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Abstrakt 
 

Företaget Gepac Plast AB designar bärkassar till olika kunder och vill ha en 

tilltalande webbsida som fram häver deras arbetsområde. Samt en designfunktion på 

webbsidan som gör det möjligt för kunderna att skicka in egna designförslag för 

bärkassar till företaget. Med ett CMS system (Content Management System) för att 

bygga webbsidor ska de nya funktionerna till den existerande webbsidan skapas, 

med hjälp av plugin och ett dataprogram. Även en uppdatering av webbsidan ska 

utföras. Slutresultat för projektet fick blandat resultat med en lyckad uppdatering, 

medan den önskade designfunktionen inte är i bruk än så länge. 

Nyckelord: CMS, Webbsida, Plugin, Programmering. 
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1 Inledning 

 Att nå ut som företag med sina kunskaper och tjänster hos allmänheten kan vara 

en svår utmaning bland alla företagswebbsidor som finns ute idag på internet. Företaget 

Gepac Plast AB är ute efter att nå ut med deras arbetsområde till allmänheten som de 

anser att de är ensamma om som är design av bärkassar till företag och privatpersoner. 

 Under arbetsnamnet www.iPacdesign.se skulle en tidigare skapad webbsida 

vidareutvecklas åt företaget. När webbsidan skapades från början var syftet och 

önskemålen att framhäva företagets kunskaper, expertis och arbetsområde som är 

design av olika bärkassar.  

 Ett annat önskemål var även då en funktion som gör det möjligt för kunden att 

kunna designa egna bärkassar på webbsidan, ett önskemål som detta examensarbete 

bl.a. ska försöka uppfylla bland annat. 

  

 

1.1 Mål 

 Mitt mål med examensarbetet var att förbättra den existerande webbsidan med 

nytt innehåll, bättre kontroll över webbsidan och ny designfunktion. 

De mål som ska uppnås var: 

 

 Att få större kontroll över webbsidans struktur och design. 

 

 Ett mer dynamisk innehåll. 

 

 En funktion som gör att kunder och besökare ska kunna designa egna bärkassar. 

 

 

1.2 Syfte 

 Syftet med denna rapport är att dokumentera en längre arbetsprocess av ett CMS 

system för att skapa webbsidor. Rapporten ska dokumentera hur det är för en 

nyanvändare av ett CMS systemet att försöka nå sina mål med projektet och hur 

resultatet blev, vilka mål som uppnåddes och vilka som inte gjorde det.  

 Rapporten ska diskutera varför eventuellt inte vissa mål nås, vilka orsaker och 

faktorer det var som påverkade den utgången. 

 

 

1.3 Metod 

 För att nå målen med examensarbete blev att testa sig fram med hjälp av litteratur 

och guider på nätet, guider som var i både text- och videoform. Anledningen till att 

använda guider på nätet så pass mycket var för att kunna bli mer specifik i sökandet 

efter vissa lösningar. Med dagens stora informationsflöde är chansen att någon har råkat 

ut för samma problem som du, och förhoppningsvis har en lösningen eller en referens 

till en lösning rätt stor.  
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1.4 Frågeställning 

Under arbetes gång ska jag även ställa mig några frågor i användandet av ett CMS 

system för att bygga webbsidor, och sedan försöka svara på dem. De är:  

 

 1. Hur goda förkunskaper med funktioner och koder i PHP, HTML, CSS och 

databashantering som MySQL måste en CMS användare ha för att nå sina mål med 

webbsidan? 

 

 

 2. Hur fungerar det för en nyanvändare av ett CMS systemet att installera och 

använda olika plugin?  

 

 

 3. Hur bra är ett CMS system för att skapa och utveckla webbsidor? 

 

 

1.5 Avgränsning 

 Det som att begränsades var webbsidans design, det var mer funktionerna som 

det stora fokuset låg på. Även om ett mål var att få mer kontroll över webbsidan 

utseende och layout, så är designen ett senare projekt eventuellt. 
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2 Teknisk bakgrund 

 Det finns många olika tekniska termer att hålla reda på, detta är de mest 

visentliga i examensarbete. Informationen är hämtat ifrån olika informationswebbsidor, 

kurslitteratur och andra böcker.   

 

 

2.1 CMS 

 CMS (Content Management System/ Innehållshanteringssystem)   

CMS för webbsidor kallas det för ett webbpubliceringssystem (Web content 

management system/WCMS) men är mer känt dagligen som CMS. Syftet med CMS är 

att låta ett datasystem ta hand om den tekniska hanteringen av innehållet och samt stå 

för de avancerade funktionerna mm.  

 Ett CMS system har en databas och någon databashanterare som t.ex. MySQL 

som grund där innehåll sparas i och information och arbetsrutiner hämtas ifrån. 

