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Sammanfattning 
 

Målet med detta praktiska examensarbete var att ta fram ett färdigt förslag på en ny startsida 

åt en idrottsorganisation för dess webbplats byggd på WordPress. Detta har åstadkommits 

genom att ha analyserat den befintliga startsidan samt fyra utomstående 

idrottsorganisationers webbplatsers startsidor. Analysen resulterade i en Low-Fidelity 

Wireframe över flödet på den nya startsidan, samt en hårdkodad High-Fidelity Prototyp. Det 

hela mynnade ut i ett WordPress Child-tema till idrottsorganisationens webbplats befintliga 

Parent-tema som var väl anpassad efter idrottsorganisationens önskemål och krav, samt 

byggd med responsivitet i åtanke för att möta den växande skara besökare på mobila enheter. 

Nyckelord: Användarupplevelse, UxD, CSS, Front-End, HTML, Innehållshanteringssystem, 

CMS, Interaktionsdesign, IxD, Människa-Datorinteraktion, MDI, PHP, Prototyp, Ramverk, 

Webbdesign, Webbutveckling, WordPress 
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Abstract 
 

Title: A Study in Blue: A redevelopment of the home page of a sport organization’s website 

The goal with this practical thesis was to develop a finished proposal of a new home page to a 

sport organization for its website built on WordPress. This has been achieved by analyzing 

the existing home page, as well as the home page of four external sports organization’s 

websites. The analysis resulted in a Low-Fidelity Wireframe showing the main flow of the 

new home page, as well as a hard coded High-Fidelity Prototype. It all resulted in a 

WordPress Child-theme to the existing Parent-theme for the sport organization’s website that 

was well adapted to the organization’s wishes and demands, and built with responsive web 

design in mind to meet the growing group of visitors on mobile devices.  

Keywords: CSS, Content Management System, CMS, Framework, Front-End, HTML, 

Human-Computer Interaction, HCI, Interaction Design, IxD, PHP, Prototype, User 

Experience Design, UxD, Web Design, Web Development, WordPress 
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Förord 
 

Det största av tack till min underbara familj.  
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1 Inledning 
Detta examensarbete genomfördes hos och åt organisationen Djurgården Fotboll, en 

organisation mest känd för sitt fotbollslag i det svenska seriesystemet för fotboll. 

När jag kom till Djurgården Fotboll för att genomföra min praktik samt detta praktiska 

examensarbete så låg mina egna tankar och mål kring dess webbplats, då jag såg ett behov i 

att förbättra den. Det är en webbplats som jag har varit en frekvent besökare av under mina 

år som supporter till dess fotbollslag. Det var även där kring webbplatsen som Djurgården 

Fotboll hade önskemål om att se förbättringar, främst gällande startsidan som inte var av 

önskvärd nivå i dagsläget enligt marknadsavdelningen inom organisationen. De beskrev den 

som relativt ofärdig med många synliga skavanker, så som stundtals obefintlig marginal 

mellan text och bildruta och element som inte höll sig innanför dess ramar, sedan 

webbplatsens lansering våren 2015. Utöver vissa krav på funktionalitet och innehåll från 

styrelsens sida gavs fria händer i hur jag skulle komma att utforma en ny startsida åt 

organisationen.  

Kraven från beställaren innehöll detta: 

 Att Djurgårdsandan finns med som kategori i den globala navigationen. 

 Att damfotbollen på något sätt finns närvarande. 

 Att ett element med matchinformation kring följande lag finns med: 

o Damer 

o F19 

o U21 

o U19 

o U17 

Rollen jag haft i projektet är att ensam ta fram en ny startsida åt Djurgården Fotbolls 

webbplats. Däremot har jag haft stöd i projektet från organisationens marknadsavdelning i 

fråga om önskemål om funktionalitet samt att ha ett bollplank för idéer kring startsidan. Steg 

i processen för projektet har varit att i ett första skede analysera den befintliga startsidan och 

webbplatsen hos Djurgården Fotboll, samt att analysera konkurrerande organisationers 

webbplatser för inspiration och problemlösningar. Detta låg som grund i det efterföljande 

steget att ta fram en Low-Fidelity Wireframe över den tilltänkta nya startsidan. Denna 

byggdes i sin tur vidare på i en High-Fidelity Prototyp som byggdes på de webbaserade 

språken HTML och CSS. Slutligen resulterade allt detta förarbete i skapandet av ett Child-

team i WordPress. 
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1.1 Syfte och mål 
Syftet och målet med detta praktiska examensarbete är att ta fram ett färdigt förslag på en ny 

startsida åt beställaren Djurgården Fotboll för dess webbplats http://dif.se (DIF Fotboll, 

2016).  

Ett delmål med den nya startsidan är att denna ska vara en responsiv sådan. Detta grundar 

sig i att 60 procent av besöken på webbplatsen kommer från andra plattformar än desktop 

enligt beställarens uppgifter. 

1.2 Begreppslista 
CSS står för Cascading Style Sheets (sv. Stilmall) och är ett dokument med vilken man kan 

förändra sådant som typografi och färg i ett HTML-dokument. 

Desktop avser stationära och bärbara persondatorer. 

High-Fidelity en detaljerad vision av vad som ska skapas, i motsats till Low-Fidelity. 

HTML står för HyperText Markup Language och är märkspråk som webbsidor kan byggas 

på. 

Hårdkodad innebär en statisk webbsida utan funktionalitet utöver vad som syns. 

