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Förord
Tack till samtliga inblandade festivalarrangörer hos Kulturföreningen Humlan i Umeå, särskilt Elenor
Nordström som fått agera uppdragsgivare genom projektet.
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Sammanfattning
Webbdesign är ett populärt och viktigt område inom medieproduktion. Som ett avslutande examensarbete
inom högskoleprogrammet till medieproducent har jag producerat en webbplats till årets upplaga av
musikfestivalen Popup i Umeå. Projektgruppen har bestått av mig som ensam producent och beställargruppen
Kulturföreningen Humlan i Umeå, föreningen som arrangerar Popup. I den här rapporten beskriver jag vägen
från första mötet med min uppdragsgivare till den färdiga webbplatsen. Jag redogör även för de verktyg som
använts, bland annat CMS-systemet Wordpress.
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Abstract
Web design is a popular and important field within media production. As a final degree project within the
University Programme in Media, I have produced a website for this year’s edition of the music festival Popup
in Umeå. The project team has consisted of me as sole producer, and client group Kulturföreningen Humlan
in Umeå, the organization that arranges Popup. In this report I describe the path from the first meeting with
my client to the final website. I also state what tools I have used, including CMS Wordpress .
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Inledning
Mitt val av examensarbete grundar sig i en kombination av två stora intressen; webbdesign och främjandet av
populärmusik. Med lång erfarenhet av att utveckla webbplatser kändes det naturligt att nyttja mina kunskaper
och skapa något som kan användas och göra skillnad för de som delar mitt musikintresse.

Bakgrund
Genom en mailkonversation kom jag i kontakt med Kulturföreningen Humlan i Umeå. En av deras
producenter, Elenor Nordström, berättade att föreningen var i behov av en ny webbplats till årets upplaga av
musikfestivalen Popup. De visade mig en lista över krav och önskemål för sajten och jag tackade ja till att
fullgöra dessa. Denna lista, som i projektsammanhang kallas för kravspecifikation, kom att bli ett naturligt
underlag genom hela produktionen.
Kulturföreningen Humlan är en ideell förening i Umeå med stort fokus på musikarrangemang. Föreningen
bildades i början av 1980-talet som en politiskt och religiöst obunden förening och har i dagsläget ca 10
anställda och 800 medlemmar. De arbetar för att få medlemmar och allmänheten att aktivt delta i kulturlivet.
Popup är en av flera musikfestivaler som arrangeras av Humlan. Det är en endagsfestival som ursprungligen
hölls mellan 2006 och 2008 och som sedan 2012 återigen blivit aktuell. Namnet Popup kommer av att
festivalen har bytt plats och “poppat upp” på olika ställen, bland annat på Idun Folkets hus och på Vasabåten.
I år kommer festivalen att äga rum till hösten vid campusområdet på Umeå universitet.
Artister som uppträtt på festivalen genom åren är bland andra Teddybears, Juliana Hatfield, Sugarplum Fairy,
Hello Saferide!, Detektivbyrån, Florence Valentin och Sahara Hotnights.

Syfte och mål
Uppdragsgivaren har i projektbeskrivningen gett följande instruktioner kring arbetet:
“Ta fram en ny webbsida till endagsfestivalen POPUP, enligt given specifikation, framtagen av
Humlan. Utrymme finns för egna lösningar och idéer vad gäller hemsidans utformning. Hemsidan ska
bland annat innehålla bilder, bildspel, videoklipp, ljudklipp, mm.
Arbetet sker främst självständigt på egen hand, med regelbundna möten med handledare och/eller
övriga anställda/nyckelpersoner i föreningen.”
Webbplatsen ska vara baserad på CMS-systemet Wordpress. Det huvudsakliga syftet med webbplatsen är att
informera om vilka artister som kommer att uppträda på festivalen och presentera denna information på ett
tillgängligt, tydligt och tilltalande sätt.
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Mitt mål som utförare innebär att tillgodose behoven hos såväl uppdragsgivare som slutanvändare, vilket
uppnås genom att vi arbetar mot samma mål med en kravspecifikation som underlag. Efter avslutat projekt
har jag förhoppningsvis samlat på mig nya erfarenheter kring att driva webbprojekt samt fördjupat mig
ytterligare i CMS-systemet Wordpress.

Disposition
Rapporten är indelad i följande avsnitt: inledning, teori, metod, genomförande, resultat samt diskussion och
slutsats. Metodavsnittet är det mest omfattande i denna rapport medan genomförandet beskrivs mer
sammanfattat. Anledningen till detta är att jag ville beskriva mitt projekt ur ett mer generellt perspektiv och
istället för att dokumentera tusentals rader kod visa hur ett webbprojekt kan se ut från början till slut. Delar
av metodavsnittet skulle kunna betraktas som teori, men där det många gånger skulle varit möjligt att välja ett
annat arbetssätt eller verktyg än just det jag valt att argumentera för.

Frågeställning
Hur arbetar man ensam i ett webbprojekt och vilka kunskaper behövs?
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Teori
Det här avsnittet behandlar några av de mest grundläggande webbspråken.

