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Sammanfattning 

Ett Intranät är en hemsida som kan effektivisera kommunikation och informationsdelning 

på arbetsplatsen. Arvidsjaurs kommun saknar i nuläget det och därför har en prototyp för 

ett intranät tagits fram. 

Hemsidan har gjorts i WordPress på en virtuell maskin med operativsystemet Ubuntu. 

Innan WordPress hämtades installerades och konfigurerades Apache2, MySQL och 

PHP. Hemsidan har byggts med hjälp av ett antal plugins, ett tema samt CSS kodning. 

Plugins tillför även funktioner som integration av Active Directory, behörigheter och 

säkerhet. 

I prototypen är det möjligt för användare att läsa inlägg som lagts upp av de med 

tillräcklig behörighet. Det skapades en särskild sida för varje avdelning, där endast en av 

dessa sidor har arbetats på inför prototypen. På denna sida ser användaren inlägg 

riktade mot sin grupp och ett forum där de i gruppen kan kommunicera samt en 

filhanterare. Även en enklare evenemangsida skapades där det går att skapa events 

som sedan visas på startsidan. Det har även lagts en del tid på att göra sidan responsiv 

för mobiler och surfplattor. 

Denna prototyp visar vad som är möjligt att ta fram med väldigt låg budget, 200 kronor, 

under kort tid. 

  



   
 

   
 

Abstract 

An intranet can make communication and sharing information in the workplace more 

efficient. Arvidsjaur municipality doesn’t have one currently and therefore a prototype for 

an intranet was made. 

The website was made in WordPress on a virtual machine that runs Ubuntu as the 

operating system. Before the website was made Apache2, MySQL and PHP were 

installed and configured. The website was built using a theme, some plugins and CSS. 

The plugins used also allow for integration of Active Directory, authority and security. 

In the prototype it’s possible for users to read posts made by the users with permission 

to create them. There is a private page for each department but only one of these have 

been worked on for the prototype. On this page authorized users can see posts and 

information directed to that department and a forum and file manager is also present on 

the page. A simple event page was also created where users can create events which 

are shown on the frontpage. Some work has gone into making the site responsive for 

phones and tablets as well. 

This prototype shows what is possible to create on a very low budget, 200 kr, under a 

short period of time. 
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Förkortningar 

 

Term Förkortning 

Active Directory AD 

Content Management System CMS 

Cascading Style Sheets CSS 

HyperText Markup Language HTML 

HyperText Transfer Protocol HTTP 

HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer HTTPS 

Informationsteknik IT 

Linux, Apache2, MySQL, PHP LAMP 

Lightweight Directory Access Protocol LDAP 

Network Attached Storage NAS 

Personal Home Page tools: Hypertext Preprocessor PHP 

Secure Socket Layer SSL 
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1. Inledning 

Intranät är en viktig del av alla stora organisationer. Arvidsjaurs kommun är en sådan med 

omkring 800 anställda. I nuläget sprids aktuell information och nyheter över mail, telefon, 

direktkontakt eller via filer på ett NAS. Att istället samla denna typ av information på en 

hemsida underlättar för både de som skickar och de som tar emot informationen. Det blir 

som en digital anslagstavla. Detta är alltså ett sätt att förhindra massutskick av mail bland 

annat. Intranätet kan också vara en plats för ett digitalt uppslagsverk där dokument och 

annan information kan finnas. Det första steget i att skapa intranätet är att ta fram en 

prototyp, vilket är min del i projektet. 

Målet är en prototyp med grundläggande funktioner som visar vilka möjligheter som finns 

med intranätet. Denna rapport beskriver processen att ta fram prototypen samt det resultat 

den ger. 

Många IT-projekt görs av konsulter. Detta kan leda till onödiga kostnader i en situation där 

arbetet egentligen kan göras av redan anställd personal. Skapas intranätet av kommunen får 

personalen full frihet att göra vad de vill både under utvecklingen samt service efter projektet 

färdigställts. Prototypen utförs därför utan hjälp av konsulter. 