Innehållet som sparas i databasen kan vara inställningar för utseende och 

innehållsstrukturer mm. För att komma åt det innehållet används olika program- eller 

Scriptsspråk som till exempel Java, PHP, Asp, eller Perl.
 
[1] 

 Fördelar med detta CMS systemet för webbsidor är att det bland annat ger en 

lättare åtkomst för utvecklaren/utvecklarna när material och filer mm kan sparas i en 

databas på t.ex. ett webbhotell. Således ger det en större flexibilitet när åtkomsten till 

dessa filer och material är tillgängliga från vilken dator som helst med 

internetuppkoppling och webbläsare, vilket också ger stora möjligheter till samarbete 

mellan olika utvecklare. Systemet är även lätt att redigera när innehållet virtualiseras 

mera, samt har möjligheter till tillämpningar av olika funktionsuppsättningar, likaså en 

snabbare webbuppgraderingar, och kan användas i olika språk. [2] 

 

  

2.1.1 Wordpress 
 

 Wordpress är en de mest använda CMS system för webbsidor. Programmet kan 

ses som först och främst för blogganvändare, men används mycket flitigt idag till 

vanliga webbsidor. Wordpress är gratis och skrivet i PHP och för datalagringen används 

MySQL som databashanterare.  

Wordpress skrevs 17 maj 2003, idag är den senaste versionen 3.0 och släpptes 

december 2011. [3] 

 Fig. 1, visar administrationspanelen för Wordpress som man kan komma åt från 

vilken dator som helst så länge användaren har internetuppkoppling och en webbläsare. 

 En av de största skillnaderna mellan CMS och att skapa webbsidor från grunden 

är att originalfiler mm. behandlas lokalt i en dator medan i ett CMS system kan 

användaren ladda upp alla filer till en databas, vilket gör att åtkomsten till dessa 

originalfiler blir mer smidig. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/MySQL
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 Fig.1: Administrationspanelen för Wordpress 

 

 

2.1.2 Plugin till Wordpress 

   Plugin utökar olika möjligheter till att utveckla din blogg- och webbsida. [4] 

Dessa plugin implementeras i systemet och ger möjligheter till att vidareutveckla 

webbsidan utöver de funktioner som ingår från grunden. Wordpress har en databas med 

över 18 000 plugin. [5] 

 

 

2.2 PHP 

 PHP (Hypertext Preprocessor) är ett skriptspråk som främst körs på webbservrar 

för att driva internetsajter med dynamiskt innehåll (det vill säga innehåll som genereras 

från till exempel databas eller besökarens formulärdata). PHP instruktioner läggs in i 

webbsidans html-kod och körs på servern varje gång någon hämtar webbsidan [6]. 

PHP:s huvudsakliga uppgift är att fungera som ett filter och tolkar källkoden med hjälp 

av en skriptmotor som kallas Zend Engine, och omvandlas det till ett slutresultat i form 

av en textström som skrivs ut [7] 

 PHP har sitt ursprung från 1995, när Rasmus Lerdorf en dansk/grönländsk 

programmerare utvecklade en samling Pearl-skript som kallades för PHP/FI (Personal 

Home Page/Forms Interpreter) i programmeringsspråket C.  

1997 utvecklade Rasmus Lerdorf tillsammans med Andi Gutmans och Zeev Suraski en 

helt ny version av PHP. Nya funktioner tillämpades som t.ex. möjligheter till att förena 

till olika databaser och stöd för objektorienterad programmering. Version som 

utvecklades då kallades för PHP 3.0 och släpptes 1998. År 2000 utvecklades och 

förbättrades PHP när version 4 och skriptmotor som heter Zend Engine uppkom. 

Version 5 av PHP från 2004 är helt uppbyggt kring den skriptmotor. PHP versionen 

som är ute nu är 5.4.5, version 6 har inte släppts än. [8] 

 

   

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skriptspr%C3%A5k
http://sv.wikipedia.org/wiki/Interpretator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Zend_Technologies
http://sv.wikipedia.org/wiki/Perl
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skript
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2.3 MySQL 

 MySQL är ett svenskutvecklat relationsdatabassystem som ingår i Open source, 

som använder sig av frågespråket SQL. SQL (Structured Query Language) är ett 

standardiserat språk som hämtar och modifiera data från olika tabbeler i en databas. [6]  

 MySQL är en av världens mest använda RDBMS (relational database 

management system) system och är skriven i C och C++. Utvecklades i Uppsala före 

2008 av Michael Widenius och David Axmark från MySQL AB som huvudsakliga 

utvecklare. Efter 2008 köptes MySQL AB av Sun Microsystems, och idag tillhör 

MySQL AB det Amerikanska datautvecklingsföretaget Oracle Corporation som köpte 

upp Sun Microsystems 2010. 

