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Sammanfattning 

Följande examensarbete gick ut på att skapa en ny hemsida åt restaurangen Tapas Bar & Deli. 

Beställaren Petter Thylin hade en stor önskan av att uppdatera layouten på deras dåvarande 

hemsida och att få en snyggare och mer användarvänlig webbsida för att presentera sin 

restaurang.  

Att på ett tydligt sätt presentera den mest relevanta informationen på sidan var det som ansågs 

som det mest vesäntliga enligt både beställaren och mig själv. Detta innefattade information 

om öppettider, adressuppgifter, kontaktuppgifter och de olika menyerna. Ytterligare krav från 

Petter var bland annat att behålla deras logotyp och även dess gröna färg. En annan viktig 

aspekt var att hemsidan även skulle fungera bra på mindre skärmar, till exempel smartphones 

och surfplattor. 

Webbsidan utvecklades lokalt i publiceringsverktyget WordPress med hjälp av mjukvaran 

WAMPserver, vilken tillåter den egna datorn att agera likt en webbserver. Detta innebar att 

webbsidan kunde färdigställas och godkännas av beställaren innan den publicerades på deras 

publika webbserver.  

WordPress fungerar idag som ett CMS-system och är därför ett väldigt lätt verktyg att 

underhålla för användaren. Då beställaren besitter begränsad kunskap inom detta område 

ansåg jag att WordPress var det bästa alternativet att använda mig av för att skapa deras nya 

hemsida. Dessutom fick jag i och med detta chansen att ytterligare utveckla mina kunskaper 

inom WordPress vilket var mitt mål med följande projekt. 

Samtliga krav från den kravspecifikation som jag och Petter tillsammans kom överens om 

innan detta projekt drog igång uppfylldes. Logotypen placerades i webbsidans header och 

större delen av hemsidan gick i olika nyanser av den gröna färg som önskades. Vidare 

presenterades relevant information på ett tydligt sätt i form av widgets på samtliga sidor. 

Genom en responsiv layout navigeras webbsidan framgångsrikt även på mindre skärmar. 

Nyckelord: WordPress, Tapas Bar & Deli, webbsida, hemsida, lokalt, CMS, responsiv, 

WAMPserver. 

 

 

 

 



 

Abstract 

The purpose behind this project was to create a new homepage for Tapas Bar & Deli. The 

client Petter Thylin’s wish was to update the layout on their previous homepage and get a 

better looking and more user friendly website to present their restaurant.  

The most important matter was to present relevant information about the restaurant in a clear 

way according to both me and the client. This included information regarding opening hours, 

address information, contact information and the different menus. Another demand from 

Petter was to keep the logo from their previous homepage as well as its green color. It was 

also important for the website to function well when navigated in smaller screens, such as 

smartphones and tablets. 

The website was created locally in the publishing platform WordPress thanks to the software 

WAMPserver, which allows the computer to act as a webserver. This meant that the website 

could be completed and approved by the client before it went public. 

WordPress functions as a CMS system and is there for a very user friendly tool. Because of 

that I decided it was the best alternative to use in order to create the homepage since the client 

has limited knowledge within this field. Another reason was for me to be able to get more 

knowledge about WordPress which was my goal with this project. 

All of the demands from the requirements specification that Petter and I agreed of before this 

project started were fulfilled. The logo was placed in the header and most of the website went 

in different shades of the green color that the client wished. Furthermore relevant information 

was presented in a clear way thanks to widgets on all pages. The website also functions well 

in smaller screen thanks to a responsive design. 

Keywords: WordPress, Tapas Bar & Deli, website, homepage, local, CMS, responsive, 

WAMPserver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Den här rapporten beskriver mitt examensarbete för en kandidatexamen i medieteknik vid 

Umeå Universitet under perioden 20140403 - 20140605. Jag vill tacka alla personer som på 

ett eller annat sätt bidragit till det här examensarbetet och vill speciellt nämna: 

Min handledare Kalle Prorok 

Min examinator Stefan Berglund 

Petter Thylin på Tapas Bar & Deli 

Alla testpersoner som ställde upp i användartestet 

Umeå, juni 2014 

Per Rosendal 
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1. Inledning                                                            

I detta kapitel beskriver jag bakgrunden, syftet och målsättningen med följande 

examensarbete i medieteknik.                                                                                                                                  

 

1.1 Bakgrund  

Bakgrunden till detta projekt var att det var dags för mig att genomföra mitt examensarbete i 

medieteknik på kandidatnivå. Jag bestämde mig tidigt att det var en webbsida jag ville skapa. 

Detta då webbdesign är något som intresserar mig och som jag ville utveckla mina kunskaper 

inom.  

Jag hade tidigare under utbildningens gång läst en handfull kurser som behandlar detta 

område och kände därför att jag hade en bra grund att stå på kunskapsmässigt. Webbdesign är 

dock något som kräver väldigt mycket träning och erfarenhet för att bli riktigt bra på och med 

följande projekt såg jag möjligheten att få träna ytterligare. 

Tapas Bar & Deli är en resturang i centrala Umeå som jag var i kontakt med redan för ett år 

sedan då jag genomförde mitt examensarbete på högskolenivå. Den gången hann ett annat 

företag före som jag valde att gå vidare med. Därför var det nu kul att få en ny chans att arbeta 

tillsammans med Petter Thylin som driver resturangen. Jag framförde mina idéer och 

synpunkter och lyssnade på vad han själv var missnöjd med gällande deras gamla hemsida. 

Därefter kom vi tillsammans överrens om en vision för den kommande webbsidan. 

Det vesäntliga för en restaurangs hemsida enligt mig är att information om öppettider, adress, 

kontaktuppgifter och menyer ska vara lätt att finna. Sidan ska vara lättnavigerad och 

användarvänlig vilket också var ett stort önskemål från Petter. För en kund som inte är bekant 

med restaurangen är det viktigt att denna information är tydligt presenterad. Inte minst 

kontakt –och adressuppgifter. 

En annan viktig aspekt idag är naturligtvis att webbsidan fungerar bra på mindre skärmar som 

surfplattor och smartphones då allt fler potentiella kunder surfar på dessa.  

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet för min egen del var naturligtvis att genomföra mitt examensarbete på ett 

så framgångsrikt sätt som möjligt och få en ökad kunskap och erfarenhet. För Tapas Bar & 

Deli handlade det om att uppdatera layouten på deras hemsida och få en snygg och 

användarvänlig webbsida för att presentera sin restaurang gällande meny, adress, 

kontaktuppgifter, öppettider med mera. Förhoppningsvis kan detta medföra en ökad kundkrets 

för restaurangen i framtiden.  
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2. Teori 

I följande kapitel ger jag en introduktion till verktyget WordPress, hur teman är uppbyggda, 

fördelen med att använda barnteman samt en genomgång av de programvaror jag jobbat i. 

 

2.1 Introduktion till WordPress 

WordPress [9] är ett modernt blogg- och publiceringsverktyg som använder databasen 

MySQL för datalagring och är skrivet i PHP.  Denna förkortning står för PHP: Hypertext 

Preprocessor [5] och är ett skriptspråk som körs på webbservrar. WordPress distribueras 

under en General public-licens, även förkortat GNU, vilket är en upphovsrättslicens för fri 

programvara [10]. Detta betyder att verktyget är gratis att både ladda ner och att använda. 

Eftersom programmet bygger på en öppen källkod har detta medfört att många användare idag 

själva utvecklar tillägg, teman och applikationer. 

WordPress har de senaste åren blivit oerhört populärt eftersom verktyget  är väldigt lätt att 

använda. Tack vare att en mängd tillgängliga teman bara är ett musklick bort har användaren  

möjlighet att designa sin webbsida utan krav på någon större kunskap. 

Innehållet på sidan blir tillgängligt genom en inloggningssida vilket medför att en FTP-klient, 

som används för att ladda upp filer till ett webhotell, ej nödvändigtvis behövs. Detta är något 

som ytterligare bidrar till WordPress användarvänlighet. 

På senare år har WordPress dessutom utvecklats till att kunna hantera hela sajter likt ett 

Content Management System, eller CMS-system. Detta är kortfattat ett verktyg för att 

separera innehåll från presentation. Med andra ord innebär det att användaren kan skapa sidor 

utan att behöva kunna HTML, vilket är ett märkspråk för hypertext och står för Hyper Text 

Markup Language. 
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Bilden ovan visar adminpanelen som är den första sidan användaren möts av efter inloggning. 

Denna sida nås genom att logga in på www.dinhemsideaddress.se/wp-admin, där 

dinhemsideaddress ska bytas ut mot adressen till själva webbsidan. Det är här som 

administrationsgränssnittet finns med samtliga funktioner grupperade i den vänstra kolumnen. 

Alla aktiviteter som utförs på webbsidan sköts härifrån. 

Webbsidor i WordPress består främst av två former av innehåll, nämligen inlägg och sidor. 

