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1 INLEDNING 

Det finns två huvudsakliga sätt att bygga webbsidor. Första är att skriva och producera 

HTML- och CSS kod på egen hand. I nuläget går dock utvecklingen framåt så fort att 

det är svårt för kodaren att hålla sig uppdaterad med alla förändringar. På grund av detta 

är det viktigt att få veta vilka möjligheter som finns tillgängliga för kodaren förutom att 

skriva hela koden själv. Det andra sättet är CMS (Content Management System, inne-

hållshanteringssystem på svenska), som redan innehåller den grundläggande HTML ko-

den. 

 

Största delen av den kod som används för webbutveckling är redan producerad och till-

gänglig för alla via öppen källkod (eng. open source). Öppen källkod kan användas som 

sådan, modifieras, eller utvecklas vidare i enlighet med de egna behoven. Öppen käll-

kod får även vidaredistribueras. CMS, som t.ex. Drupal, Joomla och Wordpress, bygger 

på öppen källkod och de är gratis. Till CMS baserade system kan man installera widget-

program (eng. widgets) och instiksprogram (eng. plugins). De är färdigt konstruerade 

koder som har olika slutfunktioner för användaren. Som exempel på slutfunktioner kan 

nämnas kalenderfunktioner och inloggningsfunktioner. Nuförtiden finns det dessutom 

så kallade verktygslådor (eng. toolboxes) som innehåller färdiga designmallar (eng. 

templates) för HTML och CSS, färdiga koder för JavaScript, typografi, formler och 

musnavigering osv. Med verktygslådssystemen kan man producera HTML kod som kan 

användas som sådan eller sättas ihop med ett CMS baserat system. (Open Source 2009) 

(Wikipedia 2013a) 

 

I nuläget är det viktigt att ha webbsidor om man vill göra sig synlig på nätet. Det är allt 

vanligare att konsumenterna letar information via internet. Det sägs att tid är pengar, 

vilket också gäller byggnadsprocesser på webbsidor. Alltså ju snabbare byggnadspro-

cessen går desto mer kostnadseffektivare är det för alla parter. Trots att mycket har skri-

vits om HTML och CMS är det fortfarande inte klart vilka fördelar systemen kan ha för 

användaren. Detta arbete kommer att fokusera på de båda systemens för- och nackdelar 

samt jämföra systemen sinsemellan. Efter att jämförelsen är gjord kan kodaren lättare 

göra ett beslut gällande vilketdera system som är mera relevant för hans eller hennes 

ändamål.  
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1.1 Bakgrund 

Jag vill undersöka vilketdera sytem, WordPress eller Twitter Bootstrap, som lämpar sig 

bättre för att sätta upp en enkel webbsida. Dessa två valde jag för att jag själv ville 

grundligare lära mig använda dem. Jag bygger webbsidor till mitt yrke, så tanken är att 

jag i framtiden lättare kan välja mellan dessa system. Arbetet är riktat till alla som vill 

bygga enkla webbsidor. Efter att ha läst examensarbetet kommer läsaren att kunna välja 

det sättet som passar hans eller hennes behov bäst. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att undersöka likheter och skillnader mellan systemen Twitter 

Bootstrap och WordPress då de används för att bygga upp enkla webbsidor. Målet är att 

i resultaten ha konkret svar på vilketdera system som lämpar sig bäst för byggnadspro-

cessen.  

Forskningsfrågor: 

- Vilka element skall man ta i beaktande i byggandet av en webbsida för att besökaren 

skall anse sidan vara så intressant och trovärdig som möjligt? 

- Vilketdera system är snabbare och behändigare att använda då man bygger en enkel 

webbsida? 

- Vilka problem kan kodaren stöta på i byggnadsprocessen, då han eller hon använder 

Twitter Bootstrap och WordPress? 

1.3 Metod 

Forskningsmetoden jag använder är att explorativ. Jag jämför systemen genom att stu-

dera litteratur samt genom att testa systemen i praktiken. Jag kommer att bygga en 

webbsida per system för att kunna få en så bra överblick av deras funktionalitet som 

möjligt. 
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1.4 Avgränsningar 

I arbetet kommer endast systemen Twitter Bootstrap och WordPress att behandlas. Si-

dorna som jag bygger kommer inte att slutföras eller publiceras, utan endast att använ-

das i forskningssyfte. På grund av att sidan inte ska slutföras eller publiceras kommer 

den inte att slutföras utseendemässigt. Fokuset ligger på att ha med flera element för att 

få en bredare testbas. Allmänt innehåller CMS baserade system mera möjligheter och 

därför används de ofta tillsammans med verktygslådor så som Twitter Bootstrap. Jag 

kommer att nämna några tilläggsapplikationer som WordPress erbjuder, men detta bara 

för att läsaren skulle få en klarare bild av systemens olikheter. 