Webbspråk
Det finns framförallt två webbspråk som varje webbdesigner måste besitta för att kunna bygga upp en
webbplats från grunden; HTML och CSS. Därtill beskriver jag även kortfattat JavaScript, PHP och MySQL,
då dessa kommer att dyka upp i samband med Wordpress lite längre fram.
HTML
HTML, HyperText Markup Language, är ett märkspråk för textdokument som ska presenteras på webben.
HTML skrivs i form av HTML-element bestående av taggar omgivna av hakparenteser (som <html>).
Elementen bestämmer strukturen på sidan och märker upp t.ex. vad som ska vara rubrik, nytt stycke och länk.
Struktur separeras vanligen från presentation (mått, form, färg), där man istället använder CSS.
Koden skrivs i en s.k. HTML-redigerare för att sedan tolkas av en webbläsare, t.ex. Internet Explorer, Google
Chrome eller Firefox. HTML förknippas ibland felaktigt med programmering, något som inte riktigt stämmer
eftersom det snarare bygger på struktur och uppmärkning än på algoritmer.
Ett exempel på ett HTML-dokument med grundläggande struktur.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Detta är sidans titel</html>
</head>
<body>
<h1>Detta är en rubrik</h1>
<p>Detta är ett stycke text</p>
</body>
</html>

Här ovan delas dokumentet in i head, där inställningar och andra bakomliggande funktioner anges (bl.a. titel
och stilmallar) och body, det innehåll som kommer att synas direkt på sidan. Webbläsaren kommer sedan att
tolka title som sidans titel längst upp på fönsterraden medan h1 (1:an avser den största av sex storlekar) och p
märker upp rubrik respektive stycke.
Filändelsen för ett HTML-dokument är .htm eller .html (till exempel index.html).
CSS
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CSS, Cascading Style Sheets, kallas på svenska för stilmall. CSS är ett språk som beskriver
presentationsstilen för ett strukturerat dokument, vanligen HTML. Det betyder exempelvis att rubriken och
textstycket i det föregående HTML-dokumentet är helt oformaterade innan man med hjälp av CSS-kod
bestämmer vilken font, storlek och färg de ska ha.
CSS-kod kan antingen bäddas in direkt i ett HTML-dokument eller placeras i en separat fil som HTMLdokument anropar. En separat CSS-fil som styr formateringen av en hel webbplats kallas ofta för en global
stilmall. Detta är den mest effektiva metoden att tillämpa CSS på.
Följande exempel anger röd färg på nivå 1-rubriker, som i HTML skrivs ut <h1> (se föregående exempel).
h1 {
font-color: red;
}

Filändelsen för CSS, d.v.s. en global stilmall, är .css (till exempel style.css).
Övriga webbspråk
Förutom HTML och CSS är det viktigt att åtminstone ha övergripande förståelse kring hur JavaScript, PHP
och MySQL fungerar. Detta är språk är av mer programmeringsartad karaktär och bidrar till att skapa en mer
interaktiv och dynamisk webbplats.
JavaScript är ett objektorienterat skriptspråk som, vid sidan av innehåll och utseende, bestämmer hur en
webbsida ska bete sig vid en viss handling. Exempelvis kan inte ett rullande bildspel skapas med enbart
HTML och CSS, utan behöver ett språk som beskriver själva händelsen. PHP är ett annat slags skriptspråk
som förknippas med begreppet server-side, vilket innebär att dess handlingar endast kan utföras via en server,
till skillnad från HTML, CSS och JavaScript som kan köras direkt från hårddisken. Medan JavaScript får
saker att hända fungerar PHP mer som ett filter, ofta i syftet att hämta innehåll från en plats (även information
i en databas) till en annan.
MySQL är en databashanterare och som namnet antyder används det för att hantera data i en databas. Det
krävs bl.a. för att installera CMS-systemet Wordpress och i detta fall är inga större kunskaper nödvändiga
eftersom Wordpress installeras direkt i webbläsaren.
Vidare läsning och övningar
För att komma igång och lära sig mer om olika webbspråk finns mängder av litteratur och webbplatser, där
framförallt W3schools.com är en nyttig informationskälla som även tillhandahåller övningar för att tillämpa
kod på ett mera praktiskt sätt.
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Metod
I det här avsnittet redogör jag för mitt arbetssätt och de verktyg jag valt att använda mig av.

Arbetet i ett webbprojekt
Att arbeta i ett webbprojekt innebär att upprätthålla god kommunikation mellan producent och
uppdragsgivare och att vara ense om vilka krav och önskemål som ska uppnås. Det man inte kan utföra eller
inte anser bör utföras, ska alltid diskuteras.
Projektuppstart
För att arbeta som ensam webbdesigner/utvecklare krävs ansvar och förutsättningar till att på egen hand
kunna leverera en fullständig webbplats. Försök att hitta ett intressant område att utveckla din webbplats
kring, det gör ofta arbetet ännu roligare. Så fort du fått kontakt med en blivande uppdragsgivare ska du kunna
visa på vilka kunskaper du besitter, då detta är grunden till vad uppdragsgivaren kan förvänta sig av dig. Det
är alltid bra med en egen webbportfolio så att du enkelt kan visa på kunskaper, tidigare case samt berätta lite
om dig själv.
Kravspecifikation
Två förutsättningar till att kalla ett uppdrag för ett projekt är att det ska vara mätbart och tidsatt. Dock räcker
inte detta för att i detalj veta vad som ska göras och hur det ska genomföras. (Tonnquist 2012, s 83) Därför
behövs en kravspecifikation, ett dokument som sammanställer samtliga krav och ev. önskemål på
webbplatsen, som alltid ska vara öppna för diskussion.
Förvara dokumentet så lättillgängligt som möjligt; i webbaserade projekt är kollaborativa tjänster som
Google Drive ett smart alternativ. Där kan kravpunkter enkelt bockas av allteftersom de anses uppnådda.
Tänk på att alltid vara uppriktig! Diskutera direkt när uppdragsgivaren ber om något som du är osäker på om
du kan utföra eller som överhuvudtaget inte bör utföras. Förhoppningsvis leder det fram till en lösning som
båda parter kan vara ense om.
Kommunikation och möten
Förutom kraven är det också viktigt att fastslå en kommunikationsplan i projektet. Regelbundna fysiska
träffar är att rekommendera för att upprätthålla en god kommunikation samt för att demonstrera webbplatsen
och reda ut eventuella frågor på plats. Om fysiska träffar inte är möjliga, är det extra viktigt att föra en
kontinuerlig kommunikation via mail.
Kommunikationsplanen är emellertid inget omfattande dokument som en kravspecifikation kan vara, utan
handlar mer om att skapa framförhållning genom att planera in när, var, vilka och hur ofta deltagarna ska
träffas. Var noga med att anteckna alla möten i en kalender. Om deltagarna använder samma
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kalenderplattform (t.ex. Google Calendar eller iCal) kan det vara smart att synkronisera dessa, så att
ändringar syns direkt.