2. Teori 

Syftet med intranätet är att effektivisera arbetet för de anställda inom Arvidsjaurs kommun. 

Detta görs genom att skapa en plats som är utformad för den person som loggar in, 

beroende på vilken avdelning eller roll personen arbetar inom. Intranätet ska även vara 

responsiv, vilket innebär att sidans layout ändras beroende på besökarens skärmstorlek. Det 

gör att hemsidan blir enkel att använda på mobiltelefoner och surfplattor. 

2.1 Sidans uppbyggnad 

 Intranätets startsida ska ge en generell vy som är likadan för alla anställda. Där ska 

det finnas inlägg som kommunen vill framföra till alla anställda. Annat innehåll som 

lockar användare till att besöka sidan ska också finnas, som kommande evenemang 

och dagens lunch från lokala resturanger. Från denna startsida ska de anställda 

enkelt kunna navigera i intranätet samt komma åt utomstående tjänster.  

 

 En sida som visar nyheter samt äldre inlägg än vad som finns på startsidan.  

 

 En avdelning för varje grupp som innehåller ett forum eller annat sätt att föra 

kommunikation, filhanterare där dokument delas samt möjligen ett 

ärendehanteringssystem eller projekthantering.  

 

 Allmänna sidor som evenemangsida samt guidesida som beskriver hur allt innehåll 

nås och sköts. 
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2.2 Säkerhet och behörighet 

Ett system för behörigheter är viktigt då anställda ska ha olika behörigheter beroende på 

vilken avdelning de arbetar inom. Även särskilda funktioner, som att göra inlägg på 

startsidan, ska enbart vara möjligt för vissa användare. Dessa behörigheter är viktiga för att 

behålla ordning i intranätet och förhindra spam som leder till att viktig eller relevant 

information döljs. Admin-panelen, som ger tillgång till CMS, ska döljas för alla användare 

förutom administratörer. En begränsad admin-panel är tillgänglig för de användare som ska 

kunna göra inlägg. Inloggning sker genom autentisering med LDAP via kommunens redan 

implementerade AD. 

2.3 Content Management System 

CMS är ett system som förenklar utvecklingen av webbplatser genom att låta ett 

databasdrivet system stå för avancerade tjänster. Med ett CMS ser man även direkt hur 

innehållet påverkas medan arbetet sker. Det ingår även många färdiga funktioner som 

användarhantering, kalenderfunktion och annat. Det leder till enklare och snabbare 

utveckling samt redigering på webbplatsen. [19] 

 

För att skapa hemsidan används ett CMS på grund av att det inte kräver kunskap inom 

diverse webbspråk. De CMS som vanligen används för intranät är WordPress, Drupal, och 

Joomla. Språken som vanligen används i CMS är främst HTML, PHP och CSS. Det går 

även att implementera funktioner från andra språk som Python eller JavaScript. 

2.3.1 WordPress 

WordPress är störst av CMS-verktygen. Det finns bra tillgång till plugins och annat som är 

skapat av programmerare. Många av dessa plugins uppdateras även kort efter varje 

uppdatering av WordPress, vilket är en fördel. Av tidigare nämnda CMS är detta det 

säkraste valet. 

2.3.2 Drupal 

Det finns en del problem med Drupal. Främst att den i nuläget bästa versionen, Drupal 7, 

som har störst support av alla deras lanserade utgåvor, når sin end-of-life år 2021. Detta 

betyder att officiell support avslutas. Det är en risk att påbörja ett projekt med detta program. 

Problemet med Drupal 8 och 9 är att de är relativt nya och inte kan tillhandahålla alla 

funktioner som önskas samt att det är svårt att använda. 

2.3.3 Joomla 

Slutligen Joomla. Det är lättanvänt men saknar stor community, vilket innebär att det inte 

finns lika stor marknad för plugins. 



