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Sammanfattning 
Denna rapport återspeglar framtagandet av ett företags webbplats. Då själva utvecklandet av webbplatsen har 
varit en praktisk tillämpning så tar denna rapport snarare upp utvecklingen på ett mer teoretiskt plan i form av en 
fallstudie. Vilka tekniker och metoder som har använts i det praktiska arbetet, såsom användbarhet och 
semantisk uppmärkning, har förklarats samtidigt som dess funktionalitet vävts in i arbetets olika 
implementeringsfaser. Vid framtagandet av webbplatsen så har agila utvecklingsmetoder använts där det 
framförallt har tagits fasta på metodernas egenskaper kring individuell kunskap och nära kommunikation 
utvecklaren och klienten emellan. 

Då också ett specialanpassat CMS (innehållshanteringssystem för redigering av webbplatsens innehåll) har 
utvecklats för webbplatsen så beskriver rapporten också arbetet kring detta. Huvudsakligt förklarande text har 
varvats dels med översiktlig programkod och dels med konkreta figurer för att ha visat på arbetets praktiska 
implementering. I huvudsak så visar alltså rapporten på hur man kan göra för att utveckla en webbplats med 
tillhörande CMS med utvalda delar från designarbetet, kundkontakten och programmeringsarbetet. 

Det har visat sig att den framtagna databasdesignen och webbplatsens tillhörande CMS har varit de mest 
komplexa delarna av arbetet. Trots att en del avgränsningar har gjorts, vad framförallt gäller CMS:ets 
funktionalitet och webbplatsens semantiska uppmärkning, så har ändå kraven på webbplatsen och CMS:et 
uppfyllts. Andra resultat och slutsatser som rapporten uppdagar är att en tämligen webbläsarkompatibel och 
användbar webbplats har byggts med fullgod validering för både XHTML 1.0 Strict och CSS Level 2.1 och 3. 

  



 
 

 

 

Abstract 
This report reflects the development of a company's website. Since the development of the website has focused 
on practical implementations, this report will rather bring up the more theoretical parts of the development in 
form of a case study. The techniques and methods that have been used during the implementation, such as 
usability and semantic markup, have been explained as well as their functionalities have been described 
throughout the different implementation phases. Agile software development processes have been used during 
the development of the website where the processes properties about individual knowledge and close 
communication between developer and client foremost have been applied. 

Since a customized CMS (Content Management System) has been developed for the company’s website, the 
work done with this system has also been included in the report. Primary explaining text has been altered with 
general program code as well as concrete figures showing what practical implementations that have been done. 
Hence, the main purpose of this report is to show how a website with a special suited CMS can be developed by 
describing selected parts of the design work, customer contact and the programming work. 

As it turned out, the implemented database design and the developed CMS were the most complex 
implementation phases. Despite that some delimitations concerning the functionality of the CMS and the 
semantic markup of the website was made, the requirements of the website's functionality have still been 
satisfied. Other results and conclusions that the report reveals is that a rather web browser compatible and usable 
website has been implemented with a satisfactory validity concerning both XHTML 1.0 Strict and CSS Level 2.1 
and 3. 

  



 
 

 

 

Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom datateknikprogrammet för högskoleingenjörer 
motsvarande 15 högskolepoäng. Som går att utläsa av rapporten så har det praktiska arbetet varit tidskrävande 
och ett tack vill riktas till dem som har haft förståelse för detta och också bidragit till att arbetets utförande har 
underlättats. 

Kunden i fråga, BRIGHT of Sweden™, vill tackas dels för deras hjälpsamhet kring idéer och dels för deras 
förståelse kring arbetets storlek och tidsomfattning. Tillsammans har det resulterat i ett mycket givande 
samarbete. Också handledaren Jakob Bandelin vill tackas för hans svar på frågor och funderingar som har varit 
både snabba, givande och ofta fyllda med en dos motivation – något mycket önskvärt. Till sist vill också ett tack 
riktas till Emelie Ogenbratt för visad förståelse och hjälpsamhet under projektets gång – denna rapport är 
tillägnad dig.  
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1 Introduktion 
Denna rapport fokuserar på att återspegla och förklara examensarbetets praktiska arbete med fokus på själva 
implementeringens tillvägagångssätt. Underrubrikerna tillhörande denna introduktion beskriver det övergripliga 
ämnet kring arbetet och vilka förutsättningar som ägt rum. Dessutom kommer uppkomsten till arbetet, dess 
huvudsakliga syfte samt rapportens struktur att beskrivas. 

1.1 Bakgrund 
Företaget BRIGHT of Sweden har funnits sedan 2005 och drivs fortfarande av grundarna Pernilla Molander och 
Anna Kristensson i centrala Linköping. Av egna uppfinningar så tillverkar företaget konkreta skolhjälpmedel 
inom fysik och kemi som underlättar för både elever och lärare vid undervisning. Deras produkter, som kan 
avläsas taktilt och användas av alla, har blivit prisade och får nu en allt större utsträckning. De har också tagit 
fram det unika konceptet BRIGHT Referenskolor där de håller nära kontakt med skolor i olika länder som 
använder deras produkter. 

I takt med att företaget växer så ökar också behovet av att synas och kunna upptäckas av potentiella kunder. En 
plats där företag både kan hittas lätt och sälja sina produkter på är såklart på World Wide Web. BRIGHTs 
webbplats behövde dock förbättras på ett flertal punkter och byggas ut med nya funktioner för att detta skulle bli 
möjligt. Utöver punkten kring smidigare försäljning av deras produkter så ville de också kunna presentera mer 
kring företagets pågående projekt och deras framtagna koncept. 

Företagets behov av en förbättrad webbplats gav därmed upphov till detta examensarbete som skulle göra om 
webbplatsen till en mer användbar och intresseväckande sådan med funktionalitet för produktförsäljning och 
utrymme för mer företagsinformation. Då det handlat om att utveckla ett system åt en kund så har det varit ett 
ytterst praktiskt arbete. Detta kommer också återspeglas i rapporten vars huvudsakliga uppgift är att beskriva hur 
själva implementeringen av BRIGHTs nya webbplats har gått till. 

1.2 Syfte 
Som tidigare nämnts så handlar arbetets syfte huvudsakligen om BRIGHTs behov av att synas och vara mer 
intressanta på World Wide Web och därigenom att förse dem med en ny webbplats. I och med att företaget 
sysslar med försäljning av produkter som riktar sig till kunder över hela världen så är en informativ, användbar 
och funktionell webbplats på Internet ett måste för att potentiella kunder ska få upp ögonen för företagets 
produkter. 

Webbplatsen behövde göras om helt från början med en mer tilltalande och användbar design med en 
välstrukturerad och korrekt skriven kod anpassad för olika webbläsare. Efter framtagning av den konkreta 
webbplatsen så behövde de på företaget lätt kunna redigera innehållet. Nödvändiga funktioner handlade 
exempelvis om att kunna lägga till en ny produkt eller att kunna ändra på en redan existerande men också att 
kunna redigera i alla brödtexter. Det innebar att all information var tvungen att lagras i ett 
innehållshanteringssystem, ett så kallat Content Management System (hädanefter kallat CMS), med ett 
tillhörande användargränssnitt där BRIGHT enkelt skulle kunna redigera den lagrade informationen. Det finns 
ett stort urval av programvaror för just detta ändamål, men för att få ett specialanpassat system just för BRIGHT 
och för att ge arbetet en högre komplexitetsnivå så utvecklades ett helt nytt CMS. 

Ett annat delsyfte i arbetet grundar sig helt enkelt i intresset för webbutveckling och den erfarenhet och kunskap 
som ett projekt likt detta ger. Dessa erfarenheter kommer säkerligen att komma till nytta senare i arbetslivet och 
lär på så vis ha stor betydelse, både planerings- och rent programmeringsmässigt sett. 

Arbetets område kring webbutveckling och webbdesign är ett intressant ämne som handlar så mycket mer om än 
att bara publicera intressant information på ett snyggt sätt på en webbplats. Samtidigt som webbplatsen måste 
vara intressant för användaren och ha en tilltalande design med tänkvärda beståndsdelar så får den heller inte ge 
användaren ett alltför annorlunda intryck så att han eller hon inte känner sig bekväm med det och inte hittar det 
som söks. 
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Det nyss nämnda kan sägas handla om användbarhet, något som det lagts en del fokus på både vad gäller den 
praktiska webbplatsen och denna rapport. Utöver användbarhet så kommer rapporten också att ta upp andra 
tekniker och metoder som finns att tillgå vad gäller webbutveckling och väva in dessa funktionaliteter 
tillsammans med en förklaring av det tillvägagångssätt som använts vid implementeringen. Det är detta som 
rapporten huvudsakligen kommer att behandla och också det som utgör arbetets tredje och sista delsyfte. 

Här ges en sammanställning av arbetets delsyften: 

• Att förse BRIGHT med en ny och användbar webbplats med tillhörande CMS och att de blir nöjda med 
resultatet 

• Att för egen del ges vinning av erfarenhet och kunskap från implementeringsarbetet 
• Att undersöka och klargöra tekniker och metoder inom webbutveckling och att sätta in dem i 

sammanhang med den praktiska implementeringen i form av en fallstudie (denna rapport) 

1.3 Frågeställning 
I direkt parallell till det ovan nämna huvudsyftet så kommer rapporten att ge svar på hur man kan göra för att 
utveckla en webbplats från en idé till färdig produkt med utvalda delar från designarbetet, kundkontakten och 
programmeringsarbetet. Det bör tilläggas att webbplatsen har tillverkats åt ett mindre företag då ett likartat 
projekt för ett stort företag skulle innebära ett alltför omfattande arbete inom ramen för detta examensarbete. 

På så vis så kommer vi in på frågeställningen kring hur pass rimligt det är att tillverkningen av webbplatsen kan 
ha kunnat hållas inom tidsramarna för projektet, nämligen tio veckor. Det beror såklart på vilka krav som ställts 
och vilken funktionalitet som har varit tvungen att implementerats, men mer om detta under 3 Kravspecifikation. 
En intressant följdfråga blir vilken del av skapandet som har tagit mest tid – kundkontakten, implementeringen, 
testningen eller något annat? Olika typer av webbplatser och förutsättningar genererar säkerligen olika svar, men 
här har hänsyn tagits till avsaknaden för liknande genomförda projekt för att försöka få fram en så generell bild 
som möjligt. 

Trots bristen på erfarenhet av likartade projekt vad gäller framtagning och leverans av produkt till kund i riktiga 
företagslivet så har mindre webbplatser tillverkats tidigare på hobbynivå. Därför har funderingar kring hur 
relationen utvecklare kund emellan ter sig i verkliga livet, och på vilket sätt som kommunikationen däremellan 
kan återspeglas i projektets utveckling, länge svävat runt i tankegångarna. Blir det så ofta missförstånd 
utvecklaren och kunden emellan och är kommunikationen så krånglig och långdragen som den hittills tett sig i 
projektkurserna på universitet? 

För att inte snöa in på vilka uppenbara erfarenheter som utvecklandet av en webbplats ger så kommer 
återknytningar att göras till användbarheten. Under litteraturstudien så upptäcktes nämligen att området kring 
användbarhet handlade om något mycket påtalat och viktigt och därför så kommer ämnet att bearbetas djupare 
under 2.2.3 Användbarhet. Detta för att få svar på vad användbarhet egentligen är och på vilket sätt som 
webbplatsen har utvecklats med tanke på metoden. Vidare så kommer frågor om vilka ytterligare tekniker och 
koncept som man bör veta om vad gäller webbutveckling, om hur de fungerar och förhoppningsvis hänger ihop, 
att tas upp. Andra intressanta frågeställningar är hur pass användbar och webbläsarkompatibel webbplatsen 
kommer att bli, alltså om den kommer att kunna visas korrekt i olika webbläsare, och om den kommer att kunna 
valideras korrekt för XHTML 1.0 Strict och CSS Level 2.11

• Hur kan man, med fokus på utvalda delar, göra för att tillverka en webbplats från idé till färdig produkt? 

 (förklarade tekniker under Bilaga 1)? 

Här ges en sammanställning av rapportens frågeställningar: 

• Är projektets tidsomfattning på tio veckor rimligt i jämförelse med projektets storlek? 
• Vilken del av implementeringen har tagit mest tid? 
• Har kundkontakten tett sig krånglig eller smidig och hur har det påverkat projektets utveckling? 
• Vilka tekniker är viktiga att känna till vad gäller webbutveckling och hur fungerar de? 
• Kan webbplatsen anses vara användbar och webbläsarkompatibel? 
• Kan webbplatsen valideras korrekt för XHTML 1.0 Strict och CSS Level 2.1? 

1 Liksom för XHTML så finns CSS i olika versioner (levels) där den nuvarande rekommenderade versionen är CSS Level 
2.1 (Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) Specification, 2008). Denna version kommer senare att ersättas av 
CSS Level 3 (Introduction to CSS3, 2008). 
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1.4 Metod 
Från BRIGHTs sida så har det inte funnits några direkta krav på tekniker som måste ha använts eller koncept 
som skulle ha gått hand i hand med deras varumärke. Då det heller inte funnits några större avgörande direktiv 
från handledaren, utöver kravet på ett utvecklat CMS med rekommenderade programvarutekniker samt 
föreslagen litteratur kring designmetodik, så har upplägget vad gäller arbetet kunnat utformas relativt fritt. Valet 
har då fallit på att inte följa någon direkt programutvecklingsmetodik eftersom projektets omfattning känns för 
litet för en djupare analys på det planet. 

För att påbörja ett programmeringsprojekt enligt Bell (2005 s.26) så behöver man utöver verktygen också en 
generell plan eller strategi. Vidare så beskriver han att utförandet av planen är det som utgör en 
programutvecklingsmetodik. Efter vidare forskningar inom området så upptäcktes dock en samling metoder som 
någorlunda skulle passa in på det valda arbetssättet, nämligen de agila programutvecklingsmetoderna. För att 
inte ignorera ämnet kring programutvecklingsmetodik så kommer 2.3 Agila programutvecklingsmetoder därför 
att behandla området närmre. 

För att vidare beskriva hur projektets översiktliga tillvägagångssätt har utvecklats så presenteras detta i Figur 1.1. 
Där återspeglas både uppdelningen och samspelet av de områden som arbetet delats upp i. Kortfattat så 
representerar pilarna som utgår från människosymbolen (webbdesignern/författaren) antingen förslag eller 
funderingar som sedan besvarats med antingen godkännande eller avslag. 

 

 

Som tidigare nämnts så förklarar denna rapport den praktiska implementeringen av arbetet i form av en 
fallstudie. En fallstudie är alltså en form av undersökningsmetod som närmare kan beskrivas med hjälp av 
följande definition av Yin (2003 s.12. Enligt Schramm, 1971): 

"Det mest väsentliga med en fallstudie, och den vanligaste riktningen som de flesta typer av fallstudier tar, är att 
undersökningen försöker förklara ett eller flera beslut om varför de togs, hur de implementerades och med vilket 

resultat.” 

Denna definition är i linje med rapportens fallstudie då vilka beslut som huvudsakligen gjorts kring webbplatsens 
och CMS:ets utformning löper som en röd tråd genom rapporten. Vidare så presenteras också såklart resultatet 
av vad dessa beslut har resulterat i. 

1.5 Avgränsningar 
Flertalet avgränsningar har varit tvungna att göras under projektets gång då insikter i att tiden inte kommer att 
räcka till har förefallit vid ett antal tillfällen. Även om webbplatsen har utvecklats med tanke på användbarhet 
och behandlat konceptet i rapporten, så har tidsbristen lett till att någon djupare undersökning om webbplatsens 
potentiella användare ej har gjorts. Enligt Lazar (2006 s.9) så går man ett misslyckat projekt till mötes om man 
ignorerar användarna. Vidare så fortsätter han att om man inte tar hänsyn till användarna i designprocessen så 

Figur 1.1 - Arbetets uppdelning med en förenklad kommunikationsbild. 
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vet man inte om webbplatsen innefattar det som användarna behöver eller om webbplatsen är lätt att använda. 
Efter att ha frågat BRIGHT om vilken målgrupp som besökarna kan komma att handla om så gavs ett ganska så 
svårtolkat svar på att det i princip skulle kunna vara vem som helst. Lite mer precist så nämndes dock dels 
skolelever, lärare och rektorer. Eleverna först och främst på grund av intresset av andra referensskolor och lärare 
och rektorer först och främst på grund av företagets produkter. Om inte så mycket så gav det åtminstone något 
användbart angående användbarhetens område. 

Då man talar om BRIGHT som användare så har dessa behov gått till mötes då en nära dialog har förts med dem 
under hela utvecklingen. Däremot så har avgränsningar gjorts kring de användare som agerar webbplatsens 
besökare. Eftersom utbildningen inte på något sätt har fokuserat kring användbarhet så känns det ändå skäligt att 
det blivit en mer påtaglig avgränsning kring detta. 

Två andra avgränsningar kan sägas vara de kring litteraturstudien och utvecklingen av CMS:et. Förberedelserna 
och litteraturstudien har inte varit direkt omfattande. Dock så har arbetet inte drabbats så mycket av detta då det 
har varit ett projekt där man lättast letat upp informationen allteftersom man behöver den. Man kan aldrig vara 
för mycket påläst, men för att hinna med så har det framförallt satsats på mer praktiska tillämpningar. Angående 
CMS:et så är det ett område som går att utveckla och bygga ut nästan hur långt som helst. För att systemet skulle 
hålla sig inom rimliga gränser för examensarbetets storlek så var CMS:et tvunget att begränsas något. Mer 
förklarat om just vilka begränsningar som gjorts finns beskrivet under kapitel 5 Design och implementering av 
CMS. 

1.6 Referenser 
Under arbetet har både tryckt facklitteratur och en bred blandning av Internetreferenser använts. Utöver den 
uppdelningen kan man dela in källorna i ytterligare två grupper; dels de som behandlat teorin bakom bland annat 
användbarhet och programutvecklingsmetodik och dels de dokumentationer om skriptspråk och 
programvarutekniker som programkoden bygger på. 

Den mesta informationen för det sistnämnda har hämtats från Internet och då källan först och främst har handlat 
om W3Schools2

1.7 Disposition 

 så finns det ingen direkt anledning till att vara källkritisk. För att förklara semantisk XHTML 
närmare så förlitades dock detta på vad ett par Internetskribenter sagt, något som man möjligtvis bör vara 
snäppet mer källkritisk mot. Den övriga informationen som behandlat olika programvarutekniker har uteslutande 
hämtats från tryckt facklitteratur. Även teorin kring användbarhet och programutvecklingsmetodik har grundats 
på tryckt facklitteratur; böcker som många undersökningar och erkända namn ligger bakom. 

Då det praktiska arbetet med webbplatsen byggts utifrån olika programvarutekniker och speciella metoder så 
kommer de också att behandlas i denna rapport. För den icke insatte så rekommenderas en genomläsning av 
dessa under Bilaga 1. Vidare så rekommenderas sidstrukturens presentation under Bilaga 4 för de som snabbt vill 
få en överblick av webbplatsens upplägg (sitemap). För de som vill ha en mer konkret bild av hur ett CMS kan 
vara uppbyggt så bör systemets tillhörande användarmanual under Bilaga 2 gås igenom innan vidare läsning av 
kapitel 5 Design och implementering av CMS. Schemat för systemets databas finns att tillgå under Bilaga 3. 

I övrigt så talar de flesta rubriker för sig själva. Kapitel 2 Förberedelser kan ses som en utökning av 
introduktionskapitlet där läsaren får en bredare bakgrundsbild och en större uppfattning kring upplägget av 
projektet. Vilka krav som har ställts på webbplatsen och om hur de har anpassats presenteras under 3 
Kravspecifikation. En djupare förklaring kring webbplatsens praktiska arbete beskrivs under 4 Design och 
implementering av webbplats. Eftersom CMS:et blev så pass omfattande så har det tilldelats ett eget kapitel, 
nämligen 5 Design och implementering av CMS. De två efterföljande kapitlen behandlar rapportens slutsats 
respektive rapportens slutdiskussion. Det bör noteras att kapitel 4 och 5 innehåller en del praktiska exempel som 
för den icke insatte kan komma att uppfattas som mer svårbegripliga än andra delar av rapporten.  

2 W3Schools (http://www.w3schools.com) är en populär webbplats inriktad på att förmedla kunskap om internetstandarder 
framtagna av den internationella standardorganisationen för WWW, World Wide Web Consortium (W3C). 
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2 Förberedelser 
Utan att vara alltför lik föregående huvudrubrik så kommer detta kapitel vidare att presentera arbetets bakgrund 
och planerade tillvägagångssätt. Mer detaljer kring själva uppdraget kommer att tas upp såsom viktiga grunder 
inom webbdesign. 

2.1  Bakgrundsbeskrivning och upplägg 
Innan det första riktiga mötet med BRIGHT så var kännedomen om vilken funktionalitet företaget ville ha på 
den nya webbplatsen mycket låg. Efter en granskning av den nuvarande webbplatsen så antogs dock att de först 
och främst ville ha en mer tilltalande design med möjlighet för mer användarinteraktivitet och eventuell 
produktförsäljning. Detta eftersom de verkade vara ett kreativt företag som inte ville hållas inom ramarna av en 
webbplats uppbyggd av standardmallar. Med andra ord en webbplats vars utseende man får bestämma med hjälp 
av ett antal förprogrammerade mallar där innehållet kan behöva placeras på ett speciellt sätt för att hållas inom 
de generellt uppbyggda ramarna. 

Efter det första mötet med BRIGHT så konstaterades att antagandet var korrekt och att de behövde en 
webbdesigner för att tillverka den webbplats som de så smått byggt upp i deras huvuden. Framförallt så handlade 
det om att få användarna intresserade av företaget och om deras produkter, återförsäljare, projekt och övriga 
idéer. En enklare e-butik var önskad såsom en större presentation av deras referensskolor och konceptet bakom 
det. Det interaktiva skulle mestadels handla om kontaktformulär till BRIGHT och referensskolorna samt 
formulärifyllnad för att ansöka om att bli återförsäljare eller referensskola. 