Företagets identitet
Det är viktigt att företaget tilltalar rätt målgrupp och ger ett starkt intryck genom sin presentation. En
genomtänkt målgrupp och grafisk profil är grunden till detta.
Målgrupp
För att designa något behöver man först ha klart för sig vem man designar för. (Gaines 2011) Med andra ord,
vilken är målgruppen? Detta är något man alltid ska ha i åtanke vid samtliga beslut man tar genom hela
designprocessen. Det är därför viktigt att man som webbdesigner är beredd att lägga ner tid på att kartlägga
projektets målgrupp om detta inte redan gjorts av någon annan anhörig. Även om en omfattande analys inte
alltid är nödvändig bör du åtminstone kunna svara på följande frågeställningar. (Ducket, kap 11)
●

Vilka kommer att besöka webbplatsen och vilken information letar de efter? Är de potentiella kunder,
press/media eller bara allmänt intresserade av ämnet?

●

Varför besöker de webbplatsen? Hur stor andel av besökarna vill köpa en produkt eller tjänst, lära sig
något eller läsa mer om företaget?

●

Hur stor andel av besökarna kommer för nöjes skull, för att något förknippat med webbplatsen är en
aktuell nyhet just då? Du kanske drar slutsatsen att 50% av besökarna kommer av en anledning och
50% av en annan anledning.

●

Vad vet du om besökarna? Fundera ett tag på vad som utmärker målgruppen. Faktorer som ålder, kön
och teknisk kompetens kan påverka dina designmässiga beslut.

Grafisk profil
En grafisk profil beskriver hur ett företag ska använda logotyp, färger, fonter och grafiska element inom olika
mediekanaler. Det är denna visuella presentation som ligger till grund för företagsidentiteten. Genom att vara
konsekvent vid användandet av dessa element skapar man förutsättningar till ett starkare intryck som är
lättare att komma ihåg. (Smajic 2011)
Som webbdesigner är det ditt ansvar att överföra företagets grafiska profil till webben. Du bör ha logotyp,
färger, fonter och grafiska element klart för dig innan du kan gå vidare och börja skissa på webbplatsens
layout.

Webbdesignerns verktyg
Utöver webbspråken jag skrev om i teoriavsnittet finns det ett antal programvaror och system som används
vid webbproduktion. För att producera en modern webbplats använder jag följande.

11

HTML-redigerare
HTML-redigeraren är ditt huvudverktyg som webbdesigner. Det är här all kod skrivs. Även om detta går att
göra i vilket textredigeringsprogram som helst (t.ex. Notepad) har de mer avancerade redigeringsprogrammen
verktyg för att underlätta och effektivisera kodskrivandet. Något som underlättar betydligt är möjligheten att
se förslag på fördefinierade element medan du skriver och att dessa färgmarkeras efter vilken typ av kod det
rör sig om. En annan tidssparande faktor är att kunna ansluta till webbservern via FTP direkt i samma
program.
Det finns många olika program att välja bland men inget som anses industristandard på samma sätt som inom
bild- och videoredigering. Några exempel är Adobe Dreamweaver, CoffeeCup, Coda och Notepad++.

Panic Coda. Ett exempel på en avancerad HTML-editor, med en lista över aktuella filer till vänster och innehållet i form
av källkod.

FTP-klient
En FTP-klient är ett program som används för att överföra filer mellan två datorer på Internet. FTP, File
Transfer Protocol, kallas standarden för denna teknik. De filer som vi vill överföra är de som utgör
webbplatsen, och det vi kommunicerar med är webbservern där vi laddar upp filerna. Denna funktion är
inbyggd i många av de mer avancerade HTML-redigerarna.
Bildredigeringsprogram
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Oavsett om du ansvarar för framtagning av all grafik till webbplatsen eller endast behöver ändra storleken på
en ikon bör ett pålitligt bildredigeringsprogram alltid finnas till hands. På denna front är Adobe Photoshop
det mest använda programmet tillika det jag rekommenderar. (Miller, 2014)
CMS-system
CMS (förkortning för Content Management System, på svenska publiceringssystem) är ett webbaserat
administrationssystem som syftar till att förenkla kollaborativ hantering av en webbplats. Principen är att den
webbansvarige loggar in och gör ändringar direkt på webbplatsen och således aldrig behöver se eller förstå
den bakomliggande kodstrukturen. Längre fram i rapporten kommer CMS-systemet Wordpress att redogöras.
Webbserver med tillhörande databas
Så småningom ska webbplatsen publiceras på en webbserver. För en uppdragsgivare innebär det vanligtvis
att han eller hon har registrerat ett webbhotell som tillhandahåller både domännamn, d.v.s. adressen till
webbplatsen, ett begränsat lagringsutrymme för filerna samt en tillhörande databas för att kunna installera
CMS-systemet.
Om du av olika anledningar inte har tillgång till uppdragsgivarens server med en gång kan det vara bra att
börja utveckla på din egen server och sedan flytta över innehållet. Detta för att när och var som helst kunna
visa upp webbplatsen.