 

4 
 

3. Metod 

3.1 Förstudie 

Innan jag befann mig på plats samlade jag kunskap inom området. Jag jämförde 

erbjudanden från konsultföretag och sökte efter lösningar som var gratis. En viktig del av 

förundersökningen var att finna vilka funktioner som vanligen förväntas på intranät, för att 

bilda en grundlig förståelse. Att lösningen gör hemsidan möjlig att integrera med existerande 

tjänster på nätverket är väldigt viktigt. Därför gjordes det från början en helt teoretisk 

undersökning om hur autentisering sker samt hur servrar och virtuella maskiner hanteras. 

3.2 Implementation 

En virtuell maskin som agerar server för intranätet skapades på en av de fysiska servrarna 

genom VMware. Operativsystemet som körs är Linux med Ubuntu 18.04.02 LTS som 

distribution. Först implementeras en LAMP-stack på servern. Detta lägger grunden för den 

kommande installationen av WordPress. En del konfiguration krävs i dessa program. 

Moduler aktiveras i PHP för att stödja SSL och LDAP som sedan används av Apache2. Det 

måste även skapas en databas och användare i MySQL som WordPress kommer att 

använda. WordPress installeras sedan och packas upp. För att Apache2 ska köra 

WordPress läggs sökvägen till WordPress-filerna in i en av Apaches konfigurationsfiler. 

3.2.1 SSL 

SSL implementerades med hjälp av ett plugin som heter Really Simple SSL [1]. För detta 

krävdes ett wildcard certifikat som kommunen använder sig av. Det är ett certifikat som är 

giltigt för de domäner som slutar med “.arvidsjaur.se”. SSL måste även aktiveras i Apache2 

för att aktivera användningen av certifikatet. 

3.2.2 LDAP 

För att koppla inloggningen till existerande AD används ett plugin som kallas Next Active 

Directory Integration [2]. Denna plugin kan synkronisera WordPress mot AD så att alla 

användare existerar lokalt på hemsidan. I denna synkronisering behåller användarna sina 

grupper från AD, vilket förenklar hanteringen av användarbehörigheter.  

3.3 Webbdesign 

När grunden till intranätet är på plats påbörjas designen. Sidorna skapas och 

experimenteras med för att få både ett modernt utseende samt användbart innehåll. 

Innehållet på hemsidan skapas till stor del av plugins. Alla plugins installeras direkt från 

plugin-sidan som hittas i dashboarden på sin egna hemsida, med File Manager Pro som 

undantag. 
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3.3.1 Elementor 

Sidornas innehåll fylls med hjälp av Elementor [3], en plugin som gör uppbyggnaden av 

sidorna mer användarvänlig och snabbare. Det följer även med en del widgets med 

Elementor som kan komma till användning. 

3.3.2 Display Posts 

Med Display Posts framtas ett sätt för hemsidans inlägg att visas på ett modernt sätt. Det 

ger möjligheten att justera hur inläggen hanteras, vilka som syns samt hur de ser ut för 

besökaren. Det går även att ställa in den tid inläggen ska synas för att undvika att gamla 

inlägg stannar kvar på sidan för länge. Detta plugin används på tre ställen på intranätet. På 

startsidan visas de 9 senaste inläggen under kategorin “Inlägg”, samt en fästlista som visar 

de tre senaste inläggen under kategorin “fäst inlägg”. Den sista platsen denna plugin 

används på är en sida som visar alla inlägg som har gjorts. 

3.3.3 File Manager Pro 

File Manager Pro [5] är ett filhanteringssystem där användare ska kunna ladda upp och ner 

filer. En allmän mapp samt en privat mapp för varje grupp finns tillgänglig i den. Denna nås 

från alla avdelningars privata sida. Denna plugin köptes och laddades ner från deras 

hemsida och installerades sedan manuellt på intranätets server. 

3.3.4 Asgaros Forum 

Asgaros Forum [6] är en plugin som skapar ett forum. Varje grupp ska ha tillgång till ett eget 

forum där medlemmarna kan kommunicera med varandra. Det löstes genom att skapa en 

forumgrupp för varje avdelning och sedan tillföra användarna till den forumgrupp de tillhör. 