Low-Fidelity en förenklad vision av vad som ska skapas, i motsats till High-Fidelity. 

PHP är ett skriptspråk som plattformen WordPress är byggd på. 

Ramverk (eng. CSS Framework) menas ramverk byggd främst på CSS med vilken en 

webbsida kan skapas och struktureras på. 

Tablet används istället för svenskans Surfplatta. 

2 Bakgrund 

2.1 Beställaren 
Djurgården Fotboll är fotbollssektionen inom alliansföreningen Djurgårdens Idrottsförening, 

vilken grundades år 1891. Basen för denna fotbollssektion, där bland annat dess 

marknadsavdelning som jag arbetat med huserar, är Stockholms Stadion på Norra 

Djurgården i Stockholm. Det var även platsen där A-laget till sektionen spelade sina 

fotbollsmatcher innan de lämnade för den nybyggda Tele2 Arena söder om Stockholm 

innerstad.  

2.2 Nuvarande system 
Djurgården Fotbolls huvudkanal för information på internet är https://dif.se, och har så varit 

sedan nittiotalet. Webbplatsen administreras av Djurgården Fotbolls marknadsavdelning, 

http://dif.se/
http://dif.se/
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vars arbetsuppgifter innefattar att lägga upp nyheter kring verksamheten samt att rapportera 

och marknadsföra matcher. 

Själva webbplatsen är byggd på Content Management System-plattformen WordPress 

(WordPress, 2016) och har haft sitt nuvarande utseende sedan våren 2015. Utseendet utgår 

från WordPress-temat Kings Club som är utvecklat av företaget PixFill (PixFill, 2016). Till sin 

hjälp med att implementera detta tema tog Djurgården Fotboll kontakt med en extern part, 

detta då kompetens kring webbutveckling inte fanns internt inom organisationen. Denna 

externa part har vid implementation även lagt in egen kod i det befintliga temat för de 

funktioner som det ursprungliga temat saknade.  

Tekniskt sett är temat Kings Club byggt kring ett kolumnsystem om tolv horisontella 

kolumner som utvecklaren kan placera innehållet i. I första hand används ramverket 

Bootstrap (Bootstrap, 2016) för detta för att lägga ut webbplatsens layout kring ett större 

huvudflöde till vänster och en mindre sidebar till höger. Detta huvudflöde har sedan i sin tur 

ett separat kolumnsystem utvecklat av temats skapare som webbplatsens administratörer 

själva kan styra över. I Djurgården Fotbolls fall används detta separata kolumnsystem på 

webbplatsens startsida.  

2.3 Avgränsningar 
Fokus för examensarbetet har varit att skapa en ny startsida åt Djurgården Fotboll på 

https://dif.se. Arbetet kommer utgå från ett Child-tema som skapats till det befintliga temat 

Kings Club. Detta då ett helt nytt WordPress-tema format utifrån beställarens önskemål inte 

hade varit realistiskt genomförbart under tio veckor, vilket var tidsramen för examensarbetet 

(Hedengren, 2014). Projektet avser därför lämna funktionalitet och design på övriga 

webbsidor än startsidan utanför arbetet.  

Djurgården Fotboll har vid tiden för detta projekt ingen spikad grafisk profil, däremot 

bestämda typsnitt som ska användas på webbplatsen samt i grafiskt material. Projektet 

kommer därför utgå från dess befintliga webbplats i vad som gäller typografi istället för att 

bygga upp en ny, mer omfattande, grafisk profil, vilket betyder att CSS-dokumentet för 

Parent-temat fortsatt kommer ligga till grund för startsidan vad gäller bland annat just 

typografin.  

2.4 Teoretisk bakgrund 

2.4.1 Responsiv webbdesign 
Responsiv webbdesign utgår från devisen att en webbsida ska kunna vara väl fungerande 

oavsett skärmstorlek och skärmupplösning. Detta genom att webbsidans layout anpassar sig 

efter dessa två yttre faktorer. Att responsiv webbdesign blivit allt viktigare beror på att 

smartphones används i all större utsträckning för att besöka webbplatser på (Google 

http://dif.se/
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Developers, 2016). Det visar sig inte minst i statistiken från Djurgården Fotboll vars 

uppgifter pekar på att 60 procent av besöken på webbplatsen http://dif.se kommer från 

andra plattformar än desktop.  

För att nå denna responsivitet i designen av en webbsida används i regel en kombination av 

HTML och CSS. I HTML-dokumentet för att markera ut elementen som ska beröras, och 

sedan i CSS-dokumentet hur dessa ska beröras. I CSS-dokumentet används Media Queries, 

vilka fungerar att ifall vissa kriterier är uppfyllda och aktiva ska en viss kod användas 

(LePage, u.å.). I ett CSS-dokument kan det se ut på följande sätt, 

@media (min-width: 768px) { 

   .container { 

      width: 750px; 

   } 

} 

Koden ovan resulterar i att ifall webbläsarbredden är minst 768 pixlar ska alla element med 

klassen container tilldelas en bredd på 750 pixlar. 

Ett alternativ till responsiv webbdesign är så kallade mDot-webbplatser. Namnet kommer 

från hur vissa webbplatser dirigerar om besök från smartphones till en särskild sida kallad 

exempelvis m.namn.se. Dessa webbplatser använde en design för besök från desktop och en 

annan design för besök från smartphones. En nackdel med detta är dock att denna 

omdirigering lägger till ytterligare tid för hur snabbt webbsidan kan laddas för besökaren 

(McLachlan, 2012). Denna omdirigering kan även ha negativ inverkan på dess Google 

ranking ifall Google inte kan hitta och indexera mDot-webbplatsen (Cazier, 2015). Dessutom 

får utvecklaren två kodsamlingar för webbplatsen att se över istället för en enda vilket är 

fallet med responsiv webbdesign. 