1.5 Förkortningar och tekniska termer 

CMS (Content Management System, innehållshanteringssystem på svenska) är ett kom-

binerat eller fristående program för att skapa, hantera, lagra och distribuera data på 

webbsidor. 

 

CSS (Cascading Style Sheets, stilmall på svenska) är ett märkspråk som beskriver pre-

sentationsstilen och utseendet på strukturerade dokument, till exempel HTML. Med 

CSS styrs fonter, fontens storlek, färg o.s.v. (Pouncey & York 2011 s. 1) 

 

HTML (Hypertext markup language) är ett internet märkspråk. Den kombinerar beskri-

vande taggar med särskilda taggar som betecknar formaterings stilar för hur ett doku-

ment ska se ut i webbläsaren. HTML koden inkluderar till exempel rubriker, stycken, 

hyperlänkar, listor och bilder. 

 

Index fil/sida är den första sidan på en webbsida. Då du skriver in domännamnet (Ex. 

www.mtv3.fi) kommer bläddraren att skicka en förfrågan till servern om att visa sidan. 

Den sidan som servern visar till bläddraren är index sidan. 

 

JavaScript är ett internet skriptspråk som infördes av Netscape Communications Cor-

poration år 1995. JavaScript används främst på klientsidan i webbtillämpningar. Som 

exempel kunde nämnas webbformulärens funktioner. Då du fyller i webbformulär och 

http://www.mtv3.fi/
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det räknar ut något eller kontrollerar om du fyllt i alla fält i formuläret är det JavaScript 

kod som körs. 91 % av alla världens nätsidor använder JavaScript. (Moncur 2002, sida 

7) (W3techs 2013) 

 

jQuery är ett JavaScript bibliotek. 56,2% av alla sidor som använder sig av JavaScript 

innehåller jQuery. (W3techs 2013) (jQuery 2013) 

 

MySQL är världens populäraste öppna relationsdatabas. Den används bland annat av 

följande kända organisationer: Google, Facebook och Adobe. WordPress använder 

MySQL databasmotorn för att den är av hög kvalité, gratis och öppen källkod lika som 

WordPress själv. (MySql 2013) 

 

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) är ett skriptspråk som används på webbservar för 

att köra internetsidor med dynamiskt innehåll. PHP skriptet körs först i genomförande-

fasen. PHP fungerar som en bindelse mellan databasen och webbsidan. 

 

Ramverk (Framework) Är ett bibliotek med färdiga funktioner som underlättar och gör 

bland annat webbutvecklingsprojekt snabbare. 

 

Öppen källkod (Open source) avser oftast datorprogram och koder som är tillgängliga 

på internet, de är gratis, fritt fram för alla för att läsas, användas, modifieras och vidare-

distribueras. 
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2 BESKRIVNING AV DE TVÅ OLIKA SYSTEMEN 

2.1 WordPress 

 

 
Figur 1. WordPress logo. (Wordpress.org 2013) 

 

WordPress är ett dynamisk bloggnings och innehållshanteringssystem som baserar sig 

på PHP och MySQL. När bläddraren skickar en förfrågan till den dynamiska Word-

Press-sidan, startar den igång programmeringskoden som i WordPress är PHP. PHP ko-

den talar med servern och drar information ur den. Sedan infogar PHP koden den sökta 

informationen till WordPres- sidan som sickar den vidare åt bläddraren (se figur 2). 

 

 

Figur 2. WordPress funktionalitet. (MacDonald 2012, s.13.) 

 

WordPress är gratis men det går att köpa plugins som är specialbyggda för att användas 

tillsammans med WordPress.  Den 22.3.2013 fanns det 62,8 miljoner sidor som använ-

der WordPress. Kändaste av dem är Ebay, Yahoo, Ford, Wall Street Journal, Samsung, 

NYTimes bloggs och CNN. I en undersökning 4.2012, visade sig att 48 % av världens 

top 100 bloggar använder WordPress. (royal.pigdom.com) (Wpbeginner 2012) (Word-

Press.com 2013) 
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WordPress har instrumentbrädor (eng. dashboard) på över 50 språk. Så om man inte kan 

engelska går det att ha instrumentbrädan på till exempel finska eller svenska. Alla plu-

gins stöder dock inte alla språk, så det kan vara att man vid behov måste modifiera dem 

då det gäller språket. Runt om i världen finns det WordPress-sidor på 120 olika språk. 