Design- och utvecklingsprocessen
Detta är två omfattande faser där val av design görs för att sedan skriva all kod. Stegen till den färdiga
webbplatsen är många och måste därför stämmas av för att ge ett så effektivt resultat som möjligt.
Prototyper
Prototyper kan vara alltifrån pappersskisser till interaktiva simuleringar som ser ut och fungerar som den
slutliga produkten. Tanken är att snabbt och effektivt illustrera sitt koncept. Inom webbdesign används ibland
begreppet wireframe, ett program där man enkelt kan placera ut de olika delar som ska representera
ramverket hos webbplatsen. Oavsett hur man väljer att arbeta måste man vara beredd på att snabbt kunna visa
och förklara hur det är tänkt att något ska se ut och fungera. Risken är annars att koden hunnit bli så pass
komplex att den inte längre kan brytas ner på ett enkelt sätt. (Cerejo, 2010)
Tillfälligt material
Medan du skapar tidiga versioner av webbplatsen har du inte alltid tillgång till de texter och bilder som ska
användas på den slutliga webbplatsen. Eftersom du inte är säker på vad som kommer att kastas under
designprocessens gång är det ännu inte lönt att skriva riktiga texter anpassade efter sidan. Använd istället
platshållartext från exempelvis Wikipedia och bilder från Google för att visa på var text och bilder ska ligga.
Dessa byter man givetvis ut längre fram i projektet.
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Layout
Ordet layout definieras enligt NE som en “skiss till en trycksak som visar placeringen av bl.a. texter, bilder,
teckningar och rubriker”, men termen förekommer dock även på webben. (Nationalencyklopedin, 2014)
(W3schools.com, 2014)
På en webbsida kan texter, bilder och övriga element presenteras på många olika sätt, men oavsett upplägg
brukar man kunna dela in layouten i sidhuvud, huvudinnehåll och sidfot. En sidospalt ses också ofta som en
egen sektion, medan den ibland ingår i huvudinnehållet. Ramverket och det övergripande utseendet blir
utgångspunkten för designprocessen, tänk på att du i första hand designar en webbplats och inte enskilda
sidor. (Macy et al., 2009, kap. 14 Web Site Design)
Responsiv design
En webbplats med en responsiv design innebär att den är anpassad även för mer mobila enheter som
smartphone och surfplatta. Detta uppnås genom att layouten förändras i samband med webbläsarfönstrets
bredd. Enbart med hjälp av förhållandevis simpel CSS-kod kan man ange vid vilken bredd den alternativa
designen ska användas.
Responsiv design har massvis med fördelar men blir samtidigt extra jobb för webbdesignern i och med att
alternativa designer måste tas fram. Bestäm i ett tidigt stadie huruvida webbplatsen ska vara responsiv eller
inte, då detta är avsevärt svårare att tillämpa i efterhand. (Summerfield, 2013)
Enligt en egen undersökning har samtliga personer svarat att de helt eller delvis besöker en festivals
webbplats från en smartphone. (se Bilagor)
Ett tomt HTML-dokument
Att alltid börja med en statisk layout i enbart HTML, CSS och tillhörande bildmaterial är enligt mig en bra
grund att utveckla Wordpressmallar på. Genom att börja helt från ett tomt HTML-dokument och gradvis
bygga ut sin kod får man bättre kontroll och kan snabbare upptäcka eventuella problem längs vägen.
Dokumentet ska vara komplett med all grafik så att man endast behöver lägga till dynamiska element efter att
layouten delats in i Wordpressmallar.

Wordpress som CMS-system
Wordpress är en populär plattform för underhåll av webbplatser. Wordpress kan, på gott och ont, modifieras
till hög grad, och det är webbutvecklarens ansvar att tillämpa utökade funktioner på ett sätt som
uppdragsgivaren enkelt kan förstå.
Vad är Wordpress?
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Wordpress är det mest populära CMS-systemet på marknaden. (BuiltWith, 2014) Det lanserades 2003 som
svar på efterfrågan av ett personligt publiceringssystem byggt på teknikerna PHP och MySQL under en licens
för öppen källkod. (Wordpress 2014, “About WordPress”) Till en början var Wordpress enbart ett
bloggsystem men har genom åren utvecklats till ett fulländat CMS-system. Över 60 miljoner webbplatser är
idag Wordpressbaserade (Coalo, 2012), däribland företagsjättar som New York Times, CNN, eBay och Sony.
Hämta och installera
Wordpress finns att ladda ner som en zipfil från http://wordpress.org. Innehållet i mappen “wordpress”
överförs till webbservern med hjälp av en FTP-klient, varefter Wordpress är redo att installeras på denna
plats. Installationen körs genom att surfa till motsvarande adress i webbläsaren, där man fyller i
databasuppgifter och skapar sitt användarkonto enligt instruktionerna på skärmen.
Klart! Wordpress är nu installerat och redo att användas.
Administrationssystemet
Det som utgör kärnan i CMS-baserade webbplatser är det bakomliggande systemet där man som inloggad
användare hanterar webbplatsen. Med flera användarkonton registrerade kan flera användare vara inloggade
och göra ändringar på samma gång, vilket kallas för kollaborativ hantering. Administrationssystemet i
Wordpress nås genom att man anger /wp-login.php, alternativt /wp-admin, i slutet av den serverkatalog
Wordpress installerades på.
Några av de funktioner som kan hanteras genom adminsystemet är inlägg och sidor, mediafiler, teman,
tillägg, widgets och allmänna inställningar för webbplatsen såsom titel och webbadress.
Skriva och publicera innehåll
Wordpress bygger på två huvudsakliga typer av innehåll; inlägg och sidor. Inlägg är lämpade för information
som är aktuell just i den stund de skrivs, t.ex. i form av nyheter, och är därför ofta datum-/tidsmarkerade.
Inlägg presenteras i ett flöde med det senaste inlägget överst. Sidor, å andra sidan, har ett mer statiskt upplägg
anpassat för långsiktig information och nås genom menyn på webbplatsen.
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Fönstret för textredigering i Wordpress.

