)

Ett exempel på redundant kod inom webbutveckling är upprepning av kod som gör samma sak på flera 
platser i projektet. Ett exempel kan tas från detta projekt, se Figur 3. Denna kod sparar data i 
localStorage för att senare kunna använda datan igen. I detta fall sparas latitud, longitud samt zoom-
nivån på en karta för att veta var användaren befann sig när denne kommer tillbaka. Denna kod används 
på flera ställen vilket innebär att det blev effektivare att lägga den i en separat funktion och kalla på den 
när den behövdes.

När man diskuterar redundans blir det  ofta att man även diskuterar beroenden inom kod, eller 
dependencies, och det finns flertalet diskussioner om detta12  gällande olika typer av utveckling, 
webbutveckling inkluderat. Exempelvis kan man ha två block-element på olika undersidor av en 
hemsida, båda med ett ID av content, och man kan modifiera dessa genom att skriva:

 .mainPage #content { margin: 10px }
 .secondPage #content { margin: 10px }

Detta är givetvis redundant, samma kod upprepas två gånger för samma typ  av element. Vi skulle kunna 
kombinera dessa genom att bara skriva:

 #content { margin: 10px }

Men om man då vill modifiera den ena, man kanske vill ha en annan textfärg. Då måste man skriva 
någonting i stil med:

 #content { margin: 10px; color: white }
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Figur 3. Exempelfunktion.
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 .secondPage #content { color: black }

I och med skapas ett beroende, det är inte längre redundant, men den andra raden är beroende av den 
första för att elementet ska bete sig som väntat. I just detta exempel skulle det inte vara något problem 
men i verkligheten kan dessa två rader kod befinna sig på olika platser i stilmallen eller i helt olika 
stilmallar vilket kan göra det  väldigt svårt att  hantera. Lösningen på detta är dock att återigen återgå till 
redundans. Även om det, som tidigare nämnts, finns diskussioner kring detta finns inget konkret svar 
utan endast åsikter. I slutändan verkar det vara upp till var och en att dra en gräns i sitt projekt för hur 
mycket redundans man tillåter kontra hur mycket beroenden man vill ha i sin kod.

För återanvändning av kod och för att enklare kunna återgå till ett projekt som legat på is en tid är det 
viktigt med struktur i sin kod och det är någonting som alla projekt  bör inledas med, en genomgång av 
strukturen. Tydlig struktur möjliggör även en förenklad kommunikation mellan olika parter i ett projekt. 
Även om två personer arbetar med olika delar av projektet kan man relativt fort  förstå den andre 
personens kod eftersom man utvecklar efter samma principer. Det finns flera alternativ på verktyg inom 
webbutveckling för att strukturera sin kod och ha ett effektivt arbetssätt, exempel är backbone3, 
codeigniter4, laravel5 med flera.

5. Metod och Genomförande
Efter initiala diskussioner gällande utseende samt funktionalitet med Ambient arbetade jag främst med 
fokus på front-end utveckling, baserat på den design som företaget bidrog med, men även back-end i 
och med bristen på andra utvecklare i projektet. Designen var anpassad för datorer, tablets samt 
smartphones och arbetet utgick ifrån mobile first samt responsivitet. 

Projektet delades upp i två delar, utveckling samt design. Det fanns även andra möjliga uppgifter som 
exempelvis användartester i form personas eller liknande, men detta var ingenting som jag arbetade med 
då mitt fokus låg på programmering och mobile first. En utgångspunkt var återanvändbarhet av den kod 
jag skriver i största möjliga mån, detta var någonting som främst realiserades med hjälp av tillägg till 
Wordpress snarare än endast ett skräddarsytt tema för hemsidan.

Det verktyg som hemsidan baseras på var Wordpress, grunden till detta val var företagets redan 
grundläggande kunskap  i administrering genom detta system vilket  kommer förenkla när de senare 
kommer hantera denna hemsida. Funktionaliteten i Wordpress baseras främst på användande av språket 
PHP och i utvecklandet av tillägg till Wordpress är det även HTML samt Javascript som bland annat 
används. 