Det lät som en passande uppgift som låg på en lagom nivå för ett tio veckors lång examensarbete. Detta verkade 
också handledaren och examinator tycka då projektet presenterades för dem. Deras uppfattning lutade dock åt att 
det var i största laget att ge sig på både designarbetet och själva implementeringen av funktionaliteten, men 
eftersom båda delarna krävs för en fullständig webbplats så fanns det bara en väg att gå för fortsatt arbete. För att 
få lite substans i implementeringsfasen så förespråkade handledaren om att det skulle byggas ett specialanpassat 
CMS för webbplatsen. Eftersom kännedomen kring CMS var mycket låg så var det omfattningen av CMS:et och 
nivån på e-butiken som oroade mest vad gällde arbetets komplexitet och omfång. Då var det passligt att vid 
andra mötet med BRIGHT höra att webbplatsens besökare inte skulle behöva direktbetala för sina 
produktbeställningar, utan att vanlig fakturering fortfarande skulle fungera bra. Därmed så skulle procedurer 
kring att hantera säker direktbetalning och lagrande av användar- och köpinformation inte behöva 
implementeras. 

2.2  Genomförande 
Istället för att vidare presentera vilka delar som sidan skulle bestå av, som i detalj kommer att tas upp under 3 
Kravspecifikation, så kommer en del grunder att förklaras om hur delarna istället var tänkta att implementeras. 
Trots att ett fåtal webbplatser tillverkats tidigare på hobbynivå så var det svårt att veta i vilken ände som man 
skulle börja med i detta projekt. Skulle man först vara tvungen att komma på CMS:ets fulla funktion, sätter 
BRIGHTs krav på webbplatsen några speciella begränsningar och på vilket sätt kommer webbplatsens design att 
styra webbplatsens innehåll – hur stor plats kommer texterna och bilderna att ta upp och så vidare? Då projektet 
handlade om en företagswebbplats så kändes det mer på riktigt och att man ville utföra allting korrekt. Efter ett 
tag dök dock en tanke upp om att det förmodligen inte finns en korrekt ände att börja i, utan att det mer handlar 
om smak och att man senare får anpassa de olika delarna för varandra. Ju mindre man behöver anpassa desto 
bättre. 

2.2.1  Semantisk XHTML 
Ett ytterligare antagande blev att om man håller sig till att koda webbplatsen i semantiskt korrekt XHTML från 
början så minskar förmodligen riskerna för inkonsekvenser och fel vid senare eventuella tillägg och framförallt 
vid påbyggandet av CMS:et. Trots att semantisk märkning och XHTML hör ihop så passar en beskrivning av det 
förstnämnda bättre här i texten istället som för det sistnämnda under Bilaga 1. Enligt Pilgrim (2003) betyder 
semantisk märkning användandet av taggar med en speciell betydelse kopplad till dem. Han utvecklar med ett 
exempel kring vilken XHTML-tagg som man ska välja för att skapa flera element i en vertikal rad, antingen 
<ul> och <li> (lista och listelement) eller <br /> (ny rad) efter varje element. Eftersom taggen <ul> har 
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betydelsen lista av saker och <br /> ny rad så faller valet på det förstnämnda då dess betydelse är precis vad vi 
söker. Semantisk märkning innehåller alltså information om vad ett elements text är för typ av text och kan 
därmed ses som en teknik för att använda rätt tagg för rätt sorts element. 

Efter studier kring den senaste webbstandarden på webbplatser, XHTML, och den semantiska märkningen så 
började så sakteliga experiment att göras för att komma in i språket. Eftersom skillnaderna mellan det tidigare 
HTML 4.0, som hobbywebbplatserna har byggts på, och det nyare XHTML 1.0 var små så gick 
tankeövergången däremellan mycket smidigt till. Att programmera med tanke på den semantiska märkningen var 
dock betydligt svårare då man tidigare inte tänkt i de banorna. Om man tar det nyss nämnda exemplet om listan 
så går det snabbare och blir mindre kod om man använder sig av <br />-taggen och därför så har det 
alternativet fallit sig naturligt tidigare. Däremot så blev det lättare att tillämpa tänket då man läst på om de 
egentliga anledningarna till semantisk märkning. Enligt Joost De Valk (2007) så blir det framförallt lättare för 
skärmläsare att presentera webbplatsen i rätt ordning för den som har synnedsättning och behöver få innehållet 
uppläst. Han berättar vidare att sökmotorsoptimering (Search Engine Optimization, SEO), som handlar om att 
optimera en webbplats så att den i en sökmotor visas så högt upp som möjligt bland sökresultaten, går hand i 
hand med semantisk märkning då den hjälper SEOs så kallade sökmotorspindlar att kategorisera webbplatserna 
bättre. Eftersom dessa sökmotorspindlar har mindre kapacitet än skärmläsare så behöver de än mer information 
för att lyckas tolka webbplatsens struktur och ämne korrekt – något som semantiskt skriven XHTML har att 
erbjuda. Vidare så är de ökade möjligheterna kring att webbplatsen hamnar högre upp bland sökmotorers 
sökresultat såklart uppskattat från BRIGHT då företaget på så vis skulle kunna hittas lättare. 

2.2.2  Dynamisk funktionalitet med PHP och MySQL 
Det räcker inte enbart med XHTML för att webbplatsen skulle kunna uppfylla de krav som ställts. Eftersom 
XHTML enbart är ett märkspråk för att strukturera och berätta hur webbplatsens innehåll ska visas på så krävdes 
det mer dynamik och funktionalitet. För att ta e-butiken som exempel så behövdes funktioner för att hålla reda på 
vilka produkter som lagts till i kundvagnen och dynamik för att i kassan lista just de produkter som blivit 
tillagda. Lämpligen så använder man ett serverspråk såsom PHP för att sköta uppgifter som dessa. Serverspråket 
i sin tur körs på en webbserver som exekverar (det vill säga tolkar, utför instruktioner och skickar tillbaka 
resultat) PHP-koden. 

För att serverspråket ska kunna hantera och hämta informationen så behöver informationen vara lagrad i en 
databas. Precis som för serverspråken så finns det ett flertal populära databaser på marknaden, varav en av de 
mest populära är MySQL. Då webbhotellet3 

2.2.3  Användbarhet 

som BRIGHT använder sig av gav stöd för PHP och MySQL, och för 
att det är en mycket vanlig och kraftfull kombination av programvarutekniker för webbutveckling, så kändes det 
inte befogat att kolla efter andra lösningar. 

Innan detta examensarbete så har funderingarna kring vad användbarhet egentligen är för något varit mycket 
tafatta. Då handledaren förespråkade begreppet inför arbetet så valdes dock att ämnet kring användbarheten 
skulle bearbetas närmre under förstudien. 

Enligt Usability Partners (2001) så lyder översättningen av definitionen för den internationella standarden om 
användbarhet (ISO 9241-11) enligt följande: 

"Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett 
ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang." 

Från citatet får vi att användbarhetens tre nyckelstenar handlar om ändamålsenlighet (också benämnt som 
kraftfullhet enligt Tajakka (2004)), effektivitet och tillfredsställelse. För att få en mer konkret bild av 
definitionen så görs här ett utdrag ur facklitteraturen. Enligt Shneiderman (2005 s.16) så kan man sätta in de två 
senare nyckelstenarna (efficiency och satisfaction) i ett mer praktiskt sammanhang genom att lista följande fem 
användbarhetsmätningar: 

 

3 Ett webbhotell tillhandahåller webbservrar med funktionalitet för att kunna både lagra och administrera webbplatser. 
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• Tid att lära sig – hur lång tid tar det för en användare att lära sig använda funktionerna som hör till 
uppgifterna? 

• Tid att utföra – hur lång tid tar det att utföra uppgifterna? 
• Uppskattade fel av användaren – hur många och vad för typer av fel gör användarna när de utför 

uppgifterna? 
• Bibehållen kunskap – efter hur lång tid bibehåller användaren sina kunskaper? 
• Subjektiv belåtenhet – hur mycket tyckte användarna om de olika delarna av användargränssnittet? 

Man kan säga att det finns två typer av användargränssnitt i arbetet, dels själva webbplatsen och dels CMS:et. I 
det förstnämnda så är det besökaren som är användaren där det handlar om att webbplatsen ska vara 
lättnavigerad och tydlig. Med andra ord så ska den inte vara komplicerad eller frustrerande för att vara 
användbar (Lazar s.2). Det samma gäller såklart CMS:et – men här kan man i större utsträckning tillämpa mer av 
Shneidermans ovan nämnda punkter. Systemet består enbart av en samling funktioner där några måste utföras i 
en speciell ordning för att det önskade resultatet ska uppnås, något som man skulle kunna mäta tid och inlärning 
på. För att på webbplatsen ta reda på kontaktuppgifterna så behöver man visserligen också utföra ett par steg i 
rätt ordning, men de känns mer självklara än proceduren som man måste utföra i CMS:et för att exempelvis 
lägga till en produkt. Först så måste man ladda upp ett bildgalleri för produkten under en 
bilduppladdningsfunktion och sedan gå till en annan funktion för att lägga till själva produkten där specifika 
produktuppgifter fylls i. Om någon mätning hade gjorts så hade alltså CMS:ets användargränssnitt känns mer 
intressant att mäta än själva webbplatsens användargränssnitt. Responsen som gavs från företaget under CMS:ets 
redovisning var dock, trots avsaknaden av de formella punkterna ovan, mycket givande ur 
användbarhetsperspektiv. Då redovisningen var ett slags utvärderingsmoment så finns denna respons att tillgå 
under 6 Test och utvärdering. 

En mer passande uppgift i användbarhetens tecken för webbplatsen hade varit att ha gjort en så kallad 
användbarhetsanalys. En sådan bör enligt Shneiderman (2005 s.12) se ut på följande vis: 

• Konstatera användarnas behov 
• Försäkra dig om korrekt tillförlitlighet – funktioner ska fungera som förväntat (enligt specifikation) 
• Sträva efter ändamålsenlig standardisering, sammansättning, struktur och portabilitet 
• Avsluta projekt i tid och inom budget 

Någon djupare undersökning av webbplatsens potentiella användare har dock inte hunnits med. Trots detta så 
kunde de tre första punkterna ovan analyseras närmre med hjälp av BRIGHT. Då det mångt om mycket handlar 
om webbplatsens utformning och funktionalitet så kommer detta att diskuteras närmare under 3 
Kravspecifikation medans den fjärde punkten, som liksom behandlar ett annat område, finns att läsa om under 
7.2 Svar på frågeställningar. 

2.3  Agila programutvecklingsmetoder 
Som tidigare aviserat så kommer de agila programutvecklingsmetodernas grunder att presenteras lite närmre. En 
programutvecklingsmetodik är alltså en sorts planering för ett programmeringsprojekt, vilka strategier som ska 
eftersträvas och vilket tillvägagångssätt som ska följas. Då detta projekt endast följt några av de agila 
grundprinciperna så kommer ingen specifik metod att tas upp. Vidare så är erfarenheterna från området mycket 
småskaliga och därför kommer styckena nedan framförallt att baseras på Bell (2005 s.330-331). 

Tanken på dessa agila metoder uppkom då äldre programvarutekniker (så kallade tungviktiga) helt enkelt ansågs 
vara för stora och svårhanterliga och därigenom så uppstod ett behov för mer lättviktiga utvecklingsmetoder. De 
agila metoderna förespråkar individuell kunskap och närmare kommunikation mellan utvecklaren och klienten. 
De agila metoderna är alltså en samling metoder där en av de mest kända heter Extrem Programmering (XP). 
Andra kända lättviktiga metoder utöver XP är DSDM, SCRUM, Crystal och FDD. 

De agila metodernas gemensamma principer sägs utgöra det agila manifestet och kan sammanfattas i följande 
fyra punkter: 
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• Individer och samspel framför tunga processer och verktyg 
• Fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation 
• Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 
• Lyhördhet för förändringar framför strikta planer 

Dessa principer kan anses följa påståendet att så länge det finns värde i uttrycket till höger så är uttrycken till 
vänster värda mer. Således bortser det agila manifestet aldrig från de äldre principerna utan ger endast företräde 
åt de mer lättviktiga. 

Den första punkten ovan menar att individuell kreativitet och gruppsamarbete är mer effektivt än att följa en mer 
reglerad metod. Andra punkten förtydligar att programvaran faktiskt är själva koden och inte den tillhörande 
dokumentationen. Den tredje punkten menar att en god relation mellan utvecklaren och klienten är viktigare än 
att exempelvis argumentera om kontrakt. Den fjärde och sista punkten handlar om att prioritera användarnas 
behovsförändringar framför att hålla fast vid en meningslös och orubblig plan. 

Som tidigare nämnts så har detta arbete medvetet inte följt någon specifik lättviktsmetod. Jämförelser kan dock 
göras med grundprinciperna ovan. Fastän det i rapporten är svårt att visa så har projektet vid flera tillfällen 
förlitats på egen kreativitet och mångt om mycket så har det arbetats utefter spontana idéer som har resulterat i 
många och kontinuerliga småtester. Ett system i ständig utveckling har fått tankeverksamheten att hålla sig på 
topp snarare än längre perioder med litteraturstudier. 

Istället för att riskera långdragna diskussioner kring lösningar och förslag med BRIGHT och handledaren så har 
presentationer av konkreta förslag hellre tagits fram för dem. Om förslaget inte varit det önskade så har det 
antingen snabbt omarbetats och presenterats på nytt eller rätt och slätt slopats. Kommunikationen, som 
framförallt har skett via e-post, har pågått kontinuerligt och har, sett från utvecklarens synvinkel, gått mycket 
smidigt till. 
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3  Kravspecifikation 
Projektets kravspecifikation har byggts utifrån en lista med önskemål som togs fram vid första mötet med 
BRIGHT och har byggts på och bantats ned allteftersom webbplatsen fått ett mer påtagligt innehåll. 
Kommunikationen kring detta har i huvudsak skett genom e-post. Det fanns såklart en del baskrav att utgå från 
eftersom den nya webbplatsen skulle byggas utifrån innehållet på den gamla. Under 3.1 Funktionslista så 
återfinns baskraven längst upp medan avdelningen nedan tar upp mer ingående krav. Vid spontana önskemål så 
finns förslag från BRIGHT listade och under spontana idéer så återfinns några förslag som tagits fram själv. 

3.1  Funktionslista 

• Presentation av nyheter 

Baskrav 

• Presentation av produkter 
• Försäljning av produkter 
• Presentation av företaget 
• Kontaktformulär till företaget 
• Länkar till presentationer i form av PowerPoint- och PDF-filer 
• Presentation av återförsäljare 
• Intresseformulär för att bli återförsäljare 
• Presentation av konceptet BRIGHT Referensskolor 
• Presentation av själva referensskolorna 
• Intresseformulär för att bli referensskola 
• Möjlighet att redigera nyheter, produkter, återförsäljare och referensskolor i efterhand (CMS) 
• Innehåll på både engelska och svenska 

• Produktbilder ska kunna zoomas 

Ingående krav 

• Mixade citat från elever och lärare om produkterna 
• Klickbar världskarta med världstid för att komma in på referensskolornas sidor 
• Möjlighet att kontakta referensskolorna 
• Bildgalleri för varje referensskola 
• Citat från varje referensskola 
• Byte av språk genom klickbar flagga 
• Lättillgänglig webbplats som människor med synnedsättning kan ta del av 

• Produktbilder ska kunna vridas 

Spontana önskemål 

• Visning av de för BRIGHT tre viktigaste världstiderna (Amerika, Europa och Asien) digitalt på 
förstasidan 

• Ljudeffekt vid hovring över menyknapp för att förstärka knappens existens 
• ”Månadens fråga” för elever under sidan för referensskolor 
• Forum/gästbok för att kommunicera med referensskolorna 
• Filmklipp från de olika referensskolorna 
• Presentation av Sverige som land 

• Nyheternas rubriker ska presenteras på förstasidan och finnas att tillgå i fullformat på egen undersida 

Spontana idéer 

• Presentation av återförsäljare som dyker upp vid hovring över företagsnamnet 
• Tydlig och klickbar presentation av vart på webbplatsen man befinner sig rent hierarkiskt 
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3.2  Omarbetning 
Benämningen funktionslista gör sig passande eftersom de flesta punkter antingen är lösa krav som man har 
kunnat implementera relativt fritt eller helt enkelt bara spontana förslag. När webbplatsen skulle börja fyllas med 
innehåll så var det alltså denna lista med funktioner som det utgicks ifrån. Listan behövde dock omarbetas och 
anpassas, dels efter examensarbetets omfattning och dels efter andra aspekter såsom användbarhet och 
Internetsäkerhet. 

De mest komplexa funktionerna under baskraven handlade om produktförsäljning och CMS:et. Då 
direktbetalning inte var ett krav från BRIGHTs sida så sjönk dock komplexiteten vad gäller e-butiken och 
anpassades på så vis automatiskt efter projektets storlek och aspekten kring Internetsäkerhet. Kunderna skulle då 
inte behöva registrera sig och information om deras köp skulle heller inte behöva lagras. Ändock så skulle 
komplexiteten kring CMS:et stå sig och då dess omfattning kräver ett eget kapitel så finns detta att läsa om under 
5 Design och implementering av CMS. 

För att få presentationen av de olika referensskolorna mer intressant så lät BRIGHTs idé om en världskarta 
mycket tänkvärd. Varje land som de har referensskola i skulle alltså kunna gå att klicka på för att då komma 
vidare till själva skolan och dess undersida. Angående världskartan så pratade vi om att varje land skulle 
representeras av dess flagga rent grafiskt. I nuläget så har BRIGHT endast två referensskolor, i USA och i 
Sverige, men allteftersom fler skolor skulle anslutas till deras koncept så skulle kartan bli alldeles för plottrig och 
strida mot användbarhetens tydlighet. För att ge ett konkret exempel så visar Figur 3.1, utöver själva 
originalbilden som prototyperna skapades utifrån, det förkastade förslaget med flaggorna gentemot den 
slutgiltiga grafiken utan. 

 

 

På den resulterande världskartan så har flaggorna bytts ut mot en symbol som representerar referensskolans 
geografiska placering. På så vis så får man en bättre uppfattning kring vart i världen skolan finns beläget 
samtidigt som man möjliggör att ett och samma land kan ha flera referensskolor. 

BRIGHTs tidigare webbplats fanns enbart på engelska, men eftersom deras produkter fått alltmer 
uppmärksamhet i hemlandet så var en spegelsida på svenska ett krav. Att deras produktbilder skulle kunna gå att 
zooma sågs som en självklar funktion, men den spontana idén om att de också skulle kunna gå att rotera kändes 
dock onödig. Företaget ville att citat och reaktioner från elever och lärare som provat på deras produkter skulle 
prägla webbplatsen. Därför kom vi fram till att ha en avdelning med mixade citat under den gemensamma sidan 
för referensskolorna samt en avdelning med skolspecifika citat under varje referensskolas egen undersida. Den 
respons som kommit från folk utanför någon av referensskolorna skulle då alltså hamna under avdelningen för 
mixade citat. 

Figur 3.1 - Världskartans framväxt med originalbilden uppe till vänster. 
Källa originalbild: http://www.fabiovisentin.com/world_map/free_world_map.asp 
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Många av de spontana önskemålen förkastades av olika anledningar, men eftersom de ändå hamnade på listan så 
bearbetades åtminstone några av dem rent praktiskt. Önskan om att visa tre världstider på förstasidan verkade till 
en början vara stort från BRIGHTs sida. Det var svårt att se framför sig vilken effekt som klockan skulle ge, om 
den skulle uppfattas som givande och intressant eller som statisk och tråkig? För att ta reda på detta och 
samtidigt ge BRIGHT en klarare bild av hur klockan skulle kunna utformas så togs en design fram, se Figur 3.2. 

 

 

Såhär i rapporten är den påtagliga effekten svår att föreställa sig då varken klockan tickar eller är placerad på 
förstasidan så som det var tänkt. Efter samtal med BRIGHT så kom vi hur som helst gemensamt fram till att 
förkasta klockan då den snarare uppfattades som mer statisk och enformig än informationsrik och intressant. Det 
är såklart tråkigt att lägga ned tid och energi på något som visar sig vara oanvändbart. Men om man har svårt att 
förutspå resultatet så bör man kunna offra den tiden och energin på att åtminstone ta fram en prototyp - resultatet 
kan visa sig bli över förväntan. 

Eftersom BRIGHTs produkter är taktila så riktar de sig också till elever med olika grader av synnedsättning. För 
att vidare underlätta för den gruppen på webbplatsen så kom en spontan idé upp om ljudeffekter vid hovring över 
menyknapparna med muspekaren. Det kändes som en bra idé att förstärka knappens existens på detta sätt, 
exempelvis genom att namnet på menyknappen skulle spelas upp. Detta förslag lades dock på is på grund av 
tidsbrist och blev senare aldrig implementerat. Enligt Lazar (2006 s.165) så är lättillgängliga webbplatser 
(webbplatser som kan användas av människor med handikapp) ett viktigt ämne eftersom det angår så många. 
Lazar rapporterar vidare (enligt Paciello, 2000) att uppskattningsvis 10-20 procent av världens befolkning har 
någon form av handikapp. Trots det förkastade förslaget kring ljudeffekterna så implementerades i alla fall 
knapparna på så vis att de tydligt ändrar skepnad vid hovring över dem. Ett konkret exempel på detta står Figur 
3.3 för. 

 

 

 

Vidare tydlighet för knappars existens överlämnas åt de olika skärmläsarprogram som kan läsa upp webbplatsens 
innehåll för en synskadad besökare. Den skärmläsare som testades i arbetet, Fire Vox, läste upp knappens namn 
först då man klickat med musen på den. Att istället få det uppläst när man med muspekaren hovrar över knappen 
känns än mer användbart och mycket väl kan det finnas skärmläsare som stödjer detta. 