Detta utfördes manuellt med hjälp av användarhanteringen som är inbyggd i WordPress. 

3.3.5 Admin Bar Disabler 

Admin Bar Disabler [7] gör det möjligt att blockera tillgång till CMS för vissa grupper. I det 

här fallet vill jag endast att administratörer och skribenter ska kunna ha tillgång till den. 

3.3.6 All-In-One Intranet 

All-In-One Intranet [8] gör allt innehåll på sidan privat, vilken innebär att besökaren måste 

vara inloggad för att kunna se sidan. Det är även möjligt att medföra automatisk utloggning 

för inaktiva användare. 

3.3.7 Advanced Access Manager 

Advanced Access Manager [9] bestämmer vilka behörigheter grupper och användare har. 

Denna plugin blockerar användare i olika grupper från att se varandras sidor. 

3.3.8 Code Snippets 

Code Snippets [10] är ett plugin som används för att köra en del scripts. Det underlättar 

implementationen av scripts genom att allt samlas på en plats istället för att manuellt lägga 



 

6 
 

in dem i WordPress-filer. I det här fallet används det dock bara för att utöka funktioner hos 

“Display Posts”. De faktiska koderna hittas i bilagorna. 

3.3.8.1 Snippet 1 

Denna kod är skapad av Bill Erickson, 2019. [11] Snippet 1 lägger till möjligheten att 

använda en standardbild för inlägg som saknar en utvald bild genom Display Posts. 

3.3.8.2 Snippet 2 

Koden är skapad av Bill Erickson, 2019. [12] “Snippet 2” innehåller kod som stylar till Display 

Posts-inläggen lite grann med titeln i header-format. Jag ändrade lite i koden för att justera 

positionen av metadata, det vill säga datum och författare. 

3.3.9 Events Manager 

Events Manager [13] används för att skapa evengemang. En enkom sida skapas för denna 

plugin. Dessutom används en widget på startsidan som visar kommande event. 

3.3.10 QuadMenu 

QuadMenu [14] implementerar en modern meny som används på avdelningarnas sidor. 

Menyn konfigureras så att alla grupper endast ser relevant innehåll för dem. Denna meny 

kompletterar de grundläggande menyerna som ingår i temat. Denna meny har även 

möjlighet att vara responsiv. På surfplatta fästs menyn längst ner på skärmen och för 

mobiltelefoner finns en knapp som visar menyn. 

3.3.11 User Menus 

User Menus [15] gör det möjligt att begränsa vilket innehåll i alla menyer som olika grupper 

ser. Utan denna plugin kan användare fortfarande se sidor de inte har tillgång till vilket 

måste undvikas för att få ett väldesignat intranät. 

3.3.12 Tema 

Temat lägger grunden för designen och upplägget av hemsidan. Temat som valdes är 

Escapade, som är ett child-theme till Primer som skapades av GoDaddy [16]. En stor 

anledning till varför detta tema valdes är sidomenyn, som både ser bra ut och är responsiv 

för mobiler och surfplattor. Det är möjligt att avvika från temats ursprungliga utseende 

genom att antingen ändra i temats konfigurationsfil eller i WordPress integrerade “Custom 

CSS” program. Här justeras utseendet en del för att få hemsidan mer kompakt så att 

innehållet nås direkt. 