Skillnaden mellan dessa är att sidor är statiska och lämpar sig för presentation av långvarig 

information. Inlägg däremot presenteras i ett bloggflöde där det senaste hamnar längst upp på 

sidan där användaren vill att de publiceras. WordPress visar dessa som standard på startsidan 

även om detta är något som naturligtvis går att ändra.  

http://www.dinhemsideaddress.se/wp-admin
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Att skapa inlägg i WordPress är likt de flesta CMS-system väldigt enkelt. Från adminpanelen 

via den vänstra kolumnen klickar man sig vidare till Inlägg och Skapa nytt. Därefter är det 

bara att fylla inlägget med med rubrik och innehåll och sedan välja Publicera eller Spara som 

utkast. Det finns även möjlighet att tidsbestämma när dessa ska publiceras.  

Vidare finns även möjlighet att kategorisera samt sätta etiketter på sina inlägg. Detta är 

nyckelord som beskriver vad inlägget handlar om. Kategorier och etiketter är placerade till 

höger om redigeringsfönstret där inlägget skrivs och skapas genom Lägg till ny kategori och 

att därefter namnges. För att skapa etiketter skrivs dessa ut direkt i rutan Etiketter.  
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Sidor skapas i principt på samma sätt som inläggen. Via adminpanelen i den vänstra 

kolumnen klickar man på Sidor och Skapa ny. Enligt mig är det att föredra att först skapa alla 

sidor som ska finnas på webbplatsen och endast ange rubrikerna. Sedan när strukturen är klar, 

fylla sidorna med innehåll. Huruvida man väljer att publicera dessa direkt eller spara som 

utkast spelar dock ingen roll då de publicerade sidorna naturligtvis går att redigera i efterhand 

via adminpanelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2.2 Teman i WordPress 

Teman [10] är det som bestämmer utseendet på webbsidan. Dessa modifierar layouten utan att 

ändra den underliggande mjukvaran och det finns möjlighet att både köpa eller att använda 

gratisalternativ. Teman går antingen att finna direkt i WordPress eller genom att ladda ner 

från externa sidor. För att söka bland de teman som finns tillgängliga i WordPress är det bara 

att via adminpanelen välja Utseende, sedan Teman och därefter Installera teman. 

 

Där är det möjligt att antingen bläddra bland teman eller söka efter de specifika egenskaper 

som önskas. Samtliga teman kan förhandsgranskas för att se hur sidan kommer att se ut efter 

installation. För att ladda ner temat, klicka på Installera. Därefter är det bara att klicka på 

Aktivera. 

För att installera ett tema från en extern webbsida måste temat först laddas ned till datorn i 

form av en ZIP-fil och därefter laddas upp till WordPress. Denna ska dock inte packas upp. 

Precis som när ett tema som finns tillgängligt i WordPress installeras så klickar man sig 

vidare från adminpanelen via Utseende och sedan till Teman. Klicka på Installera teman och 

därefter på Ladda upp. För att aktivera temat klicka på Aktivera. 
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     2.2.1 Filer i ett tema 

Ett WordPresstema består av en samling filer, även kallade mallar, som tillsammans jobbar 

för att skapa ett grafiskt gränssnitt för en webbsida. För att ett tema överhuvudtaget ska 

fungera korrekt i WordPress krävs minst två filer, nämligen index.php och en stilmall kallad 

style.css, som sköter själva layouten av temat [8]. Normalt innehåller dock de flesta teman 

betydlig fler filer. Som ett exempel består temat Twenty Fourteen av följande 30 PHP-filer: 

404.php 

archive.php 

author.php 

category.php 

comments.php 

content-aside.php 

content-audio.php 

content-featured-post.php 

content-gallery.php 

content-image.php 

content-link.php 

content-none.php 

content-page.php 

content-quote.php 

content-video.php 

content.php 

featured-content.php 

footer.php 

functions.php 

header.php 

image.php 

index.php 

page.php 

search.php 

sidebar-content.php 

sidebar-footer.php 

sidebar.php 

single.php 

tag.php 

taxonomy-post_format.php 

Namnet avslöjar vad de flesta av dessa filer ansvarar för. På nästa sida följer en kort 

genomgång av de vanligaste PHP-filerna. 

 

 

https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/404.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/archive.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/author.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/category.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/comments.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/content-aside.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/content-audio.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/content-featured-post.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/content-gallery.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/content-link.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/content-none.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/content-page.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/content-quote.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/content-video.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/content.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/featured-content.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/footer.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/functions.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/header.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/image.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/index.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/page.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/search.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/sidebar-content.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/sidebar-footer.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/sidebar.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/single.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/tag.php
https://github.com/WordPress/WordPress/blob/master/wp-content/themes/twentyfourteen/taxonomy-post_format.php
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Index.php 

Index.php är huvudmallen i ett tema och är vanligen den mall som bestämmer hur blogginlägg 

visas. I standardinstallationen av WordPress är det med andra ord denna mall som bestämmer 

förstasidans utseende. Denna måste alltid finnas med i ett tema. 

Style.css 

Detta är stilmallen som styr layouten av temat och måste precis som index.php alltid finnas 

med. Style.css måste dessutom innehålla information om temat i form av kommentarer. Dessa 

ser ut på följande vis i Twenty Thirteen: 

/* 

Theme Name: Twenty Thirteen 

Theme URI: http://wordpress.org/themes/twentyfourteen 

Author: the WordPress team 

Author URI: http://wordpress.org/ 

Description: In 2014, our default theme lets you create a responsive magazine website 

with a sleek, modern design. Feature your favorite homepage content in either a grid 

or a slider. Use the three widget areas to customize your website, and change your 

content's layout with a full-width page template and a contributor page to show off 

your authors. Creating a magazine website with WordPress has never been easier. 

Version: 1.0 

License: GNU General Public License v2 or later 

License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html 

Tags: black, green, white, light, dark, two-columns, three-columns, left-sidebar, right-

sidebar, fixed-layout, responsive-layout, custom-background, custom-header, custom-

menu, editor-style, featured-images, flexible-header, full-width-template, 

microformats, post-formats, rtl-language-support, sticky-post, theme-options, 

translation-ready, accessibility-ready 

Text Domain: twentyfourteen 

 

This theme, like WordPress, is licensed under the GPL. 

Use it to make something cool, have fun, and share what you've learned with others. 

*/  

Header.php 

I header.php öppnas sidans bodytag och inkluderar all information som webbläsaren behöver 

för att kunna läsa in sidan korrekt. Utöver detta finns även bland annat metataggar och en länk 

till style.css. 

Footer.php 

Denna fil stänger sidans HTML-struktur och innehåller ofta information om copyright. 
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Sidebar.php 

Sidkolumnen innehåller ofta widgets, kategorier och navigering med mera. 

Single.php 

Single.php styr hur enskilda blogginlägg ska visas. 

Page.php  

Denna fil används för att visa en enskild sida och kan organiseras som undersidor i en 

navigering. 

Functions.php 

Följande fil fungerar likt ett WordPress-plugin och används för att skapa diverse funktioner åt 

temat. Till exempel widgets och specialmenyer möjliggörs genom add_theme_support( ). 

Header.php, sidebar.php och footer.php används för att bygga strukturen av temat och kan 

inte användas som som självständiga mallar. PHP-filer i ett tema sammarbetar med andra ord 

tillsammans för att skapa strukturen på sidan och hämtas genom <?php get_header(); ?>, 

<?php get_sidebar(); ?>, <?php get_footer(); ?>. 
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     2.2.2 Hierarkin i ett tema 

WordPress använder sig av query strings för att bestämma vilken mall som ska kallas för att 

visa en specifik sida. Först bestämmer WordPress vilken typ av sida som efterfrågas, till 

exempel startsida, söksida eller en kategorisida och så vidare. Därefter väljs vilken mall som 

passar enligt den bestämda hierarkin i WordPress, beroende på vilka mallfiler som finns 

tillgängliga i det aktuella temat.  

 

Shulp, M. (13 maj 2013). Hämtat från marktimemedia.com. 

Bilden ovan beskriver denna hierarki där index.php alltid kallas sist om övriga mallar saknas. 

Till exempel kommer home.php att kallas först när man besöker startsidan, finns inte denna 

kallas index.php. Ett annat exempel, för att rendera en statisk sida, is_page( ), söker 

WordPress efter mallar i följande ordning: 

Custom-template.php > Page{slug}.php > Page-id.php > Page.php > Index.php 

Med andra ord, om en viss mall inte existerar i temamappen kommer WordPress att leta efter 

nästa i följd till den slutligen kommer till index.php. 
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2.3 Barnteman 

Barnteman [11] (engelska: child themes) i WordPress är ett tema som ärver egenskaperna från 

ett annat tema, kallat huvudtema (engelska: parent theme). Barnteman används helt enkelt för 

att modifiera och lägga till nya egenskaper hos ett huvudtema. Detta är det säkraste sättet att 

förändra layouten och andra egenskaper för en webbsida i WordPress jämfört med att ändra 

direkt i huvudtemat.   