Ett annat förslag som förkastades var ”Månadens fråga”, ämnade för skolelever. Att för varje månad slumpa 
fram en ny fråga är ingen svår programmeringsuppgift, men då inget vidare intresse för detta visades upp från 
BRIGHTs sida så slopades förslaget därmed. Likaså slopades funktionen att visa filmklipp från referensskolorna 
då man som webbdesigner inte blev tilldelad något material att utgå från. 

Ett önskemål var att möjliggöra för enklare och snabbare kommunikation referensskolorna emellan, exempelvis 
genom en gästbok eller ett forum. Som van Internetanvändare så verkar de flesta gästböcker dock fyllas av 
ovälkomna inlägg i form av stötande meddelanden eller reklam. Trots vissa knep som kan minska på antalet 
ovälkomna inlägg så växte funderingarna kring ett riktigt forum då intresset för en gästboksfunktion svalnade. 
Funderingar kring om ett forum verkligen var befogat tog över och tveksamheten kring detta gjorde till slut att 
också denna idé slopades. Istället beslutades att kommunikationsfunktionen skulle utformas till ett 
kontaktformulär, ett för varje referensskola. Formulärifyllningarna här skulle skickas till en gemensam e-post för 
referensskolorna, administrerad av BRIGHT. 

Figur 3.2 - Designen av de tre världstiderna på förstasidan. 

 

Figur 3.3 - Menyknapparnas förändring då man hovrar över dem med muspekaren. 
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Som Lazar (2006 s.30-31) skriver så byggs en webbplats av en speciell orsak – för att möta människors behov 
och för att uppnå företagsmål. Vidare listar han olika mål gruppvis efter olika typer av webbplatser. Fem av 
dessa mål som passar in på BRIGHTs nya webbplats, tagna från grupperna informella och försäljningsbaserade 
webbplatser, är följande: 

• Digitalisera information som tidigare varit pappersbaserad 
• Öka igenkännandet av företagsnamnet 
• Öka företagskontakter (för BRIGHT i form av återförsäljare och referensskolor) 
• Sälja produkter 
• Erbjuda service i form av kontaktformulär 

Som förslag hade BRIGHT att det på webbplatsen skulle finnas en presentation av Sverige som land. Utifrån 
listan ovan så byggs dock resonemanget kring att en sådan presentation vore utanför webbplatsens mål. Tanken 
bakom förslaget handlade om att öka chanserna för att fånga de internationella besökarnas intresse. Att en 
inblick i företagets hemland skulle få någon att köpa av företagets produkter låter dock föga sannolikt. Dessutom 
så borde en internationell skola, innan ett eventuellt medlemskap i BRIGHT Referensskolor, hellre vilja läsa om 
landet på ett ställe som inriktat sig på att presentera sådan information. Slutsatsen kring detta är att webbplatsens 
alla byggstenar bör ha en direkt och klar koppling till webbplatsens egentliga syfte. I detta projekt så ligger syftet 
i att på webbplatsen återspegla allt som har med BRIGHT och deras nyheter, produkter, återförsäljare och 
referensskolor att göra – inte om landet som företaget befinner sig i. 

På BRIGHTs tidigare webbplats så radades alla nyheter upp på förstasidan. I och med det så kändes det som att 
förstasidan innehöll alldeles för mycket text och bilder för att en besökare snabbt skulle kunna få en uppfattning 
om innehållet. Ett förslag om att nyheterna skulle placeras på en egen undersida togs därför fram och BRIGHT 
tyckte om idén. Nyheterna skulle fortfarande kunna nås från förstasidan då de fem senaste nyhetsrubrikerna 
skulle agera länkar i menyn. På så vis kunde förstasidan hållas ren och tydlig samtidigt som besökaren fick 
valmöjligheten att läsa nyheterna om de ville. En liknande idé gick ut på att återförsäljarnas presentationstexter 
först skulle dyka upp vid hovring med muspekaren över företagsnamnen. Om presentationstexten från alla 
BRIGHTs återförsäljare skulle visas samtidigt så skulle man vara tvungen att scrolla ordentligt i höjdled. Precis 
som med nyheterna så skulle besökaren på så vis få valmöjligheten att läsa mer om återförsäljarna om de ville. 

Den allra sista punkten i funktionslistan, den om att visa tydlig och klickbar presentation av vart på webbplatsen 
man befinner sig rent hierarkiskt, handlar om brödsmulenavigering. Det är en navigationsmöjlighet som 
kortfattat visar vilken väg besökaren tagit för att ha kommit till aktuell sida. Enligt Lazar (2006 s.123-124) så 
kallas begreppet för brödsmulenavigering eftersom besökaren lämnar avslöjande brödsmulor efter sig på vägen 
till en specifik sida. Vidare så beskriver han ett par fördelar med navigeringstekniken, dels att den hjälper 
besökare från att bli vilse och dels att antalet musklick för att ta sig från en sida till en annan minskar. Då 
fördelarna med denna navigationsmöjlighet är många så implementerades en sådan funktionalitet också på 
BRIGHTs webbplats. Ett exempel på detta visar Figur 3.4 där besökaren först gått in på referensskolornas sida 
för att sedan ha tagit sig vidare till en av skolsidornas bildgalleri. 

 

 

Utöver kraven på webbplatsens innehåll så har också några utvärderingskrav för webbplatsens funktionalitet 
satts upp. Detta för att få några klara mål att sträva efter under implementeringsfasen. Dessa utvärderingskrav, 
som till synes går hand i hand med några av rapportens frågeställningar, kan sammanställas enligt följande: 

• Kan webbplatsen anses vara webbläsarkompatibel? 
• Kan webbplatsen anses vara användbar och tillgänglig? 
• Kan webbplatsen valideras för korrekt XHTML och CSS? 

Figur 3.4 - Exempel på brödsmulenavigering. 
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4 Design och implementering av webbplats 
Som i dispositionen förklarat så kommer detta kapitel att ytterligare fördjupa sig i det praktiska arbetet kring 
webbplatsen. Underrubrikerna efterföljs i den kronologiska ordning som de utförts rent praktiskt och 
representerar de tre mellersta stegen i Figur 1.1 om arbetets uppdelning; Design (Sidlayout och formgivning), 
Statiskt innehåll och WWW (Dynamiskt innehåll). 

4.1 Sidlayout och formgivning 
När webbplatsens design och layout skulle utformas så var önskemålen från BRIGHTs sida om detta ganska så 
knapphänta. I enlighet med företagets varumärke så ville de att webbplatsen skulle gå i vitt och svart. Utöver 
dessa fanns även de, ganska så vedertagna, önskemålen om stilrenhet och ett intresseväckande utseende. Att ha 
knapphänta önskemål att utgå från är både bra och dåligt; samtidigt som den egna viljan får en bredare bana att 
spela på så har man färre säkra kort att spela med. 
 
Vad är då stilrenhet och vad uppfattas som intresseväckande? Tanken om att det handlar om individens egna 
tycke och smak, vad han eller hon upplever som stiligt och intressesant, ligger såklart nära till hands. I det läget 
hade det varit bra att veta mer om webbplatsens potentiella besökare och om vad de ansåg om saken. Nu räckte 
tiden inte till och med grund för det agila manifestet så förlitades arbetet i detta fall på egen kreativitet och 
individuell kunskap. Även om nivån på de tidigare utvecklade webbplatserna har varit lägre så upplevs rit- och 
bildverktyget Adobe® Photoshop®, ett program som man kan använda sig av för att ta fram prototyper till 
webbplatsers designer, mycket välbekant och lätthanterligt. Planen blev därav att några generella prototyper för 
webbplatsen skulle tas fram och att dessa sedan skulle presentera för både BRIGHT och handledaren. Efter att de 
fått ventilera sina åsikter så skulle förhoppningsvis alla enas om en och samma design. 
 
För att mer konkret förklara detta arbetsmoment så kommer resterande del av underrubriken att presentera några 
av de nyss nämnda prototyperna (vars menyer kommer att ge exempel på att det är produktsidan som besöks). I 
enlighet med den kronologiska ordningen så presenterar den första figuren, Figur 4.1, webbplatsens första 
grundläggande prototyp. Påminnas bör, för de som läser den tryckta litteraturen, att en gnutta substans försvinner 
från figurerna i och med att färgsättningen inte kan återges. Vidare så kommer prototyperna inemellan, trots 
deras prototypstadium, att benämnas för designer där det ordvalet passar bättre in i sammanhanget. 
 

 
Figur 4.1 - Webbplatsens första grundläggande prototyp. 
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Som tidigare nämnts så ville BRIGHT att webbplatsen skulle gå i vitt och svart. Utifrån eget tyckte så kan 
webbplatser, beroende på dess innehåll, ofta kännas tråkiga och alltför sterila om de inte har färgsatts med något 
annat än vitt och svart. För att råda bot på detta så fick BRIGHT förslaget att utöka webbplatsens kulöromfång 
med antingen en gnutta röd eller orange färg. Då en av del av deras produkter delvis är färgsatta med den 
förstnämnda kulören så föll valet därmed på denna – något som menyn i Figur 4.1 illustrerar. Anledningen till att 
det endast handlade om färgerna rött och orange var dels för att alternativen inte kunde uppgå till hur många som 
helst och dels för att just de färgerna passar bra in tillsammans med svart och vitt på webbplatser. 
 
Varför prototypen just fick denna form grundar sig framförallt i strävan efter att hålla webbplatsen stilren – att ha 
en tydligt avgränsad form utan utsvängningar. Bakgrundsfärgen på området där webbplatsens själva innehåll 
skulle presenteras – den stora fyrkantiga och tomma boxen – behölls från företagets tidigare webbplats då det 
kändes som en behaglig färg som mycket väl passade bakom svart text. Något som tidigare inte nämnts, främst 
för dess självklarhet, var att BRIGHT ville ha med deras logotyp på ett väl placerat ställe ur synbarhetssynpunkt. 
Därför placerades logotypen helt enkelt längst upp i mitten. Det som syns precis nedanför logotypen illustrerar 
en del av ett strategispel framtaget av BRIGHT. Denna bild bäddades in i designen dels för att ge ett mer 
intresseväckande utseende och dels då en företagswebbplats känns mer tänkvärd om man i dess design lyckats 
integrera en del av själva företaget på ett bra sätt. 
 
Försöket att integrera strategispelet i designen kändes dock inte tillräckligt bra för att gå vidare med prototypen – 
den kändes liksom alltför uppenbart dittvingad likt ett dåligt nödrim i en låt. Då originalbilden på strategispelet, 
se Figur 4.2, redan modifierats relativt mycket vid det laget så skulle den säkert kunna gå att anpassas ännu mer. 
Menyns struktur kändes dock inte heller så välplanerad då dess storlek kanske inte skulle räcka till vid en 
situation med många undermenyer. Prototypen, som aldrig presenterades för BRIGHT, slopades därför och en ny 
riktning valdes i enlighet med Figur 4.3 (som också visar på webbplatsens blockvisa uppdelning). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Figur 4.2 - Originalbilden på strategispelet som den 
första grundläggande prototypen använde sig av. 

Figur 4.3 - Webbplatsens andra grundläggande prototyp. 

Vänstermeny- 
block 

Huvudblock 

Toppblock 

Navigeringsblock 
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I och med den nya prototypen så skulle storleken på vänstermenyblocket kunna ändras dynamiskt beroende på 
antalet menyval. Dessutom så öppnades möjligheten för att integrera något företagsförknippat i botten av 
blocket. Efter att ha ögnat igenom de företagsspecifika bilder som BRIGHT sedan tidigare presenterat så 
hamnade detta val på deras huvudprodukt – den interaktiva atommodellen. Då endast en del av produkten visas 
så kan det förhoppningsvis fånga besökarens intresse; vad bildar de runda ringarna för något och vad 
representerar egentligen de svartvita kulorna? För de som inte redan listat ut det så motsvarar de en atoms 
elektroner, neutroner och protoner som i enlighet med bilden befinner sig i och omkring atomkärnan. På så vis är 
det också tänkt att menyvalens tillhörande menyknappar ska motsvara en atoms protoner, helt enkelt för att 
spinna vidare på idén om att integrera företagsförknippade saker i webbplatsens design. 
 
Tidigare så visade Figur 3.3 på menyknappar med annorlunda utformning, men det den figuren visar är de 
knappar som finns på alla andra sidor utöver själva produktsidan. Den uppmärksamme har kanske också 
upptäckt att figurernas menyer strider mot sidstrukturen innehåll enligt Bilaga 4, men det beror helt enkelt på att 
webbplatsens innehåll inte bestämts helt och hållet vid tidpunkten för prototypens skapande. 
 
I och med den nya prototypen så fick huvudmenyvalen i toppblocket en mer distinkt och mer lättöverskådlig 
placering. Även logotypens position kändes bra ur synbarhetssynpunkt – längst upp i hörnet. För att senare 
möjliggöra för språkbyte så inkluderades också den brittiska och svenska flaggan för den nya prototypen. Att den 
brittiska flaggan visas samtidigt som de engelskspråkiga menyvalen är såklart motsägelsefullt – men under 
utvecklingen av prototyperna spelade detta ingen roll. 
 
Då den nya prototypen presenterades för BRIGHT, tillsammans med exempelvis Figur 4.4, så fastnade de starkt 
för den som Figur 4.3 representerar. Den verkade helt gå inom ramen för accepterade designer och hoppet om att 
det redan långdragna prototyparbetet snart skulle vara överstökat ökade. Dock blev så inte fallet när handledaren 
fick säga sitt. I det stora hela så verkade han visserligen tycka om designen och färgvalet – men kritiken till att 
webbplatsens ytterområden liksom var för suddiga var stor. Synpunkten kring detta var först lite svår att greppa, 
men om man jämför de nyss nämnda figurerna så ser man hur pass grumliga ytterkanter som prototypen enligt 
Figur 4.3 faktiskt har gentemot Figur 4.4. 
 

 
 
 
Man kan säga att ett mindre dillemma uppstod då företaget ville ha designen enligt den tidigare figuren medan 
handledaren snarare föredrog den senare, åtminstone vad gäller de distinkta ytterkanterna. Då stilrenhet kan 

Figur 4.4 - Webbplatsens tredje grundläggande prototyp. 
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sägas innefatta distinkthet och klarhet så kändes ändå handledarens kritik som befogad och det nya målet blev 
därav att ta fram en prototyp som skulle kombinera de två designerna. Resultatet presenteras i Figur 4.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den nya prototypen kan sägas vara likadan som den enligt Figur 4.4 fast med renare och mer distinkta kanter. 
Detta kändes som ett steg i rätt riktning men ändå inget som presenterades för någon då hörnen kändes alldeles 
för kantiga. Efter ytterligare tid vid ritbordet så stod designen enligt Figur 4.6 färdig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna prototyp kändes helt enkelt rätt – samtidigt som designen har mjukheten och den liksom mer levande 
känslan från prototypen enligt Figur 4.3 så har den också distinkta och väl avgränsade ramar. Turligt nog höll 
både BRIGHT och handledaren med i det resonemanget. Handledaren tryckte dock på att toppblocket skulle 
kunna finjusteras och liksom framställas som mer blankt och polerat. Efter att ha granskat en del nydesignade 
webbplatser på Internet så blev handledarens förslag alltmer greppbart. En stor upptäckt av former som försökte 
efterlikna högblanka ytor gjordes och därmed togs en skiss fram till prototypens toppblock, se Figur 4.7. 

Figur 4.5 - Webbplatsens fjärde grundläggande prototyp. 

Figur 4.6 - Webbplatsens femte grundläggande prototyp. 
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Den nya ytan kändes mer klar och som att den bättre passade designens övriga stilrena element. Vidare tester för 
att göra blocket än mer intressant gjordes och ett lyckat resultat återspeglas i Figur 4.8 (där också namnen på 
huvudmenyvalen klubbats igenom för sista gången). 
 

 
 
Det växte liksom fram en form av förkärlek till denna ”våg” som kändes mycket tilltalande och intressant. Dock 
så utvecklades webbplatsen åt en kund och då de gav avslag för förslaget så var det inte så mycket annat att göra 
än att spara undan formen för eventuellt framtida bruk. BRIGHT tyckte att vågen rent utseendemässigt var 
tilltalande men att den inte gick i linje med deras företagskoncept – framförallt att de mjuka formerna inte 
passade så bra in tillsammans med den strikta logotypen. Därav förblev toppblocket rätt och slätt svart med en 
gnutta ljus avfasning i kanterna. Efter finjusteringar av den senaste prototypen så blev till slut resultatet vad 
Figur 4.9 visar. 
 

 

Figur 4.7 - En första skiss av toppblocket för att få det mer intressant. 

Figur 4.8 - En andra skiss av toppblocket för att få det mer intressant. 

 

Figur 4.9 - Webbplatsens slutgiltiga design. 
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För att med hjälp av figuren få en bättre uppfattning kring hur webbplatsen egentligen ser ut så har 
huvudblockets innehåll försetts med produkternas huvudsida och dess tillhörande brödsmulenavigering 
inkluderats i navigeringsblocket. Anledningarna till varför designen gått åt det ena eller andra hållet har varit 
svåra att beskriva då det ofta avgörs på ren känsla och individuell smak. Det man vill är ju såklart att så många 
som möjligt håller med om de designval man gjort – något som man har fått tampats mycket med i detta projekt. 
Det som denna implementeringsfas framförallt resulterade i var ett stort parti erfarenhet kring att ta kritik på rätt 
sätt samt ett mindre konstaterande kring att kunden alltid har rätt. 

4.2 Statiskt innehåll 
Nästkommande implementeringsfas i arbetet bestod först och främst i att dela upp den framtagna designen i 
mindre block för att mer lätthanterligt kunna sammanställa dem i en webbläsare. För att textinnehållet på 
webbplatsens olika delar skulle kunna bytas ut, beroende på vad besökaren klickat på, så var webbplatsens olika 
block tvungna att vara skilda från varandra. Om en besökare exempelvis befinner sig på sidan för produkten 
BRIGHT Atom™ och sedan väljer att besöka BRIGHT Teacher Atom™ så ska ju huvudblockets innehåll ändras 
på samtidigt som toppblockets och vänstermenyblockets innehåll ska vara detsamma (samma menyval men inte 
samma presentationsinnehåll). Därav så splittrades designen upp i mindre områden som på så sätt helt var skilda 
från varandra. För att designen trots det skulle te sig likadant i webbläsaren som i bildbehandlingsprogrammet så 
lades områdena därför intill varandra för att uppdelningen på så vis inte skulle synas. 

Eftersom en stor portion grafiska exempel visades i föregående underrubrik så kommer denna uppdelning och 
övergång från bildfil till HTML-kod inte att förklaras närmare (notera att detta kapitel använder ordvalet HTML 
istället för XHTML). Istället så kommer det att beskrivas mer om menyvalens faktiska innehåll och om hur 
informationen som skulle presenteras på webbplatsen valdes att disponeras. 

För att återknyta till rubrikens titel om statiskt innehåll så menas med det att då informationen från BRIGHT har 
lagts in i HTML-dokumenten så är webbplatsens innehåll statiskt och oföränderligt. Självklart så byts 
huvudblockets innehåll ut mot det som hör till de menyer som besökaren väljer att klicka på, vilket såklart kan 
sägas handla om dynamik. Men då denna rubrik syftar på att informationen fortfarande ligger lagrad som statiska 
HTML-dokument på webbservern så handlar nästa rubrik istället om att informationen ligger lagrad i en 
databasserver, något som kan sägas handla om dynamik i en än större utsträckning.  

4.2.1 Nyheter 
Som tidigare nämnts så beslutades att nyheternas rubriker skulle presenteras i vänstermenyblocket på 
förstasidan. Då man klickar på en av rubrikerna så byts huvudblockets innehåll ut mot själva nyhetssidan där alla 
nyheternas texter i fullformat radas upp efter varandra. Nyheterna, som också presenterar det datum som de 
skrevs, skiljs åt med hjälp av HTML-taggen <hr /> som representerar en enkel horisontell linje. Paralleller till 
den semantiska märkningen kan därmed göras då det som önskades var att skilja en samling texter åt, och vad 
gör man det enklast med om inte en horisontell linje? Utöver möjligheten att presentera bilder till nyheterna så 
finns det inte så mycket mer att tillägga om detta menyval. 

4.2.2 Produkter 
Produkternas menyval kan dock ses som snäppet mer intressant, speciellt för den svenska sidan. Anledningen till 
det är att BRIGHT endast ville erbjuda produktförsäljning för de svenska besökarna. Detta hänger såklart ihop 
med deras tycke om att enbart erbjuda enklare betalningslösningar, något som kändes lite tafatt, men då arbetet 
vid det laget redan hade tagit upp mycket tid så fanns det ingen anledning till att motsätta sig det. Hur som helst 
så ville de på produkternas förstasida ge besökaren en intressant och greppbar uppfattning om deras produkter 
och därför så valdes att presentera ett par citat med lämpliga bilder bredvid (se Figur 4.9). 

I vänstermenyn så radades alltså de olika produkterna upp och då man klickat på en av dem så byttes 
huvudblockets innehåll ut mot en presentation av den valda produkten. Då produkterna liksom hör ihop så 
utformades deras undersidor på så vis att de alla hade samma struktur; kort inledande text på toppen, bildarkiv i 
mitten till vänster och en punktlista i mitten till höger. Som sig bör så används där <ul>-taggen för att definiera 
en lista. Då möjlighet för produktförsäljning ej ges för de engelskspråkiga besökarna så hänvisas de till att 
besöka menyvalet ”Återförsäljare”, medan den svenska sidan istället visar ett köpformulär, se Figur 4.10. 
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Mer om hur hanteringen kring produktköpen går till rent tekniskt kommer att tas upp under 4.3.2 Produktköp. 
Trots det så kan det vara av intresse att få se utformningen på de två efterföljande sidor som presenteras vid ett 
produktköp, nämligen Välkommen till kassan och Genomför beställning, se Figur 4.11 respektive Figur 4.12. 