De mest använda språken är engelska, spanska och indonesiska. (WordPress.com 2013)  

 

Till WordPress-sidor kan man plocka ner olika slags plugins. Plugins är applikationer 

som kan installeras till WordPress-sidor. Detta är en av de viktigaste egenskaperna i 

CMS baserade system. Som exempel för plugin kan jag nämna ett par från Top 10 

WordPress plugins 2012 listan gjord av Chris Cree. Som nummer tre tar han upp en 

plugin som heter Defensio. Det är ett spamfilter som skyddar sidan från att få oönskade 

inlägg. Den kan laddas ner gratis till ett företag som har under 5 arbetare eller till en 

sida som har under 25000 inlägg per månad. Som femte nämner han The Events Calen-

dar. Det är en plugin som man kan använda för att uppvisa olika händelser, till exempel 

om ett företag vill berätta var det finns bra konserter. Pluginen är också integrerad till 

Google Maps så att besökaren kan lätt hitta platsen. Som sist nämner han Soliloquy som 

är en plugin som innehåller många olika slags sliders som man kan ha på WordPress-

sidor. Enligt wordpress.org fanns det den 22.3.2013 24126 plugins, men det finns vissa 

kriterier för en bra plugin enligt Kareeson. Kännetecken för en bra plugin är exempelvis 

att den är lätt att installera och uppdatera, den är bra optimerad med till exempel CSS 

och JavaScript som redan finns på WordPress-sidan och att det finns bra stöd och do-

kumentation för installationen och användningen. (WordPress.org 2013a) (MacDonald 

2012, s.11-30) (Cree 2012) (Kareeson 2012) 

 

Till designen av WordPress sidan används designmallar (eng. themes). Det är färdiga 

designmallar som kodaren kan välja mellan då han eller hon designar sidans utseende. 

Det finns tusentals gratis designmallar men även premium mallar som man kan köpa. På 

wordpress.org sidan fanns det den 26.3.2013 1733 gratis designmallar som man kan 

ladda ner och använda. Man kan använda designmallen som sådan eller modifiera den 

enligt sina egna behov. (WordPress.orgb 2013) 
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2.2 Twitter Bootstrap 

 

 

Figur 3. Twitter Bootstrap logo. (Danvega 2013) 

 

Twitter Bootstrap är utvecklad av Mark Otto och Jacob Thornton från Twitter. Twitter 

är en meddelandetjänst som liknar SMS, Whatsapp, Facebook o.s.v. Meddelanden på 

Twitter, som kallas för tweets, är offentliga alltså kan vem som helst börja följa en viss 

persons tweets. (Milstein & O’Reilly 2009, s. 7) 

 

Twitter Bootstrap är öppen källkod och finns på GitHub, som är ett 2008 grundat webb-

hotell för mjukvaruutveckling. Twitter Bootstrap är en ram för att främja sammanstäm-

mighet mellan interna verktyg. Före Bootstrap har Twitter använt sig av olika bibliotek 

för gränssnittsutveckling, vilket ledde till inkonsekvenser och höga beroenden mellan 

biblioteken. I augusti 2012 gav Twitter ut Bootstrap som öppen källkod. (Wikipedia 

2013b) 

 

Twitter Bootstrap är ett kraftfullt front-end ramverk eller lättare sagt en verktygslåda 

som innehåller färdiga mallar för HTML och CSS. I verktygslådan hittar man färdiga 

koder för till exempel JavaScript, typografi, formler och musnavigering. Twitter Boot-

strap kan användas som sådan eller tillsammans med ett CMS. Twitter Bootstrap har 

inte ännu bra stöd för HTML5 och CSS3 men det är förenligt med alla större bläddrare. 

Till exempel de egenskaper som infördes i CSS3 för rundade hörn, övertoningar och 

skuggor finns i Twitter Bootstrap. Dessa är utökade funktioner i verktygslådan, men 

krävs inte för dess användning på grund av bland annat bristande stöd av äldre bläddra-

re. (Bootstrap 2013) (Wikipedia 2013b) 

 

I slutet av januari 2012 kom Twitter Bootstrap ut med versionen 2.0 som var en stor 

succé. Versionen 2.0 stöder också responsiv design. Detta innebär att den grafiska ut-
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formningen av webbsidan justeras dynamiskt, med hänsyn till egenskaperna hos den 

enhet som används, till exempel dator, tablett eller mobiltelefon. 