3.3.13 Custom CSS 

Detta är en editor som är inkluderad i WordPress. Det används för att justera sidans 

beteende och utseende. Kommentarer finns att läsa i koden för att få bättre förståelse om 

vad varje skript gör. I bilagorna i slutet av rapporten finns all kod som implementerades 

genom denna editor. Under rubriken “Egen CSS” finns den kod jag själv skrivit. All kod under 

“Display Posts Grid CSS” är skriven av Bill Erickson, 2019. [17] Även koden under “Display 

Posts List CSS” är skriven av samma utvecklare, Bill Erickson, 2019. [18] 
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3.4 Systeminformation      

3.4.1 Server-miljö 

 Operating System: Linux 

 Software: Apache/2.4.29 (Ubuntu) 

 MySQL version: (Ubuntu) v5.7.26 

 PHP Version: 7.2.17-0ubuntu0.18.04.1 

 PHP Max Input Vars: 1000 

 PHP Max Post Size: 8M 

 GD Installed: Yes 

 ZIP Installed: Yes 

 Write Permissions: All right 

 Elementor Library: Connected 

3.4.2 WordPress-miljö 

 Version: 5.2.1 

 Site URL: https://intranet.arvidsjaur.se 

 Home URL: https://intranet.arvidsjaur.se 

 WP Multisite: No 

 Max Upload Size: 2 MB 

 Memory limit: 256M 

 Permalink Structure: /%postname%/ 

 Language: en-US 

 Timezone: 0 

 Debug Mode: Inactive  
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4. Resultat 

Nedanstående bilder visar hemsidan från en skribents perspektiv. 

4.1 Startsida 

Startsidan är den sida som visas efter att en användare har loggat in på hemsidan. Figur 1 

visar senaste 9 inläggen under rubriken ”Info”, fästa inlägg och kommande events. Figur 2 

visar nedre delen av startsidan. 

 
Figur 1. 

 
Figur 2. 
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4.1.1 Alla inlägg 

Alla inlägg från Info-rutan på startsidan som lagts in genom tiderna i en kompakt lista. 

 
Figur 3. 

4.2 Avdelning 

Socialförvaltningens avdelning visar inlägg under en kategori som endast syns här. Det finns 

även en enkom meny för avdelningen. 

 
Figur 4. 
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4.2.1 Dokument 

Dokument hittas på avdelningssidan, se figur 5. Det är möjligt att ladda upp samt ladda ner 

filer eller mappar. Alla avdelningar använder samma filhanterare på samma sida men har 

enbart tillgång till de mappar de har behörighet till. Till exempel kan en användare på 

Socialförvaltningen enbart se och ändra i en allmän mapp samt den åtskilda mappen för 

avdelningen. 

 

 
Figur 5. 

4.2.2 Forum 

Forum hittas på avdelningssidan. Varje avdelning ser endast deras egna forum. Undantag är 
för skribenter och administratörer, som ser alla forum. Figur 6 beskriver denna funktionalitet. 
 

 
Figur 6. 
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4.3 Skapa inlägg 

Administratörer och skribenter kan skapa inlägg genom WordPress inbyggda CMS-panel, se 

figur 7. 

 
Figur 7. 

 

Beroende på vilken eller vilka kategorier inlägget postas inom bestämmer var inlägget 

kommer att synas. Till exempel kan ett inlägg postas i Socialförvaltnings- och 

Samhällsbyggnadsavdelningen, men inte i resterande avdelningar. 

Figur 8 visar hur det ser ut när ett inlägg skapas i WordPress. 

 
Figur 8. 
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4.4 Responsivitet 

4.4.1 Surfplatta 

Startsidans utseende när den körs på en surfplatta. En fast meny som sitter i toppen av 

skärmen, se figur 9. 

 
Figur 9. 

Avdelningssidan med menyn öppen samt en fast meny i botten, visas i figur 10. 

 
Figur 10. 
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4.4.2 Mobiltelefon 

De tre bilderna som syns i figur 11 visar hur hemsidan ser ut i en mobiltelefon. Bilden till 

vänster är av startsidan, och de två till höger om den visar avdelningen för 

Socialförvaltningen.  

Menyn som syns längst upp på bilderna i figur 11 är fäst i toppen. Den följer alltså med när 

användaren scrollar. Den nedre menyn som syns på avdelningssidan är fäst i botten. 

Menyerna visas och döljs genom att klicka på meny-ikonen. 

 
Figur 11. 

4.5 Säkerhet 

Default WordPress inloggningssida används. Användare loggar in och autentiseras direkt 

mot Active Directory. Besökare måste logga in för att se innehållet i sidan. 