      2.3.1 Fördelen med barnteman 

Att använda sig av barnteman jämfört med att göra förändringar direkt i ett huvudtema har 

många fördelar. Det huvudtema som ett barntema utgår från agerar som ett framework 

innehållandes alla mallfiler och korrekt kod som behövs. Med andra ord allt som krävs för en 

fungerande webbsida i WordPress. Uppdateringar och nya versioner av mjukvaran som görs i 

huvudtemat påverkar inte dess tillhörande barntema. Detsamma gäller buggar och övriga 

ändringar som kan ske över tid. Om modifieringar däremot utförs direkt i huvudtemat, 

kommer dessa ändringar att gå förlorade vid eventuella uppdateringar.        

      2.3.2 Så fungerar barnteman  

Barnteman är enkla att både skapa och använda sig av så länge man förstår grunderna. Som 

minst krävs en stilmall, kallad style.css. Barnteman kan dock innehålla vilka mallfiler som 

helst inklusive functions.php. Detta innefattar även Java Script, bilder och så vidare. Filerna i 

ett barntema organiseras i en mapp precis som hos andra huvudteman. Ett barntema är med 

andra ord på många sätt ett vanligt tema, med undantaget att det utgår från ett huvudtema och 

är inte komplett på egen hand. 

Samtliga filer som existerar i ett barntema skriver över motsvarande filer i huvudtemat. Detta 

innebär att om en header.php är inkluderad i barntemat och även finns representerad i 

huvudtemat, kommer den förstnämna att användas. WordPress letar alltid efter mallfiler i 

barntemat först och därefter i huvudtemat. Det är dessutom fullt möjligt att skapa mallfiler i 

ett barntema som inte existerar i det huvudtema det utgår från. 

Det finns dock ett undantag gällande hur ett barntemas filer överskriver huvudtemats dito, 

nämligen functions.php. Istället för att skriva över, kommer denna fil att laddas tillsammans 

med functions.php i huvudtemat. Mer specifikt just före.  
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      2.3.3 Att skapa ett barntema 

Som jag nämnde tidigare är en style.css den enda fil som krävs i ett barntema även om det är 

möjligt att skapa och använda sig av vilka mallfiler som helst. Detta är dock den enda 

obligatoriska. För att förklara för WordPress att stilmallen tillhör ett barntema krävs följand 

kod längst upp i deklarationen: 

Template: temat-jag-valt 

 

Temat-jag-valt byts ut mot namnet på det tema som agerar huvudtema. Till exempel skulle ett 

barntema till Twenty Thirteen skrivas enligt följande: 

Template: twentythirteen 

Det är med andra ord egentligen inte namnet på temat, utan snarare namnet på mappen som 

temat ligger i, som ska anges. Denna mapp återfinns i wp-content/themes/. 

Hela deklarationen längst upp i stilmallen ser alltså ut enligt följande: 

/* 

Theme Name: Mitt child theme 

Theme URI: http://my-dummy-url.com 

Description: Min-beskrivning-av-temat 

Author: Mitt Namn 

Author URI: http://my-url.com/ 

Template: twentythirteen 

Version: 1.0 

*/ 

Stilmallen sparas därefter i en mapp namngiven med namnet som valts på det barntema den 

representerar och laddas sedan upp till wp-content/themes/, där även dess huvudtema ligger.  

Denna stilmall kommer sedermera att skriva över huvudtemats style.css då WordPress som 

bekant kommer att ladda den istället. Därmed försvinner också hela huvudtemats layout och 

varje element måste redefinieras i barntemats stilmall. Detta är så klart inte speciellt önskvärt 

och själva poängen med barntemat försvinner till viss del. För att undvika detta scenario 

importeras huvudtemats stilmall genom att lägga till följande rad: 

@import url(‘../twentythirteen/style.css’); 

Alltså: 

 

/* 

Theme Name: Mitt child theme 

Theme URI: http://my-dummy-url.com 

Description: Min-beskrivning-av-temat 

Author: Mitt Namn 

Author URI: http://my-url.com/ 

Template: twentythirteen 

Version: 1.0 
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*/ 

@import url(‘../twentythirteen/style.css’); 

På följande vis har man huvudtemats layout att utgå från, med möjlighet att vidarutveckla 

densamma genom att lägga till nya definitioner under @import. 

Precis som med vilket annat tema som helst aktiveras barntemat därefter genom:  

Adminpanelen  > Utseende > Teman. 

      2.3.4 Arbetsgång 

Nedan går jag igenom arbetsgången för skapandet av ett barntema med Twenty Thirteen som 

huvudtema genom ett enkelt exempel, att ändra bakgrundsfärg. 

Skapa barntemat 

Börja med att skapa en mapp och ange namnet på barntemat, jag väljer i detta fall 

twentythirteenchild. Som bekant krävs en style.css med rätt deklaration längst upp i 

stilmallen. Skapa därför en tom fil i programmet Dreamweaver eller liknande och ange den 

nödvändiga informationen, inklusive @import för att inkludera Twenty Thiteens stilmall: 

 

/* 

Theme Name: Twenty Thirteen Child 

Theme URI: http://my-dummy-url.com 

Description: Barntema åt Twenty Thirteen 

Author: Per Rosendal 

Author URI: http://my-url.com/ 

Template: twentythirteen 

Version: 1.0 

*/ 

@import url(‘../twentythirteen/style.css’); 

 

Leta fram de element som ska stylas 

I följande exempel är det alltså bakgrundsfärgen som ska ändras. För att ta reda på vad den 

kallas för och var den är definierad i huvudtemat, finns användbara verktyg till hjälp. Själv 

använder jag mig av FireBug som är ett tillägg till Firefox. Det finns även andra alternativ till 

andra webbläsare, exempelvis Granska element i Chrome. 
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Genom att starta FireBug och klicka på det område jag är intresserad av att ändra, får jag reda 

på att bakgrunden är definierad enligt följande:  

background-color: #FFFFFF; 

Jag får även reda på div id:et: 

.site{} 

Detta är all information som behövs för att åstakomma förändringen jag är ute efter. 

Ange de nya definitionerna i barntemat 

Nu är det dags att göra dessa ändringar i barntemats stilmall. Allt som krävs är att ange 

namnet på det aktuella elementet, med de nya definitionerna efter @import: 

/* 

Theme Name: Twenty Thirteen Child 

Theme URI: http://my-dummy-url.com 

Description: Barntema åt Twenty Thirteen 

Author: Per Rosendal 

Author URI: http://my-url.com/ 

Template: twentythirteen 

Version: 1.0 

*/ 

@import url(‘../twentythirteen/style.css’); 

 

.site { 

                  background-color: #B3432B; 

            } 
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Ladda upp och aktivera barntemat 

Efter att stilmallen sparats med de nya ändringarna är det dags att ladda upp barntemat till 

WordPress. Väl där dyker den upp bredvid övriga tillgängliga teman genom Inställningar > 

Utseende > Teman. 

 

 

Klicka på Aktivera och bakgrundsfärgen är därmed ändrad oavsett framtida uppdateringar i 

huvudtemat. 
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2.4 Programvaror 

De programvaror jag använde mig av under projektets gång var följande: 

WAMPserver  

FireBug  

Dreamweaver 

FileZilla  

Axure 

WAMPserver 

WAMPserver är en programvara som som tillåter datorn att fungera som en webbserver och 

innehåller bland annat Apache 2, PHP och MySQL [7]. Genom kontrollpanelen 

PhpMyAdmin kan man på ett enkelt sätt skapa och hantera sina databaser. 

Fördelen med att jobba lokalt är att den gamla webbsidan kan ligga publikt under tiden som 

den nya utvecklas. Genom att använda WAMPserver kan diverse förändringar av layouten 

göras lokalt först och sedan laddas upp till den publika webbservern, istället för att webbsidan 

ska ligga nere vissa perioder under utvecklingsfasen.  

FireBug  

FireBug är ett webbutvecklingsverktyg som tillåter användaren att granska webbsidors 

HTML, CSS, DOM och Javascript med mera [4]. Programmet fungerar som ett tillägg till 

webbläsaren Mozilla Firefox och är gratis att använda.  

Genom att markera diverse element på en webbsida ger FireBug information om hur dessa är 

definierade och namngivna samt på vilken rad de är representerade i stilmallen. Detta är till 

stor hjälp under utvecklingen av ett barntema då namngivelsen på elementen i orginaltemat 

måste återges i barntemat för att kunna skriva över dessa. FireBug erbjuder även möjlighet att 

redefiniera element för att testa olika layoutlösningar i realtid. 

Dreamweaver 

Dreamweaver är ett redigeringsverktyg för både OS X och Windows, utvecklat av Adobe 

Systems [1]. Verktyget erbjuder utveckling i både kod –och designläge samt tillåter bland 

annat användaren att validera projekt med onlinefunktionen W3C Markup Validation Service. 

FileZilla  

FileZilla är en FTP-klient (File Transfer Protocol), som stödjer FTP, SFTP och FTPS [3]. 