 Flera Open source programvaror för olika projekt som behöver ett RDBMS 

system använder sig ofta av MySQL som databashanterare, bl.a. CMS system för 

webbsidor som Wordpress, Joomla, Drupal mm. MySQL fungerar till de flesta 

plattformerna för olika dataoperativsystem 

 MySQL används även idag av större webbprofiler som Wikipedia, Facebook, 

Twitter och Youtube mm. [9] 

 Fig. 2. Administrationspanelen för MySQL som styrs i phpMyAdmin som följer 

med vid nedladdning av Xampp. Panelen visar bl.a. databastabbeler samt adressen för 

att koppla upp sig till databasen och tabellerna via PHP eller något annat skriptspråk. 

 

 

 
  

 Fig.2: Kontrollpanelen för databashanteraren MySQL i phpMyAdmin 
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2.4 Xampp 

 Gratis och öppen plattformswebbserver som kan installeras i datorn och fungerar 

i princip som en nätverksserver lokalt i dator. Xampp är skriven i 

programmeringsspråken PHP och Pearl, och har en Apache HTTP Server, samt MySQL 

för databashantering. [10]  

 Xampp tillåter webbutvecklare att arbete på sin webbsida utan att ha någon 

kontakt med nätet. Programmet laddas hem och genererar ett eget nätverk i datorn 

(localhost), filer mm läggs in i htdoc dokument och öppnas genom att skriva localhost 

på din webbläsare. 

 

 I Fig.3 visas Administrationspanelen för Xampp som är grunden till 

lokalnätverket i datorn.  

 

 
 

 Fig.3: Xampp Administrationspanel  

 

 

2.5 HTML 

 HTML (Hypertext Markup Language) är en webbstandard språket och används 

för att skriva webbsidor och bestämmer hur text och media mm ska presenteras för 

läsaren. [6] Webbläsare som Google Crome, Mozilla Firefox och Internet Explorer har 

som funktion att läsa av dessa html-koder och göra dem synliga och/eller hörbara för 

webbläsaren.  

 HTML bygger på begreppet hypertext som är ett informationssystem. Ett system 

där läsaren inte behöver läsa all text från början till slut, utan man kunde orientera sig 

fritt bland de delar som intresserade läsaren i texten. 

 Ett problem med HTML är det delvis kan vara svårt och rörigt att få en bra 

design med bara Html -koden, för att underlätta utseende och layout används CSS till 

HTML. [11] 
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2.6 CSS 

 CSS (Cascading Style Sheets) är ett kodspråk och en stilmall som ska underlätta 

kontrollen, och bestämmer utseenden och layout på webbsidor som är byggda på 

HTML eller XHTML. [6] 

Det finns tre sätt att inkludera CSS i html koden: 

 

 Inuti html dokumentet i ett element med olika stilattribut  

 

 I olika block i själva html koden. 

 

 En separat CSS fil som hänvisas till html dokumentet.
 
[12] 

 

 Att använd sig av CSS som stilmall är att föredra numera, och den internationella 

standard organisationen för World Wide Web, World Wide Web Consortium (W3C) 

främjar användning av CSS till HTML dokument. [13] 

 

. 

2.7 Firebug 

 Firebug är en gratis Open source mjukvaruprogram som är utvecklad av Mozilla 

Firefox och är ett verktyg för webbutveckling som underlättar redigeringen och 

kontrollen över webbsidors HTML, CSS, DOM, XHR koder och JavaScript. Firebug 

skrevs januari 2006 av Joe Hewitt, en av Firefox skapare. 

 Det går att redigeras direkt på en webbsida med hjälp av Firebug, som endast 

visar resultatet i laborationssyfte och påverkar inte sidans originaltillstånd.  

Det finns liknande verktyg för andra webbläsare som Opera Dragonfly, Google Chrome 

Inspector, Internet Explorer Developer Tools mm. [14] 
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3 Genomförande 

 Eftersom företagets originalwebbsida är upplagt på en nätserver blev valet att 

skapa ett nytt Wordpresskonto, och sen kopiera över alla filer från den gamla 

Wordpresskontot som ligger som en grund till originalsidan till det nya 

Wordpresskontot. Anledning till detta var för att kunna testa och laborera med olika 

tilläggsfunktioner samt experimentera med utseendet på webbsidan utan att förstöra 

originalet. 

 För att kunna arbeta och laborera med den nya webbsidan som i en vanlig 

nätserver användes programmet Xampp som en egen nätverkserver i datorn. Det nya 

Wordpresskontot öppnades genom Xampp och används enbart för att kunna redigeras 

och testa sig fram i. När alla filer kopierade till det nya kontot började första målet att få 

mer kontroll över webbsidan utseende och layout. 