För att förenkla arbetet lagrades även all kod i ett revisionskontrollssystem kallat git via github6. Detta 
möjliggör enklare hantering av programmeringsfel då man kan gå tillbaka till tidigare versioner av sitt 
projekt genom ett fåtal klick.
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5.1 Karttillägg
Innan jag började mitt arbete med karttillägget planerade jag arbetet och hur jag skulle lägga upp det. 
Med återanvändning av kod i tanken var det givet, även om tillägget inte skulle publiceras som ett 
officiellt tillägg för wordpress, att jag skulle skapa det på ett sådant sätt att  det kommer att fungera lika 
bra på sidor som har andra ändamål med kartan då Ambient kan komma att återanvända tillägget. Jag 
funderade kring vad som användaren skulle kunna göra när det gäller utseende på kartan och 
användaren ska ha tillgång till så mycket som möjligt när det gäller färg och form. Alltså måste 
användaren kunna ställa in till exempel bredd och höjd på elementet som håller kartan. 

När jag kommit fram till vad användaren ska kunna göra och hur tillägget ska fungera började jag 
strukturera upp på ett papper vilka funktioner som jag förväntade mig att tillägget skulle bestå av. Det är 
alltså funktioner i en programmeringssynvinkel, exempelvis add_map, add_markers, 
render_navigation_list etcetera. Jag började även planera skillnader i upplägg när det gäller dator kontra 
mobila artefakter. Det enda egentliga problemet som jag noterade med just detta tillägg i den aspekten 
var att lagerfiltreringen kunde ha problem att få plats på skärmen samtidigt som själva kartan när det 
gäller mobila enheter. Lösningen var ganska given, istället för att använda en specifik plats för filtrering 
kommer denna att i den mobila versionen alltid att kunna döljas och visas via en knapp på kartan och 
filtreringen hamnar på ovanpå kartan så att användaren slipper navigera upp och ner i onödan.

Det fanns flera beslut  gällande genomförandet av detta tillägg som gjordes. Exempelvis kunde jag ha 
använt mig av ett bibliotek eller ramverk för javascript som tillför möjligheter till mer strukturerad kod 
och en kod som blir lättare att hantera för eventuell framtida redigering av den. Men troligtvis hade 
användande av ett sådant bibliotek, så som till exempel backbone.js eller ember.js, endast  i detta fall 
gjort att koden blivit längre och eventuellt  även mer svårhanterad. Jag tog beslutet att  jag endast skulle 
strukturera min javascript kod med hjälp  av funktioner som låg inbäddade i en self invoking anonymous 
function, se begreppsdefinition. Jag valde också mellan flera olika APIer, det hela började med Google 
Maps API men övergick senare till en API som skapats av mapbox7 för utvecklingen av tillägget. Den 
avgörande anledningen till detta var att mapbox hade ett, enligt mig, enklare tillvägagångssätt  för att 
hantera lager och markörer på kartan. Dessutom var det lättare att hantera deras objekt, så som markörer 
och tooltips i och med att de var element som genererades på hemsidan.

5.2 Wordpress-tema
Den andra delen av projektet var att börja arbeta med skelettet för hemsidan, hur själva sidan skulle vara 
upplagd. Designprocessen var någonting som vi gemensamt arbetade med på ett idé plan, men att skapa 
prototyper för designen var någonting som Thomas, som arbetar på Ambient, stod för. 