 

Det finns en del jQuery komponenter i Twitter Bootstrap, som exempelvis Scrollspy 

som håller reda på sidans ID och informerar besökaren om var på sidan man befinner 

sig. Detta sätt att bygga responsiva sidor är populärt och därför hämtar det mervärde till 

Twitter Bootstrap. Modal kunde också nämnas som en bra färdigt insatt komponent. Det 

är en lightbox, vilket är en viss sorts bilddisplay, med animering och används bl.a. på 

Twitter. Det finns också helt normala nedrullningsbara menyer som man kan lätt ta i 

bruk. (Cochran 2012, s.2-7) (Bootstrap 2013) 

 

2.2.1 Jetstrap 

 

 

Figur 4. Jetstrap logo. (Drifty 2013) 

 

Jetstrap gavs ut i september 2012 av Drift Hack startup (nuförtiden heter den Drifty Co.) 

från Wisconsin. Jetstrap är ett drag och släpp (eng. drag and drop) gränssnittsverktyg 

som är 100 % webbaserad. Den är konstruerad för att bygga nätsidor med Twitter Boot-

strap. Man behöver inte ladda ner något program för att använda Jetstrap. Man skapar 

det man vill och sedan kan man ladda ner den färdiga HTML koden, CSS filen och jQu-

ery:n. Jag kommer att använda Jetstrap för att bygga Twitter Bootstrap sidan. (Jetstrap 

2013) (Startupwisconsin 2013) (Drifty 2013) 
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3 BESKRIVNING AV WEBBSIDAN SOM SKALL BYGGAS  

I detta kapitel kommer jag att diskutera de allmänna principer som måste beaktas då 

man bygger en enkel webbsida. Jag kommer att gå igenom de fyra delmoment; första 

intryck, förtroende, layout och struktur, som alla inverkar besökarens beteende på sidan. 

Dessa saker är basen för att ha synliga och konkurrenskraftiga sidor på internet.  

 

I genomsnitt har 73 % av alla finska företag webbsidor. På en webbsida är det första 

intrycket känt för att vara avgörande för att fånga besökarens intresse för produkterna 

eller tjänsterna. Ett flertal studier visar att inverkan av estetik är relaterat till bland annat 

användbarhet, förtroende och helhetsintryck. (Tilastokeskus 2012) (Tuch et al. 2012 ) 

3.1 Första intryck 

Människor bygger första intrycket inom sekunder, då de får en förnimmelse som hjälper 

dem att besluta om de kommer att stanna på sidan eller fortsätta surfa till andra webbsi-

dor. Tuch at al. (2012) studerade den roll och inverkan som begreppen visuell kom-

plexitet (VK) och prototypikalitet (PT) har på första intrycket av webbsidan. I psykolo-

giguiden (2013a) förklaras komplexiteten som ”ett fenomen som är komplext när 

det består av så många komponenter och aspekter och påverkas av så många faktorer att 

man inte kan eller det inte går att förutse vad som kommer att hända i ett kommande 

förändringsförlopp”. Som förklaring av VK använder Tuch at al. sig av Berlyne’s teori 

om estetik där åskådarens nöje är relaterad till upphetsningens potential inför en stimu-

lans (se figur 5). Figuren förklarar förhållandet mellan upphetsningen och njutning eller 

missnöje. Detta betyder att intresse och spänning i något ger glädje, men om det är för 

intensivt väcker det missnöje. (Tuch et al. 2012 ) 
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Figur 5. Bernyle’s modell av estetik. (Berlyne 1974) 

 

Prototypikaliteten definieras i psykologiguiden (2013b) som att ”något är eller uppfattas 

som prototypiskt, dvs. specifikt för den kategori av fenomen som åsyftas”. Som förklar-

ing och grund till PT använde Tuch at al. sig av Roth S. et al. (2010) studier inom var 

besökaren av webbsidor väntar sig att hitta objekt på webbsidan. Jag plockade upp bil-

der som visar hur studiernas resultat såg ut. Studierna visade att Internet-användare har 

olika mentala modeller för var de hittar objekt på en webbsidan dvs. var deras ”normala 

platser” är/ var de förväntas vara. Skalan nere på figuren visar den procentuella mäng-

den av placerade objekt på företagets webbsidor (se figur 6). (Tuch et al. 2012 ) 

 

 

 

 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=prototypiskt
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Figur 6. Internet-användarens olika mentala modeller. ( Roth et al. 2010) 

 