3 Metod och genomförande 

3.1 Analyser 

3.1.1 DIF.se 
Mitt första steg i processen om en ny startsida för webbplatsen https://dif.se var att 

analysera den. Denna analys var tekniskt som estetiskt lagd där webbsidan inspekterades på 

plattformarna Windows 10 för desktop, IOS för Ipad och IOS Iphone, samt på dess 

webbläsare Google Chrome och Safari för att se dels vad som fungerade och dels vad som inte 

fungerade med det nuvarande WordPress-temat. Detta var av vikt då arbetet efter allt skulle 

bygga vidare på detta tema. 

http://dif.se/
http://dif.se/
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Det första som slog mig vid analysen var en genomgående rörighet runt hela webbplatsens 

startsida, där man som besökare direkt upplever en information overload (Cambridge 

Dictionaries Online, u.å.) i mängden olika element som skriker efter besökarens 

uppmärksamhet. Ett av elementen som låg till grund för detta var sektionen för webbplatsens 

globala navigation, som fanns placerad under en huvudbanner högst upp på var sida (Se 

Figur 1). Denna navigation innehöll tolv olika kategorier för besökaren att navigera med hjälp 

utav. I sin tur hade dessa tolv kategorier 52 element under sig med länkar till diverse sidor på 

webbplatsen. Dessa tolv alternativ kan lätt göra besökaren överväldigad i vad denne ska göra 

härnäst (Alves, 2011) (Thurow, 2014), varför detta måste åtgärdas i den nya startsidan. 

 

Figur 1 - Global navigation för dif.se 

Av de tolv kategorierna i den globala navigationen var en av dessa representerad av en ikon 

med skölden för Djurgårdens Idrottsförening samt den tillhörande texten “Djurgården 

Fotboll Stockholm”. Denna ikon är ett beslut från den grafiska profilen från Alliansen, vilket 

är namnet för Djurgårdens Idrottsförenings samlade föreningar. Denna ska därför finnas 

kvar i någon form i den globala navigationen. Detsamma gäller kategorin kallad 

Djurgårdsandan, vilken måste finnas representerad i navigationen efter styrelsebeslut inom 

Djurgården Fotboll.  

Sättet som diverse sektioner presenterades på på startsidan i dess huvudflöde var inte 

enhetligt, där nyheter presenterades på fyra olika sätt. Sektionen kallad Toppnyheter (Se 

Figur 2) hade ett flöde av en huvudnyhet vilken gavs en större bild och dessutom ett kortare 

utdrag ur nyheten, kontra de fem mindre nyheterna som presenterades vid sidan av med en 

mindre bild och endast rubrik. Toppnyheter gav även besökaren fyra olika flikar att använda 

efter olika kategorier. Aktuellt, vilken är förvald för besökaren, samt i tur och ordning Herrar, 

Damer samt Ungdom/Akademi. Nyheterna som presenterades här utgick från 

publiceringsdatum med den senaste först samt efter vilken nyhetskategori dessa tillhörde. 

Under Toppnyheter fanns där en sektion med klistrade nyheter (Se Figur 3) vars nyheter 

stannade kvar i sektionen till dess att redaktionen på webbplatsen valt att inte längre ha den 

klistrad där.  
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Figur 2 - Toppnyheter på dif.se 

 

Figur 3 - Klistrade nyheter på dif.se 

Väl efter de klistrade nyheterna återfinns sektionen för DIFTV (Se Figur 4), vilken med en 

iframe från den externa webbplatsen https://diftv.solidtango.com/ presenterar de tre 

senast inkomna videoklippen från flödet. Problemet med denna lösning är att dess grafiska 

presentation hämtas från webbsidan hos Solidtango snarare än att denna bestäms utifrån 

WordPress-temats CSS, som för resten av webbplatsen https://dif.se. DIFTV i sig är en 

videokanal där marknadsavdelningen publicerar videoklipp kring Djurgården Fotboll, så som 

spelarintervjuer, presskonferenser, och så vidare. 

 

Figur 4 - DIFTV på dif.se 

https://diftv.solidtango.com/
https://dif.se/
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Sist ut i startsidans huvudflöde finns sektionen kallad Fler Nyheter (Se Figur 5). Nyheterna 

som figurerar här är inte desamma som samtidigt syns i Toppnyheter. Dessutom skiljs 

sektionerna åt av att denna sektion har en annorlunda presentation. Utöver en mindre bild 

från nyheten samt dess rubrik visas även här nyhetens kategori samt publiceringsdatum. 

Elementen i denna presentation är placerade helt annorlunda gentemot i Toppnyheter där 

rubriken låg under bilden, medan rubriken här är placerad utan marginal till höger om 

bilden, medan kategori och datum är placerat under bilden. 

 

Figur 5 - Fler Nyheter på dif.se 

Sektionerna Toppnyheter, Klistrade Nyheter samt Fler nyheter är alla funktioner som ingår i 

det installerade WordPress-temat Kings Club. 