 

 

4.2.3 Företaget 
Sidan som man möts av då man klickat på menyvalet 
Företaget består av en kort inledande 
företagspresentation med en välkomnande bild på 
BRIGHTs kontor. På så vis har valet Om BRIGHT of  
Sweden™ kunnat läggas till som undersida i 
vänstermenyblocket för de som vill läsa mer om 
företaget. Inte helt förvånansvärt så handlar några av de 
andra undersidorna om hur man kommer i kontakt med 
företaget, vad de har som visioner och målsättningar 
samt vilka pågående projekt de är med i. 

4.2.4 Återförsäljare 
Liksom för företagsområdet så består menyvalet Återförsäljare 
mestadels av ren text. Inte så föga förvånansvärt kan tyckas då 
denna rubrik endast är till för att just presentera vilka BRIGHTs 
återförsäljare är, åtminstone för de svenska besökarna. I den engelska versionen har dock möjligheten att ansöka 
om att bli en återförsäljare lagts till. Undersidan Become A BRIGHT Distributor presenterar ett ifyllnadsformulär 
där uppgifter om företagets namn, erfarenheter av BRIGHTs produkter och eventuell e-butik måste fyllas i. 
Precis som för kontaktformuläret på undersidan Kontakta BRIGHT of Sweden™ så kommer, om alla fällt fyllts i 
korrekt, uppgifterna att skickas till en av BRIGHTs e-postadresser. 

För att så sakteliga börja visa på webbplatsens dynamiska effekter så lämpar sig här en vidare beskrivning av 
huvudsidan för återförsäljarna. Som tidigare nämnts så har innehållet på denna sida kunnat komprimeras genom 
att visa återförsäljarnas presentationstexter först då besökaren för musen över företagsnamnet, se Figur 4.13. 

Figur 4.11 - Undersidan för kassan med möjlighet för 
att ändra på antalet beställda produkter. 

Figur 4.12 - Sidan som man möts av då en 
produktbeställning skall genomföras. 

Figur 4.10 - Köpformuläret för BRIGHT Atom™. 
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Detta har gjorts genom användning av skriptspråket JavaScript och dokumentobjektsmodellen DOM (närmare 
förklarat i Bilaga 1). Då JavaScript har så kallade händelseattribut inbyggda, som lämpligtvis kan känna av om 
musen befinner sig över ett visst HTML-element, så var problemet kring muslokaliseringen löst. Då JavaScript 
också erbjuder möjligheten att ändra på HTML-elementens stilar (CSS), som bland annat kan styra om ett 
element ska vara synbart eller ej, så var också problemet kring synligheten löst. Ett konkret 
programmeringsexempel på detta finnas att tillgå i Programkod 4.1. 

 
 

HTML-taggen <li> definierar ett listelement och i exemplet finns två listelement; det övre som innehåller 
återförsäljarens namn (kodrad #01) och det undre som innehåller återförsäljarens presentationstext (med id = 

"distributors-10", kodrad #08). Eftersom presentationstexten inte ska synas i normalfallet så sätts 
stilattributet display till värdet none för det undre listelementet, det vill säga att elementet inte ska visas. Det 
tidigare nämnda händelseattributet om muslokalisering motsvaras av onmouseover som, då musen befinner 
sig över elementet som attributet är definierat i, anropar JavaScript-funktionen displayBlock(). För att 

01 <li class="distributorsName" onmouseover="displayBlock('distributors-10')"        
02_____________________________ onmouseout="displayNone('distributors-10')"> 
03 . 
04 . // Åteförsäljarens namn 
05 . 
06 
07 </li> 
08 <li id="distributors-10" style="display:none;"> 
09 . 
10 . // Åteförsäljarens presentationstext 
11 . 
12 </li> 
 

Figur 4.13 - Undersidan för Återförsäljare. 

Programkod 4.1 - Översiktlig HTML-kod för återförsäljarnas dynamiska presentationsvisning. 
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kunna referera till vilket element det är som ska visas så skickas ett id (distributors-10

 
 

Med hjälp av getElementById (en egenskap som ges av DOM) så sätts stilattribut display till värdet 
block för det HTML-element som har samma id som den medskickade parametern id (vilket är 
distributors-10). Förutom att block har bytts ut mot none så ser funktionen displayNone() exakt 
likadan ut. På så vis så bestämmer besökaren både över vilken återförsäljare som presentationstexten ska visas 
för och också när presentationstexten ska visas. 

Den programmeringsglade kan då tycka att dessa funktioner kan slås samman till en enda funktion. Antingen 
genom att attributvärdet (display eller none) hade skickats med som en andra parameter eller genom att kolla 
vad objektet för tillfället är satt till och sedan helt enkelt sätta den till det motsatta värdet. Det förstnämnda 
förslaget var länge på tapeten då den nyttjar dynamikens fördelar. Det fick dock se sig slaget till anledning av 
den distinkthet och överskådlighet som två skilda funktioner ger. En något märklig övervägning kan tyckas då 
man som oftast strävar efter dynamik vad gäller programmering, men valet hade förmodligen blivit annorlunda 
om det hade gällt en mer krävande funktion i ett objektorienterat programspråk. Det andra förslaget om att kolla 
vad det nuvarande värdet är för något och sedan sätta det till det motsatta används inte då andra liknande 
situationer där element ska visas/döljas inte alltid eftersträvar just den funktionaliteten. 

) med som 
parameter till funktionen, se kodrad #01. 

Det som funktionen displayBlock() gör är att sätta stilattributet display till värdet block, det vill säga 
att elementet blir synligt. Motsvarigheten till det nyss nämnda är onmouseout som, när muspekaren inte längre 
befinner sig över objektet, anropar funktionen displayNone()och som därmed sätter tillbaka attributet 
display till värdet none igen (kodrad #02). Hur displayfunktionerna sköter detta kommer förenklat att 
beskrivas med Programkod 4.2 som är taget från JavaScript-funktionen displayBlock(). 

4.2.5 Referensskolor 
Redan i kravspecifikationen så presenterades världskartans utseende (Figur 3.1) som alltså befinner sig på 
förstasidan för referensskolorna. Med hjälp av de nyss nämnda händelseattributen, onmouseover och 
onmouseout, så dyker namnet på staden där skolan befinner sig upp längst ned på kartan tillsammans med den 
lokala tiden. Detta var en idé från BRIGHT då de sedan länge hade målat upp denna klickbara världskarta i sina 
huvuden. Som tur var så blev de mycket nöjda över det faktiska resultatet. För att inte enbart ge möjligheten att 
komma till referensskolornas undersidor genom att klicka på världskartan så går det också att klicka sig fram via 
stadsnamnen som presenteras nedanför kartan. Trots handledarens skeptiska inställning så känns världskartan 
intressant och stilren samtidigt som den tillhör webbplatsen ytterligare iögonfallande färger och former. 

I och med upplägget kring att städerna som skolorna befinner sig i agerar länkar nedanför världskartan så har det 
inte gjorts några motsvariga menyval åt dem i vänstermenyblocket. Där återfinns istället menyvalen Bli En 
BRIGHT Referensskola och Mixade Citat. Det första menyvalet består av en undersida med ett ifyllnadsformulär 
liknande det för att bli återförsäljare medan det andra valet består av en uppradning citat tagna från blandade 
källor. 

För tillfället så har BRIGHT två referensskolor, den ena i USA och den andra i Sverige. Då man exempelvis går 
in på den svenska referensskolan, vid namn Linghemsskolan, så möts man av en överskådlig skolpresentation 
med både text och bild. I mitten av sidan finns en bild på själva skolan medan en bild som befinner sig nere till 
höger är tagen inifrån klassrummet. Till vänster om denna presenteras korta citat där man genom 
händelseattributen onmouseover och onmouseout kan välja om de citat som visas ska vara tagna från 
elever eller lärare. I vänstermenyblocket så finns möjlighet för att antingen kontakta skolan, se på bilder från 
skolan eller att läsa längre citat som är tagna från antingen skolans lärare eller elever. 

document.getElementById(id).style.display = "block"; 

 Programkod 4.2 - JavaScript-kod för att ändra värdet av attributet display hos ett HTML-element. 
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4.3 Dynamiskt innehåll 
Trots den föregående kapitelrubriken om statiskt innehåll så behandlades ändå det dynamiska området i och med 
ett JavaScript-exempel. Detta kapitel kommer dock bearbeta dynamik vad gäller serversidan (PHP och MYSQL) 
snarare än klientsidan (JavaScript). Då all funktionalitet för webbplatsen ej kan tas upp på grund av tidsmässiga 
skäl så kommer fokus att läggas på det mest huvudsakliga. 

4.3.1 Databasen 
För att få en klarare bild av webb- och databasserverns sammankoppling och funktionalitet så kommer följande 
stycken att återknytas till litteraturen i form av Williams och Lane (2004 s.2,10-14). De berättar nämligen att en 
webbserver inte är en sofistikerad lagringsteknik utan att komplicerade dataoperationer för att presentera 
dynamisk information på istället ska hanteras av en separat databas. Detta leder till en komplex 
informationsarkitektur med tre skikt; webbläsaren som klientskiktet, webbservern som mittenskiktet och 
databasen som databasskiktet. Figur 4.14 visar hur webbservern och databasen interagerar då en webbläsare vill 
visa information som tillhandahålls av databasen. 

 

 

 
Då figuren i stor utsträckning talar för sig självt så kommer fokus enbart att läggas på det tredje skiktet. Dess 
huvuduppgift handlar om att lagra och returnera data. Andra saker den ansvarar för är samtidig åtkomst från 
webbservern, säkerhet, service i form av backup samt försäkran om datas tillförlitlighet. Viktigt är också att den 
erbjuder snabb och flexibel åtkomst trots miljontals av förfrågningar. 

Man kan fråga sig varför man ska använda sig av en komplex databasserver för att hantera data? Flertalet 
anledningar kan räknas upp då man sätter en databas i kontrast till exempelvis ett kalkylblad, en enkel textfil 
eller någon annan sedvanlig metod för att lagra data på. För att ta ett kalkylbladsexempel så är de vanligtvis 
designade för en specifik applikation. Om två användare exempelvis lagrar namn och adresser i ett kalkylblad så 
finns också sannolikheten att de vill kunna gruppera och räkna ut den lagrade informationen på olika sätt. I det 
fallet så är dock programmet och informationen beroende av varandra; ett flyttat fält kan resultera i en 
modifierad formel och att flytta data mellan användarnas applikationer kan vara komplext. I kontrast till detta 
står en databas där programmet och informationen är oberoende av varandra; metoden som informationen lagras 
på är oberoende av språket som hämtar det. 

Som sista litteraturreferens för denna underrubrik så kommer det nedan att punktas upp några situationer då en 
databasserver bör användas för lagrande av datainformation: 

• Det finns fler än en användare som behöver få åtkomst till informationen 
• Det finns mer än en sorts dataobjekt. Att det finns information om kunder, beställningar, och 

inventarium för exempelvis en e-butik. 
• Det finns relationer mellan de lagrade objekten. Exempelvis att det till kunderna hör ett antal relaterade 

fakturor. 
• Det finns en stor mängd data som behöver kunna sökas igenom snabbt 
• Säkerheten är viktig. Att det behövs regler för vem som får tillgå datainformationen. 

Figur 4.14 - En treskiktsarkitektur som visar på skiktens interagerande med varandra. 

Klienten/webbläsaren  Webbservern      Databasservern 
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news products 
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I fallet för detta examensarbete så var alla punkter ovan aktuella och som tidigare nämnts så valdes MySQL till 
att användas som databassystem. Främst eftersom BRIGHTs webbhotell endast hade stöd för MySQL samt att 
tidigare kurser i utbildningen behandlat just det systemet. För att administrera databasen så använde sig 
webbhotellet av programvaran phpMyAdmin. Ett sådant program tillhandahåller ett grafiskt användargränssnitt 
för att enkelt kunna hantera exempelvis databasens lagrade datainformation samt dess administrativa 
inställningar. 

Innan några illustrativa exempel från databasens innehåll presenteras så bör nämnas att databasens ER diagram 
finns att tillgå under Bilaga 3. Där återspeglas databasens grundläggande uppbyggnad. De tabeller som man bör 
titta mest på är a_en_pages och a_sv_pages som är databasens mest vitala tabeller. Här återfinns den 
mesta datainformationen som databasen förser webbplatsens olika undersidor med. En presentation av hur de 
fem översta raderna (= undersidorna) av tabellen a_en_pages ser ut i phpMyAdmin ges av Tabell 4.1. 

 

Det svåraste problemet att lösa vad gäller databasens struktur (hädanefter benämnt databasdesign) handlade om 
hur relationerna mellan undersidorna skulle utformas. En sådan relation finns exempelvis mellan undersidorna 
BRIGHT Atom™ och Products då man först måste ha besökt undersidan för Products innan man kan besöka 
undersidan för BRIGHT Atom™. De uppstaplade undersidorna i brödsmulenavigeringen, se Figur 3.4, har alla en 
sådan relation emellan sig. Ytterligare tydlighet ges då man tänker sig hur webbplatsen är uppbyggd rent 
hierarkiskt, se Figur 4.15. Där presenteras nämligen webbplatsens så kallade trädstruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dessa relationer kan jämföras med förälder/barn-relationer och spelar framförallt en viktig roll för den nyss 
nämnda brödsmulenavigeringen. Där handlar det alltså om att presentera rätt förälder (sida) för rätt barn 

Tabell 4.1 - Tabellen a_en_pages översta fem rader sett från databasadministrativprogrammet phpMyAdmin. 

Nivå (se fältet level, Tabell 4.1) 

  0 ______________________________ 

 

  1 ________       ________________________ 

 

  2________________________________  __________________ 

Figur 4.15 - Webbplatsens uppdelning rent hierarkiskt (vanligen benämnt trädstruktur). 
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01 <?php 
02 include("../../dbc.php"); 
03 $id = $_GET['id']; 
04 if($id == '') 
05   $id = 0; 
06 $result_get_page = mysqli_query($dbc,"SELECT * FROM a_en_pages WHERE id = '$id'"); 
07 $row = mysqli_fetch_assoc($result_get_page); 
08 $level = $row['level']; 
09 $metaContent = $row['meta_content']; 
10 $javascript = $row['javascript']; 
11 $page = $row['page']; 
12 $title = $row['title']; 
13 $section_id = $row['id']; 
14 if($level == 2) { 
15   $result_level1 = mysqli_query($dbc,"SELECT * FROM a_en_pages WHERE id = '$row[parent_id]'"); 
16   $row_level1 = mysqli_fetch_assoc($result_level1); 
17   $section_id = $row_level1['id']; 
18 } 
19 else if($level == 3) { 
20   $result_level2 = mysqli_query($dbc,"SELECT * FROM a_en_pages WHERE id = $row[parent_id]'"); 
21   $row_level2 = mysqli_fetch_assoc($result_level2); 
22   $result_level1 = mysqli_query($dbc,"SELECT * FROM a_en_pages WHERE id = $row_level2[parent_id]'"); 
23   $row_level1 = mysqli_fetch_assoc($result_level1); 
24   $section_id = $row_level1['id']; 
25 } 
26 include("header.php"); 
27 if(mysqli_num_rows($result_get_page) == 1) { 
28   echo ' 
29     <h2> 
30        '.$row['h2'].' 
31     </h2> 
32   '; 
33   eval('?>'.stripslashes($row['html']).'<?php '); 
34 } else 
35   echo "No valid page id"; 
36 include("footer.html"); 
37 ?> 

(undersida). Därför måste det i databasen finnas information om vilka sidor som undersidorna tillhör. Notera att 
det inte finnas någon speciell gruppering ”sidor” och ”undersidor” emellan utan att alla ses som undersidor som 
kan vara barn till en förälder och samtidigt ha egna barn, precis som i verkligheten. 

För att återgå till vilken information som i databasen avslöjar dessa relationer så kan fälten id, parent_id och 
level från Tabell 4.1 studeras närmre. Fältet level talar om vilken hierarkisk nivå som undersidan befinner 
sig på. I enlighet med att nivå 0 är högst upp så har inte heller förstasidan home någon förälder. Däremot så 
ligger news och products på nivå 1 och genom att avläsa deras tillhörande värde för fältet parent_id i 
databastabellen så får man reda på vilket id som deras förälder har, nämligen 0. Tabellens övriga fält talar mångt 
om mycket för sig själva och om man vill veta vilka fler undersidor som webbplatsens består av så finns det 
fullständiga innehållet att tillgå under Bilaga 4. 

Länge användes dock en databasdesign där exempelvis a_en_pages delades upp i flera mindre tabeller för att 
separera tabellerna från varandra beroende på vilken hierarkisk nivå som undersidorna hade. Med andra ord 
fanns det tabeller vid namn a_en_pages_level_0, a_en_pages_level_1, a_en_pages_level_2 
och a_en_pages_level_3. Denna databasdesign kändes vid utvecklandet tydlig och väl uppdelad – två 
eftersträvade nyckelord vad gäller mjukvaruutveckling och databasdesign. Efter ett tag så dök dock känslan upp 
av att de gjorda uppdelningarna blivit för stora. Dels så kändes det ologiskt att i a_en_pages_level_0 
enbart ha en rad (undersidan för home) och dels så kom frågan upp om vad som skulle hända om den tredje 
hierarkinivån inte längre skulle behövas – inte känns det väl som ett anpassningsbart system om man skulle 
behöva ta bort eller lägga till databastabeller beroende på webbplatsens hierarkiska struktur? En annan sak var 
att det därmed fanns flera tabeller som bestod av likadana fält. Utifrån detta resonemang så bestämdes 
databasdesignen för att ändras till en mer anpassningsbar sådan enligt den tidigare förklaringen. 

För att sätta databasen i ett mer konkret sammanhang så visar Programkod 4.3 den engelska index.php. 

Programkod 4.3 - PHP-kod för den engelska versionen av index.php. 
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Det är denna fil som hanterar all visning av webbplatsens innehåll för webbplatsens alla besökare. För den icke 
insatte så kan det tyckas vara ett litet antal rader kod för att kunna rymma allt som webbplatsen har att 
presentera. Men istället så måste man se filen som en slags behållare som, när besökaren klickar på en 
menyknapp, hämtar innehållet från den efterfrågade undersidan som menyknappen hör till. För att inte gå in 
alltför djupt på området så kan vi kort säga att varje menyklick som sker på webbplatsen, alltså då en besökare 
vill visa en annan undersida, genererar i ett nytt id för den nya undersidan (referera till fältet id i Tabell 4.1). Då 
den nya undersidan ska visas så sätts en variabel i index.php till det nyligen genererade id:t med hjälp av $id = 
$_GET['id'] (kodrad #03). Sedan så hämtas information från databasen för den undersida som har just fältet 
id = $id, alltså den efterfrågade undersidan (kodrad #06). 

Några av de efterföljande kodraderna i Programkod 4.3 definierar i tur och ordning en ny variabel för de flesta 
av fälten som databastabellen a_en_pages består av. På kodrad #26 och #36 används funktionen 
include() som helt enkelt inkluderar innehållet av den filen som står inom parantes, header.php respektive 
footer.html. Precis som namnet avslöjar så presenterar den förstnämnda filen webbplatsens övre regioner. I den 
filen sätts exempelvis webbplatsens titel till den nyss definierade variabeln $title 
(<title>$title</title>) samtidigt som JavaScript-funktionerna för undersidan sätts till den nyss 
definierade variabeln $javascript. Den sistnämnda filen presenterar dock, föga förvånansvärt, webbplatsens 
undre avdelning. Eftersom webbplatsens alla sidor har likartade övre och undre avdelningar så kan de inkluderas 
på detta sätt. Detta skiljer sig dock från huvudblocket vars innehåll byts ut för varje ny undersida som ska visas. 
Detta hänger samman med den mest vitala kodraden av dem alla i Programkod 4.3, nämligen kodrad #33. Då 
variabeln $row['html'] motsvaras av databasfältet html så är det alltså denna variabel som tillhandahåller 
undersidans HTML-kod och faktiska innehåll. Med hjälp av funktionen eval() så kan variabelns innehåll 
tolkas och skrivas ut som PHP-kod och genom stripslashes() så tas eventuellt bakåtvända snedsträck 
borts, detta eftersom vissa specialtecken som är lagrade i MySQL måste föregås med ett sådant snedsträck. 

4.3.2 Produktköp 
Då det mest grundläggande kring databasen redan har retts ut så lämpar det sig därmed att ta upp en av 
webbplatsens direkta funktioner – förslagsvis den kring produktköpen. Som tidigare nämnts så får besökaren 
möjlighet att lägga till produkter i kundvagnen då han eller hon befinner sig på undersidan för aktuell produkt, se 
Figur 4.10. En mer intressant presentation ges dock av Figur 4.16 där köpformuläret för BRIGHT Extra 
återspeglas samtidigt som det visar på formulärets felhanteringsfunktion. Då fjärde radens kvantitetsfält 
innehåller icke-numeriska värden så visas ett felmeddelande samtidigt som funktionaliteten hos knappen Lägg 
till i kundvagn tas bort. 