Mjukvaran används bland annat för att ladda upp filer till en webbserver. 
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Axure 

Axure är ett program som används för att skapa Hi-fi-prototyper av webbsidor och 

applikationer. Arbetsytan är uppdelad enligt följande: 

Sitemap (hierarkisk lista over sidorna) 

Widgets 

Masters (mallfiler) 

Page area (designytan) 

Page notes and interactions 

Widget annotations and interactions 

Det finns även möjlighet att generera HTML-prototyper [2]. 
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3. Genomförande 

I detta kapitel går jag först igenom ett användartest [6] av den Hi-fi jag skapade i mjukvaran 

Axure och därefter en genomgång av hur Tapas Bar & Delis hemsida blev till.  

 

3.1 Användartest  

Introduktion  

Jag valde att skapa en Hi-fi av Tapas Bar & Delis kommande hemsida i Axure. Prototypen 

bestod av de sidor och element som senare skulle återfinnas på den färdiga webssidan. 

Beställaren Petter Thylin var tydlig med att sidan skulle vara lättnavigerad och tydlig. Det jag 

därför ville få ut av användartestet var att se hur väl detta önskemål mötts genom layouten jag 

arbetat fram.  

 

Jag ville framhäva relevant information gällande öppettider och vägbeskrivning i form av en 

karta genom att placera dessa direkt på startsidan i vad som senare skulle vara widgets.  

Ett nyhetsflöde och länk till deras Facebooksida återfanns även de som widgets. 

Menyn valde jag att lägga centrerad längst upp under logotypen med de menyalternativ som 

framgick i kravspecifikationen. De olika mat –och dryckesmenyerna placerade jag under 

menyalternativet Meny i form av en dropdown-lista. Kontaktformulär och adressuppgifter 

valde jag att lägga på sidan Kontakt. Adressen presenteras även i footern. 

 

Jag agerade testledare och testpersonerna bestod av fem personer i åldrarna 24 till 58 år. 
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Hi-fi 

                                       

 



20 
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Uppgifter 

Följande menyalternativ återfanns på sidan: 

Tapas 

Bar 

Vinotek 

Meny 

Kontakt 

 

Meny innehöll dessutom dessa undermenyer i form av en dropdown-lista: 

 

Tapas  

Tapas Combomeny 

Tapas Dryckesmeny 

Tapas Vinmeny 

Tapas Craft Brew 

 

Uppgiften gick ut på att navigera sig till den  information jag ansåg vara mest relevant att på 

ett enkelt sätt tillskansa sig gällande en hemsida för en restaurang:   

 

De olika menyerna  

Kontaktformuläret 

Adressuppgifter 

Öppettider 

Då öppettiderna var presenterade i en widget direkt på startsidan och därmed svår att missa 

var denna uppgift möjligen något överflödig, trots det valde jag att ha med den ändå.  
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Testpersoner  

Merparten av restaurangens kunder som kommer att besöka hemsidan ansåg jag ungefär ligga 

inom åldersspannet 20 till 60 år. Med anledning av det valde jag att försöka täcka hela detta 

spektrat så gott det gick med Emil 22 år som yngsta testperson till den äldste, Rolf 63 år.  

Samtliga deltagare representerade i min mening den vanlige användaren i form av 

internetanvändning inom den åldersgrupp de representerade.  

 

Dessa deltog: 

 

Emil Stenvall, 22 år 

Oscar Johansson, 24 år 

Joakim Öhman, 25 år 

Anna Rosendal, 35 år 

Rolf Stenvall, 63 år 

    

Testperson 1 – Emil Stenvall 

Emils första uppgift var att finna Tapas Combomeny. Han började med att hovra över 

menyalternativet Meny och klickade därefter på Tapas Combomeny vilket tog honom till den 

sida han var ute efter. Därefter bad jag honom leta fram öppettiderna. Då han noterat dessa 

vid en första anblick på startsidan klickade han direkt på Hem för att återfinna dessa. Efter det 

var det dags att finna adressuppgifterna vilket han åstakom direkt genom att klicka på Kontakt 

och fann där även kontaktformuläret. 

Kommentar:   

 

”Lätt att hitta det man söker efter och vill ha information om utan en  

massa onödiga saker. Tydlig och stilren design.” 

 

Testperson 2 – Oscar Johansson 

Jag bad Oscar att finna menyn Tapas som första uppgift. Han klickade då utan att tänka efter 

på Tapas vilket blev fel då detta är en sida med information om deras mat. Därefter hovrade 

han över Meny och fann i dropdown-listan vad han letade efter. Till skillnad från föregående 

testperson hade Oscar inte noterat öppettiderna på startsidan och gick istället till Kontakt då 

jag bad honom finna dessa. Han valde sedan att klicka på Hem och hittade då rätt. Till sist bad 

jag honom finna adressuppgifterna vilka han noterat redan på sidan Kontakt och återvände 

därför dit. 

Kommentar: 

 

”Slarvigt av mig att klicka direkt på Tapas. Sidan känns logisk och har  

informationen man är ute efter på en restauranghemsida.” 
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Testperson 3 – Joakim Öhman 

Sist ut bland de yngre deltagarna var Joakim som fick i uppgift att först leta upp 

adressuppgifterna. Istället för att gå till sidan Kontakt som de två tidigare testpersonerna 

gjorde valde han istället att scrolla ner på startsidan och fann informationen i footern. Efter 

det bad jag honom finna menyn Tapas. Detta lyckades han med genom att hovra över Meny 

och klickade sig därefter till rätt sida. Till sist var det dags att leta fram kontaktformuläret 

vilket han gjorde utan några bekymmer genom att direkt klicka på Kontakt. 

Kommentar: 

 

”Bra att kunna ta sig till alla menysidor direkt från startsidan utan att måsta  

klicka på en massa sidor för att ta sig dit. Även bra att ha öppettider och 

adressuppgifterna på startsidan.” 

 

Testperson 4 – Anna Rosendal 

Nästa person att genomföra testet var Anna som fick i uppgift att finna Tapas Vinmeny. 

Jämfört med övriga testpersoner valde hon att direkt klicka på Meny istället för att hovra över 

densamma vilket tog henne tillsidan Meny som innehåller länkar till de olika menyerna. 

Därifrån klickade hon sig vidare till rätt sida. Efter det bad jag henne finna öppettiderna vilket 

hon gjorde med en gång genom att klicka på Hem. Därefter var det dags att leta fram 

adressuppgifterna. För att göra detta valde hon att snabbt kolla på startsidan utan att notera 

adressen i footern och klickade därefter på Kontakt för att istället finna informationen där 

tillsammans med kontaktformuläret. 

Kommentar:  

 

”Bra att öppettiderna finns direkt på startsidan så man slipper leta sig fram.  

Bra och logisk design som gör det lätt att hitta det man söker.” 

 

Testperson 5 – Rolf Stenvall 

Äldst bland testpersonerna med sina 63 år var Rolf. En stor anledning att göra sidan 

lättnavigerad är för just den målgrupp som Rolf representerar. Den första uppgiften jag gav 

honom var att finna menyn Tapas. Precis som Oscar klickade han först på menyalternativet 

Tapas för att sedan hovra över Meny och fann därefter vad han letade efter. Efter det bad jag 

honom att finna öppettiderna vilket han gjorde med en gång genom att klicka på Hem. Att leta 

fram adressuppgifterna var nästa uppgift vilket han gjorde genom att scolla igenom startsidan 

och fann dessa i footern. Kontaktformuläret hittade han därefter genom att direkt klicka på 

Kontakt. 

Kommentar: 

 

”Förutom missen jag gjorde med menyn så gick det bra, är såklart logiskt                             

att den ska ligga under menykategorien. Lätt att hitta den information men                            

är ute efter.” 
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Resultat  

Personerna som deltog i testet hade inga problem att lösa uppgifterna de fick och lyckades på 

ett smidigt sätt att navigera sig fram till de olika sidorna. Detta var också vad jag ville få ut av 

användartestet. Sidan skulle vara lättnavigerad och på ett tydligt sätt kommunicera den 

information som är relevant för besökarna.  

Testpersonerna gillade att öppettider och adressupgifter fanns direkt på startsidan och att alla 

mat –och dryckesmenyer gick att nå från densamma. 

Då deltagarna i detta test sträckte sig mellan åldrarna 22 – 63 år kände jag att layouten var väl 

anpassad för den intressentgrupp jag ansåg skulle komma att använda sig av webbsidan. 

 

3.2 Skapande av webbsidan 

Tapas Bar & Delis kommande webbsida utvecklades lokalt på min dator med hjälp av 

mjukvaran WAMPserver som tillåter datorn att fungera som en lokal webbserver. Tack vare 

det kunde restaurangens gamla sida ligga publikt under hela utvecklingsfasen. 

     3.2.1 Upprättande av lokal webbserver 

Jag började med att installera WAMPserver i c:\wamp genom att ladda ner den senaste 

versionen, 2.5 och följde därefter standardinstallationen.  

 

Sidan på bilden ovan nås genom att ange http://localhost/ i adressfältet. Genom att klicka på 

phpmyadmin under Tools kommer man till gränssnittet som administrerar databaser. 

http://localhost/
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Väl där skapade jag en ny databas som jag döpte till tapas.  

 

I mappen c:\wamp\www\ skapade jag sedan en undermapp som även den döptes till tapas. Det 

är i denna mapp som WordPress senare installerades i. 