I sidebaren höger om startsidans huvudflöde finns överst en sektion med en ruta som 

presenterar A-lagets kommande hemmamatch och bortamatch. Däremot är det där endast en 

matchinformation i taget som syns, och besökaren får använda ett fliksystem för att bläddra 

mellan dessa. Under denna hittar man en ruta kallad Matchinformation som visar resultatet 
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från föregående match samt datumet för den kommande matchen för lagen Damer, F19, U21, 

U19 samt U17. Denna ruta förekommer tillsammans med rutan om kommande matcher för 

A-laget i en widget för WordPress-temat. Det finns även här ett beslut från styrelsen att 

denna ruta om Matchinformation måste finnas någonstans på startsidan. Denna översta 

sektion följs sedan av diverse interna och externa reklambanners, ett twitterflöde från 

Djurgården Fotbolls twitterkonto, den aktuella ligatabellen för A-laget samt funktionen att 

kunna anmäla sig till ett nyhetsbrev. Det finns här inget beslut om vilka reklambanners som 

ska ligga uppe till allmän visning, och hur dessa ska placeras. Detta för med sig att på desktop 

tar flödet i sidebaren upp dubbelt så mycket vertikalt utrymme som huvudflödet, vilket dels 

för med sig att besökaren tvingas scrolla länge för att nå webbsidans footer, samt att det 

skapas mycket tom yta i botten av huvudflödet. 

I bakgrund över webbplatsen användes en bakgrundsbild på 2.2 MB. Denna syns dock varken 

på smartphone eller tablet, eller på desktop ifall webbläsarfönstret är mindre än 1150 pixlar 

bred. En sådan bakgrund är inte minst en belastning då en majoritet av besöken på 

webbplatsen kommer från smartphones, vilket gör att denna bakgrund endast bidrog till en 

längre total laddningstid för webbplatsen. På just smartphones så ges man som besökare ett 

trasigt intryck av webbplatsen. Framför allt med sektionen DIFTV, där dess iframe gjorde 

att i webbläsaren på en Iphone 5 så hamnade det andra av de tre videoklippen till hälften 

utanför vad man som besökare kan se, samt att denna iframe har en fast höjd vilket gjorde 

att det tredje videoklippet, som placerats på raden nedanför, nu till hälften doldes av denna 

begränsning av höjd. För att se hela denna tvingades besökaren att scrolla fram videoklippen 

i denna iframe. Därefter ges de två spalterna i Fler Nyheter olika marginaler när dessa visas 

en efter den andra vertikalt, där dess marginaler till synes skiljer sig åt.  

3.1.2 Utomstående idrottsorganisationers webbplatser 
Utöver att analysera och inspektera beställarens befintliga webbplats i https://dif.se 

genomfördes här även en analys av andra idrottslags startsidor. Detta för att se hur dessa löst 

frågor kring navigation och innehållsflöde på dess startsidor (Wodtke & Govella, 2009), samt 

för att hämta inspiration till hur en webbplats för ett idrottslag kan formas. Ett kriterium vid 

valet av idrottslag var att dessa skulle tillhöra någon av de större ligorna för lagidrott, samt 

att ligan dessa tillhörde inte skulle ha ett centraltstyrt avtal gällande webbplatsens 

utformning. Detta gjorde att svenska högstadivisionen i ishockey SHL föll bort, tillsammans 

med den amerikanska ishockeyligan NHL, den amerikanska amerikanska fotbollsligan NFL, 

amerikanska basketligan NBA, amerikanska baseballigan MLB samt den amerikanska 

fotbollsligan MLS. Varför jag hade dessa kriterier var därför att jag önskade analysera 

webbplatser vars utformning kommit till friare än med krav från de ligaansvariga. Idrottslag 

på denna höga nivå är dessutom populära nog och har budget nog att sköta gedigna 

http://dif.se/
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webbplatser med hög trafik. Lagen jag valde att ha fokus på i denna del var alla därför 

fotbollslag. Dessa var som följer: 

 Spanska Real Madrid (Real Madrid CF, 2016) (Se Bilaga 1) 

 Spanska Barcelona (FC Barcelona, 2016) (Se Bilaga 2) 

 Engelska Manchester City FC (Manchester City FC, 2016) (Se Bilaga 3) 

 Tyska Bayern München (FC Bayern München AG, 2016) (Se Bilaga 4) 

Gemensamt för de fyra lagen som analyserades var att de alla hade färre kategorier i sina 

respektive globala navigationer än vad fallet var för Djurgården Fotbolls webbplats med sina 

tolv kategorier. Dessa lag låg istället på mellan nio och elva kategorier. Dock är det värt att 

nämna att tre av de fyra lagen samtidigt använde sig av någon form av utility navigation på 

sina webbplatser, vilket är en navigation ämnad för sätt för besökaren att interagera med 

webbplatsen så som att logga in eller registrera sig på densamma, i komplement till den 

globala navigationen. Gemensamt var även att de fyra webbplatserna alla hade en större 

sektion för nyheter överst i huvudflödet, under den globala navigationen.  

Under nyhetssektionen hade både Bayern München och Barcelona en sektion kring kortare 

information om respektive lags uppkommande match, med information om datum och 

motstånd. Därefter presenterade de fyra lagens webbplatser de olika sektionerna på två sätt. 