Resultatet i Tuch at al. studier identifierar tydligt VK och PT som viktiga faktorer för 

den estetiska framställningen av webbsidor inom ramen för första intrycket. Webbsidor 

med hög VK leder till ett mer negativt första intryck än webbsidor med medium eller 

låg VK och webbsidor med hög PT skapar ett bättre första intryck än mindre prototy-

piska sådana. Inom 17 ms kan besökaren plocka information om VK och PT på en 

webbsida och basera sin bedömning på den informationen. Alltså enligt dessa studier är 

webbsidor med hög PT och låg VK skådade som de vackraste, medan webbsidor med 

låg PT och hög VK triggar det sämsta första intrycket. Med andra ord skall sidans ob-

jekt placeras på deras ”normala platser” (se figur 6) och innehållen till exempel text, 

bilder skall framställas så tydligt som möjligt. (Tuch et al. 2012 ) 
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3.2 Förtroende 

I boken Electronic Commerce tas upp hur viktigt det är med förtroende på webbsidor 

och webbutiker. På en elektronisk marknadsplats kan man inte göra presentationen eller 

transaktionen ansikte mot ansikte, det går alltså att lova mycket saker men om besöka-

ren inte ser sidan som pålitlig så kommer han eller hon troligen att lämna den. Som ex-

empel kan nämnas en sida där besökaren skall tänkas lämna sina personuppgifter eller 

kreditkortsinformation. Om en sådan sida ser misstänksam ut, kommer besökaren mest 

sannolikt att inte ge vidare sin information. Detta leder till att köpbeslutet eller besöket 

på sidan avbryts. I figuren nedan (se figur 7) förklaras faktorer som påverkar kundens 

tillfredsställelse i webbutiker. Samma faktorer gäller även för normala webbsidor. 

 

 

Figur 7. Faktorer som påverkar tillfredsställelse i webbutiker.(Turban 2012) 

 

Förtroende uppnås genom tre huvuddelar: integritet, kompetens och säkerhet. Integri-

tetsöverföring i allmän mening betyder att webbsidan måste ge en stark bild av rättvisa, 

till exempel med pengarna tillbaka garanti. Kvalitén på innehållet på webbsidan borde 

ge besökarna den information de söker. Besökarna känner sig mer bekväma med pro-

dukterna och tjänsterna om förtroendet har byggts upp genom vad det är skrivet på 

webbsidan. Företagen kan främja besökarens bild av företagets kompetens genom att 
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leverera en professionell webbsida. Ett professionellt utseende bör innehålla de grund-

läggande funktionerna som lätt navigering, korrekt stavning och grammatik, korrekt och 

fullständig information och användning av grafisk design. Säkerheten är speciellt viktig 

då man har en webbutik. Man måste vara noga med att använda sig av säkra betalnings-

system då man bygger sidan. Det finns dessutom några undersökta strategier som man 

kan använda för att förbättra trovärdigheten. En av dem är att man tar med en tredje part 

som redan är känd eller trovärdig. Då kan man på sidan ha länkar till tredje parter, certi-

fikat eller referenser. Detta visar vem företaget samarbetar med och dessa kontakter kan 

öka trovärdigheten. 

3.3 Layout 

Både i studierna av Roth et al. (2010) (se figur 6) och Chen & Huang konstaterades att 

navigeringen till andra sidor är bra att ha antingen vänster om sidan eller uppe på sidan. 

Detta på grund av att en människa ser på en webbsida som bokstaven F. När besökaren 

kommer till sidan fokuseras synen oftast till det vänstra övre hörnet av webbsidan. Där-

ifrån följer blicken en linje från vänster till höger. Sedan görs samma bara en liten bit 

nedanför den förra linjen. Detta är orsaken varför det är bra att ha navigeringen, logon 

och den viktiga informationen uppe på sidan. Navigeringen mellan sidorna skall finnas 

på alla sidor. Därför är det bra att konstruera ett karta över sidornas länkningar (se figur 

8). Detta är extremt viktigt då man bygger stora webbplatser med en stor mängd sidor. 

Dessutom är det nuförtiden så att många sidor också har sidnavigeringen nere i footern 

det vill säga nederst på sidan, för att besökaren kan lätt flytta sig vidare på sidan utan att 

ta sig tillbaka till övre navigeringen. (Lundsten & Siniketo 2011) (Chen & Huang) 

 

 

 

Figur 8. Karta över hur navigeringens länkningar far. Figur inspirerad av Flum, Adam. 
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Designen på en bra hemsida skall vara enkel, men ändå professionell. Designen skall 

inte ta bort eller distrahera från innehållet. Man skall istället använda designen för att 

hjälpa webbsidan att få ut budskapet till besökaren. Färger bör inte vara svåra för ögo-

nen, och texten skall vara lätt att läsa. I Lundstens & Siniketos (2011) studier togs upp 

hur stor vikt färgerna har för webbsidan. Människan associerar vissa färger med vissa 

saker. Till exempel svart är en sorlig och maktfull färg och gul är glad och positiv. 