 
Figur 4.16 - Köpformuläret för reservdelarnas undersida (BRIGHT Extra). 
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01 foreach($_POST AS $sessionName => $field) { 
02   if(!empty($sessionName) AND is_numeric($field) AND ($sessionName != 'id')) { 
03     $result = mysqli_query($dbc,"SELECT * FROM a_sv_products WHERE session_name = '$sessionName'"); 
04     $row = mysqli_fetch_assoc($result); 
05     $quantity = $field; 
06     $_SESSION["desk"] = TRUE; 
07     if(!isset($_SESSION[$sessionName])) 
08       $_SESSION[$sessionName] = $quantity; 
09     else { 
10       $quantity_temp = $_SESSION[$sessionName]; 
11       $_SESSION[$sessionName] = $quantity + $quantity_temp; 
12     } 
13     echo '  
14     <p class="formInfo">'.$quantity.' '.$row['prefix'].' '.$row['name'].' har lagts till i kundvagnen 
15     <br /> 
16     Du har totalt lagt till '.$_SESSION[$sessionName].' '.$row['prefix'].' '.$row['name'].'</p>'; 
17   } 
18 } 

Då den nyss nämnda felhanteringsfunktionen helt och hållet är skriven i JavaScript så kommer det området ej att 
förklaras närmre. Dock så kan Lägg till i kundvagn-funktionen uppskattas till att vara uppbyggt på lika stor andel 
AJAX som PHP och därmed anses tillhöra den aktuella rubriken bättre. Uppgifterna för AJAX-funktionen, som 
utförs när användaren klickar på knappen Lägg till i kundvagn, kan kortfattat sägas innefatta följande: 

• Definiera en $_POST-variabel för varje produkt och sätt dess värde till angiven kvantitet 
• Exekvera PHP-funktionen showDeskbutton 
• Exekvera PHP-funktionen addCart 

Då den första punkten talar för sig själv så kan de andra två behöva förklaras närmre. Funktionen som 
mittenpunkten beskriver är dock mycket simpel – den presenterar helt enkelt en Gå till kassan-knapp längst ned i 
vänstermenyblocket. PHP-funktionen addCart kommer däremot att beskrivas lite mer ingående. Det den gör är 
kortfattat att definiera så kallade sessionsvariabler för varje tillagd produkt och att sätta dess värden till angiven 
kvantitet. Detta kan tyckas likna den första punkten ovan väldigt mycket – men fördelen med att nu istället 
använda sessionsvariabler är att dess värden ligger lagrade så länge besökaren inte stänger ned sin webbläsare. 
Detta till skillnad mot de så kallade $_POST-variablerna där dess värden försvinner direkt då man byter 
undersida. Ett utdrag från den nu diskuterade funktionen ges av Programkod 4.4. 
 

 

Då denna PHP-funktion anropas så har alltså $_POST-variabler definierats för varje produkt med hjälp av 
AJAX. Då $_POST är en lista, med variabelnamnen och dess värden som listelement, så loopar vi igenom denna 
lista i enlighet med kodrad #01. $sessionName refererar på så vis till variabelns namn (produktens namn) 
och $value till värdet för variabeln (produktens angivna kvantitet). På nästa rad så görs en koll på om 
produkten har lagts till (!empty($sessionName)), att dess kvantitet är numeriskt 
(is_numeric($field)) samt att variabeln inte har namnet id ($sessionName != 'id'). Den allra 
sista kontrollen görs eftersom det för varje AJAX-anrop kommer att sättas en $_POST-variabel med just namnet 
id – något som den här funktionen dock inte nyttjar. 

På kodrad #07 så görs en koll på utifall variabeln redan är definierad, alltså om denna produkt har lagts till 
tidigare. Om den har det så utförs if-satsen, annars så utförs else-satsen som börjar på kodrad #09. Det som 
skiljer satserna åt är att den senare sätter produktens kvantitet till den nya kvantiteten plus den redan lagrade 
medan den tidigare enbart sätter kvantiteten till den nya (eftersom det då inte finns någon redan lagrad kvantitet 
för produkten).  Oavsett så ska information presenteras om vilken kvantitet som produkterna har lagts till med, se 
kodrad #13-16. För att kunna presentera kvantiteten tillsammans med produktens egentliga namn och 
tillhörande prefix ($row['name'] respektive $row['prefix']), så har information om detta hämtats från 
databasen redan på kodrad #03. För att lättare kunna se denna koppling så visar Tabell 4.2 databastabellen som 
har hand om produkternas struktur (a_sv_products). 

Programkod 4.4 - PHP-kod för att lägga till produkter i kundvagnen (addCart). 
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Utan att gå in på dess bakomliggande funktionalitet så kommer också nästa steg i ett eventuellt produktköp att 
presenteras. I Figur 4.17 så visas nämligen en del av undersidan för Kassan där det ges möjlighet för att ändra på 
kundvagnens innehåll med hjälp av symbolerna – och +. Om man vill ta bort en redan tillagd produkt så ges 
också möjlighet för detta. 

 

 
Genom att klicka på knappen Gå vidare så presenteras undersidan för Genomför Beställning där kundvagnens 
produkter än en gång radas upp, fast nu också med den totala kostnaden presenterad. Dessutom så visas ett 
kontaktformulär där beställaren måste fylla i ett antal uppgifter. Under detta så presenteras BRIGHTs 
försäljnings- och leveransvillkor och allra längst ned så återfinns knappen Skicka beställning. Efter ett klick på 
knappen så skickas två likadana beställningsbekräftelser ut i form av e-post, det ena till BRIGHT och det andra 
till beställaren. 

4.3.3 Bildarkiv 
Till skillnad mot de föregående underrubrikerna så ska ett försök göras till att beskriva bildgalleriernas 
grundläggande funktionalitet utan något programkodsexempel. Dessa bildgallerier finner man dels inkluderade i 
produkternas undersidor och dels som egna undersidor tillhörande varje enskild referensskola. Det som skiljer 
dessa bildgallerier åt är, utöver vad bilderna föreställer för något, storleken på bilderna. Då produkternas 
undersidor också presenterar textbaserad information så har galleriets bilder där valt att begränsas till 300 
punkter på bredden eller höjden beroende på bildens orientering; landskap eller porträtt. Då referensskolornas 
bildgallerier består av egna undersidor så har de bilderna istället hela huvudblocket till sitt förfogande. Därför så 
har de bilderna istället storleken 590 punkter på bredden/höjden. 

Tabell 4.2 - Tabellen a_sv_products sett från databasadministrativprogrammet phpMyAdmin. 

Figur 4.17 - En del av undersidan för kassan. 
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Precis som med all annan information på webbplatsen så ligger också bilderna lagrade i databasen. Mer korrekt 
så befinner sig faktiskt inte bilderna i databasen rent fysiskt. Istället så finns där lagrade referenser till bilderna; 
exempelvis vad deras filnamn är och i vilken mapp de befinner sig i på webbservern (den fysiska placeringen). 
Möjligheten fanns dock att istället lagra bildernas binära data i databasfälten, alltså utan att behöva ha dem 
fysiskt lagrade på webbservern. Bildens binära data skulle då först behöva göras om till en sträng, exempelvis 
med hjälp av PHP-funktionen file_get_contents(), och sedan behöva lagras i ett databasfält med typen 
BLOB (Binary Large Object). I jämförelse med den hantering som bilduppladdningen kräver, i enlighet med den 
senare rubriken 5.3 Bilduppladdning, så vore den nyss nämnda metoden smidigare att använda sig av. Ändock så 
valdes istället metoden att ladda upp bilderna fysiskt till webbservern. Detta helt enkelt eftersom det ger en mer 
konkret bild av exakt vilka bilder som finns uppladdade, främst då de går att titta på i webbserverns filstruktur. 
En annan anledning var helt enkelt för att förvärva mer kunskap inom PHP:s område för fil- och bildhantering. 

Precis som för produktköpen så bygger också bildgallerierna på både JavaScript och PHP. Med PHP så hämtas 
bildernas referenser och med JavaScript så känner webbläsaren av när användaren klickat på en ny bild. Att 
också använda sig av AJAX var länge på tapeten – men då det till slut togs fram en lösning som kunde hantera 
bildvisning utan detta så kunde den tekniken därmed uteslutas. Då ett uppsatt krav på bildgalleriet var att man 
skulle kunna stega framåt och bakåt mellan galleriets alla bilder med hjälp av en höger- respektive vänsterpil (se 
Figur 4.18) så kändes nämligen funktionaliteten som AJAX ger ändock behövlig. På så vis så skulle en 
$_POST-variabel kunna sättas till filnamnet för den nuvarande visade bilden och sedan så skulle ett 
databasanrop, med hjälp av filnamnet, kunna hämta nästföljande eller föregående bild i galleriet, beroende på om 
man stegade framåt eller bakåt. Då det kändes onödigt att behöva blanda in AJAX så letades dock efter en ny 
lösning. 

 

 

Problemet låg i att då besökaren klickat på en av miniatyrbilderna så var information om bildens grannar tvungna 
att finnas tillgänglig för att rätt bild sedan skulle kunna hämtas vid användning av pilarna. JavaScript-funktionen 
som hanterar bildvalen skulle alltså behöva få en referens till dessa grannar, men då en undersida väl har laddats 
in så finns ingen möjlighet för nya databasförfrågningar utan att använda sig av AJAX. Lösningen blev dock att i 
början av PHP-funktionen pictureGallery() loopa igenom alla bilder och lägga deras filnamn i en 
variabel av typen lista. Då JavaScript-funktionen changeNextPicture() sedan ges tillgång till denna lista 
så kan den i sin tur leta reda på vart den aktuella bilden befinner sig och på så vis kunna hämta dess grannar. På 

Figur 4.18 - Bildgalleriet för BRIGHT Atom™. 
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samma sätt så kan funktionen också ta reda på utifall endast en pil ska visas; om bilden inte har en listgranne före 
sig så ska endast högerpilen visas och tvärtom blir det såklart vid andra änden av listan.  
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5 Design och implementering av CMS 
Trots att namnet CMS (innehållshanteringssystem) talar ganska så mycket för sig självt så kommer begreppet 
ändock att definieras närmre för en vidare förklaring. Efterföljande två stycken, inklusive citatet på slutet, har 
därmed uteslutande hämtats från What is a Content Management System, or CMS? (2008). 

Med risk för att låta alldeles för uppenbar så handlar det kort och gott om ett system som hanterar innehåll. 
Uttrycket kan dock kännas tvetydigt och som att nästan vilken produkt som helst skulle kunna falla inom 
ramarna för ett CMS. För vidare förståelse kring vad ett CMS egentligen gör så måste vi först definiera a) vad 
menar vi med innehåll, b) vad handlar hanteringen av innehållet om och c) vad menar vi med ett system? 

För att börja med a) så är innehåll i grund och botten ett stycke digital information. Det kan vara text, bilder, 
ljud, dokument och liknande – allt som faller inom ramarna för elektroniskt format. Nästa punkt handlar om 
hanteringen av det nyss nämnda innehållet och om att det sker genom att kombinera olika regler, procedurer och 
arbetsflöden i den mening som elektronisk lagring bör hanteras. Som svar till den sista punkten så kan ett system 
definieras som ett verktyg eller en kombination av flera verktyg som underlättar effektiviteten av önskad utdata 
genom att hantera innehållet. De nämnda punkterna kan därmed sammanfattas med hjälp av följande mening: 

"Ett CMS är ett verktyg som ger både teknisk och icke teknisk personal möjligheten att skapa, redigera, hantera 
och också publicera (i ett flertal olika format) en varieté av innehåll (såsom text, grafik, video, dokument etc.), 

samtidigt som de hålls inom centralt uppbyggda regler, procedurer och arbetsflöden som försäkrar att det 
elektroniska innehållet är konsekvent och validerat." 

En slutsats kan därmed dras kring att väldigt många olika system och produktlösningar faktiskt skulle kunna 
falla inom ramarna för ett CMS. Den lösning som detta examensarbete syftar på är en form av webblösning, 
därav kallat för WCMS (Web CMS). Lämpligt är därmed att visa på paralleller mellan den nyss nämnda 
definitionen och det system som utvecklats i detta arbete. 

För det första så har systemet utvecklats med tanke på att även icke teknisk personal ska kunna hantera det. Som 
följande underrubriker kommer att presentera så har det också byggts möjlighet för att både skapa, redigera, 
hantera och publicera innehåll. Till sist så har funktionaliteten tagits fram genom procedurer och funktioner som 
utvecklats med avseende på att hålla innehållet konsekvent och validerat. 

Som tidigare nämnts i dispositionen så kan systemets användarmanual under Bilaga 2 rekommenderas som 
parallell läsning till detta kapitel. Då användarmanualen har tagits fram som ett slags supplement åt BRIGHT för 
deras användande av CMS:et så kommer detta kapitel försöka delge läsaren en del av det system som också 
företaget har tillgång till, utan att såklart avslöja allt för mycket. 

5.1 Inloggning 
Systemet har utvecklats på så vis att det ligger ute på Internet och att all hantering sköts ”online” – alltså att 
allting sker i direkt koppling till den databas som företagets webbplats hämtar information ifrån. Utseendet på 
användargränssnittet har hållits till det som också själva webbplatsen har. Då inloggningssidan rent 
utseendemässigt inte består av så mycket mer än två formulärfält för ifyllning av användarnamn och lösenord 
samt en inloggningsknapp så kommer ingen grafisk figur att presenteras. Lite säkerhet kommer dock att 
diskuteras. 

Om inloggningsknappen har tryckts ned så kommer nästa sidanrop att känna av detta och först kolla så att de 
ifyllda värdena är giltiga textsträngar och därefter försöka hitta en post i databasens användartabell med samma 
användarnamn och lösenord som uppgavs. För ytterligare säkerhet så har det lagrade lösenordet i databasen 
krypterats med hjälp av krypteringsfunktionen MD5. Om korrekt användarnamn och lösenord uppgetts så 
kommer två referenser att skapas; en för användarnamnet och ytterligare en autenticitetsreferens för en krypterad 
textsträng. Vid vidare användning av systemet så kommer det vid varje nytt sidanrop att göras en kontroll på att 
det verkligen finns en användarpost i databasen med de refererade uppgifterna, att sessionsvariablerna inte har 
blivit ”kapade” av någon annan och att senaste tidpunkten för användning av systemet inte har uppgått till mer 
än 15 minuter. På grund av säkerhetsskäl så kommer ingen kod att presenteras för detta. 
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5.2 Förstasidan med systemets uppbyggnad förklarad 
För att ge en mer konkret bild av systemet så kommer dess grundläggande uppbyggnad att förklaras närmre 
tillsammans med en illustration av systemets förstasida, se Figur 5.1. 

 

 

I användarmanualens inledning så gjordes en uppdelning av systemet i dels lösa objekt och dels fasta objekt. Mer 
ingående så beskrevs detta som en uppdelning i undersidornas synliga innehåll respektive undersidornas 
bakomliggande struktur. Då användarmanualen inte ska presentera systemets uppbyggnad så var det dessa ordval 
som togs till för att försöka göra en så pedagogisk uppdelning som möjligt. Då det i denna rapport däremot finns 
utrymme för att presentera systemets uppbyggnad så handlar de lösa och fasta objekten kortfattat om de 
undersidor som är uppbyggda på HTML-kod från databastabellfältet html, se Tabell 4.1, respektive de 
undersidor som inte är uppbyggda på sådan HTML-kod. Det senare handlar istället om att undersidornas innehåll 
byggs upp utifrån innehållet av andra databastabeller med hjälp av PHP-kod. En sådan undersida är exempelvis 
den för News. Då denna undersida återfinns på andra raden i Tabell 4.1 så ser man där att dess html-fält skiljer 
sig från de andra radernas i och med <?php, alltså den tagg som indikerar början på ett stycke PHP-kod. Så 

Figur 5.1 - Förstasidan för CMS:et. 
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istället för att undersidan för News presenterar HTML-kod så exekveras alltså den angivna PHP-koden. Det 
koden gör är att hämta innehållet för undersidan från en annan databastabell, i det här fallet från tabellen 
a_news (se Tabell 5.1). 

 

Fälten får anses vara relativt självförklarande och något kodexempel kommer därmed inte att presenteras. Man 
kan fråga sig varför denna uppdelning har gjorts, varför vissa delar har brutits ut i egna tabeller istället för att 
vara placerad i databasfältet html?  Svaret handlar helt enkelt om för att göra innehållet lättare att administrera. 
Då administrering av innehållet handlar om CMS:ets användande så har uppdelning i grund och botten gjorts för 
att kunna bygga ett flexibelt men samtidigt säkert och tillförlitligt CMS. 

Vilka delar som brutits ut har koncentrerats till det som BRIGHT kan komma att lägga till, ändra på och ta bort 
allra mest och som samtidigt tillhör en speciell gruppering (fasta objekt enligt manualen). Med sådana 
grupperingar menas exempelvis produkter, återförsäljare, referensskolor och såklart nyheter. Då detta är namn på 
webbplatsens olika menyval så når man dess administrering helt enkelt genom att klicka på dess tillhörande 
menynamn. 

Det finns också sådant som räknas som ett fast objekt men som inte hör till något speciellt menyval. Till detta 
hör exempelvis administration av bilder och filer, något som återfinns på förstasidans mellersta område i 
punktformat. En presentation av de undersidor som däremot innefattar lösa objekt återfinns allra längst ned på 
förstasidan. Det som de lösa objekten handlar om är alltså de HTML-element som återfinns i databasfältet html. 
Då de allra flesta undersidor helt eller delvis presenteras med hjälp av ren HTML-kod så återfinns också de allra 
flesta undersidor i denna presentation. Mer detaljer kring hur hanteringen av innehållet på dessa sidor går till 
finns att läsa om under 5.7 Sidhantering. 

5.3 Bilduppladdning 
Uppladdning av bilder kan antingen göras via Upload to page pictures eller via Upload to picture gallery. 
Skillnaden ligger i att den förstnämnda funktionen hanterar de bilder som kan appliceras på vilken undersida 
som helst medan den sistnämnda hanterar de bilder som hör till ett speciellt bildgalleri. Denna uppdelning har 
gjorts då de olika typerna skiljer sig så pass mycket från varandra att de har tilldelats varsin databastabell; 
a_picture_pages respektive a_picture_gallery. Då bilduppladdningen till ett bildgalleri är det som 
består av flest moment av de två, så är det också den funktionaliteten som kommer att beskrivas närmre. 

Som tidigare nämnts så kan ett bildgalleri antingen befinna sig på en undersida för en produkt eller för en 
referensskola. Användaren får därför allra först välja vilken av dessa kategorier som bilduppladdningen ska 
associeras med, se Figur 5.2. 

Tabell 5.1 - Tabellen a_news sett från databasadministrativprogrammet phpMyAdmin. 
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Eftersom CMS:et har funktionalitet för att lägga till både en ny produkt och en ny referensskola så får 
användaren också göra ett val kring om uppladdning ska ske till ett redan existerande bildgalleri eller om ett nytt 
bildgalleri ska skapas. Om man väljer det förstnämnda så dyker ett selektivfält upp som presenterar de nuvarande 
bildgallerierna för vald kategori. Det sistnämnda visar däremot ett textfält där användaren får skriva in namnet på 
det nya bildgalleriet. Oavsett vilket val man väljer där så måste man klicka på knappen Bläddra… för att leta 
reda på önskvärd bild i blädderrutan som i och med det dyker upp. Alternativet kring om en beskrivning till 
bilden ska lagras är valfritt och efter att användaren har tagit ställning till det så återstår det bara att klicka på 
knappen Upload. 

Då bilderna i gallerierna varierar i storlek, beroende på kategori, så resulterar en bilduppladdning i att det på 
webbservern skapas fyra olika bilder i olika storlekar och att det i databasen därmed läggs in fyra nya poster. 
Detta eftersom det skapas separata bilder för miniatyrbilderna som visas längst ned i varje galleri och för att de 
olika kategorierna som sagt visar bilder i olika storlekar. Man kan tycka att det endast behövs lagras två bilder 
per bilduppladdning (eftersom en bild bara hör till en kategori), men för att vara konsekvent samtidigt som 
eventuellt framtida behov kan komma att ha nytta för alla olika storlekar, oavsett kategori, så ligger denna 
funktion kvar. Låt oss ponera att en ny bild, med filnamn ny_bild.jpg, ska laddas upp till bildgalleriet för 
BRIGHT Atom™. Då skulle fyra följande bilder komma att sparas på webbservern: 

• images\products\atom\75\ny_bild_826725028_75.jpg 
• images\products\atom\150\ny_bild_826725028_150.jpg 
• images\products\atom\300\ny_bild_826725028_300.jpg 
• images\products\atom\590\ny_bild_826725028_590.jpg 

Därigenom ser man hur bilderna delas upp i olika mappar utefter deras storlekar. Att varje filnamn slutar med 
dess storlek (_75, _150 och så vidare) kan tyckas vara onödig då de ändå befinner sig i olika mappar, men 
anledningen till det är helt enkelt att deras filnamn i databasen måste vara unika. En annan fundering som 
möjligtvis kan dyka upp är kring varför det har lagts till en sifferkombination i filnamnet. Detta har också med 
filnamnens unikhet i databasen att göra. Då risken att det någon gång kommer att laddas upp två olika bilder med 
likadana filnamn inte känns försumbar så appliceras därför filnamnet med en slumpgenererad sifferkombination. 

Figur 5.2 - Användargränssnittet för uppladdning till bildgalleriet. 
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5.4 Insättning 
För varje fast objekt så finns val för insättning, redigering och borttagning. Då de allra flesta objekten bygger på 
samma grundtankar kring de olika funktionaliteterna så kommer en grafisk presentation att göras för ett objekt 
per funktionalitet. Eftersom CMS:et bygger på tusentals rader programkod så kommer endast en mindre 
kodpresentation att göras per objekt. Då objektet kring referensskolorna antagligen är det som består av flest 
moment vad gäller insättning så är det också det objekt som kommer att diskuteras närmre för denna 
underrubrik. 

Då det under Bilaga 2 står beskrivet om hur de olika formulärfälten ska fyllas i och vad de representerar så 
kommer detta nu att kompletteras med en grafisk bild gällande insättning av en ny referensskola, se Figur 5.3. 

 

Figur 5.3 - Användargränssnittet för insättning av en ny referensskola. 