Vi var relativt överens om det mesta och vi hade flera intressanta idéer och att sidan inte skulle vara helt 
traditionell var vi överens om. De flesta idéer kretsade kring att  hela startsidan består av en enda stor 
karta med endast ett fåtal navigeringsalternativ för att kunna filtrera mellan de olika platserna på kartan 
samt en sökfunktion för att kunna söka bland platserna. Arbetet med detta tema innebar även en hel del 
modifiering av det redan klara karttillägget så att det specifikt skulle passa för denna hemsida till 
skillnad från den mer generella funktionalitet som den hade sen tidigare. Exempelvis ville Ambient att 
man skulle kunna lägg till område och plats som två stycken attribut för varje plats som man lade ut på 
kartan. Det innebar viss ändring i tilläggs-koden samtidigt  som detta inte är någonting som jag tycker att 
tillägget ska ha i grunden.
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Till en början var det mesta arbetet baserat på utseende och på att få hemsidan att se ut som 
Designansvarig på Ambient ritat upp, vilket innebar arbete med främst html, css och javacript. 
Markörerna på kartan skulle ha vissa ikoner, navigeringen skulle ha checkboxar för när de var dolda och 
inte och så vidare. Det  var också mycket planering kring hur vi ville att  hemsidan skulle se ut och agera 
på mobiltelefoner, i och med min responsiva inriktning. Vi diskuterade kring hur vi ville visa 
filtreringsmenyn, kartan, sökresultaten och så vidare. Man kan säga att det som på en dator finns 
samtidigt på skärmen delade vi upp i enskilda moduler som visades självständigt i och med att 
användaren ville använde dess funktioner.  

En del av den inledande tiden med arbetet kring wordpress-temat och själva hemsidan var en 
sökfunktion för att kunna söka på platser, man skulle kunna söka på titel på en spot, område, kategori 
samt plats. Skillnaden på en plats och en spot som även tidigare kallats plats är att en spot representeras 
av en markör på kartan och det kan vara en plats, men det  kan även vara mer specifika saker. En plats är 
däremot alltid lite mer generell och kan ha flera spots som är kopplade till platsen, till exempel en ö i 
skärgården.

6. Resultat
Inom både karttillägget samt den resterande delen av startsidan skedde arbetet utifrån mobile first och 
den information som inte var nödvändig för den mobila versionen laddades i största möjliga mån aldrig 
in över huvud taget. I detta projekt handlade det  inte om några signifikanta delar då i stort sett  all 
information delades mellan de olika skärmstorlekarna, men utgångspunkten fanns där oavsett.

Arbete med responsivitet genom så kallade media queries samt relativa storleksmått  skedde 
genomgående genom hela projektet och alla element på hemsidan anpassas efter skärmstorlek. 
Exempelskillnader kan ses vid figurerna 5-8.

6.1 Karttillägg
Detta tillägg är byggt mot Wordpress 3.5.1, den senaste versionen i skrivande stund. Den är baserad på 
PHP, JavaScript, CSS samt viss HTML.

Den inledande delen var att skapa en sida i administreringen av Wordpress så att användare kan förändra 
kartans olika aspekter utifrån sina egna behov. Eftersom tillägget inte är planerat för publicering till 
allmänheten gällde detta främst Ambients behov. De inställningar som man ska kunna ändra är bland 
annat, standardinställningar för longitud och latitud värden som kartan ska visa när den laddas, kartans 
dimensioner och kartans stil (färg och så vidare). Att  tänka på vid utvecklingen av bland annat denna 
inställningsdel var att all information ska vara översättningsbar baserat på vilket språk användaren har 
på sin Wordpress installation.

Med responsivitet som huvudmål finns även en inställning för att låta tillägget automatiskt  lägga 
filtreringsnavigeringen för olika lager direkt på kartan istället för i ett separat element vid 
mobilanvändning. Se figur 4.
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Figur 4, Administratörsinställningar för tillägget.

Tillägget är ett karttillägg som bygger på en API som skapats av mapbox som ger tillgång till 
exempelvis kartmarkörer med olika ikoner och färger, olika stilar på kartor och ett  stort antal andra 
funktioner. För att till exempel ändra kartstil får användaren mata in ett  ID för en karta som de själv har 
skapat på mapbox. 

En av de viktigaste funktionerna i tillägget var att man skulle kunna filtrera mellan olika platser på 
kartan. En plats representeras av en markör utsatt på specifika koordinater på kartan. Man skulle till 
exempel kunna välja att ha platser kopplade till olika lager som till exempel restauranger, kultur, boende 
och så vidare. Detta löstes genom att jag skapade en ny post-typ som kallades Platser. När man lägger 
till en plats får man fylla i titel och innehåll som på en vanlig post i Wordpress, men man får även fylla i 
koordinater, markörikon, markörfärg, en kort beskrivning som ska synas i ett tooltip-fönster när man för 
musen över markören, eller klickar på den i mobilen.