Dessutom skall man hålla sig till rätta färgskalor, menande att vissa färger tillsammans 

inte är så attraktiva. Till exempel på sidan colorschemedesigner.com kan man hitta 

färgkombinationer som är attraktiva i åskådarens öga. I detta fall kommer vi att använda 

färdiga designmallar. 

3.4 Struktur 

Som riktlinjer för det strukturella utseendet kommer jag att använda den litteratur som 

jag studerat och redan presenterat under de olika delrubrikerna i det här arbetet. 

3.4.1 Installation 

Sidan som byggs är menad för att installeras på ett webbhotell därifrån serverutrymme 

kan köpas. I jämförelsen ser vi vilket system som är snabbare och lättare att installera. 

3.4.2 Första sidan 

Bilden nedan(figur 9) är konstruerad av mig för att ge en överskådlig bild av layout kra-

ven jag har för första sidan. Kraven kommer att vara samma på alla sidor på grund av att 

det inte är lönsamt att ändra på sidans layout för de andra sidorna. I figur 9 framkommer 

att logon kommer att finnas uppe på sidan och navigeringen både uppe och i footern.  
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Figur 9. Bild över kraven jag ställt för byggnaden av webbsidan. 

3.4.3 Sidan med kontaktuppgifter 

Sidan med kontaktuppgifter skall som jag redan under rubrik 3.2 förtroende tog upp, 

också vara enkel och fungerande. Företagsinformationen på kontaktsidan skall vara lätt 

att hitta och läsa och det skall inte finnas distraherande faktorer som gör att besökaren 

fastnar på något annat. 

3.4.4 Sidan med bilder 

Idén med denna sida är att insätta några bilder med någon slags text under, exempelvis 

beskrivning av bilden. Om bilderna är bredvid varandra eller efter varandra har ingen 

skillnad, bara det går att se bilden. Allt annat på sidan, som navigeringen uppe och i 

footern kommer att stanna på samma ställe som på första sidan. 

3.4.5 Uppdatering av sidan 

Eftersom alla företag ändras då och då är det viktigt att det skall vara snabbt och lätt att 

uppdatera informationen på webbsidan. Det är inte kostnadseffektivt att använda sig av 

en utomstående kodare för att sköta det. Att uppdatera och ändra information på webb-

sidor kräver en del kunnande inom området. I detta kapitel kommer jag att gå igenom 

vilket verktyg för att bygga webbsidor, som är lättare att uppdatera av en person som 

inte är insatt i ämnet. 
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4 JÄMFÖRELSE AV SYSTEMEN 

4.1 WordPress (utförande) 

I detta kapitel kommer jag att beskriva hur jag har byggt webbsidan som har beskrivits i 

kapitel 3 med system WordPress. 

4.1.1 Installation 

I jämförelse med Twitter Bootstrap måste WordPress laddas ner och installeras på en 

server. För att få WordPress att fungera måst servern ha PHP och Apache stöd. Man 

skall också göra länkningarna till databasen. Detta tog mycket tid jämfört med hur länge 

det tog att bygga WordPress sidan. 

 

Den WordPress jag laddade ner och använde mig av är den nyaste versionen, som är 

3.5.1. (Wordpress.org 2013c) 
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4.1.2 Första sidan 

I WordPress är det lättast att börja med att göra sidans och designmallens inställningar. 

Detta inverkar sedan på allt man gör. Jag gjorde största delen av ändringarna så att jag 

kollade på framsidans utseende. Som designmall valde jag twenty eleven. Den hade 

dock några färdiga inställningar som skulle tas bort. Som exempel home sidan (som på 

WordPress är en custom) och söklådan som fanns på sidan. Dessa fick man bort med att 

ändra PHP filers koder. Det var inte så svårt men det tar alltid extra tid att söka fram 

rätta filer och sedan ändra på dem. Men efter alla modifikationer i den färdiga design-

mallen fick jag ett resultat som fyller kraven (se figur 10). Man kunde också ha gjort 

sidan utan en färdig designmall men iden var att göra det på ett snabbare och enklare 

sätt. Sedan byggde jag också till en meny för att sätta i footern. Detta gick snabbt utan 

problem. 

 

 

 

 

Figur 10. Första sidan gjord med WordPress. 
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4.1.3 Sidan med kontaktuppgifter 

Sidan var både lätt och snabb att göra. Utseendemässigt blev den enkel och professio-

nell (se figur 11). När jag skrev in kontaktuppgifterna hade jag genast framme edite-

ringen för texten. Så det gick snabbt och bra att bygga denna sida i WordPress. 