Bayern München och Manchester City hade dem flesta av sina kvarvarande sektioner 

huvudflödet i mindre sektioner i ett rutnät med två till tre sektioner i bredd. Barcelona och 

Real Madrid å sin sida hade ett huvudflöde mer likt Djurgården Fotbolls dito, fast med än 

tydligare gränser mellan de olika sektionerna. Detta genom att ge utvalda sektioner en 

annorlunda bakgrund jämtemot andra sektioner. Vid Barcelonas sektioner för souvenirer, 

spelare samt för dess mobila applikation användes fotografier som bakgrundsbilder. Ett 

sådant knep skapade en stark kontrast mot den ljusa bakgrunden som fanns på båda lagens 

webbplatser, vilket dels lyfte fram sektionens innehåll ytterligare samt skapade en tydlig 

gräns mellan sidans olika sektioner.  

Konklusionen är att jag tar med mig följande från denna analys: 

 Att minska antalet kategorier i den globala navigationen. 

 Ett huvudflöde utan sidebar. 

 En större sektion för nyheter under den globala navigationen. 

 Lyfta fram information om kommande matcher under nyhetssektionen. 

 Arbeta in en bild som bakgrund för utvald sektion för att tydliggöra sidans olika 

sektioner. 
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3.2 Low-Fidelity Wireframe 
För att visa upp visionen över den nya startsidan för organisationens marknadsavdelning 

skapades en Wireframe, en grafisk visuell guide, i Adobe Photoshop över hur innehållet 

skulle placeras in i olika globala sektioner (Se Bilaga 5). Detta för att illustrera hur flödet 

skulle se ut för sidans besökare, i vilken ordning dessa skulle mötas av ett visst innehåll. 

Detta utgick dels utifrån krav från beställarens sida om innehåll, samt resultatet av analysen 

från kapitel 3.1. 

Denna Low-Fidelity Wireframe bestod av ett rektangulärt fält på vilken olikfärgade samt 

namngivna rektangulära boxar placerades ut som skulle representera de olika sektionerna på 

startsidan. Detta bland annat för navigationens placering till placering av nyhetsflödet och 

TV-inslag. Att denna wireframe gjordes så avskalad var för att lättare kunna placera om de 

olika sektionerna efter önskat flöde.  

Överst placerades sektionen för huvudbannern samt därunder den globala navigationen. Likt 

de webbplatser som analyserats användes sedan endast ett huvudflöde, och inte även ett 

sekundärt sådant i en sidebar som den nuvarande webbplatsen hos Djurgården Fotboll 

använder. Detta för att de olika sektionerna inte ska stjäla uppmärksamhet av varandra, utan 

besökaren får i tur och ordning scrolla sig genom sidans olika sektioner. Högst upp i detta 

huvudflöde placerades sektionen för Nyheter. Denna sektion följdes av Match, vilken skulle 

innehålla information kring A-lagets kommande match samt den obligatoriska rutan om 

Matchinformation för övriga representationslag inom Djurgården Fotboll. Därefter sektionen 

för DIFTV, där det fanns önskemål om att lyfta fram denna och placera den förhållandevis 

högt upp i flödet. DIFTV följdes i sin tur av sektionen Spelare, i vilken tanken var att lyfta 

fram spelarporträtt från A-laget, likt sektionen Barcelona hade på sin startsida. Sist ut är 

sektionerna för Partners, vilken visar logotyper för organisationens partners, samt sektionen 

Footer. 

3.3 Hi-Fi Prototyp 
Efter att ha fått den framtagna Low-Fidelity Wireframen från kapitel 3.2 godkänd av 

marknadsavdelningen gick arbetsprocessen vidare med att bygga en hårdkodad prototyp (Se 

Bilaga 6) utifrån nämnda skiss. Denna prototyp byggdes upp med hjälp av ramverket 

Bootstrap. Detta dels för att det är ett ramverk jag använt tidigare och är familjär med, samt 

det faktum att den nuvarande webbplatsen hos beställaren till viss del är byggd på detta 

ramverk. Tanken med en hårdkodad prototyp som denna var att tydligare visa för beställaren 

hur en ny startsida skulle kunna se ut i webbläsaren på desktop som på tablet och 

smartphone. Det genomfördes genom att ladda upp webbplatsen och tillgängliggöra den 

online och därigenom visa den på olika tänkbara plattformar, så som på en smartphone eller 

tablet.  
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För att ge en realistisk bild av startsidan hämtades grafiskt material från den befintliga 

webbplatsen för att användas i prototypen. Liksom de webbplatser som analyserats, inklusive 

den nuvarande startsidan av Djurgården Fotbolls webbplats, så användes här i prototypen en 

större första huvudnyhet som besökaren möts av. Liksom huvudnyheten på den befintliga 

startsidan gavs den här ett utdrag ur nyhetstexten. Denna följdes sedan av fyra mindre 

nyheter, där det responsiva kolumnsystemet i Bootstrap togs tillvara på för att presentera 

nyheterna. Vid full webbläsarbredd på desktop placerades här de fyra nyheterna i rad 

horisontellt, när webbläsarfönstret blev smalare placerades nyheterna två och två i en 

kvadrat, för att slutligen placeras en efter en vertikalt när webbläsarfönstret avsmalnade 

ytterligare. På samma sätt presenterades sektionen för DIFTV samt sektionen Spelare. Denna 

sistnämnda sektion gavs dock en bild som bakgrund för sektionen och listade sedan fyra 

spelare med spelarporträtt och namn. För sektionen Match placerades två element ut med 

matchinformation, dock som platshållare för den obligatoriska rutan med Matchinformation 

som senare skulle tas med i Child-temat. 