     3.2.2 Installation av WordPress lokalt 

Att installera WordPress lokalt fungerar på samma sätt som att göra det på en publik 

webbserver. Den senaste versionen laddades ner som en ZIP-fil och packades upp till 

c:\wamp\www\tapas. En av filerna som finns i WordPressmappen kallad wp-config-

sample.php ser ut enligt följande: 

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // 

/** The name of the database for WordPress */ 

define('DB_NAME', 'database_name_here'); 

/** MySQL database username */ 

define('DB_USER', 'username_here'); 

/** MySQL database password */ 

define('DB_PASSWORD', 'password_here'); 

/** MySQL hostname */ 

define('DB_HOST', 'localhost'); 

 

/** Database Charset to use in creating database tables. */ 

define('DB_CHARSET', 'utf8');                                              

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ 

define('DB_COLLATE', ''); 
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Denna redigerades sedan enligt mina önskemål: 

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // 

/** The name of the database for WordPress */ 

define('DB_NAME', 'tapas'); 

/** MySQL database username */ 

define('DB_USER', 'root'); 

/** MySQL database password */ 

define('DB_PASSWORD', ''); 

/** MySQL hostname */ 

define('DB_HOST', 'localhost'); 

 

/** Database Charset to use in creating database tables. */ 

define('DB_CHARSET', 'utf8');                                              

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ 

define('DB_COLLATE', ''); 
 

Jag angav bland annat namnet på den databas jag just skapat i WAMPserver och sparade filen 

som wp-config.php. 

Därefter besökte jag följande adress: http://localhost/tapas/wordpress/wp-admin/setup-

config.php och föjlde standardinstallationen av WordPress. Denna innefattar att fylla i 

bloggens namn, lösenord och e-postaddress. Efter att dessa steg var avklarade var WordPress 

därmed installerat lokalt på datorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost/tapas/wordpress/wp-admin/setup-config.php
http://localhost/tapas/wordpress/wp-admin/setup-config.php
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     3.2.3 Konfiguration av Dreamweaver 

Med den lokala databasen skapad och WordPress installerat var det dags att konfigurera 

Dreamweaver enligt mina önskemål.   

 

Detta åstakom jag genom att öppna programmet och klicka på site och sedan new site. 

Därefter namngav jag site name och angav adressen till local site folder där mina 

WordPressfiler placerats. 
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Nästa steg var att ange namnet på servern, välja typ av anslutning nämligen Local/Network 

samt att ange adressen till min rotmapp. 

Efter detta hade jag fått kontakt med mina WordPressfiler och klickade på min index.php och 

sedan på Discover Related Files för att få mina php-filer sammanhängande. På detta sätt hade 

jag sedan möjligheten att redigera min style.css och därmed layouten på webbsidan i realtid 

direkt i Dreamweaver. 
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     3.2.4 Struktur, innehåll och layout 

Struktur  

 

Jag fortsatte därifrån genom att installera det tema jag tänkt använda mig av, nämligen 

Twenty Thirteen, som ser ut enligt bilden ovan i orginalutförande. Jag skapade även mitt 

barntema genom att skapa ett CSS-dokument och ange följande:  

/* 

Theme Name: Twenty Thirteen Child 

Theme URI:  

Description: Twenty Thirteen Child Theme 

Author: Pelle 

Author URI:  

Template: twentythirteen 

Version: 1.1.7 

*/ 

 

@import url("../twentythirteen/style.css"); 

Barntemat sparades därefter i en undermapp till föräldratemats mapp.  

Via adminpanelen skapade jag sedan de olika sidorna som skulle ingå i webbsidan. De sidor 

som skapades namngavs enbart för att fyllas på med innehåll i ett senare skede. 
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Följande sidor skapades: 

Hem 

Tapas 

Bar 

Vinotek 

Meny 

Tapas 

Tapas Combomeny 

Tapas Dryckesmeny 

Tapas Vinmeny 

Tapas Craft Brew 

Kontakt 

Sidan Hem var den jag ville använda mig av som startsida och bloggdelen som Twenty 

Thirteen använder sig av som startsida standardutförandet togs bort. För att åstakomma detta 

gick jag via adminpanelen till Inställningar och därefter till Läsa och kryssade sedan i En 

statisk sida under alternativet Startsidan visar. I listan över tillgänglig sidor valde jag sedan 

Hem som startsida.  

Samtliga sidor som skapats skulle användas som statiska sidor. Av den anledningen valde jag 

att ta bort möjligheten för besökare att kommentera dessa genom att ange följande i mitt 

barntema: 

#respond { 

display: none; 

} 

Med samma metod tog jag även bort sökrutan i menyn och rubrikerna som automtiskt visas 

längst upp på varje sida genom: 

site-header .search-field { 

display: none; 

} 

 

.entry-title {  

display: none; 

} 
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Med alla sidor på plats var det dags att skapa menyn vilket görs väldigt enkelt i WordPress. 

Nämligen genom att via adminpanelen klicka sig till Utseende och sedan Menyer. I fliken 

Namn för meny namngav jag min meny till ny meny och därefter klickade jag på Skapa meny. 

I fliken Hantera positioner valde jag min nya meny och klickade sedan på Spara.  

Under rubriken Sidor är samtliga sidor som finns tillgängliga listade och i denna angav jag 

vilka sidor som skulle ingå i menyn. Dessa dök sedan upp i mitten av skärmen under 

Menystruktur och genom att dra utvalda sidor ett steg åt höger skapas undersidor. Detta i sin 

tur skapar en såkallad dropdown-meny. 

 

Nästa steg var att ladda upp Tapas Bar & Delis logotyp i headern. Innan det valde jag dock att 

ta bort texten som Twenty Thirteen använder i standardutförandet. Detta genom att via 

adminpanelen navigera mig till Utseende och vidare till Sidhuvud. På den sida som dök upp 

kryssade jag ur rutan Visa text i sidhuvudet tillsammans med din bild. Logotypen som skulle 

användas sparades i en mapp inne i mitt barntemas mapp. Sökvägen till denna angavs sedan i 

mitt barntemas functions.php enligt följande: 

function twentythirteenchild_custom_header_setup() { 

$args = array( 

// Text color and image (empty to use none). 

'default-text-color'     => '', 

'default-image'          => '%2$s/images/headertapas2.png', 
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Innehåll  

Nästa skede i utvecklingsfasen var att börja fylla webbsidan med innehåll för att sedan 

enklare kunna styla elementen på sidan. Jag började med att lägga in text och bilder på 

respektive sidor. 

 

För att lägga in bilderna klickade jag på Lägg till media som infinner sig uppe till vänster 

ovanför textredigeringsfönstret. I dialogfönstret Infoga media som därefter dyker upp finns tre 

olika sätt att ladda upp bilder. Antingen genom att klicka på Välj filer, Infoga från URL eller 

genom att bara dra och släppa en bild från den egna datorn. Oavsett metod flyttas man 

därefter till Mediebibloteket där den uppladdade bilden visas med diverse 

redigeringsalternativ i en kolumn till höger. Bilderna centrerades och infogades med 

storleksalternativet Stor, där övriga alternativ är Liten och Medium, för att få ett homogent 

utseende. Undantaget var fyra bilder på startsidan som infogades som ett galleri. Ett sådant 

skapades genom alternativet Skapa galleri och därefter laddades upp på samma sätt som de 

övriga bilderna. 

Vidare valde jag att installera ett antal tillägg i form av en karta från Google Maps och en 

plugin från Facebook som infogades i form av widgets samt ett kontaktformulär som 

infogades på sidan Kontakt. Tilläggen går att finna både direkt i WordPress eller via andra 

webbsidor precis som teman. Även själva installationsprocessen påminner om varandra.  
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För att installera tilläggen klickade jag på Tillägg i adminpanelen och sedan Lägg till ett nytt. 

Därefter letade jag rätt på de tillägg jag önskade och installerade dessa genom att klicka på 

Installera nu. 

För att använda sig av kontaktformuläret krävdes sedan bara att konfigurera detta enligt mina 

önskemål i WYSIWYG-läge och därefter infoga följande på sidan: 

[contact-form-7 id="97" title="Kontaktformulär 1"] 

 

De två övriga tilläggen infogades dock som tidigare nämnt i form av widgets. Temat Twenty 

Thirteen använder sig av två möjliga placeringsalternativ för dessa, i footern eller i en sidebar, 

där jag valde det senare. För att placera mina widgets på önskad plats drog jag de utvalda 

tilläggen från vänster i bilden ovan under Tillgängliga widgets till Sekundärt widgetfält. 
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Jag valde dessutom att använda mig av ytterligare två widgets. En textwidget för öppettiderna 

samt en för de senaste inläggen som senare skulle användas för aktuella nyheter rörande 

restaurangen. 

Layout 

Med innehållet på plats var det dags att i mitt barntema börja layouta webbsidan enligt mina 

och beställarens önskemål och synpunkter. Hela CSS-filen finns bifogad i kapitlet Bilaga. 

Nedan går jag igenom layoutandet i stora drag.   