Att skriva innehåll med Wordpress fungerar på samma sätt för inlägg som för sidor. Gränssnittet är mycket
simpelt; ett fält för rubrik, en textruta för huvudinnehållet samt en del övriga inställningar beroende på vad
som aktiverats i Panelinställningar längst upp till höger. I textrutan kan man enkelt formatera sin text som i
en vanlig ordbehandlare samt infoga bilder och videor.
Teman
Något som gör Wordpress så lättarbetat är teman. Det är teman som bestämmer vilket utseende webbplatsen
får. Man kan välja bland över 2 500 befintliga teman, modifiera dessa eller skapa sitt eget helt från grunden.
(Wordpress 2014, “Themes Directory”) Det går när som helst att växla från ett tema till ett annat utan att
detta påverkar text- eller bildinnehållet mer än till sättet det presenteras på.
Ett Wordpresstema kan enklast beskrivas som en mapp/katalog
bestående av ett antal mallar, (PHP-filer) och en global stilmall.
Strukturen hos ett tema kan se olika ut beroende på design och
funktionalitet, men som absolut minimum krävs mallen index.php
och stilmallen style.css. (Wordpress 2014, “Theme Development”)
Att skapa ett tema från grunden
Utifrån ett färdigstrukturerat statiskt HTML-dokument kan man
göra egna Wordpressmallar. Det behöver inte vara svårt eller
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avancerat. Kort förklarat går det ut på att först dela in koden i dokumentet i ett antal sektioner som kommer
att utgöra standardmallarna för sidhuvud (header.php), huvudinnehåll (index.php/page.php) och sidfot
(footer.php), ibland även sidospalt (sidebar.php). Därefter ersätts en del av den statiska HTML-koden med
dynamisk PHP-kod, vilket möjliggör automatisk uppdatering direkt från Wordpress administrationssystem.
Exempel på detta är sidornas titlar och huvudinnehåll, som numera kommer att fyllas på utifrån den text som
skrivs in genom adminsystemet i Wordpress.
Detaljerade instruktioner återfinns på http://codex.wordpress.org/Theme_Development
Tillägg
Tillägg, på engelska plugin, är en annan mycket betydelsefull del av Wordpress. Tillägg är insticksprogram
som modifierar temat och/eller adminsystemet för att skapa ytterligare funktionalitet. I Wordpress databas
finns över 30 000 tillägg av tredjepartsutvecklare. (Wordpress 2014, “Plugin Directory”) Likt teman skrivs
tillägg i PHP, men bygger på programmering snarare än presentation.
Det finns både för- och nackdelar med tillägg av tredje part. Några allmänna råd vid installation av ett tillägg
är att det ska lösa ditt problem på enklaste sätt och helst inte skapa extrafunktioner som du inte har någon
användning för. Basera urvalet på varsamhet: ta gärna en titt på ev. omdömen och skärmdumpar.
Fördelar
● Du kan lösa problem utan några direkta programmeringskunskaper
● Mycket snabb lösning på grundläggande problem inom många olika områden; allt från
kontaktformulär till sökordsoptimering
● Tilläggen går ofta att anpassa efter ditt behov
● Går snabbt och enkelt att installera, inaktivera eller ta bort helt
Nackdelar
● Kvaliteten på tilläggen varierar i hög grad
● Tilläggen kan ibland vara svåra att anpassa
● En del tillägg modifierar adminsystemet mer än nödvändigt, ibland kanske du till och med skapar nya
problem
● Ett tillägg kan vara inkompatibelt med ett annat av dina tillägg eller med din nuvarande version av
Wordpress
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Genomförande
Projektet utgjorde min högskoleexamen i medieteknik, en kurs som löpte mellan 27/3 - 4/6 2014, vilket också
var den tid jag hade på mitt att producera webbplatsen.
Genomförandet tar vid där bakgrunden slutade; jag hade fått en kravlista från min uppdragsgivare och det var
nu dags att börja styra upp projektet. Till att började med utformade jag en förstudierapport som bland annat
innehöll analys av nuläge, intressenter och risker. Detta främst för egen skull och för att min
universitetshandledare skulle få en bättre inblick i mitt projekt.
Kulturföreningen Humlan hade sitt kontor i Umeås centrum där jag erbjöds sittplats men på grund av
hårdvaruproblem med min laptop som gjorde att den ibland inte startade ordentligt kunde jag inte ta den med
mig utan fick arbeta hemifrån. Vi hade dock regelbundna möten vid deras kontor en gång i veckan då vi gick
igenom vad jag hade gjort sedan sist och vad som skulle göras till nästa gång. Därtill höll vi också en löpande
kommunikation via mail.
Eftersom både Humlan och deras största festival Umeå Open hade varsin webbplats som i grunden följde
samma upplägg, ville man gärna att detta skulle spegla av sig i deras nya Popup-sajt. Grafik i form av en
bakgrundsbild och ett sidhuvud hade redan tagits fram, vilket gjorde det enkelt för mig att komma igång och
snabbt se den färdiga webbplatsen framför mig.
Popups dåvarande webbplats hade skapats med hemsideverktyget Wix, vilket av föreningen hade upplevts
som krångligt att använda och man ville nu ha en Wordpressbaserad sajt precis som med deras övriga. Att
byta webbhotell från Wix till Loopia visade sig dessvärre bli en strulig och långvarig process för min
uppdragsgivare. Vi beslöt därför att jag under tiden skulle utveckla webbplatsen på min egen webbserver och
sedan flytta över innehållet så fort serverbytet var klart.
Jag började med att sätta ihop en statisk förstasida med enbart HTML och CSS, för att sedan stämma av att
det såg bra ut. Kodskrivandet gick snabbt framåt och merparten av det jag utformade möttes av positiv
respons. När designen på förstasidan hade godkänts installerade jag Wordpress på samma plats och skapade
ett tema enligt samma utseende. Utöver design fanns det även ett antal funktionella krav på kravlistan som
jag löste genom olika tredjepartstillägg. Exempelvis använde jag Cyclone Slider 2 som bildspel för enkel
hantering genom adminsystemet och qTranslate för att lägga till en engelskspråkig version av webbplatsen.
När FTP-uppgifterna från Loopia hade kommit var webbplatsen i princip klar och det som återstod var att
flytta över den till den nya webbservern. Det smidigaste sättet att gå tillväga ansåg jag vara att installera
Wordpress på nytt och sedan föra över temamappen. Detta hade kanske dock inte varit den optimala
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lösningen om webbplatsen hade bestått av hundratals sidor och inlägg, i och med att dessa måste skapas och
fyllas manuellt. Även tillägg och allmänna inställningar fick jag tillämpa på nytt. Därefter var webbplatsen
slutligen redo att börja användas.
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Resultat
Mitt projekt hos Kulturföreningen Humlan har resulterat i en webbplats till musikfestivalen Popup, 2014.
Webbplatsen godkändes för lansering och publicerades på www.popupumea.se.
Grafiken som Humlan tog fram i kombination med det generella upplägget tycker jag blev väldigt snyggt och
passande. Wordpress adminsystem har även resulterat i en mer lätthanterlig webbplats för uppdragsgivaren.