35 
 

01 if(empty($_POST["url"])) { 
02   $errors[] = "You forgot to fill in the website address."; 
03 } else if 
04   (!ereg("(^http://|^www)[a-zA-Z0-9\å\ä\ö/.?=%&_-~+]+\.[a-z]{2,3}(/+[a-zA-Z0-9\å\ä\ö/.?=%&_-~+]*)*$", 
05   $_POST["url"])) { 
06     $errors[] = "The website address is not valid."; 
07 } else { 
08     $url = $_POST["url"]; 
09     if(!ereg("^http://",$url)) 
10     $url = 'http://'.htmlentities($url); 
11 } 

Det programkodsexempel som kommer att bearbetas i detta avsnitt kommer att visa på hur de ifyllda fälten kan 
valideras. Alltså hur man kan validera att den av användaren ifyllda information verkligen är av den sorten 
information som förväntas. 

Då webbadressen till skolans webbplats ska anges i det andra textfältet (Website address:) så har det alltså lagts 
till en kontroll på att texten i det fältet verkligen ska motsvaras av en webbadress. För detta ändamål så har PHP-
funktionen ereg() använts som med hjälp av reguljära uttryck kontrollerar om en textsträng innefattar ett visst 
mönster eller ej. Hanteringen av fältet för skolans webbadress (vars innehåll återfinns i variabeln 
$_POST["url"]) ges av Programkod 5.1. 

 

Den mest intressanta raden handlar om kodrad #04 där alltså funktionen ereg() återfinns. Som andra 
parameter till funktionen så skickar man med den text som man vill ska kontrolleras och som första parameter så 
skickar man med det reguljära uttryck (mönster) som man vill att texten ska matcha mot. Utan att i detalj 
förklara uppbyggnaden av reguljära uttryck så kommer ändå mönstret att beskrivas närmre. 

Allmänt vedertaget är att en webbplats adress börjar med www, eller antingen ännu mer korrekt med http://. Då 
tecknet ^ i reguljära uttryck definierar starten på ett mönster så innebär det att texten allra först matchas med 
(^http://|^www), där tecknet | betyder eller. Då ett domännamn (som det efter www i webbadressen kallas 
för) kan bestå av en mängd olika tecken så matchas därmed textens domännamn mot följande: [a-zA-Z0-
9\å\ä\ö/.?=%&_-~+]+. Det innebär att domännamnet måste innehålla tecken som återfinns inuti 
hakparanteserna: engelska alfabetet, å, ä och ö samt de specialtecken som finns på slutet. Det allra sista 
plustecknet efter höger hakparantes betyder att domännamnet måste bestå av minst ett tecken. Ett domännamn 
återföljs sedan med en . (punkt) och det så kallade toppdomännamnet (exempelvis se, com och net). Därför 
matchas texten därefter mot följande: \.[a-z]{2,3}. Bakåtsnedstrecket i början finns till enbart för att vissa 
specialtecken, såsom . (punkt), helt enkelt måste föregås med det enligt reglerna för reguljära uttryck (precis som 
för å, ä och ö). Då de vanligaste toppdomännamnen består av små bokstäver från det engelska alfabetet och har 
en längd på mellan två till tre tecken så matchas de också därefter; [a-z] respektive längdbegränsningen 
{2,3}. 

Då en webbadress antingen är fulländad efter toppdomännamnet eller därefter fortsätter med ett snedstreck 
efterföljt av ett antal tecken så matchas den därmed mot: (/+[a-zA-Z0-9\å\ä\ö/.?=%&_-~+]*)*$. Då 
tecknet * i reguljära uttryck betyder att det föregående kan komma att matchas noll eller fler gånger så innebär 
det webbadressen därmed inte behöver innehålla något mer. Om den däremot gör det så måste de efterföljande 
tecknen dock föregås av minst ett snedstreck (/+). Tecknet $ i reguljära uttryck, som återfinns på slutet, talar om 
att det härmed måste den matchade textsträngen vara slut. 

Det finns mycket mer funktionalitet som skulle kunna tas upp kring insättningen av referensskolor, men den 
grafiska presentationen får mer eller mindre tala för sig självt. I det stora hela så handlar det alltså om att ett antal 
fält presenteras vars innehåll, då de har fyllts i korrekt, sätts in i relevanta databasfält som sedan webbplatsen 
hämtar information från för att på så vis kunna presentera innehållet för den nya referensskolan. Det kan dock 
vara av intresse att se hur det ser ut då fälten inte har fyllts i korrekt. Utifrån detta syfte så gjordes ett försök till 
att sätta in en ny referensskola utan att fylla i något fält överhuvudtaget. Resultatet blev vad Figur 5.4 visar. 

Programkod 5.1 - PHP-kod för kontroll av att texten i ett textfält innefattar mönstret av en webbadress. 
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Figur 5.4 - Felaktig ifyllning av fält vad gäller insättning av ny referensskola. 

 

 

 

 

 

5.5 Redigering 
Vid redigering av ett objekt så presenteras alltid en lista där de poster som hör till objektet och som för tillfället 
ligger lagrade i databasen radas upp. För att göra en översiktlig förklaring till hur ett bildval går till så kommer 
denna underrubrik att presentera redigering av nyheter, se Figur 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.5 - Användargränssnittet för redigering av en nyhet. 
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01 function choosePicture() { 
02   global $dbc; 
03   $result = mysqli_query($dbc, "SELECT * FROM a_picture_pages"); 
04   echo ' 
05     <div style="width:580px; height:300px; overflow: auto; border: 2px solid silver;">'; 
06   while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 
07     if($row['width'] == 300) 
08       $size = "M (300 pixel)"; 
09     else 
10       $size = "S (200 pixel)"; 
11     $width = $row['width'] * 0.45; 
12     $height = $row['height'] * 0.45; 
13     echo ' 
14       <img 
15       src="../images/pictures/'.$row['name'].'" width="'.$width.'" height="'.$height.'" 
16       alt="Size: '.$size.'" title="Size: '.$size.'"       
17       onclick="setPicture(\''.$row['name'].'\',\'getPicture\')" /> '; 
18   } 
19   echo '</div>'; 
20 } 
 

Till en nyhet så kan det nämligen höra en bild och då nyheterna inte visar gallerier så hämtas dessa bildreferenser 
från databastabellen a_picture_pages. Detta är alltså sådana bilder som kan appliceras på vilken undersida 
som helst. Om man skulle vilja byta ut eller lägga till en bild associerad med nyheten så är det därmed de bilder 
som finns lagrade i den nyss nämnda databastabellen som man kan välja från. Därför har en funktion byggts just 
för att hämta dessa bilder och presentera dem i ett scrollbart område enligt figuren, se Programkod 5.2. 

 

I enlighet med kodrad #03 så hämtas alltså alla bildreferenser från tabellen a_picture_pages. Efter att 
början på det scrollbara området har exekverats (kodrad #04-05) så påbörjas en loop (kodrad #06) där 
bildreferens för bildreferens hanteras och skrivs ut inuti loopen. Som beskrivet i Figur 5.5 så väljs den nya bilden 
ut genom att man klickar på den. I samband med detta så finner vi händelseattributet onclick på kodrad #17 
som vid exekvering anropar JavaScript-funktionen setPicture() se Programkod 5.3. 

 

Då första parametern är bildfilens namn och andra parametern är en formulärkomponents id så utför funktionen 
följande: först och främst så uppmärksammas användaren på vilken bild som har valts med hjälp av ett popup-
fönster (kodrad #02) och sedan så sätts värdet av det refererade inmatningsfältet till bildens namn (kodrad #03). 
Då det är dags att sätta in de ändrade värdena i databasen så hämtas därmed information från denna 
formulärkomponent om vilken bild som har valts. 

5.6 Borttagning 
Precis som för redigering av objekt så presenteras också vid borttagning en lista med de aktuella poster som hör 
till objektet. Om man tar exemplet för produkter så markerar man helt enkelt önskvärd produkt och klickar sedan 
på knappen Delete Product för borttagning, se Figur 5.6. 

01 function setPicture(value,id) { 
02 alert("Picture chosen: "+value); 
03 document.getElementById(id).value = value; 
04 } 

Programkod 5.2 - PHP-kod för funktionen choosePicture(). 

Programkod 5.3 - JavaScript-kod för funktionen setPicture(). 



38 
 

01 $page_id = $_POST["getRadio"]; 
02 $session_name = $_POST["getRadio2"]; 
03 if($page_id != '24') { 
04   $result = mysqli_query($dbc,"SELECT * FROM a_sv_pages WHERE page = '$session_name'"); 
05   $row = mysqli_fetch_assoc($result); 
06   $a_sv_pages_id = $row['id']; 
07   $result = mysqli_query($dbc,"DELETE FROM a_sv_pages WHERE page = '$session_name'"); 
08   if(mysqli_affected_rows($dbc) == 1) { 
09     $result = mysqli_query($dbc,"SELECT * FROM a_en_pages WHERE page = '$session_name'"); 
10     $row = mysqli_fetch_assoc($result); 
11     $a_en_pages_id = $row['id']; 
12     $result = mysqli_query($dbc,"DELETE FROM a_en_pages WHERE page = '$session_name'"); 
13     if(mysqli_affected_rows($dbc) == 1) { 
14       $result = mysqli_query($dbc,"DELETE FROM a_sv_list WHERE page_id = '$a_sv_pages_id'"); 
15       if(mysqli_affected_rows($dbc) == 1) { 
16         $result = mysqli_query($dbc,"DELETE FROM a_en_list WHERE page_id = '$a_en_pages_id'"); 
17         if(mysqli_affected_rows($dbc) != 1) 
18           $errors[] = "Sorry, but deleting the product failed (a_en_list)."; 
19         } else 
20           $errors[] = "Sorry, but deleting the product failed (a_sv_list)."; 
21       } else 
22         $errors[] = "Sorry, but deleting the product failed (a_en_pages)."; 
23     } else 
24       $errors[] = "Sorry, but deleting the product failed (a_sv_pages)."; 
25 } 
26 if(empty($errors)) { 
27   $result = mysqli_query($dbc,"SELECT * FROM a_sv_products WHERE session_name = '$session_name'"); 
28   if(mysqli_num_rows($result) == 1) { 
29     $result = mysqli_query($dbc,"DELETE FROM a_sv_products WHERE session_name = '$session_name'"); 
30     if(mysqli_affected_rows($dbc) == 1) 
31       echo '<p class="success">Successfully deleted the selected product!</p>'; 
32     else 
33       $errors[] = "Sorry, but deleting the product failed (a_sv_products)."; 
34   } else 
35       echo '<p class="success">Successfully deleted the selected product!</p>'; 
36 } 
37 if(!empty($errors)) { 
38   echo '<p class="error"><br />'; 
39   foreach ($errors as $msg) 
40     echo " - $msg<br />\n"; 
41 } 
 
 

 

Vid borttagning så känner händelseattributet onclick av när knappen trycks ned och då tilldelas, med hjälp av 
AJAX, två $_POST-variabler produktens id respektive produktens sessionsnamn (från tabellen a_en_pages). 
Den PHP-kod som därmed anropas för att utföra borttagningen hämtar information från $_POST-variablerna om 
produkten och tar sedan bort de poster från databasen som produkten är associerad till, se Programkod 5.4. 

Figur 5.6 - Användargränssnittet för borttagning av en produkt. 

Programkod 5.4. PHP-kod för borttagning av en produkt. 
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På de översta två raderna så definieras nya variabler vars värden alltså sätts till den valda produktens id och 
sessionsnamn. Då en reservdel till en produkt har valts så ska inga undersidor tas bort från databasen och därför 
görs en koll kring detta på kodrad #03. Alla reservdelar återfinns nämligen på undersidan för BRIGHT 
Replacement Parts med id 24. Om däremot en ”vanlig” produkt har valts så hämtas dess id på nytt genom att 
hämta den post i databastabellen vars fält för sessionsnamnet är lika med värdet av variabeln $session_name 
(kodrad #04-06). Anledningen till att ett id hämtas på nytt är att om nya produkter har lagts till så är det inte 
säkert att de har tilldelats samma id i både a_en_pages och a_sv_pages. Sessionsnamnen är dock likadana 
oavsett databastabell och så även undersidan för reservdelarna. 

Då databasen har valt att designas med en specifik databastabell för menyns listelement så innebär det att 
borttagning av poster måste göras i tabellerna a_en_list, a_sv_list, a_en_pages och a_sv_pages. 
Då alla produkter, förutom de som går under kategorin ”förhandstitt”, också har information lagrad i tabellen 
a_sv_products så måste borttagning också göras därifrån, men mer om det senare. Efter att det korrekta 
värdet på fältet id har hämtats så görs ett försök till att ta bort posten från tabellen a_sv_pages enligt kodrad 
#07-08. Om det lyckades så fortsätter funktionen att ta bort poster från databasen som produkten har varit 
relaterade till. Om någon databasförfrågan däremot skulle misslyckas så läggs ett nytt textelement in i variabeln 
$errors om vad för något som gick fel. 

I nuläget så har BRIGHT två produkter som de ser som ”förhandstittsprodukter”. Då de ej går att köpa så har de 
heller inga relaterade poster i tabellen a_sv_products, som först och främst hanterar produkternas 
köpfunktion. Därför så görs en koll på om produkten som håller på att tas bort har en post i den tabellen eller ej 
(kodrad #27-28). Om så inte är fallet så handlar det alltså om en förhandstittsprodukt och eftersom inga fel 
hittills har påträffats (kodrad #26) så skrivs därmed ett meddelande ut om att produktens borttagning lyckades 
(kodrad #35). Om det istället handlar om en ”vanlig” produkt eller en reservdel så görs ett försök till att ta bort 
dess relaterade post från tabellen a_sv_products i och med kodrad #29-30. Om borttagningen lyckades så 
meddelas användaren om detta i enlighet med kodrad #31. Om det ej lyckades så kommer detta, tillsammans 
med andra eventuella felmeddelanden, att skrivas ut i och med loopningen av $errors-variabeln på kodrad 
#39-40. 

5.7 Sidhantering 
Detta avsnitt kring sidhantering motsvarar det som tidigare har benämnts som lösa objekt. Ordvalet sidhantering 
grundar sig i att det helt enkelt handlar om att hantera undersidornas HTML-kod. De lösa objekten refererar i sin 
tur till kodens HTML-element som kan redigeras hur som helst utan att någon databaspost varken tas bort eller 
läggs till, detta till skillnad mot de fasta objekten. Detta eftersom undersidornas HTML-kod ligger lagrad som ett 
eget databasfält (benämnt html) i tabellerna a_en_pages och a_sv_pages. 

Då de tidigare underrubrikerna har handlat om att istället redigera hela poster i tabellerna, och ofta flera stycken 
per funktionalitet, så kan redigering av ett enda fält kanske låta som ett lättsammare problem. Det är dock fel 
uppfattat då denna funktion har varit arbetets mest komplexa. Möjligtvis hade denna hantering av undersidornas 
innehåll kunna förenklats i och med en annan databasdesign, men att placera all HTML-kod i ett enda fält var det 
tillvägagångssätt som utifrån tidigare kunskaper kändes som det mest logiska. 

Om nu all HTML-kod finns att tillgå från ett och samma ställe så kan det insatte fråga sig varför man inte 
använder sig av en WYSIWYG-editor4

Efter att en närmare undersökning kring aktuella editorer gjorts så valdes till slut följande två ut: TinyMCE och 
FCKeditor. Då dessa verkade vara bland de mest populära, och framförallt då den förstnämnda används i 

 vid redigering av undersidornas HTML-kod? På så vis så skulle de på 
BRIGHT mycket enkelt kunna hantera undersidornas innehåll och utseende. Det cirkulerade dock ett par 
skeptiska tankar kring att använda sig av en WYSIWYG-editor. Dels så skulle CMS:et inte längre vara utvecklat 
helt och hållet av egen förmåga och dels så skulle det inte kännas bra att inte längre ha full kontroll över HTML-
koden. Andra funderingar som dök upp handlade om utifall webbplatsens CSS-regler skulle kunna appliceras i 
editorerna och om editorerna alltid skulle genera kod som följde standarden kring XHTML 1.0 Strict (den 
version av XHTML som webbplatsen kodats i). 

4 WYSIWYG (What You See Is What You Get)-editor syftar på ett program där sidan presenteras så som en webbläsare 
visar den samtidigt som möjlighet ges för redigering av sidan med enkla och pedagogiska verktyg likt en ordbehandlare. 



40 
 

preg_split('/<u|<l|<\/li>|<for|<\/for|<spa|<\/span>|<p |<p|<\/p>|<h|<\/h[3-5]>|<im|<\/img>|<\/a>|<a /', 
             $html, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); 

världskända CMS såsom Joomla! och Drupal, så växte förväntningarna till sig och i takt med det så ökade också 
hoppet om att redigeringen av undersidornas innehåll skulle bli en smärtfri historia. Se Figur 5.7 för ett exempel 
på hur editorn från tinyMCE kan se ut vid redigering av en sida med text till vänster och en bild till höger. 

 

 

Tyvärr så blev hoppet kortlivat då bägge programvarorna stöp i det allra första testet. Som tidigare nämnts så är 
webbplatsen skriven i XHTML 1.0 Strict och ett krav var då också att CMS:et skulle generera kod som följde 
denna standard. Vad gäller tinyMCE så följde inte ens programexemplet på deras webbplats standarden och då 
testet gjordes för FCKeditor så räckte det med att lägga in en bild på sidan för att också den koden inte skulle 
kunna valideras som XHTML 1.0 Strict. 

Då WYSIWYG-editorna ej uppfyllde de uppsatta kraven så utvecklades istället en specialtillverkad editor. För 
att inte gräva sig ned alltför djupt vad gällde editorns utseende och funktionalitet så lades fokus på enkelhet och 
stabilitet. I enlighet med detta så valdes att editorn enbart skulle byggas med hjälp av ett HTML-formulär. Varje 
HTML-element från undersidans HTML-kod skulle på så vis göras om till antingen en textrad, ett textfält eller 
selektivfält eller någon annan komponent som ett formulär kan bestå av och representera ett HTML-element på. 
Som exempel så representeras ett listelement av en textrad medan ett längre stycke text däremot representeras av 
ett större textfält. För att kunna representera rätt formulärkomponent för rätt HTML-element så utvecklades en 
parser (en slags funktion som analyserar en dataström). Denna parser läser in HTML-koden, tolkar dess innehåll 
och generar olika utdata beroende på olika indata. Editorn består huvudsakligen av två olika parsers vars 
huvudsakliga funktionalitet kommer att beskrivas av följande underrubriker. 

5.7.1 Grafisk parser 
Trots att det inte har byggts en WYSIWYG-editor så har energi lagts på att redigeringen ändå skulle bli tydlig 
och lätt att både förstå och utföra. Ett steg i den riktningen gjordes i och med att undersidans innehåll presenteras 
överst i editorn tillsammans med röda referenssiffror för varje nytt HTML-element, se Bilaga 2, Figur 1. Med 
hjälp av dessa referensnummer så får man en tydlig bild av vilken del av undersidan som hör till vilken 
formulärkomponent. 

Trots att hela parsern är betydligt större än en enda kodrad så består dock dess mest vitala del av enbart en rad, se 
Programkod 5.5. 

 

Figur 5.7 - WYSIWYG-editorn från tinyMCE. 
Källa: http://tinymce.moxiecode.com/examples/full.php 

Programkod 5.5 - PHP-kod för att dela upp HTML-elementen för undersidans HTML-kod. 
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01 for ($i = 0; $i <= sizeof($chars); $i++) { 
02   $text = stripslashes(trim($chars[$i])); 
03   //-- PARAGRAPH WITH CLASS: --// 
04   if(ereg("^class=",$text)) { 
05     $splitSentence = preg_split('/">/', $text, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); 
06     $attributes = $splitSentence[0]; 
07     $content = $splitSentence[1]; 
08     echo '<p '.$attributes.'"> 
09             <a class="identifier" href="#anchor'.$i.'"><sup>'.$i.'</sup></a>'.$content.' 
10           </p>'; 
11   } 
12   //-- PARAGRAPH WITHOUT CLASS: --// 
13   else if($text[0] == ">") { 
14     $content = substr($text, 1, strlen($text)); 
15     echo '<p> 
16             <a class="identifier" href="#anchor'.$i.'"><sup>'.$i.'</sup></a>'.$content.' 
17           </p>'; 
18   } 
19 . 
20 . // Resten av villkorssatserna för HTML-elementen 
21 . 
22 } 
 

Koden visar ett anrop till PHP-funktionen preg_split() vars uppgift går ut på att dela upp en textsträng 
utifrån ett reguljärt uttryck. Textsträngen som ska delas upp är funktionens andra parameter (undersidans 
HTML-kod = $html) medan den första parametern är det reguljära uttrycket. De HTML-element som ska 
kunna gå att redigera är alltså de element vars HTML-taggar helt eller delvis återfinns i det reguljära uttrycket. 
Trots att exemplet inte visar det så sätts en variabel med namnet $chars lika med funktionen och som därmed 
tilldelas den uppdelade textsträngen. Då exempelvis en paragraf börjar med HTML-taggen <p och slutar med 
</p> så kommer preg_split() därmed att matcha dessa taggar mot följande avsnitt i det reguljära 
uttrycket: <p|<\/p>. Det som då händer är att all text som finns emellan dessa teckenföljder lagras undan som 
ett nytt element i $chars. Då hela HTML-koden har analyserats och texten inuti de utvalda HTML-taggarna 
har lagrats i $char så är det därmed dags att loopa igenom variabeln för att presentera dess innehåll 
tillsammans med referenssiffrorna för de utvalda objekten. En smått förenklad bild av funktionaliteten ges av 
Programkod 5.6. 

 

Från första kodraden får vi att alla element i variabeln $chars loopas igenom. På nästa kodrad så sätts $text 
till aktuellt listelement ($chars[$i]) efter att funktionerna trim() och stripslashes() har applicerats 
på listelementet. Det dessa funktioner gör är att avlägsna eventuella blanktecken från textsträngens båda ändar 
respektive att avlägsna eventuella bakåtvända snedstreck från textsträngen. 