 

 

 

 
Figur 11. Sida med kontaktuppgifter gjord med WordPress. 
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4.1.4 Sidan med bilder 

Sidan med bilder var snabb att göra och det krävde inte något ytterligt kodande. I 

WordPress finns det färdigt i sidornas editeringsmöjligheter möjligheten att tillsätta me-

dia. Så med detta verktyg kunde jag tillsätta bilden och sedan skriva in informationen 

under bilden. I figur 12 ser man bara en del av den andra bilden. Detta är bara på grund 

av att hela sidan inte rymdes i skärmdumpen. I verkligheten är denna sida lägre än de 

andra. I sådana fall är det bra att ha den undre menyn nere så att man inte behöver scrol-

la hela vägen upp för att byta sida. Sidan blev enkel och uppfyller kraven. 

 

 

 

 

Figur 12. Sida med bilder gjord med WordPress. 
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4.1.5 Uppdatering av sidan 

Användargränssnittet i WordPress är klart, detta gör att uppdateringar i WordPress är 

lättare att göra, men det kräver att man ha kunskap över hur WordPress instrumentbräda 

fungerar. Instrumentbrädan är dock inte svår att lära sig, när man har förstått logiken i 

hur WordPress-sidan är byggd är uppdateringar lätta att köra in. 

  

4.2 Twitter Bootstrap (utförande) 

I detta kapitel kommer jag att beskriva hur jag har byggt sidan som har beskrivits i kapi-

tel 3 med Twitter Bootstrap. Till byggandet använder jag mig av Jetstrap programmet.  

4.2.1 Installation 

När Twitter Bootstrap sidan skall byggas med Jetstrap är det bara att ladda ner koden 

från Jetstrap sidan. Om man vill ändra på koden kan man öppna index filen med till ex-

empel Notepad och göra ändringarna, det går dock också att koda rakt i Jetstrap. Sedan 

kan man flytta de nerladdade filerna över till servern. Index filen och jQuery biblioteken 

behandlad med Jetstrap fungerar rakt som sådan. 
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4.2.2 Första sidan 

Det tar en tid att lära sig drag and drop systemen som Jetstrap har. Men när man har lärt 

sig hur det fungerar och vet vad allt man hittar i instrumentbrädan så går det mycket lätt 

att flytta in de delar man vill ha på webbsidan. Konstruktionen började jag med att byg-

ga första sidan klar och sedan duplicerade jag den för att använda den som botten till de 

övriga sidorna. Den nedre navigeringen krävde lite kodande för hand för det lyckades 

inte av någon orsak att droppa navigerings objekt in till div taggen. Sidan blev enkel och 

följde kraven som var satta för framsidan (se figur 13). 

 

 

Figur 13. Första sidan gjord med Twitter Bootstrap. 
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4.2.3 Sidan med kontaktuppgifter 

Sidan var mycket lätt att göra när man hade första sidans duplicering man jobbade på. 

Allt annat gick mycket snabbt att göra men det att texten stod i mitten av sidan måste 

jag koda för hand. Detta kan bero på att Jetstrap programmet kanske inte ännu fungerar 

till 100 % och man måste emellanåt ta och vänta att programmet återhämtade sig. Att 

göra sidan gick snabbt och den fungerade genast (se figur 14). 

 

 

 

Figur 14. Sida med kontaktuppgifter gjord med Twitter Bootstrap. 
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4.2.4 Sidan med bilder 

Denna sida var inte så lätt att göra med Twitter Bootstrap. Problemet var att objekten 

inte ville passa in i rätta platser. Det vill säga när man drag and droppade objekt på si-

dan var det svårt att rakt få dem in på rätt ställe. På denna sida hamnade jag flera gånger 

gå in och koda för hand för att få bilden och texten att finnas på rätt plats. Men när allt 

var insatt var resultatet bra och sidan såg bra ut (se figur 15). 

 

 

 

Figur 15. Sida med bilder gjord med Twitter Bootstrap. 
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4.2.5 Uppdatering av sidan 

Uppdateringen av en sida gjord med Twitter Bootstrap kräver kunnande i HTML-och 

möjligtvis CSS märkspråken. Detta på grund av att det inte finns något gränssnitt att 

jobba från, utan man måste göra ändringarna rakt in i koden.  