 

 

3.1 Installation av Wordpresskonto 

 För att installera Wordpress i datorn måste man gå in på deras hemsida som är 

www.wordpress.org och ladda hem programvaran och paketera upp det. Det finns även 

www.wordpress.com, i det här fallet är programanvändaren kopplad till Wordpress 

egna databas. Programvaran i www.wordpress.org är för frianvändning av egen blogg 

och webbsida då användaren kan bestämma själv databas och nätserver till t.ex. ett 

webbhotell. När man har ladda hem Wordpress till datorn följer man instruktionerna 

och formuläret och skapar ett namn för webbsidan och en administrationspanel för att 

redigera webbsidan i. Viktigast är sedan är att koppla Wordpress till en 

databashanterare som MySQL eftersom hela systemets funktion för driva webbsidor 

bygger på en databas innehåll tillsammans med PHP instruktionerna.  

 

   

3.2 Utseende och design   

 En svårighet under webbsidans uppbyggnad var att kontrollen över webbsidans 

utseende och layout då tillsynes hade sina begränsningar eftersom HTML-koder till 

Wordpress är låsta till systemet och går inte att ta bort eller ändra på dem. Det tog även 

tid att hitta bland alla HTML och CSS koder och filer för de rätta funktionerna. För att 

lösa detta söktes guider på nätet vilket tillslut ledde till en Wordpress guide på 

www.youtube.com. Med hjälp av den videoguiden, [15] där användaren använde sig av 

ett program som heter Firebug för att redigera sin Wordpress webbsida, hittades en 

lösning.  

 Med programmet Firebug kan man markera ut stycken och delar på webbsidan 

som man vill redigera och koderna visas direkt samt i vilken fil dessa koder ligger i. 

Med Firebug kan man även testa vad som händer om man ändra, ta bort och redigera 

grundkoder mm. på webbsidan du arbetare med eller besöker. Således kan du se vilka 

funktioner koderna har till webbsidan. Att ändra webbkoderna via Firebug förändrar 

inte webbsidan från sin grund, den visar bara hur förändringen blir.    

 I det här fallet var oönskad text i html koderna som skulle redigeras bort från 

originalwebbsidan. I samma videoguide visades hur man kan hantera text som är låst i 

Html koden, vilket kunde hanteras genom att använda olika style CSS filer som är fria 

att redigera. Med dessa Style-filer och koder kan man placera om och ändra texter, 

ramar, menyer, färger mm. Således kan du som CMS användare styra fasta HTML 

texter, ramar mm. Och i det här fallet som figur 4-6 visar, placerades den fasta oönskade 

texten utanför den synliga ramen för besökare av webbsidan.  
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 Fig.4: Firebug, redigera av fast text i Html-kod Wordpress del 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Fig.5: Firebug redigering och borttagning av fast text i Html-kod del 2 
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 Fig.6: Style.css fil.  

 

 

 

3.3 Tilläggsfunktioner till webbsidan 

 Wordpress har många tilläggsfunktioner (plugin) att använda sig av och är 

inriktat till olika typer av användare. Det finns plugin för de flesta användare som har 

stora kunskaper inom t.ex. Ajax, PHP, JavaScript, Flash mm. För en användare som inte 

har något speciellt inriktat område kan det var en stor utmaning att hitta de rätta och 

önskade de funktionerna. Ett stort sökande kan då uppstå när det finns många plugin att 

välja mellan och att lära sig. Ett sökande som förmodligen minskar i tid när användare 

från mer vana i Wordpress och plugin.  

 För att få en mer dynamisk webbsida fattades beslutet att bildgalleri med rörliga 

bilder skulle implementeras i webbsidan för att få mer effekter. Anledning till det valet 

att göra så här var för att jag tyckte att webbsidan ser lite för stel ut med bara statiska 

bilder och texter. I dagens läge är vi så passa vana med hemsidor att det inte väcker så 

mycket uppmärksamhet om det inte finns något som sticker ut.  

 Ett sökande efter rätt plugin tog en viss tid men det sluta med en plugin som heter 

Grand Flash Album Gallery. 

 Andra funktionen som också var projektet och examensarbetets största mål, var 

att hitta en plugin som kopplar Wordpress till ett dataprogram för design av bärkassar. 