3.3.1 Global navigation 
Med analysens hjälp i kapitel 3.1 hade jag för High-Fidelity prototypen arbetat fram en ny 

global navigation. Den tidigare globala navigationen bestod utav följande kategorier: 

Logotyp | Biljetter | Gå På Match | Medlem | Souvenirer | DIFTV | Matcher | Våra Lag | 

Ungdom | Om DIF | Företag/VIP | Djurgårdsandan 

Den omarbetade globala navigationen som här lades fram var: 

Nyheter | Biljetter | Medlem | Souvenirer | DIFTV | Våra Lag | Matcher | VIP/Företag, 

Djurgårdsandan | Om DIF 

Namnen för de olika kategorivalen har inte ändrats, detta då gamla besökare inte ska behöva 

lära sig på nytt vad de olika valen betyder. (Thurow, 2014) (Nielsen, 2009)  

Logotypen användes tidigare som länk till startsidan och så även här (Nielsen, 2009), fast nu 

blev den istället förpassad till webbsidans header. Vad gäller kategorin Nyheter så fanns det 

krav om att lyfta fram Dam-laget inom Djurgården Fotboll i nyhetssektionen, därför skapade 

jag denna kategori med underkategorierna Herrar, Damer samt Ungdom. I och med denna 

kunde det flik-system som fanns på den ursprungliga startsidan undvikas.  

De underkategorier som låg under Gå På Match förpassades till Biljetter, detta då 

underkategorierna i de båda kategorierna var snarlika, med snarlik information, bland annat 

kring arenan Tele2. Med hjälp av detta behöver besökaren inte fundera kring vilket av de två 

alternativen rätt information kan finnas under. (Thurow, 2014) 
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Även kategorin Ungdom slogs ihop med Våra Lag. Våra Lag innehöll redan en underkategori 

kallad just Ungdom, medan kategorin Ungdom hade två underkategorier som länkade till 

dels en intern sida om träningsanläggningen samt en extern till en subdomän till http://dif.se 

om ungdomsfotboll. Nu fick istället kategorin Våra Lag en underkategori kallad Ungdom som 

i sin tur innehöll tre underkategorier till ovan nämnda sidor. 

3.4 Child-tema 
Då Djurgården Fotbolls webbplats är byggd på WordPress och dess tema Kings Club togs det 

här fram ett Child-tema till detta i en lokal installation av WordPress som sedan fylldes dels 

med placeholder-nyheter och innehåll, samt tema och plugins från den webbplats som redan 

låg online. Det gjordes för att få en sådan lik miljö som möjligt, och således minska risken att 

något ska gå fel när detta Child-tema ska föras över till installationen hos Djurgården Fotboll. 

För detta Child-tema användes här fyra olika filer. Dessa var döpta till index.php, style.css, 

functions.php samt bootstrap.css. Med den förstnämnda index.php så lades denna högre upp 

i hierarkin inom WordPress när denna användes i Child-temat och blev således den nya 

startsidan för webbplatsen som skapats. bootstrap.css innehöll en avskalad funktionalitet 

från ramverket Bootstrap, vilket är samma ramverk som användes i framtagandet av 

prototypen i föregående kapitel 3.3. Den avskalade funktionaliteten bestod i att här endast 

använda koden kopplad till dess responsivitet. Detta för att övriga delar av startsidan, så som 

dess typografi, skulle lyda under huvudtemat Kings Clubs CSS-dokument. Detta Bootstrap-

dokument laddades in via index.php genom PHP-kod om att dokumentet endast skulle 

laddas ifall webbplatsens startsida var laddad, och såg ut som följer (Hedengren, 2014): 

<?php if( is_home() ) { ?> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php echo 

get_stylesheet_directory_uri(); ?>/bootstrap.css" /> 

<?php } ?> 

Den globala navigationen vars kategorier fastslogs i kapitel 3.3.1 lades in via det inbyggda 

verktyget inom WordPress för just navigation, och således inget som rörde index.php. Där 

inleddes snarare dokumentet med att hämta header-dokumentet från det installerade 

Parent-temat via PHP-koden get_header();. På samma sätt avslutades sedan index.php 

med att hämta footer-dokumentet med get_footer();. 

Huvudflödet på startsidan skulle inledas med sektionen om Nyheter, med en större nyhet 

följt av fyra mindre. På grund av detta kunde inte en enskild PHP-loop användas i koden för 

att få in startsidans fem nyheter. Där skapades istället två olika PHP-sektioner i koden, där 

den förstnämnda hämtade in den senaste nyheten, och den andra de resterande fyra 

nyheterna. För att samma nyhet, som var den senaste, som redan laddats in i den första 

http://dif.se/
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sektionen inte skulle visas även i den andra PHP-loopen användes följande kod i denna andra 

loop: 

$myposts = get_posts('numberposts=4&offset=1&category=1'); 

Koden i fråga som möjliggjorde detta var offset=1, vilket bortsåg den senast inkomna posten, 

där numberposts=4 bestämde antalet loopar. 

Som nämndes i analysen av webbplatsen http://dif.se i kapitel 3.1.1 hämtades DIFTV där in 

med hjälp av en iframe från en extern webbplats, https://diftv.solidtango.com (DIFTV, 

2016). I och med detta blev det begränsningar i hur inbäddade videoklipp kunde presenteras. 