 

 

5 RESULTAT 

För att besökaren skulle uppleva webbsidan som intressant och trovärdig bör man följa 

de allmänna principerna som jag tar upp i kapitel 3, i byggprocessen. I kapitlet tas det 

också upp, vad annat man bör ta i beaktande då man planerar en enkel webbsida, till ex-

empel färger, visuell komplexitet och prototypikalitet. Webbsidorna jag konstruerat i 

kapitel 4 följer dessa linjer. 

 

Svaret på forskningsfrågan vilketdera system som är snabbare och behändigare att an-

vända då man bygger en enkel webbsida, presenterar jag i delsvar. Det tog längre tid att 

installera WordPress på servern, detta var orsaken till att Twitter Bootstrap sidan var 

snabbare att bygga. Twitter Bootstrap var lätt att använda ihop med Jetstrap. Användan-

det av Jetstrap gjorde att tillverkningen av koden för webbsidan var enklare en med 

WordPress. Fördelen med WordPress var att om det i fortsättningen behövs göras änd-

ringar, som till exempel lägga till sidor eller navigeringar, går det snabbare än med 

Twitter Bootstrap.  

 

Uppdateringen av sidan var lättare, då man använde sig av WordPress, på grund av 

WordPress klara användargränssnitt. Bakgrundskännedom av programmet krävs, men 

det är lätt att lära sig. Twitter Bootstrap är svår att uppdatera utan bred kunskap inom 

märkspråk. Detta betyder att om en person som köper webbsidan inte själv kan uppdate-

ra den, måste någon utomstående göra uppdateringarna.  

 

Själva sidornas byggande gick tidsmässigt ungefär lika snabbt. I tabell 1 nedan tar jag 

upp de olika delarna och ger poäng till dem (5 bra/lätt/snabbt och 0 dåligt/svårt/tog 

länge). 
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Tabell 1. Jämförelse mellan de olika systemen i byggnadsprocessen. Systemen får poäng från 5-0, 5 bra/lätt/snabbt 

och 0 dåligt/svårt/tog länge. 

 

Resultatet i min tabell, är att Twitter Bootstrap ihop med Jetstrap fick mera poäng än 

WordPress. Enligt min tabell betyder det att Twitter Bootstrap ihop med Jetstrap är bätt-

re/ lättare/ snabbare att använda då man bygger en enkel nätsida. Andra resultat som jag 

kom fram till under arbetet var systemens olikheter. Twitter Bootstrap använt via Jet-

strap var ett fungerande koncept. Systemet lämpar sig mycket bra för att göra enkla 

webbsidor. För mer komplicerade och större sidor börjar valet av system enligt mina 

egna iakttagelser, att luta mot WordPress (se tabell 2). Figur 16 baserar sig på mina 

egna iakttagelser och erfarenheter. Figuren visar att ju större sidan blir desto viktigare är 

det att använda WordPress istället för bara Twitter Bootstap, det finns dock undantag i 

till exempel stora företag där det finns människor för att sköta kodandet.  
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Figur 16. Figur, baserad på mina egna erfarenheter och iakttagelser, över den procentuella lönsamheten med att 

använda ett visst system. 

6 SLUTSATSER 

I detta arbete har jag gått igenom hur man kan tillverka en webbsida så att besökaren 

upplever det som intressant och trovärdigt. Jag har jämfört vilket system som är snabba-

re och behändigare att använda då man bygger en enkel webbsida, men också vilka sa-

ker som måste beaktas under byggprocessen. Jag har dessutom diskuterat om vilka sa-

ker som påverkar besökarens beteende på webbsidan. Jag behandlade också basen för 

hur synliga och konkurrenskraftiga sidor på internet konstrueras. 

 

Jag har lärt mig mycket om den psykologiska sidan av att bygga webbsidor. Mina tan-

kar och erfarenheter om systemen efter projektet är positiva. Båda sätten fungerade bra 

och jag fick gjort allt det jag ville. Själv har jag använt mig av WordPress så mycket att 

det för mig är ett tryggt sätt att göra webbsidor. Men i och med att jag nu insett hur lätt 

det är att konstruera sidor med Jetstrap, kommer jag troligen och använda mig av det 

också i framtiden. Det också på grund av att alla kunder inte nödvändigtvis har en server 

med stöd för PHP och MySQL. 

 

Framtiden för WordPress, Twitter Bootstrap och Jetstrap ser bra ut. Alla dessa utvecklas 

hela tiden och får bättre stöd för HTML5, CSS3 och bläddraren. Nu ser det ut att det 
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inte finns någon slut för utvecklingen, då man nu redan vet om nya lösningar inom re-

sponsivitet, 3D o.s.v. Men för att själv hänga med i allt det nya, måste man nog sätta tid 

till att följa med och läsa om utvecklingen. 
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