Jag började med att ändra bredden på sidan från orginaltemats 1600px till 2200px för att se 

bra ut även på bredare skärmar genom: 

.site { 

max-width: 2200px; 

} 

Detsamma gjordes även för min header och meny enligt: 

.site-header { 

background-size: 2200px !important; 

} 

.navbar { 

max-width: 2200px; 

} 

Headern i sin helhet såg ut enligt följande, där .site-header .home-link är Tapas Bar & Delis 

logotyp som jag satte till 200px i höjd: 

.site-header .home-link { 

color: #B8B308; 

min-height: 200px; 

} 

.site-header { 

background-repeat: repeat !important; 

background-size: 2200px !important; 

} 

Nedan följer menyn där jag definierade färger, hovereffekter och textstorlek för både menyn 

och undermenyerna enligt följande: 

.navbar { 

max-width: 2200px; 

background-color: #f0efcd;  

} 

.site-header .search-field { 

       display:none; 

} 
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.nav-menu .current_page_item > a,  

.nav-menu .current_page_ancestor > a,  

.nav-menu .current-menu-item > a,  

.nav-menu .current-menu-ancestor > a { 

     color: #ed6d00; 

          font-style: normal; 

} 

ul.nav-menu ul a:hover, .nav-menu ul ul a:hover { 

      background-color: #ed6d00; 

} 

ul.nav-menu, div.nav-menu > ul { 

        margin: 0; 

          padding: 0; 

} 

.nav-menu .sub-menu, .nav-menu .children { 

          background-color: #B8B308; 

text-align: left; 

border-radius: 1em; 

} 

.nav-menu li:hover > a, .nav-menu li a:hover, .nav-menu li:focus > a, .nav-menu li 

a:focus { 

       background-color: #B8B308; 

          color: #FFFFFF; 

text-decoration: none; 

border-radius: 1em; 

} 

.nav-menu li a{ 

         color: #B8B308; 

          font-size: 18px; 

} 

Som jag nämnt tidigare valde jag även att ta bort sökfältet.  

Min footer valde jag att styla på följande vis: 

.site-footer { 

background-color: #F0EFCD; 

color: #242301; 

font-size: 14px; 

text-align: center; 

} 

.site-footer a { 

color: #B8B308; 

} 

.site-footer a:hover { 
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color: #ed6d00; 

text-decoration: none; 

} 

.site-info:before { 

content: "Tapas i Umeå | Storgatan 44 | 903 26 Umeå | 090-70 10 11"; 

display: block; 

} 

Med andra ord genom att definiera färger, textstorlek och placering på texten genom text-

align. Efter content följer den text som visas i footern, nämligen Tapas Bar & Delis adress –

och kontaktuppgifter. 

Efter dessa element gick jag vidare med att styla mina widgets. Här ändrade jag även 

typsnittet från det som Twenty Thirteen normalt använder och skapade rundade hörn genom 

border-radius. Mina widgets för kartan, nyheterna och Facebook såg ut enligt följande: 

.widget { 

background-color: #f0efcd; 

font-family: "Source Sans Pro",Helvetica,sans-serif; 

          font-size: 17px; 

          margin: 30px 0 24px; 

padding: 20px; 

border-radius: 1em; 

} 

.widget .widget-title { 

font-family: Bitter,Georgia,serif; 

font-size: 18px; 

margin: 0 0 10px; 

font-weight: bold; 

font-style: normal; 

color: #ed6d00; 

} 

.widget a { 

color:#B8B308; 

} 

.widget a:hover { 

color:#ed6d00; 

text-decoration: none; 

} 

div.crafty-social-buttons .crafty-social-caption { 

color: #ed6d00; 

display: inline-block; 

font-family: Bitter,Georgia,serif; 

font-size: 18px; 

font-style: normal; 

font-weight: bold; 
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padding-right: 1em; 

vertical-align: middle; 

} 

 

Min widget för öppettiderna stylade jag enligt följande: 

.textwidget{ 

color: #B8B308; 

font-family: "Source Sans Pro",Helvetica,sans-serif; 

font-size: 17px; 

} 

 

.textwidget p { 

margin:0px; 

} 

Därefter skapade jag även rundade hörn för bilderna på sidan med undantag för galleriet på 

startsidan. Jag gav även dessa en ram genom: 

img.alignnone { 

border: 2px solid #B8B308; 

margin: 5px 0; 

border-radius: 1em; 

} 

img.aligncenter { 

border: 2px solid #B8B308; 

margin: 5px auto; 

} 

.entry-content img, .entry-summary img, .comment-content img[height], 

img[class*="align"], img[class*="wp-image-"], img[class*="attachment-"] { 

border: 2px solid #B8B308; 

} 

Vidare ändrade jag färgerna tillhörande kontaktformuläret från dess standardutförande för att 

passa in bättre på webbsidan enligt följande: 

button, input, textarea { 

background-color: #F0EFCD; 

border: 2px solid #B8B308; 

font-family: inherit; 

padding: 5px; 

} 

input:focus, textarea:focus{ 

background-color: #B8B308; 

} 
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button, input[type="submit"], input[type="button"], input[type="reset"] { 

-moz-border-bottom-colors: none; 

-moz-border-left-colors: none; 

-moz-border-right-colors: none; 

-moz-border-top-colors: none; 

background: linear-gradient(to bottom, #E05D22 0%, #ED6D00 100%) repeat 

scroll 0 0 transparent; 

border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #B93207; 

border-image: none; 

border-radius: 2px 2px 2px 2px; 

border-style: none none solid; 

border-width: medium medium 3px; 

color: #FFFFFF; 

display: inline-block; 

padding: 11px 24px 10px; 

text-decoration: none; 

} 

Efter det valde jag att definiera mina rubriker på följande sätt: 

h2 { 

color: #ED6D00; 

} 

h3 { 

color: #B8B308; 

font-size: 28px; 

} 

h6 { 

font-size: 18px; 

margin: 25px 0; 

color: #B8B308; 

} 

På menysidorna önskade beställaren Petter en ”informationsruta” angående matmenyn som 

jag valde att styla enligt följande: 

pre { 

background: none repeat scroll 0 0 #F6F5E1; 

border: 2px solid #B8B308; 

border-radius: 1em; 

color: #242301; 

font-family: "Source Sans Pro",Helvetica,sans-serif; 

font-size: 16px; 

margin: 20px 0; 

overflow: auto; 
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padding: 20px; 

text-align: center; 

white-space: pre-wrap; 

word-wrap: break-word; 

} 

      3.2.5 Publikation 

Efter att webbsidans layout var färdigställd och även godkänd av beställaren var det dags att 

ladda upp denna till Tapas Bar & Delis webbhotell. Först ändrades uppgifterna i filen wp-

config.php till deras databasuppgifter. 

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // 

/** The name of the database for WordPress */ 

define('DB_NAME', 'tapasbardeli_se'); 

/** MySQL database username */ 

define('DB_USER', 'tapasbardeli_se'); 

/** MySQL database password */ 

define('DB_PASSWORD', '********'); 

/** MySQL hostname */ 

define('DB_HOST', 'localhost'); 

/** Database Charset to use in creating database tables. */ 

define('DB_CHARSET', 'utf8');                                              

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ 

define('DB_COLLATE', ''); 

 

Därefter laddades samtliga WordPressfiler inklusive mitt barntema upp till one.com, vilket är 

det webbhotell som Tapas Bar & Deli använder sig av, genom filuppladdningsprogrammet 

FileZilla. 
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Efter att ha angett i Värd, Protokoll, Kryptering, Användare och Lösenord klickade jag på 

Anslut. 

 

Med en anslutning upprättad var det sedan bara att ladda upp de berörda filerna genom att dra 

dessa från vänster i bilden ovan till servern till höger i bild. 
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4. Resultat 

Följande kapitel presenterar det färdiga resultatet av webbsidan gällande innehåll, layout samt 

navigation och funktionalitet. 

4.1 Innehåll 

Den färdigställda hemsidan består av följande sidor: 

 Hem 

 Tapas 

 Bar 

 Vinotek 

 Meny 

- Tapas 

- Tapas Combomeny 

- Tapas Dryckesmeny 

- Tapas Vinmeny 

- Tapas Craft Brew 

 Kontakt 

Sidorna som är markerade med en punkt är syns direkt i navigationsmenyn medan de sidor 

som är markerade med bindesträck representerar undermenyerna.  