Att filtrera mellan platser och dölja vissa lager kunde lösas på olika sätt. En aspekt som man var tvungen 
att tänka på var att platser kan vara kopplade till flera kategorier vilket ledde till lite svårigheter i 
utvecklingen. Problemet löstes genom JavaScript och jQuery som lade till klasser kopplade till 
elementen som höll markörerna, om man till exempel bockade i lagret Kultur fick alla element kopplade 
till det lagret en klass av typen kultur-show respektive kultur-hide. På detta sätt kunde man enklare 
kontrollera om en plats skulle synas eller ej genom att kontrollera ifall elementet  i fråga hade någon 
klass med ändelsen -show. 
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Med tanke på responsivitet var givetvis tillägget anpassat även för mobiltelefoner. För exempel på 
skillnader i utseende se figur 5 samt figur 6.  De skillnader som finns i tillägget är att lagerfiltreringen i 
den mobila varianten tar upp hela skärmen och man kan växla mellan lagerfiltreringen och själva kartan 
genom att  klicka på lagerknappen, en knapp som i Figur 5 ligger längst upp till höger. Förutom det så är 
tooltip-fönstret placerat  annorlunda, istället för att hamna ovanför muspekaren så hamnar fönstret längst 
ned på skärmen, även detta syns i Figur 1.

Filtreringen av lager och hur elementet  som håller den navigeringen kan givetvis förändras, just för att 
man ska kunna använda tillägget till en annan hemsida med en annan design och anpassa utseendet efter 
denna.
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Figur 5. Exempel på hur tillägget kan se ut i en mobiltelefon. Till vänster är när en användare tryckt på en plats och till höger 
är exempel på hur det kan se ut när man klickat på ”Lager” knappen.
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Figur 6. Exempel på hur karttilläget kan se ut i en dator.

6.2 Startsidan
Startsidan för Arkipelag Stockholm är främst en modifiering av det karttillägg som skapades för 
Ambient, då mest modifiering som kopplas till utseende då den mesta funktionen redan finns på plats 
och de funktioner som jag behövde som inte fanns i tillägget applicerade jag snarare genom att 
kommunicera med tillägget  än att ändra dess källkod. Exempelvis behövdes en sökfunktion för att 
kunna filtrera mellan alla platser på kartan. Till en början funderade jag kring att använda någon 
inbyggd sökfunktion i Wordpress för att lösa detta, men efter lite funderingar kom jag fram till att det 
endast hade tagit  upp onödig kraft av webbservern då det antagligen hade inneburit att Wordpress hade 
anropat databasen och gjort flera filtreringar och så vidare för att få fram dessa platser. Detta var väldigt 
onödigt i och med att alla dessa plaster redan hämtats en gång, när de renderats på kartan, det var bara 
att  se till alla platser sparades i en global array så att jag kunde filtrera dessa genom temat. För att söka 
igenom denna array med platser användes reguljära uttryck på de olika sökbara aspekterna av platserna, 
alltså platsens namn, plats, område samt kategori/lager.

All anpassning för mobil och responsivitet  skedde genom relativa mått där det var relevant, så som för 
textstorlekar i menyer, bredd och viss höjd på block-element. Även media-queries användes för att 
förändra beteendet för olika plattformar. Den främsta aspekten aspekten var att vi ville dela upp delarna 
av hemsidan så att man på mobiltelefonen aldrig behöver scrolla i onödan, då det av kan göra att  det tar 
längre tid att navigera samt att det kan vara frustrerande för användaren. Tanken är att mobilanvändaren 
först kommer till en karta med platser markerade. Därifrån kan denne klicka sig vidare genom en 
filtreringsknapp  för att kunna filtrera olika lager och sedan växla tillbaka till kartan genom en knapp. 
Sökresultat kommer även de att ta upp hela skärmen och när användaren trycker på en plats i 
sökresultatet hamnar denne på kartan igen vid den platsen om användaren valt och kan därifrån välja att 
navigera vidare eller gå tillbaka till sök och välja en annan plats. Se Figur 7 samt Figur 8 för exempel på 
hur hemsidan kan se ut, dessa bilder är tagna under pågående arbete vilket betyder att de inte 
nödvändigtvis kommer se ut så i den slutgiltiga versionen.
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När man sökt  på en fras, exempelvis ”kultur”, ska de platser som träffas i sökningen synas på kartan och 
de platser som inte inte innefattades av sökningen döljas samtidigt som sökresultatet även presenteras i 
en lista. När man klickar på en plats i resultatlistan ska man även tas till denna plats på kartan så att man 
är medveten om var denna plats eller detta objekt finns någonstans. Dessa två funktioner är inte 
implementerade på grund av tidsbrist, men det finns definitivt funktionalitet för att få det att  fungera 
utan större problem.