Webbplatsens förstasida visad från en stationär dator.
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Responsiv design
Att webbplatsen skulle ha en responsiv design var inte ett krav från Humlan men något jag ville lära mig mer
om. Detta var första gången jag använde denna teknik på riktigt och den CSS-kod jag skrev som grund är
kanske därför inte fullt optimal men fyller sin funktion. Webbplatsen får helt enkelt en alternativ, mer
avskalad design när fönsterbredden dras ihop till en viss bredd. Jag hade min iPhone 4 som utgångspunkt och
testade hela tiden att den alternativa designen blev som jag ville.

Webbplatsens förstasida visad från en iPhone 4.

Advanced Custom Fields
Humlan behövde en smart lösning för att lägga till och hantera artister på sidan. Förutom att dessa sidor
skulle skilja sig lite från de andra rent utseendemässigt med en tvåspaltig layout, ville man även ha plats för
klickbara ikoner till artistens webbplats och sociala medier samt widgets för YouTube-video och Spotifylåtar. Eftersom detta blev för omständligt att skriva in i Wordpress vanliga textredigeringsfält behövde jag ett
tillägg som skapade ytterligare inmatningsfält där länkarna sedan kunde renderas till klickbara ikoner och
widgets. Med tillägget Advanced Custom Fields kunde jag skapa just de fält jag behövde och välja att endast
visa dessa på artistsidorna.
På nästa sida följer två skärmdumpar som visar hur jag använt mig av tillägget.
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Exempel på hur extra fält kan utformas med Advanced Custom Fields.

Resultatet i webbläsaren (First Aid Kit användes endast som exempel, text hämtad från Wikipedia).
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Diskussion och slutsats
Projektet som helhet är att betrakta som lyckat och problemfritt. Som ensam producent har jag haft
förhållandevis fria händer genom hela arbetet och hade endast deras grafiska profil tillsammans med
kravlistan som befintligt material. Mina tidigare erfarenheter och kunskaper har emellertid varit goda
förutsättningar till att genomföra projektet. Trots det lär mig något nytt med varje webbprojekt jag genomför;
det kan handla om allt från att tillämpa nya designtrender till nya smarta Wordpresstillägg.
I rapportens inledning nämnde jag vikten av att designa för både uppdragsgivare och slutanvändare. Även om
en sida fungerar, ser bra ut och erbjuder den information som besökaren är ute efter, kan den ändå vara
problematisk ur uppdragsgivarens perspektiv vid ändringar och uppdateringar. Under utvecklingen av
webbplatsen utgick jag därför från att göra adminsystemet så lättanvänt för uppdragsgivaren som möjligt och
inte bara uppfylla webbplatsens krav rent funktionellt. Med hjälp av olika tredjepartstillägg har jag försökt
komma fram till den bästa lösningen för varje funktion.
Smarta lösningar kan dock ta tid att komma fram till och ibland har koden inte alltid funkat som jag vill.
Vanligtvis har jag då fått söka på det aktuella problemet i hopp om att finna eller komma närmre en lösning
genom kommentarer från andra utvecklare på olika forum. Just sådana felsökningar lär jag mig mycket på,
eftersom det antingen resulterar i en snabb och enkel lösning eller insikten att man har stött på något
omständligt eller svårt, och kanske borde tänka om.
Denna rapport tar upp de tillvägagångssätt som fungerar bäst för mig när jag tar fram webbplatser åt små och
medelstora företag. Den innehåller en hel del tips som jag hoppas även andra kommer att ha nytta av vid
liknande projekt.
Avslutningsvis har jag listat ett par generella slutsatser som mitt projektarbete hos Kulturföreningen Humlan
lett fram till.
●

Uppdragsgivare spelar roll. En del är osäkra på vad de egentligen vill ha ut av webbplatsen och kan
dessutom ha svårt att ta till sig det du förklarar. Så var dock inte fallet för mig, vilket gjorde att arbetet
flöt på bra och man fick inspiration till nya lösningar, både vad gällde design och funktioner.

●

Man blir aldrig fullärd. Nya tekniker för webbdesign utvecklas ständigt och utseende går i trender.
Det är därför viktigt att vara ständigt uppdaterad för att kunna fortsätta leverera webbplatser enligt
nuvarande standard.

●

Håll allt nätbaserat. Med kollaborativa tjänster som Google Drive har både du och uppdragsgivaren
alltid tillgång till den senaste versionen av ett dokument eller en fil. Även webbplatsen bör utvecklas
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direkt på servern hellre än på din lokala dator, så att du hela tiden kan visa var i processen du befinner
dig.