För att försöka få den funktionen verkställd blev den en plugin som heter WordPress 

Webserver. Sökandet efter denna plugin gick relativt snabbt eftersom den var tillsynes 

den enda plugin som kunde koppla Wordpress med dataprogrammet Adobe Flash 

Builder, ett dataprogram som återkommer senare i rapporten.    
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3.3.1 Grand Flash Album Gallery 

 Den färdiga webbsidan som ligger ute på nätservern kan tyckas sakna dynamik, 

vilket kan göra den lite stel och gammaldags, och önskemålet från både förtaget Gepac 

Plast AB och min sida var att göra den mer dynamisk. Lösningen blev att göra ett slags 

rörligt bildgalleri av photoshopbilder som skapades tidigare. Efter en viss tids sökande 

hittades och används tilläggsfunktionen Grand Flash Album Gallery, för en mer 

dynamisk startsida. Denna plugin blev en enkel lösning till något som kan vara 

tidskrävande att skapa på egen hand. Valet att göra så här var för att kunna spara tid till 

nästa plugin som av förmodan kommer bli tidskrävande 

 

 

3.3.2 WordPress Webserver 

 Den funktion som har varit det största önskemålet hos företaget Gepac Plast AB 

är att webbesökarna och kunder ska kunna designa egna bärkassar på webbsidan.  

 Inspirationen till denna designfunktion kom från en hemsida där besökaren kan 

designar knappar.[16] Användaren kunde där lägga in egna motiv, text och bilder mm. 

på webbsidan som sen designas till riktiga nålknappar.  

 Efter ett e-mail till företaget som använder sig av denna designfunktion blev 

svaret att de använder sig av ett flashprogram som heter Adobe Flash Builder. 

 För att kunna koppla programmet Adobe Flash Builder till Wordpress hittades 

efter lite sökande ett plugin som heter WordPress Web Service. Valet av detta plugin 

var enbart för att det förmodligen är den enda plugin som Wordpress har att erbjuda, 

som kan koppla ihop programmet Adobe Flash Builder med Wordpress, när inga andra 

plugin resultat dök upp.  

 Denna designfunktion blev också den största utmaning i examensjobbet, att 

försöka lära sig hur man får plugin funktionen att integrerar till programmet Adobe 

Flash Builder. Här blir förmodligen problematiken som störst när det kommer i 

användningen av olika CMS system, när en funktion inte vill vara verksam kan 

sökningen bland olika koder i CMS systemet bli en mycket svår uppgift. Speciellt bland 

PHP koder där kontrollen på dessa funktioner kan vara svårt att följa när man som CMS 

användare kan sakna struktur över dem, när de är skapade och skrivna av andra 

användare.  

 Trots att själva WordPress Web Service plugin har egna hjälpguider och 

hänvisningar (se fig.7) till att få plugin att integrera mellan olika dataprogram och 

Wordpress, kunde inte tilläggsprogrammet integrera med Adobe Flash Builder. 

 Ett långt sökande uppkom då för att kunna få plugin funktionen att kunna 

integrera. Ett sökande efter guider och information, i både text [17] och video [18] på 

nätet och böcker som har PHP [19] som ämnesområde har skett en längre tid nu. Det 

sker fortfarande idag eftersom plugin WordPress Web Service hjälpguide inte längre 

kan lokalisera problemet. 
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 Fig.7: WordPress Web Service hjälpguide 

 

 

3.4 Designprogram och språk 

 För att kunna verkställa själva funktionen till design av bärkassar direkt på 

webbsidan krävs det ett dataprogram och språk som ska genererar denna funktion.  

Själva designfunktionen som företaget Gepac Plast AB efterfrågade är en rätt sällsynt 

funktion (av egen sökning) bl.a. webbsidor.  

 Företaget knapp.se [16] som kontaktades via e-mail använde sig av som tidigare 

nämnt ett dataprogram som heter Adobe Flash Builder för sin designfunktion. Eftersom 

jag inte vet andra dataprogram som innehar samma funktion blev således 

dataprogrammet Adobe Flash Builder också det som användes till examensarbetet.  

 

 

3.4.1 Adobe Flash Builder 

 

 Adobe Flash Builder som är tidigare känd som Adobe Flex Builder är ett 

dataprogram för att mjukvaror utveckling, och är bygger på en plattform som kallas för 

Eclipse. 

 Att lära sig Adobe Flash Builder kan vara rätt krävande för någon med mindre 

erfarenhet av programmering. Även om dataprogrammet är byggt på Eclipse (som jag 

har varit kontakt med) och programmeringsspråket har sina likheter med Java kan det 

vara svårt att kunna skapa något från grunden när erfarenhet saknas. Lösningen blev 

helt enkelt att hitta guider och koder på nätet.  

 Koder hittades som också och användes till dataprogrammet men problemet låg i 

att dessa guider och koder som hittades på nätet tillhörde en äldre version av 

dataprogrammet vilket var Adobe Flex builder. Versionen jag använder mig av var lite 

mer modernare och med nyare funktioner och programmeringsspråk. Att försöka 

översätta de äldre koderna och språket från Adobe Flex Builder till det nyare Flash 

Builder med hjälp av böcker [20] och nätguider [21] blev en stor utmaning. Hittills har 

några grunder till funktionen börjat synas som fig. 8-10 visar. Det finns en lång 

arbetsprocess kvar att gå till mötes när allt detta samt att programmet måste integrera 

med Wordpress via en plugin som i nuvarande läge inte kan aktiveras. 