Ifall en användare i en grupp besöker en sida som gruppen inte har behörighet till visas inte 

sidan eller andra undersidor ifall användaren försöker nå dem. 

Sidan är endast nåbar via HTTPS. Försöker man ansluta till hemsidan med HTTP 

omdirigeras besökaren till HTTPS.  
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5. Diskussion 

Jag hann inte göra lika mycket som planerat men jag är nöjd med prototypen som 

framtagits. Den kan visa vilka möjligheter som finns och vad som kan göras utan hjälp av 

konsulter eller andra tjänster. Det visar att WordPress även kan användas för andra projekt, 

som att migrera andra kommunala hemsidor till WordPress. 

Mycket av planeringen skedde längs vägen på grund av att jag inte hade någon erfarenhet 

av just WordPress. Därför gick en del av tiden åt till att lära mig hur allt fungerar och vad 

man kan förvänta sig av alla plugins som finns tillgängliga. Det förekom även situationer där 

en del plugins medförde liknande funktionalitet, där provkörningar och val behövde göras för 

att hitta den som bäst passade hemsidan. CSS och PHP var även nytt för mig. Det var 

intressant att använda CSS för att justera olika element på hemsidan. För att skriva CSS 

krävdes det att läsa av HTML-filen på sidan för att kunna implementera CSS-koder på rätt 

element. Det kodades nästan ingenting i PHP men jag lade till några skript från utomstående 

källor för att uppfylla särskilda funktioner. 

5.1 Framtiden 

Eftersom att det är en prototyp finns det utrymme för mycket förbättringar, både 

utseendemässigt och funktionellt. Det går att förbättra filhanteringen på sidan. Det skulle till 

exempel gå att implementera ett filhanteringssystem som är mer användarvänligt. Att istället 

navigera i menyn på sin avdelning för att finna information eller hjälpmedel i ett slags digitalt 

uppslagsverk kan vara en lösning som gör resurser lättare att finna. Detta sätt att hitta 

information verkar vara vanligt bland andra intranät. Intranätet kan även vara en plats att 

digitalisera handlingar och dokument som i dagsläget är i pappersform. 

I forumet måste nya användare läggas in i deras forumgrupp manuellt vilket inte är optimalt. 

Det är möjligt att detta går att automatisera, men jag hade inte nog med tid för att ta reda på 

detta. 

Det har pratats om single sign-on-funktionalitet, vilket innebär att användaren loggas in på 

hemsidan automatiskt förutsatt att användaren redan har autentiserats mot Active Directory 

på enheten. Detta är någonting som kan införas i framtiden. 

Ytterligare förbättringsområden är en evenemangsida som visar alla kommande events samt 

tillåter användaren att söka bland dem eller skapa ett eget event. Det planeras även att 

lägga till en automatisk matsedel på lokala resturanger och kontaktinformation med mera, 

förutsatt att projektet fortsätter. 

I nuläget är socialförvaltningen den enda avdelningen som är påbörjad. Den innehåller en 

filhanterare med två synliga mappar, en publik och en privat. Det går även att nå ett forum 

samt ett nyhetsflöde enkom för avdelningen. Resterande avdelningar planeras ha liknande 

uppbyggnad som denna avdelning. 
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6. Avslutning 

Med prototypen har grunden till ett intranät lagts. Säkerhetsåtgärder som SSL och ett 

behörighetssytem gör det även säkert. I prototypen är kommunikation möjlig genom inlägg, 

fildelning samt ett forum. Intranätet är även responsivt till både mobiltelefoner och surfplattor 

vilket gör det lättanvänt ifall användaren inte befinner sig vid en dator. Ifall prototypen 

fortsätts utvecklas kan intranätet med säkerhet tillföra förbättrad kommunikation och 

informationsdelning för kommunen. 
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8. Bilagor 