● Prioriterade uppgifter först. En kravlista kan vara lång och även om man besitter kompetensen att
utföra dessa finns det alltid risk för tidsbrist av olika skäl.
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Bilagor
Undersökning
I samband med mitt examensarbete på Kulturföreningen Humlan skapade jag en webbaserad enkät med
verktyget SurveyMonkey. Syftet med enkäten var att differentiera de mest grundläggande beteendena hos
festivalbesökare vid användning av festivalwebbplatser, allt för att skapa en så optimal webbplats åt Popup
som möjligt.
Enkäten skickades ut av Humlans personal till deras ca 800 medlemmar via mail samt på Humlans Facebooksida. Totalt fick jag in 12 svar.
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Kravspecifikation
POPUP
Praktikperiod: 27:e - 4 juni
Sista två veckorna: rapportskrivning
4 juni, redovisning
Wordpressbaserad
Möjlighet att byta mellan svenska/engelska
Jämför gärna nedanstående text med hemsidan www.umeaopen.se
Hem
●
●
●
●
●
●

Möjlighet lägga in bakgrund i form av repeterade mönster-tile
Header i form av bild: 940 px bred
Rullande bildspel med alla akter på ettan (inte på övriga sidan)
Meny under header - med möjlighet för oss att lägga till/ta bort sidor
Centrerat nyhetsflöde som innehåller nyheter, max 10 inlägg visas, sedan “Nästa sida”
Högerspalt med möjlighet att lägga till div widgets

Blogg
● Sida som samlar blogginlägg. Här ska flera olika användare som har med festivalen att göra kunna
blogga under eget namn. Det syns alltså vid varje inlägg vem som publicerat. Ingen självregistrering,
vi skapar användare.
●
●
●

Inlägg, nyheter + blogg
Ska ha Rubrik, datum-märkning, möjlighet att lägga in bilder, video mm.
Ska gå att välja hur mycket av texten som frontas (kunna gömma merparten av texten under “Läs
mer”)
Inläggen ska kopplas till sociala medier, dvs kunna delas på facebook/twitter

Artister
● Sida med bilder på alla artister i fullbredd (typ panorama), sedan för en klicka på valfri artist för att
läsa mer om denna. (Här behövs ingen märkning av datum mm, eftersom evenemanget bara är en
kväll).
● Väl inne på en artist - samma bild i fullbredd, utrymme för text, youtubeklipp, länkar till artistens
sociala medier, etc.
● Lägga till funktion för soundcloud
● Fyra slotar för soundcloud
● Fyra för spotify
Biljetter
● Möjlighet lägga in information om biljettvillkor
● Möjlighet enkelt köpa biljett via tickster.com (länkar)
● Biljettköpet via tickster.com ska gå att anpassa grafiskt efter webbsidan, kika jättegärna på hur en
sådan lösning skulle kunna se ut, om tid och intresse finns!
● Elenor kontaktar tickster - vidarebefordrar instruktioner
Besök
● Möjlighet lägga in info om resor, boende, var festivalen kommer äga rum etc
Om
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●

Möjlighet att lägga in en FAQ, gärna upplagd som en innehållsförteckning/rubriklista, där texten
“faller ut” när en klickar på den

Schema
● Möjlighet lägga in ett tydligt schema för dagen.
● Kontoret: tänk på att ej göra för små bokstäver, bilden krymper i mobilen
Sidospalt
● Banners för Instagram, Spotify-spellista (och andra sociala medier), Medarbetare, Sponsorer, Biljett,
Press
● Widgets: enklare sätt att lägga upp bilder, istället för att länka via textfältet
Typsnitt
● Multicolore. Till rubriker, menyrad, mm i olika storlekar.
Eventuellt presentationsdel POPUP-medarbetare
● En sida, ingen länkning
Mobilanpassat
Sökordsoptimerat
● Ge träffar högt upp på google
● Kolla upp plugin för att lägga till metadata (möjligen överflödigt eftersom det lägger till ännu fler fält i
sidredigeraren, men det finns ett tillägg för XML sitemap som är mer av ett “sköter sig själv”-plugin:
http://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/)
Google Analytics
● Finns befintligt konto för Humlan, koppla det till denna webbsida
● Kolla upp login till google-kontot det ligger på
Publicering
● Byta till loopia
● Kolla upp vilken server de har, så att wordpress funkar
● Tillfällig splash - hur? Via wix. Elenor tar reda på.
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Översiktlig beskrivning av projektet
Bakgrund
Genom en mailkonversation och ett första möte med Elenor Nordström, producent på
Kulturföreningen Humlan, kom det fram att föreningen är i behov av en ny webbplats till årets
upplaga av musikfestivalen Popup. Festivalen kommer att äga rum till hösten vid campusområdet
på Umeå universitet.
Kulturföreningen Humlan är en ideell förening i Umeå med fokus på musikarrangemang.
Föreningen bildades i början av 1980-talet som en politiskt och religiöst obunden förening och har i
dagsläget ca 10 anställda och 800 medlemmar. De arbetar för att få medlemmar och allmänheten
att aktivt delta i kulturlivet.
Webbplats: http://www.humlan.org
Popup är en av flera musikfestivaler som arrangeras av Humlan. Det är en endagsfestival som
ursprungligen hölls mellan 2006 och 2008 och som sedan 2012 återigen blivit aktuell. Namnet
Popup kommer av att festivalen har bytt plats och “poppat upp” på olika ställen, bland annat på
Idun Folkets hus och på Vasabåten. I år kommer festivalen att äga rum till hösten vid
campusområdet på Umeå universitet.
Artister som uppträtt på festivalen genom åren är bland andra Teddybears, Juliana Hatfield,
Sugarplum Fairy, Hello Saferide!, Detektivbyrån, Florence Valentin och Sahara Hotnights.
Webbplats: http://www.popupumea.se
Syfte
En musikfestival innebär liveframträdanden med flera artister efter varandra, vanligtvis parallellt på
olika scener som utgör festivalområdet. En webbplats till ett sådant evenemang riktar sig i första
hand till besökarna, och måste således kunna presentera artisterna på ett attraktivt och
lättillgängligt sätt. Annan praktisk information som till exempel biljettköp, spelscheman och
kontaktuppgifter är också högst relevant för besökarna och bör vara lätt att hitta.
Målsättning
Mitt mål som utförare är att producera en fungerande och estetiskt tilltalande webbplats, baserat på
målgrupp samt krav och önskemål från uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren har i
projektbeskrivningen gett följande instruktioner kring arbetet:
“Ta fram en ny webbsida till endagsfestivalen POPUP, enligt given specifikation, framtagen av
Humlan. Utrymme finns för egna lösningar och idéer vad gäller hemsidans utformning. Hemsidan
ska bland annat innehålla bilder, bildspel, videoklipp, ljudklipp, mm.
Arbetet sker främst självständigt på egen hand, med regelbundna möten med handledare och/eller
övriga anställda/nyckelpersoner i föreningen.”
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Produktionen bygger till stor del på att upprätthålla en bra kommunikation med uppdragsgivaren.
Krav och önskemål kommer kontinuerligt att diskuteras och utvecklas för att uppnå bästa resultat
(se kravspecifikation). Med tidigare erfarenheter inom webbdesign, bland annat hos Holviks
Reklambyrå i Borås, ser jag projektet som helhet fullt genomförbart rent kunskapsmässigt. Arbetet
sker med en tydlig målgruppsformulering som grund och regelbundna avstämningar kommer att
göras före någon avgörande programmering, så att man enkelt kan uppdatera designen under
projektets gång.
Utöver en färdig webbplats har jag formulerat en del personliga mål; bland annat planerar jag att
samla på mig nya kunskaper inom Wordpressbaserad webbutveckling och lära mig mer om arbetet
bakom en musikinriktad förening. Hur ser en typisk arbetsdag ut? Vem gör vad? Hur skiljer sig en
förening från ett företag?
För en tydlig och bra tidsuppskattning och fördelning av allt som ska göras kommer jag att arbeta
utifrån en tidsplan med en tillhörande aktivitetslista.
Projektet som kurs redovisas den 4 juni 2014 vid Umeå universitet, detta kan ses som projektets
deadline.
Målgrupp
Popup har enligt Humlan en målgrupp som består av ungdomar runt 20 år. Artisterna som uppträtt
på fesivalen går att dela in i genrerna pop/rock/indie, därav kan man dra kopplingar till en viss
subkultur med karaktäristiska drag som har förkärlek till denna sorts musikstil. Med
campusområdet som arena kan man i år även vänta sig ett stort antal studenter.
Avgränsningar
Grafik och huvudsakligt material till webbplatsen tas fram av Humlan.