I den mobila versionen ska man när man klickar på en punkt på kartan direkt få upp en helskärm med 
information om platsen. Men på versionen för större skärmar är funktionaliteten lite annorlunda: när 
man klickar på en plats får man istället upp ett litet fält med en titel, som för övrigt  är den titel som man 
döper platsen till när man lägger till en ny plats som administratör på sidan, samt en liten 
platsbeskrivning som man också lägger till vid skapandet av nya platser.

Figur 7. Exempel på hur temat kan se ut vid filtrering 
av olika lager. 
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7. Diskussion och slutsats
7.1 Karttillägget
Karttillägget var den mest tidskrävande delen av projektet, av olika anledningar. För att  förenkla 
utvecklingsprocessen borde jag lagt större vikt och mer tid i förarbete kring de verktyg jag använde för 
att  kunna göra en mer precis tidsplan. Under utvecklingen upptäcktes exempelvis att ett API som 
projektet grundades på fanns i en uppdaterad version, vilket innebar uppdatering av detta vilket i sin tur 
innebar signifikanta förändringar i tidsåtgången för tillägget.

Innan projektet borde vi gjort ännu tydligare kring funktionaliteten för tillägget, även hemsidan som 
helhet. Det hände att funktionalitet som inte planerades till en början fick lov att läggas in i efterhand 
när man kom på att det skulle vara en del, detta ledde även det till onödig tidsåtgång då det innebar att 
kod som redan sågs som klar fick lov att omstruktureras för den nya funktionaliteten som skulle 
implementeras. Exempel på detta var att filtreringen skulle baseras på lager i olika nivåer, alltså sub-
lager, som man kan se i figur 7. Där är Militär ett sub-lager till Färdas, från början fanns bara 
funktionalitet för att använda en nivå av lager i filtreringen.

Att göra sidan responsiv var i sig inget större problem, men det kan alltid göras bättre genom 
effektivisering av till exempel CSS koden för att verkligen se till att alla stilregler är placerade på 
korrekt plats i dokumentet. Det behöver i sig inte göra någon skillnad på utseendet på hemsidan men det 
kan tydliggöra för framtiden om andra utvecklare ska komma in i projektet eller liknande. Det grundar 
sig i att det  alltid går att strukturera ytterligare innan man börjar ett projekt, detta gällde även oss. Jag 
har märkt under arbetet att det är betydligt enklare att implementera responsivitet och mobile first 
tänkande när man har en klar och tydlig struktur. Så fort man blir tvungen att backa och göra 
förändringar av större mått blir det lätt anpassningar som inte alltid är helt fläckfria.

Figur 8. Exempel på hur hur startsidan kan se ut på en dator.

Praktiskt Examensarbete VT 2013
Södertörns Högskola

18



7.2 Startsidan
I och med att karttillägget var mer generellt och inte anpassat specifikt efter denna hemsida innebar 
detta en del modifikation av tillägget för att det skulle fungera som förväntat. Det innebar att viss kod 
specifik för hemsidan lades i tilläggs-koden och detta är någonting som kunde och borde ha undgåtts för 
att  bevara de två delarna separerade. I och med detta är inte tillägget lika generellt som det borde, i detta 
fall handlar det endast  om två stycken metaboxar för område och plats kopplade till de platser som 
administratören skapar så det är relativt enkelt  åtgärdat. Men det är ändå en lärdom att man bör i största 
möjliga mån hålla funktionalitet för specifika delar på rätt plats.