8.1 Code Snippet 1 

/** 

 * Display Posts default image 

 * @see https://displayposts.com/2019/01/03/display-default-image/ 

 */ 

 

function be_dps_default_image( $output, $original_atts, $image, 

$title, $date, $excerpt, $inner_wrapper, $content, $class, $author, 

$category_display_text ) { 

  if( !empty( $original_atts['image_size'] ) && !empty( 

$original_atts['default_image'] ) && empty( $image ) ) { 

    $default_image_id = intval( $original_atts['default_image'] ); 

  if ( $original_atts['include_link'] ) { 

   $image = '<a class="image" href="' . get_permalink() 

. '">' . wp_get_attachment_image( $default_image_id, 

$original_atts['image_size'] ) . '</a> '; 

  } else { 

   $image = '<span class="image">' . 

wp_get_attachment_image( $default_image_id, 

$original_atts['image_size'] ) . '</span> '; 

  } 

    if( !empty( $image ) ) 

      $output = '<' . $inner_wrapper . ' class="' . implode( ' ', 

$class ) . '">' . $image . $title . $date . $author . 

$category_display_text . $excerpt . $content . '</' . $inner_wrapper 

. '>'; 

  } 

  return $output; 

} 

add_filter( 'display_posts_shortcode_output', 

'be_dps_default_image', 10, 11 ); 

8.2 Code Snippet 2 

/** 

 * Display Posts, Heading Block Layout 

 * @see https://displayposts.com/2019/02/26/use-headings-for-post-

listing/ 

 */ 

function be_dps_heading_block_layout( $output, $original_atts, 

$image, $title, $date, $excerpt, $inner_wrapper, $content, $class, 

$author, $category_display_text ) { 

 if( empty( $original_atts['layout'] ) || 'heading-block' !== 

$original_atts['layout'] ) 
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  return $output; 

 

 if( !empty( $title ) ) 

  $title = '<h4>' . $title . '</h4>'; 

  

 if( !empty( $image ) ) 

  $image = '<p>' . $image  . '</p>'; 

 

 $meta = ''; 

 if( !empty( $date ) || !empty( $author ) || !empty( 

$category_display_text ) ) 

  $meta = '<p class="dps-meta">' . $date . $author . 

$category_display_text . '</p>'; 

 

 if( !empty( $excerpt ) ) 

  $excerpt = '<p>' . $excerpt . '</p>'; 

 

 $output = '<' . $inner_wrapper . ' class="' . implode( ' ', 

$class ) . '">' . $image .  $meta . $title . $excerpt . $content . 

'</' . $inner_wrapper . '>'; 

 return $output; 

} 

add_filter( 'display_posts_shortcode_output', 

'be_dps_heading_block_layout', 10, 11 ); 

 

/** 

 * Display Posts, Heading Block layout, wrapper open 

 * 

 */ 

function be_dps_heading_block_atts( $out, $pairs, $atts ) { 

 if( !empty( $atts['layout'] ) && 'heading-block' === 

$atts['layout'] ) { 

  $out['include_excerpt_dash'] = false; 

  if( empty( $atts['wrapper'] ) ) 

   $out['wrapper'] = 'div'; 

 } 

 return $out; 

} 

add_filter( 'shortcode_atts_display-posts', 

'be_dps_heading_block_atts', 10, 3 ); 
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8.3 Egen CSS 

/* Tar bort knapp från sökfält*/ 

.search-submit, input[type="submit"] { 

 display:none; 

} 

 

/* Flyttar sökfältet till höger sida av headern*/ 

.search-field, input[type="search"] { 

 position:absolute; 

 right:10px; 

 bottom:16%; 

} 

 

/* Skapar en ram och bakgrund till inlägg */ 

.listing-item { 

 border-style: solid; 

 border-width: 1px; 

 border-color: #d3d3d3; 

 background-color: white; 

 padding:10px; 

  

} 

 

/* Tar bort mellanrum mellan titel och metadata för vissa typer av 

Display Posts inlägg. */ 

.listing-item p{ 

 margin-bottom:0px 

} 

 