 Att få denna funktion i bruk kan anses vara en för stor utmaning för någon som 

för tillfället har begränsad kunskap inom programmering. Men det stora målet med 
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examensarbete låg i att få en fungerad designfunktion för bärkassar till företagets 

webbsida. Om resultat nås återstår att se i framtiden med mer lärdom av 

dataprogrammet. 

 

 

 
 

 

 Fig.8: Adobe Flash Builder programmeringskoder del 1 

 

 

 

 
 

 

 Fig.9: Adobe Flash Builder programmeringskoder del 2 
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 Fig.10: Adobe Flash Builder, Design läge 

 

 

3.5 Test av Webbsidan 

 Webbsidan har öppnats och testats på olika webbläsare som Explorer, Chrome 

och Firefox. De har liknande resultat och utseende även om Explorer gör att designen 

på vissa linjer blir lite extra tydliga, så fungerar webbsidan lika bra på alla webbläsare.  

 Webbsidan har även valideras med några endast några småfel och några 

påpekningar som lätt kan åtgärdas.  

 

 En anställd med mindre erfarenheter av webbsidor på förtaget Gepac Plast AB 

har testat webbsidan och finner den: 

 

 Fortfarande lätt att navigera i och trivsam. 

 Bättre med en dynamisk startsida med rörliga bilder. 

 Önskar att designfunktionen för bärkassar snart är i bruk snart. 

 Önskar lite mer igenkänningsfaktorer som gör en webbsida unik.  

 

 

3.6 Webbsidan idag 

 Webbsidan är i stora drag fortfarande sig lik, det som har förändrats är att ett 

rörligt bildgalleri har tillämpats på startsidan med hjälp av en plugin. Startsidan har 

blivit enligt önskemål blivit lite mer dynamisk, en funktion som förhoppningsvis kan 

utvecklas mer på hela webbsidan vid ett senare tillfälle. 

 Det som mer har förändrats på webbsidan är lite utseende och layout med hjälp 

av Firebug och CSS style filer. Oönskade texter har tagits bort och förändrats, även 

menyn har redigera lite med hjälp av samma filer och program. Funktionen att kunna 

designa en egen bärkasseprototyp är inte i bruk än och påverkar inte webbsidan för 

nuvarande, men förhoppnings ska den funktionen kunna komma i bruk inom en framtid. 
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4 Resultat och diskussion 

 Jag kom i kontakt med CMS systemet för webbutveckling under höstterminen 

2011 när jag skulle göra en webbsida åt företaget Gepac Plast AB. Det var ett system 

jag då aldrig hade använt förut.  

 Valet av CMS för webbsidor stod då mellan Joomla och Wordpress och efter att 

ha testat båda systemen blev valet Wordpress eftersom programmet är mer lätthanterligt 

och mycket enklare att komma igång med än Joomla enligt mig. Att använda sig av 

samma CMS system igen till examensarbete föll sig då rätt naturligt. Det skulle vara 

intressant att testa andra CMS system men på grund av tidsbrist blir det eventuellt ett 

annat projekt i framtiden 

 Att komma ingång efter ett par månaders uppehåll sätter sina spår. Första 

utmaningen blev att komma igång igen, och hitta tillbaka till CMS systemets 

uppbyggnad och filsystem vilket tog lite tid i början. Även andra delar i examensarbete 

skapade förseningar, som åtkomsten av webbsidans databas på webbhotellet som 

skapades under praktiktiden när lösenordet webbkontot till webbhotellet blev utbytt, 

vilket skapade förseningar. Så det gäller att hålla sig uppdaterad så mycket och länge 

som möjligt för det är lätt att tappa struktur över systemet vid ett mindre uppehåll. 

 Efter det har fokusen enbart varit på kontrollen över webbsidan och 

tilläggfunktionerna, som tagit upp nästan all arbetstid.  

 Största anledning till att all fokus just har hamnat på tilläggsfunktionerna är för 

jag tycker det intressant med integrationen mellan webbesökare och webbsidan, och 

skulle vilja kunna utveckla det. Det finns säkert andra delar jag skulle kunna sätta fokus 

på men i det här fallet med det här företaget som designar bärkassar känns 

designfunktionen extra intressant att kunna få användbar.  

 Du sätter oftast själv nivån på din webbsida med ett CMS system som 

Wordpress, från enkla och snabba bloggar till mer avancerade webbsidor, beroende på 

webbutvecklarens mål och kunskap. Nivån och utmaningen jag satt på mitt 

examensarbete har varit delvis höga, speciellt med designfunktionen för bärkassar, men 

det var en utmaning jag ville ta också för att testa mig själv och mina gränser.  