Den största delen som var specifik för hemsidan men som ändå kopplades till tillägget var 
sökfunktionen. Här fanns risken för samma problematik som nämnts i det  tidigare stycket, men det 
löstes på ett snyggare sätt. Alla platser som lagts ut på kartan fanns tillgängliga i tilläggets kod, men 
endast lokalt. Istället för att gå in i koden och ändra i tillägget såg jag bara till att alla dessa platser lades 
i en global variabel så att jag kunde använda dessa på övriga hemsidan.

Generellt kan man säga att det definitivt finns förbättringar som kan ha gjorts under projektets gång, och 
det finns misstag som borde undvikits. Exempel är designval som borde ha gjorts för att förenkla arbetet 
samt att  slippa korrigera i efterhand när man väl tagit ett nytt designbeslut. Eventuellt så skulle vi 
kanske även använt ett ramverk eller liknande för arbetet för att ytterligare skapa en struktur, men risken 
då hade varit att tiden inte skulle räckt till. Men de flesta problem grundade sig i inledande struktur och 
planering av funktionalitet  på hemsidan. Den största lärdomen jag tar med mig från detta projekt är 
vikten av struktur och planering.

7.3 Responsivitet, Återanvändning och Mobile first
Responsivitet är ett  relativt enkelt men effektivt sätt  att göra en hemsida användarvänlig på så sätt att 
den anpassas efter vilken skärmstorlek man har. Genom om att enkelt applicera olika stilmallar för olika 
skärmstorlekar så göra väldigt stora förändringar i utseende. På denna hemsida så krävdes inte speciellt 
mycket för att få hemsidan att  bli responsiv, den enda som användes var just media-queries samt relativa 
storleksmått på block-element  vilket innebär att  det kan vara en bra investering att göra sin hemsida 
responsiv. I och med att  datorskärmar fortsätter att bli större samtidigt som smartphone-användningen 
ökar (Marcotte, 2010) så kommer skillnaden förbli och därav så är detta någonting som vi verkligen ör 
ha i åtanke vid utveckling av hemsidor av olika slag.

Återanvändning av kod är ett  bra sätt att minska mängden kod samt strukturera dokument. Att även 
skriva generell kod och skapa tillägg till exempelvis Wordpress är effektivt vilket kan leda till insparad 
tid i framtida projekt. Så att  identifiera delar i ett projekt som kan återanvändas är definitivt något man 
ska överväga och tänka på när man utvecklar. Men återanvändning för att motverka redundans är inte 
alltid lösningen, ibland så kan det vara bättre att separera två delar i ett projekt  som gör samma sak för 
att  de till exempel i framtiden vid behov måste kunna utvecklas oberoende. Det är en balansgång som 
varierar från projekt till projekt i vilken grad man ska ha beroenden kontra redundans8 och man behöver 
i projekt diskutera detta, både inledande samt under projektets gång.

Mobile first är någonting som är väsentligt om man utvecklar en hemsida som ska vara tillgänglig på 
smartphones samt datorer. Att göra en hemsida responsiv samt att utgå ifrån Mobile first är två skilda 
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åtgärder som strävar mot samma mål och båda är av väldigt stor vikt, men på olika sätt. Mobile first  kan 
snabba upp responstiden för smartphones signifikant ifall det till exempel finns mycket bilder och annan 
media som inte är nödvändig för telefoner (Wroblewski, 2011). Mobile first är även det väldigt bra att 
utveckla utifrån när man vill nå ut  till fler användare på ett  bättre sätt. Just i detta projekt skulle man för 
att  prioritera och begränsa datamängden eventuellt  kunna minska kvaliteten på de bilder som utgör 
själva kartan. Man skulle exempelvis kunna ta bort bakgrundsbilden bakom kartan som visar att kartan 
håller på att laddas, detta har dock ett värde i sig då användaren utan denna bild bara ser svart bakgrund 
och kan då tro att sidan inte fungerar.
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