Det som sedan sker är att typen av listelementet letas upp med hjälp av ett antal villkorssatser. För att begränsa 
det hela så tar programkodsexemplet endast upp de villkor som hanterar HTML-element av typen paragraf 
(<p>). Precis som programkommentaren på kodrad #03 beskriver så gör den första villkorssatsen en kontroll på 
utifall $text gäller ett HTML-element av typen paragraf med ett angivet klassattribut. Detta sker genom att 
kontrollera om $text börjar med teckenföljden ’class=’. Eftersom HTML-koden för en paragraf med 
angivet klassattribut har formen ’<p class=’ och att en del av det reguljära uttrycket från Programkod 5.5 har 
teckenföljden ’<p ’ så innebär det att listelement som börjar med just ’class=’ alltid gäller en sådan paragraf. 

Låt oss ponera att listelementet skulle vara en paragraf med klassen mainText och innehållet ”Detta är en 
paragraf”. Då skulle listelementet se ut enligt följande: ’class="mainText">Detta är en paragraf’. 
För att skilja klassattributet från paragrafens innehåll så appliceras därmed preg_split() på $text som i 
enlighet med kodrad #05 delar på listelementet med avskiljaren ’">’. På de nästföljande raderna så sätts 
variabeln $attributes till listelementets första del (klassattributet) och $content till listelementets andra 
del (paragrafens innehåll). Då paragrafens egenskaper har plockats fram så återstår inget annat än att skriva ut 
paragrafen tillsammans med den tidigare nämnda referenssiffran ($i), se kodrad #08-10. Som programkoden 
avslöjar så har referenssiffran omgetts av HTML-taggarna <a> och </a>. Då dessa taggar används vid länkning 

Programkod 5.6 - PHP-kod för den grafiska parsern. 
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så har funktionaliteten byggts på så vis att då man klickar på en referenssiffra genererad av den grafiska parsern 
så länkas man automatiskt till motsvarande referenssiffra genererad av formulärparsern. 

Om det aktuella listelementet istället skulle gälla en paragraf utan angiven klass, så skulle variabeln $text 
istället börja med tecknet ’>’ och alltså uppfylla villkoret på kodrad #13. Paragrafens innehåll skulle därmed 
påbörjas efter listelementets första tecken och därav användandet av PHP-funktionen substr() på kodrad 
#14. Det funktionen gör är att returnera en del av den första parametern där start- och slutintervallet av den 
returnerade delen styrs av andra och tredje parametern. Då värdena av de två sistnämnda parametrarna är 1 
respektive textsträngens längd (strlen($text)) så tilldelas alltså $content hela listelementet förutom 
dess allra första tecken. På samma sätt som tidigare så skrivs paragrafen ut tillsammans med dess referenssiffra. 

Man kan kanske tycka att parserns är uppbyggd på relativt lösa regler och fråga sig om all HTML-kod verkligen 
parsas som förväntat. Webbplatsens alla HTML-element och uppdelningen av dem enligt Programkod 5.5 har 
dock gemensamt utvecklats med tanke på att de i alla tänkbara situationer måste fungera ihop med varandra. I 
och med detta så har en del restriktioner fått göras av HTML-koden och parsrarnas funktionalitet: 

• Inget av tecknen < eller > får förekomma i något textstycke 
• En paragraf får innehålla högst ett <span>- eller <a>-element 
• Ett <span>-element får ej innehålla ett <a>-element eller tvärtom 
• Ett <span>-element måste innehålla en och endast en klass 
• Ett <h>-element får ej innehålla ett klassattribut 
• Ett <a>-element  får ej innehålla något annat attribut än href 
• Ett <img>-element måste ha attributen ordnade enligt: <img class="" src="" alt="" /> 
• Vissa HTML-element får inte innehålla onödiga blanktecken 

o Exempelvis är <li> korrekt men ej <li > 

5.7.2 Formulärparser 
Forumlärparsern kallas den funktionalitet som genererar formulärkomponenter för HTML-kodens olika HTML-
element. Då användaren kan manipulera HTML-formulärens komponenter så är det också med hjälp av dessa 
som undersidans innehåll kan redigeras. I enlighet med Bilaga 2, Figur 1 så är det den utdata som befinner sig 
nedanför själva undersidan som formulärparsern genererar. I figuren så ser man också kopplingen mellan den 
grafiska parserns utdata och formulärparserns utdata med hjälp av de röda referenssiffrorna. Båda bryter ut 
HTML-elementen från HTML-koden likadant, men sättet som de sedan presenterar elementen på är såklart skiljt 
från varandra. 

Ett exempel på formulärparserns programkod och genererade utdata kommer nu att presenteras. Exemplet 
återspeglar sista stycket för undersidan av Linghemsskolans förstasida, engelska versionen. Se Figur 5.8 för 
resultatet från formulärparsern och Programkod 5.7 för ett något nedbantat programkodsexempel. 

 
Figur 5.8 - Genererade formulärkomponenter från formulärparsern. 
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01 for ($i = 0; $i <= sizeof($chars); $i++) { 
02   $text = stripslashes(trim($chars[$i])); 
03   $nextTag = $chars[$i+1][0]; 
04   //-- PARAGRAPH WITH CLASS: --// 
05   if(ereg("^class=",$text)) { 
06     $splitSentence = preg_split('/">/', $text, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); 
07     $splitClass = preg_split('/"/', $splitSentence[0], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); 
08     $class = $splitClass[1]; 
09     if(($nextTag == 'n') OR ($nextTag == 'h')) { 
10       echo '<br /><a class="identifier" name="anchor'.$i.'">'.$i.'</a> 
11               Paragraph (Also connected to text # 
12             <a class="identifier" href="#anchor'.($i+2).'">'.($i+2).'</a>):'; 
13       $text = $splitSentence[1];     
14       printOptions("paragraph_open_follows",$text,$i,$class,"nop"); 
15       $openP = TRUE; 
16   } 
17   //-- ANCHOR --// 
18   else if(ereg("^href=",$text)) { 
19     $text = trim(substr($text, 6, strlen($text))); 
20     $splitSentence = preg_split('/">/', $text, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); 
21     echo '<br /><a class="identifier" name="anchor'.$i.'">'.$i.'</a> Anchor:'; 
22     $openAnchor = FALSE; 
23     $content = $splitSentence[1]; 
24     $url = $splitSentence[0]; 
25     printOptions("anchor",$url,$i,$openAnchor,$content); 
26   } 
27 . 
28 . // Resten av villkorssatserna för HTML-elementen 
29 . 
30   //-- PARAGRAPH AFTER SPAN OR ANCHOR AND EVERYTHING ELSE--// 
31   else { 
32     if($openP) { 
33       echo '<br /><a class="identifier" name="anchor'.$i.'">'.$i.'</a> Paragraph:'; 
34       printOptions("paragraph_close",$text,$i,"nop","hideSelect"); 
35       $openP = FALSE; 
36       } 
37  . 
38  . // Efterföljande villkorssatser 
39  . 
40   } 
41 } 
 

 
Som tidigare nämnts så hanteras paragrafer olika beroende på om ett klassattribut har angivits eller ej. Likadant 
så hanteras de olika beroende på om paragrafen innefattar ett <a>-element, ett <span>-element eller ingetdera. 
Då en variabel tilldelas värdet av nästa listelements första tecken (kodrad #03) så görs sedan en koll, inuti 
villkorssatsen för en paragraf med klassattribut, om nästa listelement antingen gäller ett <span>-element eller 
ett <a>-element (kodrad #09). Eftersom sista paragrafen inne på referensskolornas undersidor innefattas av ett 
<a>-element så blir därmed villkoret uppfyllt och en referenssiffra skrivs ut tillsammans med andra 
formulärkomponenter som hör en paragraf till; ett selektivfält för klassattributet och en textruta för innehållet 
(kodrad #14). Eftersom paragrafen kan komma att innehålla text även efter <a>-elementet så skrivs först en 
notis ut om att listelementet också är kopplat till en senare textruta (kodrad #11-12). I parallell med detta så 
sätts också variabeln $openP till det sanna värdet för att flagga om att en paragraf är öppen (kodrad #15). 

Hur utskriften av det nyss nämnda selektivfältet för klassattributet och textrutan för innehållet har gått till har 
dolts i funktionen printOptions()på kodrad #14 . Med hjälp av de parametrar som skickas med så skriver 
funktionen helt enkelt ut rätt formulärkomponenter för rätt HTML-element. Det är också från dessa 
formulärkomponenter som information hämtas när undersidans uppdaterade innehåll ska läggas in i databasen, 
men mer om detta i och med nästa underrubrik om kodsammansättningen. 

Då det aktuella listelementet har behandlats färdigt så börjas loopen om med ett nytt listelement. Eftersom vi 
redan har tagit reda på att nästa element ska vara en länk så kommer alltså villkoret på kodrad #18 att uppfyllas, 
detta med tanke på att en länk har formen ’<a href=""></a>’. För denna villkorssats så nöjer vi oss med att 
konstatera att printOptions() i det här fallet skriver ut två textfält; det första för länkens webbadress och 
den andra för länkens text (kodrad #25). Då nästa listelement endast innehåller en . (punkt), alltså som ett sista 

Programkod 5.7 - PHP-kod för formulärparsern. 
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tecken i paragrafen efter länken, så uppfylls inga villkorssatser under nästa loop förrän fallet för övriga 
listelement har nåtts (kodrad #31). Som tidigare nämnts så har variabeln $openP satts till det sanna värdet och 
på så vis blir villkoret på kodrad #32 uppfyllt. Som den nedre delen av Figur 5.8 avslöjar så skriver 
printOut() i en sådan situation endast ut ett textfält med resten av paragrafens innehåll. 

Självklart så består loopen av mer villkorssatser än de som nu tagits upp, men för att inte komplicera till det 
alltför mycket så har endast den grundläggande funktionaliteten förklarats. I och med detta så kan den insatte 
vara kritisk till vissa programkodsexempel, men då inte allt har presenteras så kan eventuella frågetecken komma 
att kompletteras av omkringliggande programkod. 

5.7.3 Kodsammansättning 
Då de två nyss nämnda parserna ändå tog sin tid att utveckla så var det ändå den slutgiltiga parsern och 
uppdateringen till databasen som blev det mest komplexa. Detta har alltså valt att kallas för kodsammansättning 
och dess bakomliggande funktionalitet kommer nu att återges. Då programkoden för kodsammansättningen 
består av fler rader än de tidigare nämnda parserna ihop så kommer beskrivningen hålla sig på en relativt hög 
abstraktionsnivå utan några direkta programkodsexempel. 

Som tidigare nämnts så är det alltså från formulärkomponenterna som information hämtas när undersidans 
uppdaterade innehåll ska läggas in i databasen. Detta eftersom ändringarna som görs på undersidan alltså görs 
direkt i dessa formulärkomponenter. Mer konkret så har namnen för alla formulärkomponenter som genererats 
av printOut() satts till den aktuella referenssiffran följt av en passande förklaring till komponentens 
egentliga uppgift. Då dessa komponenter skickas till kodsammansättningen via $_POST-variabler så har 
namnen och värdena på dem kunnat återspeglas illustrativt med hjälp av insticksmodulen Firebug till 
webbläsaren Firefox, se Tabell 5.2. För enkelhetens skull så motsvarar figuren den engelska versionen av 
webbplatsens förstasida som är den undersida med minst HTML-element. Vidare så återfinns namnen på 
komponenterna till vänster och dess värden till höger. 

 

Eftersom de flesta HTML-element så att säga består av flera delar (typ, attribut, innehåll och så vidare) så har de 
också delats upp i varsin $_POST-variabel. Exempelvis så består ett <img>-element av sex variabler, alltså de 
komponenter vars namn börjar med siffran 2 i figuren. Anledningen till varför komponenten 2_getPicture 
inte har något värde beror på att användaren inte har valt att ändra bilden till någon annan – om så vore fallet så 
hade den komponenten haft värdet av filnamnet på den valda bilden. 

Tabell 5.2 - $_POST-variabler som utdata från formulärparsern och indata till kodsammansättningen. 
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Då huvudsyftet med funktionen är att uppdatera innehållet av databasfältet html för en enstaka post, i antingen 
a_en_pages eller a_sv_pages, så har kodsammansättningen byggts på så vis att en variabel $html hela 
tiden fylls på med genererad HTML-kod utefter vilka HTML-element som $_POST-variablerna innehåller. 
Databasen uppdateras sedan helt enkelt genom att undersidans html-fält ersätts med värdet av variabeln $html 
för den post vars id är lika med $_POST['id'] (se rad tre från slutet i Tabell 5.2). 

Den nyss nämnda påfyllnaden och genereringen av HTML-koden sker genom att ytterligare en gång använda sig 
av och loopa den textsträng som genereras av funktionaliteten från Programkod 5.5. Märkligt kan tyckas varför 
man i det här läget vill bygga funktionaliteten utifrån HTML-elementen från undersidans existerande HTML-kod 
istället för att bygga den utifrån de nya HTML-elementen som $_POST-variablerna från formulärparsern försett 
kodsammansättningen med. Saken är den att formulärkomponenterna för vissa undersidor saknar delar av den 
fullständiga strukturen hos HTML-koden och därför har tillvägagångssättet blivit detta. 

Vidare så kan följande frågeställning dyka upp; om ett nytt HTML-element har skapats vid redigering av 
undersidan – hur ska det då kunna hanteras korrekt om funktionaliteten bygger på den existerande HTML-
kodens HTML-element? Svaret är det att editorn inte ger möjlighet för att skapa nya HTML-element. Undantag 
har dock byggts för listelement som kan läggas till och tas bort helt efter användarens tycke. Trots att 
begränsningen om att inga nya HTML-element tillåts läggas till kan upplevas som stor, så känns det ändå som att 
CMS:et har den grundläggande funktionalitet som kan krävas för ett system i fråga om ett examensarbete på tio 
veckor.  
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6 Test och utvärdering 
Som redan i 3 Kravspecifikation beskrivet så har det utöver kraven på webbplatsens innehåll också satts upp 
några utvärderingskrav för webbplatsens funktionalitet. Då kraven på innehållet redan har bearbetats i och med 
kravspecifikationen så kommer dessa ej att tas upp igen. Detta kapitel kommer istället att fokusera på hur 
webbplatsens delar har byggts snarare än på vilka delar som har byggts. Dock kan en notis göras om att kraven 
angående webbplatsens innehåll har uppfyllts från BRIGHTs sida. 

Vad gäller utvärderingskraven så sattes först och främst målet upp om att webbplatsen skulle se likadan ut, eller 
åtminstone erbjuda likadan funktionalitet, oavsett webbläsare. Detta är såklart viktigt då man vill att 
webbplatsens alla besökare ska tilldelas både korrekt och likadan information. En annan sak som har 
eftersträvats i projektet har varit att utveckla en webbplats som är användbar. Då några undersökningar av 
webbplatsens besökare ej har gjorts så har istället paralleller dragits till litteraturen. En gnutta respons från 
BRIGHT vad gäller CMS:ets funktionalitet har dock hunnits med. Det sista huvudsakliga utvärderingskravet 
handlade om validering av webbplatsens XHTML-kod och CSS-regler. 

6.1 Blev webbplatsen webbläsarkompatibel? 
Med risk för att vara allt för självklart så handlar webbläsarkompabilitet kortfattat om webbplatsers kompabilitet 
med webbläsare. Själva kompabiliteten är dock inte lika självklar då många olika webbläsare tolkar HTML-
koden olika. Som webbutvecklare så får man helt enkelt anpassa sin HTML-kod så att den uppfattas likadant 
oavsett webbläsare. Det man strävar efter är så hög webbläsarkompabilitet i så många olika webbläsare som 
möjligt. Då det finns ett stort urval av webbläsare, som dessutom ofta finns i många olika versioner, så har 
webbplatsens HTML-kod valt att anpassas till de allra vanligaste webbläsarna. För att ta reda på vilka 
webbläsare som är de vanligaste så har besöksstatistik hämtats från W3Schools, se Tabell 6.1. Som W3Schools 
själva skriver så kan man inte förlita såg på statistiken fullt ut, framförallt då deras webbplats besöks av fler 
alternativa webbläsare än snittet. Men då syftet var att ta reda på de mest populära webbläsarna så var detta inget 
att bekymra sig över.  

 

 

Från tabellen får man att de fem mest populära webbläsarna är Internet Explorer 6 och 7, Firefox, Safari och 
Opera. Det var alltså dessa webbläsare som HTML-koden först och främst skulle anpassas för. Då både Internet 
Explorer 5 och Mozilla dels låg under en procent och dels hade en nedåtgående trend så skulle webbplatsen inte 
anpassas speciellt för de webbläsarna. Förhoppningsvis så skulle webbplatsen visas korrekt för dem i vilket fall. 

Under utvecklingen så testades alltså webbplatsens innehåll och funktionalitet kontinuerligt i de utvalda 
webbläsarna. Många skillnader webbläsarna emellan upptäcktes och några av dem var att: 

• Internet Explorer ej stödjer egenskaperna selectionStart och selectionEnd vad gäller 
hantering av <textarea>-element i skriptspråk 

• Internet Explorer ej stödjer händelseattributet onclick för <option>-elementet 
• Internet Explorer ej stödjer CSS-regeln border-spacing 
• Safari ej stödjer CSS-regeln overflow-x och overflow-y 

Tabell 6.1 - Webbläsarstatistik under sju månaders tid från W3Schools. 
Källa: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp 
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Vid projektets början så drogs parallellen om att en webbplats skriven i XHTML 1.0 skulle vara en mycket 
webbläsarkompatibel webbplats. Tanken då var att om webbplatsens HTML-kod följde den rekommenderade 
standarden till fullo – vad skulle då kunna rå på dess webbläsarkompabilitet? Den slutsatsen kan dock inte längre 
dras eftersom de flesta skillnaderna som upptäcktes under utvecklingen handlade om olika tolkningar vad gäller 
CSS-reglerna snarare än olika tolkningar vad gäller själva HTML-koden. Då CSS är skilt från XHTML så 
innebär det att en webbplats skriven i XHTML 1.0 alltså inte behöver vara en webbläsarkompatibel webbplats. 

Då webbplatsen stod färdig så var den mycket webbläsarkompatibel med de fem webbläsare som hade valts ut. 
Den enda märkbara skillnaden som påträffades var att brödtexten i Safari skiljde sig lite i storlek gentemot de 
andra webbläsarna. Då denna skillnad endast gör sig påtaglig för ett fåtal meningar på hela webbplatsen, och att 
webbläsarnas val av textutformning ej går att styra över fullt ut, så ses inte detta som en stor brist vad gäller 
webbplatsens webbläsarkompabilitet. Vad gäller CMS:et så har systemet framförallt testats med Internet 
Explorer 7 och Firefox. Då BRIGHT just nu använder sig av den förstnämnda så spelar det inte så stor roll hur 
systemet fungerar i andra webbläsare. Förhoppningsvis är funktionaliteten densamma oavsett. 

Som avslutning på underrubriken så kommer ett exempel på bristande webbläsarkompabilitet i den lite större 
skalan att ges. Under användningen av webbläsaren Opera, med syfte att kontrollera andra webbplatsers 
webbläsarkompabilitet, så upptäcktes av ren slump att e-posttjänsten Windows Live™ Hotmail®

6.2 Blev webbplatsen användbar och tillgänglig? 

 slutade fungera 
efter inloggning på e-postkontot. Webbplatsen gav ingen respons från varken mus- eller tangentbordsklick. Detta 
problem hade ej upplevts tidigare, men då en ny version av e-posttjänsten hade släppts i dagarna så antogs 
problemet vara en följd av den nya versionen. Tjänsten prövades på flera datorer med olika webbläsare och så 
fort Opera användes så slutade webbplatsen att fungera. Att en så pass erkänd Internettjänst lider av så stora 
brister vad gäller webbläsarkompabilitet är mycket förvånansvärt. I och med detta så kändes skillnaderna vad 
gällde textstorleken för BRIGHTs webbplats inte så påtagliga längre. 

Denna underrubrik syftar på området kring användbarhet som förklarades närmre under 2.2.3 Användbarhet. Det 
som nu kommer att tas upp är dels jämförelser med litteraturen kring hur man designar en universellt användbar 
webbplats och dels BRIGHTs respons om CMS:et. Enligt Lazar (2006 s.159) så handlar universell användbarhet 
dels om teknologi och dels om användare. Då en stor del av teknologiområdet handlar om webbläsarkompabilitet 
så kommer det ämnet ej att tas upp igen. Däremot så handlar användarna vad gäller universell användbarhet om 
de människor som exempelvis har försämrad syn- eller uppfattningsförmåga. Jämförelse har därför gjorts om 
vilka riktlinjer man som webbdesigner bör följa vid utvecklandet av en webbplats, dels med tanke på äldre 
användare (Tabell 6.2) och dels med tanke på användare med handikapp (Tabell 6.3). I tabellerna nedan så 
återfinns riktlinjerna till vänster, Lazar (2006 s.162-167), och webbplatsens motsvarande funktionalitet till höger. 
Tomma fält motsvaras av att funktionaliteten anses vara fullgod. 

Riktlinjer för äldre användare Webbplatsens funktionalitet 
Använd ett typsnitt utan serifer (Sans-Serif).  
Använd textstorlek 12 eller 14 punkter för brödtext. Textstorleken som används är 11 punkter. 
Använd dubbelt radavstånd för all text. Mest förekommande är att 1.4 radavstånd och 0.08 

extra ordavstånd används. 
Använd mörk text och grafik mot en ljus bakgrund 
och undvik mönstrade bakgrunder. 

Vad gäller huvudmenyn så är menyvalen ljusa medans 
bakgrunden är mörk. 

Organisera innehållet konsekvent och bryt upp längre 
dokument i kortare sektioner. 