På nästa sida följer en resumé över vad dessa sidor innehåller. 
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Hem 

 

Bilden ovan presenterar Tapas Bar & Delis startsida. Denna innehåller en större bild och ett 

galleri på diverse maträtter och uteserveringen. Vidare följer en text som presenterar 

restaurangen. Till höger ligger en sidebar innehållande mina widgets i form av öppettider, 

karta, länk till restaurangens Facebooksida och aktuella nyheter. Denna återfinns på samtliga 

sidor. I footern finns adressuppgifter och telefonnummer angett. 
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Tapas 

 

Följande sida inleds med en bild följt av en text som presenterar maträtten tapas och även 

restaurangen Tapas Bar & Deli. 
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Bar 

 

En sida som presenterar Tapas Bar & Delis öl i form av bild och text. 
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Vinotek 

 

På denna sida följer information om Tapas Bar & Delis vinotek och innehåller förutom bild 

och text även en länk. 
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Meny 

 

 

Följande sida länkar till de olika menyerna som Tapas Bar & Deli erhåller och erbjuder även 

möjlighet att ladda ner menyerna i PDF-format. 
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Tapas 

 

Sidan Tapas presenterar tapasmenyn som Tapas Bar & Deli erbjuder. Samtliga menyer är 

uppbyggda på samma sätt för att ge återge ett homogent utseende. En inledande bild på delar 

av maträtterna följt av en informationsruta och därefter själva menyn. 
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Tapas Combomeny 
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Tapas Dryckesmeny 
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Tapas Vinmeny 
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Tapas Craft Brew 
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Kontakt 

 

Sidan Kontakt innehåller information angående bokningar och annan praktisk information 

samt ett kontaktformulär. 
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4.2 Layout 

Layouten på webbsidan har tillkommit genom önskemål från beställaren tillsammans med 

mina egna synpunkter. Petter ville ha en modern och framför allt lättnavigerad hemsida, där 

besökaren enkelt kunde finna den mest relevanta informationen.  

Vad gäller designen var ett av kraven att jag skulle använda mig av Tapas Bar & Delis 

logotyp och även dess gröna färg. Av den anledningen valde jag att låta hela webbsidan gå i 

olika nyanser av färgen #B8B308 som logotypen använder sig av. Bordern runt bilderna och 

kontaktformuläret, länkar, öppettiderna, bakgrunden på dropdown-menyn och maträtternas 

menyrubriker tilldelades samma färgkod. Vidare valde jag att färgsätta navigationsmenyn, 

mina widgets, footern, informationsrutorna på matmenyn och bakgrunden på 

kontaktformuläret i en ljusare nyans av denna färgkod. Detta för att skapa en 

sammanhängande layout och känsla.  

Även texten utgick från samma gröna färgkod. Denna valde jag dock att ge en väldigt mörk 

nyans ur användbarhetssynvinkel för att vara lätt att läsa. 

Den logotyp beställaren ville använda sig av innehöll även en orange färg, nämligen färgen 

#ED6D00. Denna valde jag att använda mig av på webbsidan för att liva upp layouten. 

Rubrikerna på samtliga sidor, widget-rubriker, valt menyalternativ, hovereffekt på 

navigationsmenyn samt skicka-knappen på kontaktformuläret tilldelades denna färgkod. 

Texten på sidan valde jag att vänsterställa för att ge plats åt mina widgets till höger på 

webbsidan.Utöver det anser jag också att det är ett snyggare alternativ än centrerad dito. 

För att ge webbsidan ett mindre stelt uttryck valde jag att skapa rundade hörn genom att sätta 

border-radius till 1em på mina widgets, hovereffekter på navigationsmenyn, 

informationsrutorna på menyerna samt bilder med undantag av galleriet på startsidan. 

Vad gäller matmenyerna valde jag att göra indrag på maträtternas text samt ge den en annan 

färg för att urskillja dessa från övrig informativ text på webbsidan.  

4.3 Navigation och funktionalitet 

Som tidigare nämnt ville Petter att det skulle vara lätt för användaren att finna vad denne 

söker efter på webbsidan. Med andra ord skulle sidan vara användarvänlig och lättnavigerad. 

För att tillfredsställa detta önskemål valde jag att framhäva relevant information på ett tydligt 

sätt.   

Av den anledningen skapade jag widgets som finns tillgängliga på samtliga sidor till höger på 

webbsidan. I dessa valde jag att placera ut information angående öppettider samt en karta till 

restaurangen längst upp. Vidare skapade jag en widget som länkade till Tapas Bar & Delis 

Facebooksida vilket var ett önskemål från beställaren samt en widget med aktuella nyheter.  
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Förutom kartan valde jag dessutom att ange adressuppgifter i form av text och placerade dessa  

i footern för att på så sätt vara tillgänglig på samtliga sidor. De finns även angivna på sidan 

Kontakt. 

Samtliga sidor på webbsidan går att nå direkt från startsidan genom dropdown-menyn under 

sidans header. Detta för att på ett så smidigt sätt som möjligt kunna navigera sig till den 

önskade platsen så fort och enkelt som möjligt. 

Färgerna på sidan som jag nämnde i föregående kapitel valde jag att gå i olika nyanser av 

grönt med inslag av orange. Detta för att försöka skapa en homogen layout som inte stör och 

på så sätt göra innehållet på sidan lättare att finna. 

Vidare valde jag temat Twenty Thirteen som huvudtema att modifiera då detta är Responsivt. 

Detta innebär är att layouten på sidan anpassas efter storleken på den skärm användaren 

använder sig av. Det var nämligen ett önskemål från beställaren att webbsidan skulle fungera 

bra även i mobiler och på surfplattor. 

För att göra webbsidan mer synlig i sökmotorer så valde jag att skapa permalänkar som är 

lättare att finna för användaren. Dessa ser ut på följande sätt: 

http://www.tapasbardeli.se/vinotek/  

Istället för: 

http://www.tapasbardeli.se/?p=123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tapasbardeli.se/?p=123
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5. Diskussion 

Detta projekt gick ut på att skapa en snyggare och mer lättnavigerad hemsida åt Tapas Bar & 

Deli, vilket jag också tycker att jag lyckats med. Beställaren Petter Thylin blev nöjd med 

resultatet och jag inbefriade kraven från den kravspecifikation som vi tillsammans kom 

överrens om.   

Webbsidan är skapad i WordPress vilket var ett önskemål från min sida och genom att vara ett 

CMS-sytem förenklas deras jobb att uppdatera sidan. Hemsidan är lättnavigerad och består av 

samma menyalternativ som deras gamla hemsida.  

 

Logotypen och den gröna färgen är kvar och som tidigare nämnt valde jag att färgsätta resten 

av webbsidan i olika nyanser av grönt med inslag av orange. Detta för att skapa en layout som 

inte stör och ger ett rörigt utseende för att på så sätt göra innehållet på sidan lättare att finna. 

 

Tack vare den responsiva layouten temat Twenty Thirteen erbjuder fungerar också webbsidan 

på mindre skärmar i form av smartphones och surfplattor. 

 

Navigationsmenyn består av undermenyer i form av dropdown, en bättre karta och sidan är 

sammankopplad med sociala medier i form av en länk till deras Facebooksida.  

 

Den enda delen av kravspecifikationen som inte inbefriades var gällande en video som fanns 

på Tapas Bar & Delis gamla hemsida. Tanken var till en början att den även skulle återfinnas 

på denna webbsida men Petter ändrade sig och ville använda sig av en bild istället. 

 

Under arbetets gång har jag haft en kontinuerlig kontakt med Petter och bollat olika idéer 

fram och tillbaka. Detta var något som underlättade arbetet och minskade risken för en 

missnöjd beställare.  

 

Då hemsidan utvecklades lokalt på min egen dator kunde därmed hela webbsidan färdigställas 

och godkännas av Petter innan den publicerades. Tapas Bar & Delis gamla hemsida kunde 

dessutom tack vare detta ligga uppe publikt under hela utvecklingsfasen. Dessa två 

anledningar är enligt mig den stora fördelen med att skapa eller uppdatera webbsidor lokalt. 

 

Jag har tidigare under utbildningens gång jobbat i WordPress, bland annat då jag genomförde 

mitt examensarbete för högskoleexamen. Anledningen till att jag återigen ville jobba i detta 

verktyg var för att jag varje gång lär mig något nytt. Jag känner att jag har en enormt mycket 

större kunskap efter att ha genomfört detta projekt i jämförelse med vad jag hade för ett år 

sedan. Min önskan är att efter avslutad utbildning jobba med webbdesign i allmänhet och 

WordPress i synnerhet. Jag såg med andra ord detta projekt som en chans att ytterligare 

tillskansa mig kunskap om verktyget WordPress.  
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Sammanfattningsvis har detta projekt varit väldigt givande. Att personligen utveckla mina 

kunskaper och samtidigt inbefria beställarens önskemål var vad jag hoppades att få ut av mitt 

examensarbete. Förhoppningsvis kan den nya hemsidan locka fler kunder till Tapas Bar & 

Deli och även underlätta för Petter att underhålla densamma.  
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7.     Bilaga 

 

Barntema 

/* 

Theme Name: Twenty Thirteen Child 

Theme URI:  

Description: Twenty Thirteen Child Theme 

Author: Pelle 

Author URI:  

Template: twentythirteen 

Version: 1.1.7 

*/ 

@import url("../twentythirteen/style.css"); 

 

body { 

color: #242301;  

background: #ffffff;  

} 

.site { 

background-color: #ffffff;  

max-width: 2200px; 

border-left: 0px solid #F2F2F2; 

border-right: 0px solid #F2F2F2;  

} 

.site-header .home-link { 

color: #B8B308; 

min-height: 200px; 

} 

.site-header { 

background-repeat: repeat; 

background-size: 2200px; 