  Även om jag än så länge inte har nått visa önskande mål så har jag fått bättre 

inseende på Wordpress uppbyggnad med bl.a. sina fasta Html-koder så kan man ändå 

styra utseende, layout och funktioner mm. med hjälp av CSS och PHP koderna som är 

redigeringsfria för varje tema man väljer till sin webbsida. Problemet kan vara att hitta 

bland alla webbkoder och funktioner som finns i systemet, som är många, men det finns 

alltid hjälp att tillgå som t.ex. programmet Firebug, som kan leta upp HTML och CSS 

koder mm. snabbt och effektiv. Och med hjälp av de verktygen har webbsidan har 

ändrats lite i design, men designen är ett eventuellt senare projekt att sätta fokus på.  

 

 

4.1 Utvärdering av CMS systemet 

 Att ge sig in i ett CMS system som Wordpress kan vara krävande, speciellt om 

man lägger upp högre mål. Wordpress är i grunden lättskött och det är relativt enkelt, på 

en lättare nivå till att skapa en egen webbsida eller blogg. Utmaningen ligger i de större 

målen du som användare eventuellt vill nå med webbsidan.  

 Det finns plugin till systemet som är skapade av andra användare mm. som är 

väldigt användbara. Det är många att välja mellan och lära sig för en som är ny inom 

systemet, vilket är tidskrävande till en början. Trots att det kan vara svårt att hitta rätt 

plugin till en början blir det förhoppningsvis med mer erfarenheten av användningen av 

systemet lättare att avgöra vilka plugin som passar bäst för webbsidan man skapar.  

 CMS system som Wordpress, Joomla och Drupal, används flitigt numera av 

webbutvecklare som vill skapa webbsidor åt t.ex. företag mm snabbt, effektivt och med 

ett bra resultat. Även webbutveckling av nya funktioner till webbsidor känns mer 



 

  16             

 

möjligt med ett CMS system numera. Att bli delaktig i den utvecklingen skulle vara en 

bra utsikt om man vill bli en kunnig webbskapare i framtiden. 

 

 

4.1.1 Sammanfattning och utvärdering av valda plugin och funktionerna 

 

 Den första plugin (Grand Flash Album Gallery) jag valde till denna webbsida 

kändes lyckad eftersom den var lättanvänd och fungerar felfritt med många extra tillval, 

utseende och funktioner. Och resultatet blev en lite mer dynamisk startsida som både 

jag och företaget Gepac Plast AB kände var bättre.  

 Den andra plugin (WordPress Web Service) jag försökte använda mig av var 

svårare att få aktiverad. Det är en mycket informativ när det kommer till att installera 

och att försöka integrera med ett dataprogram som Adobe Flash Builder. Men på grund 

av bristande kunskaper gick det inte att få plugin WordPress Web Service att integrerar 

mellan Wordpress och Adobe Flash Builder, när plugin och dataprogram inte hittar 

varandra. 

 Det svåra med just designfunktionen är att den inte är så använd bland webbsidor 

överlag och detta gör att information och guider till den önskade funktionen, och 

WordPress Web Service plugin är begränsade även om det fanns vissa intressanta 

förslag. Men med mer erfarenhet inom programmering och CMS för webbsidor ska 

designfunktionen förhoppningsvis bli användbar.   

 

 

4.2 Avslutning 

 Av alla mål att försöka nå gick det mesta av tiden åt till designfunktionen för 

bärkassar, att försöka få tilläggsfunktionen WordPress Web Service och Adobe Flash 

Builder att integrera tillsammans. Just det målet kanske tog upp för mycket tid under 

examensarbete men jag kände att det var det största målet av de tre målen som jag 

verkligen ville nå.  

 De andra målen som jag skulle nå, som att få mer kontroll över webbsidan och 

göra den mer dynamisk, uppfyllde jag, och det är något jag kan fortsätta och utveckla 

med tiden.  

 Jag har idag ännu mer förståelse för CMS systemet för webbsidor och dess 

struktur, lika och hur viktigt uppkopplingen till en databas är och hur information och 

innehåll ska behandlas av en databashanterare som MySQL för att få ett fungerande 

system. Det var den största svårigheten jag hade när jag började använda Wordpress 

under hösten 2011, när byte av databas (från Xampp till webbhotellets databas) ställde 

till stora problem för mig. I dagens läge vet jag lite mer hur man löser sådana problem 

och behöver inte slösa tid och energi på det för mycket, men det finns mycket kvar att 

lära sig.  