/* Minska header padding för rutor. */ 

.listing-item h4{ 

    padding: 0px; 

    margin: 0px; 

} 

 

/* Gör att versaler och gemener i titeln på element som faller under 

“listing-item” och “titel” som layout="headinglblock" behåller sin 

form. Annars blir all text till versaler */ 

.listing-item .title { 

 text-transform:none; 

} 

 

/* Mellanrum mellan banner och innehåll */ 

.site { 

 padding-top:15px; 

} 
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/* side menu styling */ 

.side-masthead { 

 padding-top:0px; 

} 

 

/* mobil meny */ 

.menu-toggle { 

 position:fixed; 

 left:0; 

} 

/* Meny styling för mobil och surfplatta */ 

@media only screen and (max-width: 880px) { 

 .custom-logo { 

  /*height:110px;*/ 

  display: none; 

 } 

 .hero-inner { 

  position:fixed; 

  top:0; 

  background-color:#4868bf; 

  z-index:10; 

  width:101%; 

  height:12%; 

  text-align:left; 

  padding-left:20%; 

  right:0%; 

  font-size:100%; 

 } 

.search-field, input[type="search"] { 

 position:absolute; 

 right:0; 

 top:0; 

 z-index:10000; 

} 

 #masthead.site-header{ 

  position:fixed; 

  z-index:10000; 

  width:100%; 

 } 

 .main-navigation-container{ 

  padding-top:8% 

 } 

  

@media only screen and (max-width: 1200px) {  

.quadmenu-container, .quadmenu-navbar-header, .quadmenu-navbar-nav, 

.quadmenu-navbar-collapse, .quadmenu { 

  position:fixed; 

  display:flex; 
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  z-index:20000; 

  bottom:0; 

  justify-content: center; 

  background:#555; 

 } 

} 

 

/* Mobil Quadmenu design */ 

@media only screen and (max-width: 500px) { 

 .quadmenu-navbar-header { 

  left:0; 

 }  

 .quadmenu-navbar-collapse, .quadmenu-navbar-nav { 

  left:0; 

  margin-left:60px; 

   bottom:0; 

 } 

} 

/* Tar bort “next”- och “previous”-länkar från postsidor*/ 

.nav-previous, .nav-next{ 

display:none; 

} 

 

/* Ändrar Banners utseende */ 

.blog .site-header, .page .site-header, .archive .site-header, 

.single .site-header { 

    padding-top: 0px; 

    padding-right: 0px; 

    padding-left: 0px; 

   padding-bottom: 0px; 

 height:70px; 

/*  width:106.5%; 

  margin-left:-6.5%; */ 

} 

 

/* Mellanrum mellan banner och innehåll */ 

.site { 

 padding-top:15px; 

} 
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8.4 Display Post Grid CSS 

/* Följande kod justerar Display Posts “Grid” beteende */ 

.display-posts-listing.grid { 

 display: grid; 

 grid-gap: 16px; 

} 

/* Ny rad för metadata i Display Posts */ 

.display-posts-listing.grid .title { 

 display: block; 

} 

.display-posts-listing.grid img {  

 display: block;  

 max-width: 100%;  

 height: auto;  

} 

@media (min-width: 450px) { 

 .display-posts-listing.grid { 

  grid-template-columns: repeat( 2, 1fr ); 

 } 

} 

@media (min-width: 924px) { 

 .display-posts-listing.grid { 

  grid-template-columns: repeat( 3, 1fr ); 

 } 

} 

8.5 Display Posts List CSS 

/* Display Posts image-left skript */ 

.display-posts-listing.image-left .listing-item { 

 overflow: hidden;  

 margin-bottom: 32px; 

 width: 100%; 

} 

.display-posts-listing.image-left .image { 

 float: left; 

 margin: 0 16px 0 0; 

} 

.display-posts-listing.image-left .title { 

 display: block; 

} 

.display-posts-listing.image-left .excerpt-dash {  

 display: none;  

} 