} 

.entry-header, .entry-content, .entry-summary { 
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margin: 0 auto; 

max-width: 645px; 

width: 100%; 

}     

.entry-meta { 

margin: 10px auto; 

max-width: 645px; 

width: 100%; 

} 

.entry-meta a { 

color: #B8B308; 

} 

.entry-meta a:hover { 

color: #ed6d00; 

text-decoration: none; 

}     

.entry-content a, .comment-content a { 

color: #B8B308; 

} 

.entry-content a:hover, .comment-content a:hover { 

color: #ed6d00; 

text-decoration: none; 

} 

.entry-title {  

display: none; 

} 

.entry-content .page-links a, .page-links a { 

border:none; 

padding: 5px 11px; 

text-decoration: none;  
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} 

.entry-content .page-links a:hover, .page-links a:hover { 

border:none; 

padding: 5px 11px; 

text-decoration: none;  

} 

.page-links a, .page-links > span { 

border: 0px solid #FFFFFF; 

padding: 5px 10px; 

text-decoration: none; 

} 

.paging-navigation .meta-nav { 

border-radius: 50% 50% 50% 50%; 

color: #FFFFFF; 

display: inline-block; 

font-size: 26px; 

padding: 3px 0 8px; 

text-align: center; 

width: 50px; 

} 

.main-navigation { 

text-align: center; 

} 

.page-header { 

background-color: #B8B308;    

} 

.comment-author .fn { 

word-wrap: break-word; 

} 

del { 

color: #B8B308; 
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} 

.navbar { 

max-width: 2200px; 

background-color: #f0efcd;  

} 

.site-header .search-field { 

display:none; 

} 

.nav-menu .current_page_item > a,  

.nav-menu .current_page_ancestor > a,  

.nav-menu .current-menu-item > a,  

.nav-menu .current-menu-ancestor > a { 

color: #ed6d00; 

font-style: normal; 

} 

ul.nav-menu ul a:hover, .nav-menu ul ul a:hover { 

background-color: #ed6d00; 

} 

ul.nav-menu, div.nav-menu > ul { 

margin: 0; 

padding: 0; 

} 

.nav-menu .sub-menu, .nav-menu .children { 

background-color: #B8B308; 

text-align: left; 

border-radius: 1em; 

} 

.nav-menu li:hover > a, .nav-menu li a:hover, .nav-menu li:focus > a, .nav-menu li a:focus { 

background-color: #B8B308; 
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color: #FFFFFF; 

text-decoration: none; 

border-radius: 1em; 

} 

.nav-menu li a{ 

color: #B8B308; 

font-size: 18px; 

} 

h3.menu-toggle { 

color: #B8B308; 

} 

.wp-caption .wp-caption-text, .entry-caption, .gallery-caption { 

font-size: 18px; 

font-style: italic; 

font-weight: 300; 

line-height: 1.2; 

} 

body.single p.single-excerpt-caption { 

margin: 0 0 0 3%; 

font-size: 16px; 

font-style: italic; 

font-weight: 300; 

line-height: 1.2; 

} 

img.alignnone { 

border: 2px solid #B8B308; 

margin: 5px 0; 

border-radius: 1em; 

} 

img.aligncenter { 

border: 2px solid #B8B308; 

margin: 5px auto; 
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} 

.entry-content img, .entry-summary img, .comment-content img[height], img[class*="align"], 

img[class*="wp-image-"], img[class*="attachment-"] { 

border: 2px solid #B8B308; 

} 

.attachment .hentry { 

background-color: #F0EFCD; 

} 

.widget { 

background-color: #f0efcd; 

font-family: "Source Sans Pro",Helvetica,sans-serif; 

font-size: 17px; 

margin: 30px 0 24px; 

padding: 20px; 

border-radius: 1em; 

} 

.widget .widget-title { 

font-family: Bitter,Georgia,serif; 

font-size: 18px; 

margin: 0 0 10px; 

font-weight: bold; 

font-style: normal; 

color: #ed6d00; 

} 

.widget a { 

color:#B8B308; 

} 

.widget a:hover { 

color:#ed6d00; 

text-decoration: none; 

} 

.textwidget{ 
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color: #B8B308; 

font-family: "Source Sans Pro",Helvetica,sans-serif; 

font-size: 17px; 

} 

.textwidget p{ 

margin:0px; 

} 

div.crafty-social-buttons .crafty-social-caption { 

color: #ED6D00; 

display: inline-block; 

font-family: Bitter,Georgia,serif; 

padding-right: 1em; 

vertical-align: middle; 

font-size: 18px; 

font-weight: bold; 

font-style: normal; 

} 

.site-footer .widget-area, .sidebar .site-footer { 

text-align: center; 

} 

.home .entry-thumbnail { 

width: 300px; 

margin-right: 15px; 

} 

.home .entry-thumbnail img { 

border: 1px solid #000; 

}  

h2 { 

color: #ED6D00; 

} 

h3 { 
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color: #B8B308; 

font-size: 28px; 

} 

h6 { 

font-size: 18px; 

margin: 25px 0; 

color: #B8B308; 

} 

pre { 

background: none repeat scroll 0 0 #F6F5E1; 

border: 2px solid #B8B308; 

border-radius: 1em; 

color: #242301; 

font-family: "Source Sans Pro",Helvetica,sans-serif; 

font-size: 16px; 

margin: 20px 0; 

overflow: auto; 

padding: 20px; 

text-align: center; 

white-space: pre-wrap; 

word-wrap: break-word; 

} 

button, input, textarea { 

background-color: #F0EFCD; 

border: 2px solid #B8B308; 

font-family: inherit; 

padding: 5px; 

} 

input:focus, textarea:focus{ 

background-color: #B8B308; 

} 

#respond { 

display: none; 

} 
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.form-allowed-tags { 

display: none; 

} 

.entry-meta > span { 

display: none; 

} 

button, input[type="submit"], input[type="button"], input[type="reset"] { 

-moz-border-bottom-colors: none; 

-moz-border-left-colors: none; 

-moz-border-right-colors: none; 

-moz-border-top-colors: none; 

background: linear-gradient(to bottom, #E05D22 0%, #ED6D00 100%) repeat scroll 

0 0 transparent; 

border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color #B93207; 

border-image: none; 

border-radius: 2px 2px 2px 2px; 

border-style: none none solid; 

border-width: medium medium 3px; 

color: #FFFFFF; 

display: inline-block; 

padding: 11px 24px 10px; 

text-decoration: none; 

} 

.twentythirteenchild-button { 

background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #e05e22), 

color-stop(1, #d94412) ); 

background:-moz-linear-gradient( center top, #e05e22 5%, #d94412 100% ); 

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#e05e22', 

endColorstr='#d94412'); 

background-color:#e05e22; 

text-indent:0; 

border:1px solid #b93107; 

display:inline-block; 

color:#ffffff; 

font-size:15px; 

font-weight:bold; 

font-style:normal; 
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height:50px; 

line-height:50px; 

text-decoration:none; 

text-align:center; 

margin: 0 5px; 

padding:0px 15px; 

} 

.twentythirteenchild-button:hover { 

background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #d94412), 

color-stop(1, #e05e22) ); 

background:-moz-linear-gradient( center top, #d94412 5%, #e05e22 100% ); 

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#d94412', 

endColorstr='#e05e22'); 

background-color:#d94412; 

} 

.twentythirteenchild-button:active { 

position:relative; 

top:1px; 

} 

.entry-content nav#image-navigation.navigation span.nav-previous a:hover, 

.entry-content nav#image-navigation.navigation span.nav-next a:hover { 

background: none; 

} 

.entry-description { 

display: none; 

} 

.attachment .entry-meta { 

max-width: 700px; 

} 

.site-footer { 

background-color: #F0EFCD; 

color: #242301; 
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font-size: 14px; 

text-align: center; 

} 

.site-footer a { 

color: #B8B308; 

} 

.site-footer a:hover { 

color: #ed6d00; 

text-decoration: none; 

} 

.site-info:before { 

content: "Tapas i Umeå | Storgatan 44 | 903 26 Umeå | 090-70 10 11"; 

display: block; 

} 

.error404 .page-header { 

background-color: #B8B308; 

} 

.error404 .page-wrapper { 

background-color: #B8B308; 

} 

.format-status .entry-content a, .format-gallery .entry-content a, .format-chat .entry-content a,  

.format-quote .entry-content a { 

border: 0px; 

} 

.format-gallery .entry-content a:hover, .format-audio .entry-content a:hover,  

.format-status .entry-content a:hover, .format-video .entry-content a:hover,  

.format-chat .entry-content a:hover, .format-quote .entry-content a:hover { 

border: 0px; 
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} 

article.format-image .entry-title { 

font-size: 34px; 

font-weight: bold; 

} 

article.format-image .entry-content div { 

margin-bottom: 20px;  

} 

article.format-image .entry-media img { 

border: 1px solid #000; 

} 

.format-quote .entry-content small, .format-quote .entry-content cite { 

display: block; 

font-size: 20px; 

margin-top: 20px; 

} 

 

 

 

 

  

 

 

 