 Det finns en relativ stor skillnad mellan att koda en webbsida från grunden i 

förhållande till ett CMS system som Wordpress och Joomla. Mycket har med 

möjligheterna att skapa bra webbsidor så snabbt och effektivt som möjligt utan onödiga 

begränsningar. Med ett CMS system för webbsidor har du enligt min mening den 

fördelen, att vara effektiv samt mer tillgänglig för samarbete. Tillgångarna till filer mm. 

blir mer flexibelt, när du som användare har all uppkoppling och åtkomst mot en 

databas.  

 Trots att du som användare är låst till ett system så kan det bli det fritt om du lär 

dig att utnyttja systemet funktion på ett smart och bra sätt. Att bygga en webbsida från 

grunden kan nu kännas mycket begränsat och tidskrävande numera, speciellt om man 

vill bygga webbsidor åt företag till exempel som ibland vill ha resultat snabbt.  
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 Det är även effektivt att använda plugin som finns i CMS systemet som är 

mycket effektiva och fungerar oftast bra. Det finns en stor bas med dessa plugin i 

Wordpress för olika inriktade kunskaper och slutmål med webbsidan hos 

webbutvecklaren.   

 Det handlar mest bara om hur mycket du som användare sätter dig in och lär dig 

systemet, oavsett om det är Wordpress, Joomla eller Drupal så finns möjligheten att 

skapa en webbsida efter egna mål och önskningar där. 
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5 Slutsatser 
 

5.1 Svar på frågeställningen 

 

 1. Hur goda förkunskaper med funktioner och koder i PHP, HTML, CSS och 

databashantering som MySQL måste en CMS användare ha för att nå sina mål med 

webbsidan? 

 

 Det är bra att ha någon form av förkunskaper inom webbkoder och funktioner 

innan man ger sig in i ett CMS system. Det underlättar mycket om man kan 

grundfunktionerna till HTML och CSS, och i ett CMS system är CSS filerna extra 

viktiga att kunna när det mesta av Html-koderna är låsta i systemet.   

Att kunna databashantering som MySQL är också en stor fördel att känna till innan, när 

ett CMS system som Wordpress är beroende av databaser. Flera onödiga och 

tidskrävande problem kan elimineras med lite förkunskaper inom relationsdatabaser. 

PHP är också en fördel att kunna innan om du som användare vill kunna göra större 

funktioner och utvecklingar på webbsidan, samt ha en god och problemfri koppling till 

din databas. 

 

   

 2. Hur fungerar det för en nyanvändare av ett CMS systemet att installera och 

använda olika plugin? 

 

 Installation av plugin var relativt olika, vissa plugin var lätta att hantera och tog 

inte lång tid att installera. I fallet med att få ett rörligt bildgalleri var samtidliga som 

testades lätta att installera, medan de mer avancerade plugin var svårare att få i bruk. De 

flesta plugin var informativa vid installation och hade en guide eller länk. 

 Det kan vara svårt för en ny användare att hitta rätt plugin i början bland alla 

inlagda i Wordpress databas, men med tiden blir det lättare att sortera ute de som passar 

just dig bäst som utvecklare. 

  

 

 3. Hur bra är ett CMS systemet för att skapa och utveckla webbsidor? 

 

 Att skapa webbsidor med hjälp av ett CSM system som Joomla, Wordpress eller 

Drupal har blivit ett populärt verktyg numera. Efter att ha testat systemet är det 

förstårligt när det är effektivt för mycket är redan färdig som grundkoder och med 

design och utseende och du kan som användare även ge dig tid att utveckla din 

webbsida till något större med bl.a. tilläggsfunktioner mm. 

 Du spara mycket tid som användare om är ute efter att skapa flera webbsidor 

effektivt, och du är även ständigt uppdaterad till nya funktioner och webbutvecklingar. 

Tillgången till webbsidan är även den mycket större och flexibel när det går att redigera 

och förändra från en valfri dator med nätuppkoppling och webbläsare.    

 

 

 

 

 

 



 

  19             

 

5.2 Vidare utveckling 

 Webbsidan är fortfarande under utveckling och mycket kommer med all säkerhet 

att förändras med tiden. Förhoppningsvis ska alla funktion bli användbara, även en stor 

fokusering kommer att utföras på design och utseende när tid ges. Med tiden ska en 

ökad kunskap i CMS systemet och andra dataprogram förhoppningsvis utvecklas på den 

personliga nivån också.  

 Fig.11 och 12 på nästa sida visar den tillfälliga utvecklingen som skett med en 

mer dynamisk startsida och borttagen text från Html-koden. Någon dag ska även 

designfunktionen förhoppningsvis bli användbar. 

 

 
 

 Fig.11: www.ipacdesign.se. startsida första versionen 

 

 

 

 
 

 Fig12: localhost/ipacdesign startsida senaste versionen 
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