För att råda bot på detta så togs det via marknadsavdelningen kontakt med Solidtango för att 

få tillgång till deras API för DIFTV. Ett API är ett applikationsprogrammeringsgränssnitt som 

webbplatsen kan kommunicera med externa webbplatser med, i detta fall med Solidtango. 

Med tillgång till Solidtangos API öppnades möjligheten till att använda PHP-loopar för att få 

in de senaste videoklippen från DIFTV in i huvudflödet. Koden för att läsa in denna API såg 

ut som följer: 

$json_url = "URL FÖR API"; 

$json = file_get_contents($json_url); 

$links = json_decode($json, TRUE); 

foreach($links as $key=>$val){  

I den API-url som användes här användes limit=4 för att begränsa loopen i fråga. För att 

sedan hämta in information användes PHP-koden <?php echo $val[‘X’] ?> där X 

byttes ut till en viss parameter beroende på informationen som önskades skrivas ut från ett 

videoklipp. Stod där istället ‘title’ så skrevs videoklippets titel ut, eller ‘description’ 

för dess beskrivning. Videoklippen som låg hos Solidtango hade alternativet att använda 

dessa inbäddade med hjälp av iframe. Skillnaden mot hur detta användes på den tidigare 

startsidan är att nu är det endast själva videoklippet som laddas in på detta sätt, inte någon 

övrig information så som speltid eller beskrivning. 

Sektionen för DIFTV följdes av sektionen för dels A-lagets kommande match, samt rutan 

Matchinformation med information kring övriga representationslags matcher och resultat. 

Här användes samma widget som redan fanns tillgänglig i Kings Club-temat. Här skapades 

sonika en ny widgetsektion inom WordPress-installationen där denna widget lades till som 

enda innehåll. Väl i index.php hämtades denna sedan in med <?php dynamic_sidebar( 

'MainContentW' ); ?> (Hedengren, 2014). Då de två rutorna skulle placeras i två olika 

responsiva element användes här jQuery, ett JavaScript-bibliotek, för att förflytta rutan 

Matchinformation. Detta med hjälp följande rader: 

http://dif.se/
https://diftv.solidtango.com/
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<script type="text/javascript"> 

jQuery(document).ready(function($) { 

   $("#resultat-matcher-widget").appendTo("#match-info"); 

}) 

</script> 

Koden ovan resulterade i att id resultat-matcher-widget förflyttades till det element 

som hade id match-info. 

Sist ut i index.php hamnar sektionen för Spelare, i vilken prototypen för startsidan visat upp 

fyra spelare med tillhörande namn. Även här användes en PHP-loop för att hämta in 

spelarinformationen. Denna funktion för spelare är något som följde med det installerade 

WordPress-temat, där spelarna fick läggas in manuellt. Dessa hämtades in via följande kod: 

$args = array( 'posts_per_page' => 4, 'post_type' => 'player', 

'orderby' => 'rand' ); 

I tur och ordning bestämde koden att antalet poster skulle vara fyra till antalet, att det var 

just spelare som skulle hämtas samt att dessa skulle hämtas slumpmässigt. 

4 Resultat 
Arbetet i analyserna, skissen, prototypen och slutligen det skapade Child-temat för 

WordPress resulterade i en startsida som var väl fungerande på allehanda plattformar, från 

desktop till smartphone. Detta är mycket att tacka ramverket Boostrap för, som möjliggjorde 

den höga grad av responsivitet som nu återfinns i startsidan. Detta ramverk delar in 

webbsidan i tolv kolumner, och utifrån detta kunde varje sektion och varje element på 

startsidan tilldelas en viss storlek i bredd beroende på webbläsarfönstrets bredd. Det finns 

där fyra förutbestämda storlekar som ramverket utgår från, vilka är Extra small devices, 

Small devices, Medium devices samt Large devices. Därför kunde sektioner med fyra element 

i rad, så som fallet med min sektion för DIFTV, tilldelas HTML-classen col-md-3, vilket 

betydde att på Medium devices med skärmbredd på 992 pixlar och högre skulle varje element 

ta upp tre av de tolv kolumnerna. För att dessa skulle placeras i rader om två på Small devices 

användes även klassen col-sm-6, samt slutligen col-xs-12 för att på Extra small devices 

hamna en efter en vertikalt.  

Överst i sidans header placerades logotypen för Djurgården Fotboll, detta från att tidigare 

varit en del av den globala navigationen. Med detta så minskades dels antalet kategorier i den 

globala navigationen, samt att denna nu endast hade kategorier som presenterades i text (Se 

Figur 6). Den globala navigationen minskades även av att två kategorier togs bort vars 

innehåll slogs samman med två andra redan befintliga kategorier. Detta för att undvika att 



19 
 

göra besökaren överväldigad av antalet val. Både sektionen för header och för den globala 

navigationen nyttjade webbläsarfönstrets fulla bredd. 

 

Figur 6 - Ny global navigation 

Under den globala navigationen placerades ett ensamt huvudflöde (Se Bilaga 7) utan 

tillhörande sidebar, och tilldelades en helvit bakgrund. Överst i detta huvudflöde låg 

sektionen för nyheter. Denna bestod först av en huvudnyhet som tog upp flödets fulla bredd. 