Nulägesanalys
Till projektet har en enkel nulägesanalys tagits fram i syfte att skapa en objektiv bild av nuläget hos
inblandade parter. Som hjälpmedel har jag använt mig av en SWOT-analys.
Styrkor
Utföraren har goda erfarenheter inom webbdesign, både privat och inom yrkeslivet.
Utföraren ser ämnet som roligt och intressant, vilket ger en ökad motivation.
Humlan har ett centralt läge i Umeå, således ett nära avstånd vid fysiska träffar.
Svagheter
Utföraren har haft problem med sin laptop under senaste tiden och har haft den på reparation hela
första veckan i april. Det är denna dator som är tänkt att användas under projektet.
Uppdragsgivaren kan vara svårkontaktbar i början av projektet.
Möjligheter
En välproducerad webbplats kan inspirera andra webbutvecklare inom liknande inriktningar.
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Hot
En webbplats är ett levande medium och kräver regelbunden underhållning efter det att den är klar
för användning. Före och under festivalen kommer sidan givetvis att hållas uppdaterad som mest,
för att sedan mer eller mindre “ligga på is” fram till nästa festivaltillfälle.

Intressenter
De mest betydelsefulla intressenterna är slutanvändarna till webbplatsen, vilka består av besökare
till festivalen, funktionärer, journalister eller andra skribenter som behöver pressmaterial och
information om festivalen, sponsorer m.fl.

Milstolpeplan
23/1 Första mötet med uppdragsgivaren
27/3 Projektstart enligt kursplan
23/4 Inlämning av utkast till rapport
23/5 Inlämning av rapport för opponering
4/6 Redovisning

Omfattning
Webbplatsens sidor
• Hem
• Nyheter
• Egen sida för varje inlägg
• Blogg
• Egen sida för varje inlägg
• Artister
• Egen sida för varje artist
• Biljetter
• Besök
• Om
• Schema
Funktioner
• Wordpressbaserad
• Svenska/engelska
• Bildspel
• Dynamisk meny
• Inlägg sorterade i två huvudkategorier: nyheter och blogg
• Användare som enbart kan skriva blogginlägg
• Olika widgets
• FAQ i form av visa/dölj-script
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Design
• Grafik, t.ex. header och bakgrund
• Typsnitt
• Färger
• Layout
• Proportioner/pixelmått
Innehåll
• Text
• Bilder
• Videor

Riskanalys
Nedan syns en miniriskanalys för projektet. Tabellen visar risken, sannolikheten (1-5) att den skulle
inträffa, hur hög konsekvens (1-5) den skulle få, värdet (sannolikhet * konsekvens) samt hur jag
tänkt åtgärda problemet.
Risk

S

K

V

Åtgärd

Långvarig reparation av dator

4

5

20

Arbeta från skolans datorer så
länge

Förlorad data

3

5

15

Backuper

Ingen kontakt med uppdragsgivare

3

4

12

Besöka dem på plats
Regelbundna möten

Sjukdom

3

4

12

Arbeta hemifrån

Tekniska problem under genomförandet

5

3

15

Googla lösningar

Referenser
Tonnquist, Bo (2012). Projektledning. 4. uppl. Stockholm: Sanoma utbildning.
Om Humlan. http://www.humlan.org/humlan/om-humlan/. Umeå Kulturföreningen Humlan. Hämtad
2014-04-01.
Popup. http://www.humlan.org/humlan/arr/popup/. Umeå Kulturföreningen Humlan. Hämtad 201404-01.

37