Denna följdes av ytterligare fyra nyheter i rad bredvid varandra. Vid minskad bredd i 

webbläsarfönstret placerades dessa i två rader med två nyheter bredvid varandra, medan 

slutligen en efter en vertikalt om webbläsarfönstret var tillräckligt smalt. Denna responsivitet 

gällde även den efterföljande sektionen för DIFTV (Se Figur 7) som bestod utav fyra 

videoklipp som hämtades in med API från en extern webbplats. Då dessa videoklipp 

presenterades genom en iframe så följde dess funktionalitet med, med att bland annat 

miniatyrbilden för varje videoklipp hade en Play-symbol för att på så skilja dessa 

miniatyrbilder från övriga på startsidan. Både nyheterna samt videoklippen från DIFTV 

bestod av de senast publicerade nyheterna och videoklippen. 

 

Figur 7 - Nya DIFTV  

Sektionen DIFTV följdes sedan av sektionen kallad Matcher (Se Figur 8). Det var i ett tidigt 

skede tänkt att dessa skulle vara placerade i omvänd ordning med Matcher före DIFTV, men 

efter önskemål från beställaren om att lyfta produkten DIFTV så gjordes denna rockad. En 

ruta om Djurgården Fotbolls A-lags kommande hemmamatch placerades till vänster i flödet. 

Här slopades fliksystemet som användes på den ursprungliga startsidan för att nu istället 

fokusera på endast A-lagets hemmamatch, snarare än även dess kommande bortamatch. 

Höger om denna placerades rutan om Matchinformation för övriga representationslag.  
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Figur 8 - Matchinfo på nya startsidan 

Sist ut i huvudflödet placerades sektionen A-laget, vilken listade fyra personer från 

webbplatsens sida om just A-laget (Se Figur 9). Dessa fyra personer togs fram slumpmässigt 

från listan av spelare. Till skillnad mot övriga huvudflödet som haft en vit bakgrund 

presenterades här denna sektion med en ljusblåfärg som är en del av Djurgården Fotbolls 

befintliga grafiska profil. Möjligheten finns här för beställaren att vid installation av detta 

Child-tema istället använda en bild som bakgrund för sektionen. Sektionen A-laget följdes 

sedan av den footer som kommer från Parent-temat, vilket först bestod utan banners med 

logotyper från Djurgården Fotbolls partners, samt en sektion med bland annat 

kontaktinformation till Djurgården Fotboll samt länkar till dess kanaler på sociala medier. 

 

Figur 9 – Personer från A-laget  

4.1 Fortsatt utveckling 
I ett nästa skede i utvecklingen av startsidan åt Djurgården Fotboll så finns det saker att 

bygga ut denna med. En sådan är att inkludera en sektion för souvenirer i startsidans 

huvudflöde. I dagsläget hanteras all digital försäljning via den externa webbplatsen DIFShop 

(DIFShop, 2016), och startsidan hade därmed behövt hämta in informationen från DIFShop 

via ett API. Detta var något som inte hanns på grund utav tidsbrist i utvecklingen. 
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5 Diskussion och slutsats 
Syftet med detta praktiska examensarbete var att ta fram ett färdigt förslag på en ny startsida 

för Djurgården Fotboll att använda. Det första steget för detta var att dels analysera den 

redan befintliga startsidan på Djurgården Fotbolls webbplats, samt att analysera 

utomstående idrottsorganisationers webbplatser. Detta för att se vad som fungerade bra och 

vad som inte fungerade bra på den befintliga startsidan, och hur andra webbplatser inom 

samma område löst det som fungerade mindre bra. Analysen av de utomstående 

webbplatserna blev uteslutande estetiskt lagd, där hade projektet dock kunnat tjäna på att 

även analysera hur dessa var byggda rent tekniskt då detta kunnat bidra med ytterligare 

komponenter i byggandet av Child-temat. Det hade även varit intressant för analysen ifall 

webbplatser ej kopplade till idrott förekommit. Då webbplatsen för Djurgården Fotboll är 

tilltänkt som en informationskanal åt organisationen och i mångt och mycket bygger på 

nyheter inom detta nischade område hade här en analys av andra nyhetslagda webbplatser 

kunnat förekomma, då dessa kunnat bjuda på ett annat perspektiv.  

Under själva skapandeprocessen som följde analysen arbetade jag med i det stora hela fria 

händer, där jag dock hade fåtalet krav på innehåll och funktionalitet från beställaren som 

tidigt fastslogs. Detta gick bra då jag som utvecklare satt tillsammans med beställarens 

marknadsavdelning under hela denna utvecklarprocess och har således kunnat få snabb 

återkoppling på projektet. Här hade jag dock i större utsträckning kunnat dra nytta av 

fördelen av att arbeta nära marknadsavdelningen med att använda fler metoder. Dessa hade 

kunnat vara mer djupgående intervjuer genom hela arbetsprocessen, samt användartester för 

de tre olika stegen i utvecklingen. Dessa steg menas vid Low-Fidelity Wireframen, High-

Fidelity Prototypen samt Child-temat. Detta hade eventuellt kunnat bidra till en mer polerad 

slutprodukt. Dessa metoder bortprioriterades dock under utvecklingen för att hinna få fram 

ett Child-tema för beställaren att använda sig av, snarare än att endast ge beställaren ett 

estetiskt förslag till en ny utformning för dess webbplats startsida. 
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7 Bilagor 

 

Bilaga 1 - Real Madrids startsida 
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Bilaga 2 - Barcelonas startsida 
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Bilaga 3 - Manchester Citys startsida 
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Bilaga 4 - Bayern Münchens startsida 
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Bilaga 5 - Low-Fidelity Wireframe 
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Bilaga 6 - High-Fidelity Prototyp 
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Bilaga 7 – Child-temats huvudflöde 