Fokus har lagts på tydlighet och på att webbplatsen 
ska vara konsekvent uppbyggd. 

Använd enbart textrelaterade bilder.  
Man ska ej behöva dubbelklicka på länkar.  
Var konsekvent vad gäller placeringen av 
navigationsknapparna och undersidornas namn. 

 

Använd stora knappar som inte kräver hög 
musprecision. 

Vad gäller världskartan så krävs viss musprecision för 
att träffa de vita prickarna (städerna). Tydligare 
navigationsmöjlighet ges dock nedanför världskartan. 

Erhåll funktionalitet för en sitemap för att visa på hur 
webbplatsen är organiserad. 

Någon sådan funktion finns ej på webbplatsen. Dock  
finns den att tillgå i rapporten under Bilaga 4. 

Tabell 6.2 – Riktlinjer för hur en webbplats bör designas med tanke på äldre användare. 
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Riktlinjer för användare med handikapp Webbplatsens funktionalitet 
Erbjud en alternativ text för alla icke-textbaserade 
element via attributet alt eller longdesc. 

En beskrivande text finns för alla bilder via attributet 
alt. För bilderna i gallerierna så är dock standard att 
de har samma beskrivning (exempelvis ’Bild från 
skolan’ för skolornas galleribilder). 

Webbplatsen ska vara designad på så vis att all 
information förmedlad med färg också ska vara 
tillgänglig utan färg. 

 

All information ska kunna vara läsbar trots avsaknad 
för stilmallar (CSS). 

Det enda som bli svårläst är vänstermenyns 
listelement då man hovrar över dem. Då fylls 
nämligen menyvalets bakgrund upp med den 
tillhörande menyknappen och texten blir svår att se. 

Erhåll rad- och kolumnrubriker för tabeller. Antingen erhålls en rad- eller kolumnrubrik beroende 
på vad för tabell det gäller. 

Namnge varje avdelning (undersida) för att underlätta 
navigering. 

 

När en webbläsare använder skriptspråk för att 
möjliggöra en funktion så ska informationen som ges 
av funktionen också tillhandahållas för besökare som 
inte har skriptspråk aktiverat. 

Webbplatsen använder JavaScript på många 
undersidor och någon funktionalitet för att förmedla 
skriptens information på annat sätt har ej utvecklats. 

 

Överlag så känns det som att webbplatsen har ett relativt bra stöd för universell användbarhet. Trots att texten på 
webbplatsen inte riktigt når upp till de nämnda riktlinjerna, vilket valdes medvetet för att inte sidlayouten skulle 
bli lidande, så har fokus ändå lagts på att texten ska vara lättläst och tydligt disponerad. Detta i parallell med att 
de flesta webbläsare har bra stöd för zoomning gör att användare med synnedsättning ändå bör ha relativt bra 
förutsättningar för att ta del av webbplatsens innehåll. Att besökare utan stöd för JavaScript går miste om viss 
funktionalitet känns dock som ett mer relevant ämne. Ändock så är JavaScript så pass välanvänt och utspritt i 
webbapplikationer idag att besökare som använder webbläsare utan JavaScript påslaget förhoppningsvis är 
medvetna om att de kan gå miste om viss funktionalitet. Om inte annat så får detta projektet helt enkelt leva med 
att besökare utan JavaScript inte kan ta del av webbplatsens fulla funktionalitet vad framförallt gäller 
bildgallerierna, produktbeställningen, visningen av återförsäljarnas presentationer samt kontaktformulären. 

Då CMS:et stod färdigt och skulle redovisas för BRIGHT så var responsen av systemet positivt. Till följd av att 
tiden för förberedelserna av redovisningen inte varit den önskade så uppstod dock ett par situationer där 
systemets pedagogik blev lidande mer än nödvändigt. Då redovisningen inte direkt följde någon röd tråd, utan 
mer kändes som ett försök till att förklara så mycket som möjligt så fort som möjligt, så resulterade detta i frågor 
som ”När ska bilder läggas upp till Picture Gallery och när ska de läggas upp till Picture Pages?” och ”Hur vet 
man om funktionaliteten för de önskvärda ändringarna återfinns bland de lösa eller fasta objekten?”. Ett försök 
till att eliminera liknande frågor och framhäva systemets pedagogiska struktur har dock gjorts i och med 
CMS:ets tillhörande användarmanual, se Bilaga 2. 

Efter en tids beskrivning av CMS:ets användargränssnitt så verkade kunden dock förstå sig på uppdelningen 
mellan de lösa och fasta objekten alltmer. Efter att ha visat funktionaliteten kring att lägga till, redigera och ta 
bort fasta objekt så gavs respons om att det nya systemet var mycket mer lätthanterligt än det CMS som hörde 
till deras gamla webbplats. Då detta gällde det prisbelönade och mycket populära CMS:et vid namn Mambo så 
togs detta emot som mycket positiv kritik. En förklaring gavs dock om att systemet som har utvecklats i detta 
arbete mycket lättare har kunnat specialanpassas för just BRIGHTS webbplats än en ett mer generellt CMS 
såsom Mambo. 

Som tidigare nämnts så kommer också fjärde punkten för användbarhetsanalysen under 2.2.3 Användbarhet att 
tas upp, nämligen den om att ”avsluta projektet i tid och inom budget”. Trots att examensarbetet inte har 
utvecklats med tanke på någon budget så har däremot tidsplaner satts upp för projektet. Eftersom den avsatta 
tiden för ett examensarbete på denna nivå är tio veckor så var det också den tidplanen som allra först sattes upp. 
Då arbetets omfattning växte i takt med att tiden gick så blev det dock ändrade planer vad gällde den saken. 
Eftersom det som tog upp mest tid, vad gäller det praktiska, var CMS:et så kunde ändå webbplatsen läggas ut på 

Tabell 6.3 - Riktlinjer för hur en webbplats bör designas med tanke på användare med handikapp. 
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Internet så länge. Detta var positivt på så vis att BRIGHT aldrig blev speciellt lidande av förseningarna. När de 
ville ändra eller lägga till något på webbplatsen innan själva CMS:et stod färdigt så tog de istället kontakt via e-
post där de preciserade önskvärda förändringar. Det var såklart ingen önskvärd situation att behöva skjuta på 
arbetet, men så länge kunden var nöjd så kändes situationen ändock acceptabel. 

6.3 Kunde webbplatsen valideras för korrekt XHTML och CSS? 
XHTML 1.0 är den version av märkspråk som man ska använda sig av vid utvecklandet av webbplatser, något 
som beskrivs närmre under Bilaga 1. Något som dock inte har tagits upp är att standarden för XHTML definierar 
tre olika dokumenttypsdefinitioner (DTD:er) - Strict, Transitional och Frameset. Vilken av dem som följs måste 
alltid anges i XHTML-dokumentet. (XHTML DTD, 2008) 

Då Strict är den DTD som ställer mest krav på uppmärkningen, är mest framtidssäker och som ger proffsigast 
intryck så är det också den DTD som har använts i detta arbete. Men hur vet man då att webbplatsen är 
uppbyggd av XHTML 1.0 Strict fullt ut? Den lösning som har gjorts i detta arbete är att ha använt sig av ett 
valideringsverktyg på Internet framtaget av W3C (den internationella standardorganisationen för WWW, World 
Wide Web Consortium). Då validering kan göras av både märkspråk och CSS-regler så var det precis vad som 
behövdes för att kunna svara på underrubrikens frågor. 

Någon utförlig förklaring om hur valideringen går till kommer ej att göras. Det är en mycket enkel procedur då 
man antingen kan välja att ange dokumentets url, att ladda upp dokumentet som en fil eller att direkt klistra in 
dokumentets innehåll i ett textfält. Efter att man har klickat på knappen Check så valideras dokumentet och om 
fel har påträffats så presenteras vilka. I annat fall så meddelas man om att dokumentet följer den angivna 
standarden som dokumentet validerats för. 

För att svara på underrubrikens frågeställningar så har alla undersidornas HTML-kod validerats korrekt för 
XHTML 1.0 Strict och alla CSS-filer har validerats korrekt för CSS Level 2.1 och Level 3. Vid utvecklandet av 
CMS:et så gjordes också kontroller på att undersidorna fortfarande validerades korrekt efter att dem redigerats. 
Då det var mycket viktigt att den kod som genererades av CMS:et var korrekt så redigerades en liten del av varje 
undersidas innehåll två gånger innan koden för den uppdaterade undersidan kontrollerades i 
valideringsverktyget. Efter en del justeringar av CMS:et så hade till slut alla webbplatsens undersidor validerats 
för korrekt XHTML 1.0 Strict efter att ha redigerats två gånger om.  
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7 Slutsats 
Som slutsats så lämpar sig här en direkt återkoppling till arbetets syften och frågeställningar. Även om några av 
punkterna redan har behandlats i och med rapportens senare delar så kommer de ändå att nämnas igen för en 
distinkt sammanställning. 

7.1  Återkoppling av syften 
Arbetets huvudsakliga syfte om att förse BRIGHT med en användbar webbplats med tillhörande CMS som de 
blir nöjda med känns så gott som uppfyllt. Även om användbarheten är svår att avgöra så har ändå några 
ändamålsenliga punkter om området tagits upp vad gäller webbplatsens implementering. Respons om att 
företaget är nöjda med webbplatsen är något som dock framgått tydligare. 

Arbetets andra delsyfte om att för egen del ges vinning av erfarenhet och kunskap har realiserats i stor 
utsträckning. Översiktligt så har erfarenheterna handlat om allmän webbutvecklingskunskap med inriktning mot 
PHP, JavaScript, SQL, XHTML och användbarhet. Då endast CMS:et består av 6100 kodrader (utan 
kommentarer) så har det oundvikligen resulterat i en rejäl dos med erfarenhet och kunskap. Också 
kommunikationen mellan handledaren och de på BRIGHT räknas in som en nyttig erfarenhet då man ofta varit 
tvungen att tänka i nya och intressanta banor men också då den gett en uppfattning om hur arbetet för en 
webbkonsult kan te sig. 

Arbetets tredje delsyfte, som kort sagt består av rapportens bearbetning av webbplatsens utveckling, har det lagts 
stor energi i. Men då det i huvudsak handlar om att läsaren ska förstå sig på, eller åtminstone få en insikt i, 
arbetets tillvägagångssätt så är det svårt som författare att sia kring syftets ändamålsenlighet. Det har varit 
mycket svårt att välja ut hur många och framförallt vilka delar av utvecklingen som skulle tas upp. I det stora 
hela så har en lagom blandning med praktiska tillämpningar eftersträvats för att förhoppningsvis ha kunnat 
resultera i en greppbar fallstudie. 

7.2  Svar på frågeställningar 
Den första frågan som togs upp under 1.3 Frågeställning handlade helt enkelt om hur man kan göra för att 
tillverka en webbplats från en idé till färdig produkt. Detta har rapporten försökt att ge svar på och då ämnet 
redan har tagits upp i föregående underrubrik så kommer ingen närmre förklaring att ges. Tilläggas bör dock att 
rapporten har försökt att ge svar på frågan genom att endast ta upp en bråkdel av det praktiska 
tillvägagångssättet. Till det följer såklart att kanske inte alla frågetecken har retts ut, men prioriteringar bland 
förklaringarna har helt enkelt fått göras. 

Den andra frågeställningen handlade om hur pass rimligt det var att framtagandet av webbplatsen och CMS:et 
skulle kunna hållas inom tidsramarna för projektet. Med tanke på att det också skulle skrivas en rapport och 
göras en framläggning av examensarbetet inom de tio veckorna så var det, såhär i efterhand, inget rimligt 
scenario. Innan projektet så hade man ändå ett hum om att arbetets storlek möjligtvis var i största laget. Känslan 
är ändock att det förväntas ett arbete i en storleksgrad som ofta är snäppet större än vad som är rimligt att hinna 
med – åtminstone för oss högskoleingenjörer. Vad gäller detta examensarbete så anades som sagt lite oro för 
dess storlek redan innan, men slutsatsen om att arbetenas omfattning bör begränsas en smula låter som både 
något rimligt och befogat. 

Den tredje punkten vad gäller frågeställningarna var som en slags följdfråga till den föregående och handlade om 
vilken del av skapandet som tagit mest tid. Uppskattningsvis så var CMS:et det mest omfattande i arbetet, tätt 
följt av utvecklandet vad gäller databasdesignen och det dynamiska innehållet och därefter implementeringen av 
det statiska innehållet. Prototypframställningarna av webbplatsens design får heller inte glömmas bort då den 
biten också tog upp mycket tid. Att uppskatta vilken tid som lagts ned på vilken del känns dock mycket svårt och 
inte helt osannolikt så kan det vara så att det man senast arbetat med är det som känns mest omfattande – trots att 
så inte är fallet. Tanken kring detta uppstod då den nyss uppradade listan faktiskt återspeglar arbetets delmoment 
i just bakvänd kronologisk ordning. 
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Hur som helst så känns det också som att handledar- och företagskommunikationen kan vara ett av de moment 
som tagit mest tid, detta med tanke på vad man får ut av den tid som man lagt ned (eller rättare sagt väntat). För 
då den mesta kontakten har skett via e-post så har det mångt om mycket faktiskt handlat om att vänta på svar. Än 
värre blir det om man väntar på svar från två håll angående samma förslag. Till sist så finns också scenariot då 
svaren skiljer sig från varandra, då de man kontaktat har olika synpunkter om förslaget. Det är tidskrävande. Då 
måste man nysta ut dels vilka synpunkter det är som går emot varandra, dels om synpunkterna har några 
gemensamma nämnare, dels på vilket sätt som förslaget blir lidande och utefter det revidera förslaget och 
presentera det på nytt. Trots att både handledaren och de på företaget har varit snabba på att svara så har 
kommunikationen ändock känts mycket tidskrävande. 

En relaterad frågeställning till det nyss nämnda är hur relationen utvecklare och kunden emellan har tett sig och 
på vilket sätt som kommunikationen däremellan har återspeglats i projektets utveckling. Då det har handlat om 
att utveckla en företagswebbplats åt en kund så har därmed kunden till stor del varit delaktig i dess utveckling. 
Exempelvis så har företaget bidragit med all textbaserad information som visas på webbplatsen. Huvuduppgiften 
för detta projekt har sedan varit att bygga den funktionalitet som krävts för att kunna visa och hantera 
informationen på Internet. Trots det så har BRIGHT haft idéer och förslag på hur informationen kan förpackas, 
mestadels rent designmässigt som tidigare har tagits upp. På så vis så har designen, också tillsammans med 
handledaren, kunnat bollas fram och tillbaka och resulterat i något bättre än vad det hade blivit om det inte hade 
funnits någon att få respons från.  

Trots känslan som fanns innan projektet, om att utvecklaren och kunden kan ha svårt för att förstå varandra, så 
har det såhär i efterhand känts som att båda parterna har förstått varandra väl. Några mindre missförstånd dök 
dock upp vad framförallt gällde texterna för bägge språken. Då material skickas till webbdesignern för att sedan 
läggas in på webbplatsen så underlättar det om materialet är tydligt och konsekvent. Det var dock inte alltid som 
man blev tilldelad material på båda språken samtidigt och viss information skulle bara finnas på ett av språken, 
trots att texten skulle visas på webbplatsens bägge språkversioner. Om man har beslutat sig för att ha en 
webbplats i två versioner på två olika språk så känns det ologiskt om inte all text presenteras på det språk som 
versionen är avsedd för. 

Andra frågeställningar har handlat om vad användbarhet är för något och om vilka andra tekniker och koncept 
som man bör känna till vad gäller webbutveckling. Förklaringar och en del praktiska exempel på detta har tagits 
upp på flertalet ställen i rapporten och därmed så ses dessa frågor som besvarade. Då också frågeställningarnas 
två sista punkter har bearbetats i och med föregående huvudrubrik, om webbplatsens webbläsarkompabilitet och 
användbarhet samt om programkodens validering, så kan även de anses vara besvarade.  
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8 Avslutande diskussion 
Då rapporten mynnat ut till att bli en fallstudie över utvecklandet av webbplatsen så har därmed ingen typisk 
analys av teoretisk form utarbetats. Rapporten har dock bland annat behandlat teorin bakom användbarhet, 
semantisk märkning och en skara utvecklingsmetoder och ett försök har gjorts till att förklara hur de rent 
praktiskt kan tillämpas. Då detta för mig har resulterat i en mer givande och betydande rapport att skriva så har 
detta för läsaren förhoppningsvis resulterat i en mer intressant och rolig rapport att läsa. 

Själv så är jag nöjd med vad som har åstadkommits och framförallt över BRIGHTs positiva respons om både 
webbplatsen och CMS:et. Det var kul att höra att de uppfattade CMS:et som tagits fram i arbetet som mer 
lätthanterligt än det populära CMS:et Mambo. Vidare så var upptäckten om att webbplatsen blivit mer 
kompatibel än Windows Live™ Hotmail® för webbläsaren Opera också mycket intressant. Speciellt då fokus på 
projektet har lagts på användbarhet och att webbplatsen ska ha blivit lättillgänglig och användbar för alla oavsett 
webbläsare. Att också området kring universell användbarhet hanns med på slutet var positivt då det var givande 
att ta del av de riktlinjer som finns vid utveckling av webbplatser för äldre användare och för användare med 
handikapp.  

Det finns såklart saker som hade kunnats göra bättre, men vad gäller omfattningen för detta arbete så känns den 
funktionalitet som tagits fram alldeles tillräcklig. Ett par punkter som dock hade varit någorlunda rimliga att 
justera är dels området kring semantisk märkning och dels viss funktionalitet för CMS:et. Vad gäller den 
semantiska märkningen så har ej citat märkts upp så som de bör märkas upp, nämligen med <blockquote>-
taggen (långt citat) och <q>-taggen (kort citat). Först då CMS:et hade utvecklats färdigt så slog mig tanken om 
att man egentligen borde använda dessa taggar för citaten och om att ingen funktionalitet hade byggs för dem i 
CMS:et. Vid det laget så saknades dock motivation till att lägga till ytterligare funktionalitet och webbplatsen 
fick helt enkelt klara sig utan fullgod semantisk märkning. Någonstans så måste man ändå dra en gräns då en 
strävan efter fulländad perfektion kan pågå nästan hur länge som helst.  
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Bilaga 1 - Programvarutekniker och metoder 

HTML och XHTML 
HTML (HyperText Markup Language) är ett märkspråk som talar om för webbläsaren hur den ska visa filer 
(webbsidor) skrivna i HTML. En sådan fil består av så kallade märktaggar och kan skapas med hjälp av en enkel 
textredigerare. Webbläsaren tolkar taggarna i filen olika utefter vilken märkning taggen har. Märktaggarna 
(hädanefter kallade taggarna eller HTML-taggarna) som berättar för webbläsaren vart HTML-dokumentet börjar 
och slutar är <html> respektive </html>. Vidare innefattar taggarna <head> och </head> 
bakgrundsinformation för webbläsaren medan texten inom taggarna <title> och </title> är dokumentets 
titel. Det innehåll som webbläsaren visar för besökaren finns inom taggarna <body> och </body>. 
(Introduction To HTML, 2008) 

På detta sätt märker HTML-taggarna upp så kallade HTML-element, där texten mellan start- och sluttaggarna är 
elementets innehåll. Vanligt är alltså att taggarna kommer i par och ett exempel på detta är <b> och </b> som 
omvandlar elementets innehåll till att bli fetstilt (b = bold = fet). (HTML Elements, 2008) 

XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) är märkspråket som ämnas ersätta HTML. Skillnaderna 
handlar om att XHTML är en striktare och renare version av HTML. XHTML 1.0 är en rekommenderad 
webbstandard och alltså det märkspråk man idag ska bygga sina webbplatser i. (Introduction To XHTML, 2008) 

CSS 
CSS (Cascading Style Sheets) specificerar, med hjälp av olika stilar, utseendet på HTML-elementen. Stilarna 
lagras normalt sett som stilmallar och kan antingen integreras i HTML-dokumenten eller sparas som externa 
CSS-filer. Om stilmallarna sparas externt kan man med en och samma CSS-fil ändra utseendet på flera olika 
webbplatser samtidigt. CSS introducerades i HTML 4.0 med avsikt att standardisera sättet att ange HTML-
elementens utseende på. Anledningen var att man ville förenkla och förtydliga skapandet av webbplatser genom 
att ha en klar separation mellan HTML-elementens själva innehåll och dess formsättning och utseende. Tidigare 
var det så att olika webbläsare själva började introducera taggar och attribut för att styra elementens utseende på, 
men då detta var ett steg i fel riktning för en klar separation mellan innehåll och utseende så introducerades CSS. 
(Introduction to CSS, 2008) 

JavaScript 
JavaScript är ett skriptspråk som exekveras i webbläsaren och som togs fram med syftet att öka interaktiviteten 
på HTML-sidor. JavaScript har exempelvis funktionalitet för att läsa av och ändra på innehållet av ett HTML-
element och har också inbyggda så kallade händelseattribut som kan anropa funktioner först då en speciell 
händelse sker. Till sådana händelser hör bland annat då webbplatsen helt har laddats färdigt eller också då 
besökaren klickar på ett HTML-element. (Introduction to JavaScript, 2008) 

JavaScript bäddas vanligtvis in i HTML-koden och ett konkret exempel på detta ges nedan. 

 

Med hjälp av <script>-taggen så specificeras start- och slutpunkt för skriptet. Med attributet type så talar 
man om vilket typ av skriptspråk som det gäller. Då document.write är JavaScripts standardkommando för 
att producera utdata till en HTML-sida så resulterar exemplet ovan i att webbläsaren presenterar en sida med 
texten ”Hello World!”. (JavaScript How To, 2008) 

<html> 
   <body> 
      <script type="text/javascript"> 
         document.write("Hello World!"); 
      </script> 
   </body> 
</html> 
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DOM 
DOM (Document Object Model) är en så kallad dokumentobjektmodell som ger program och skript möjligheten 
att dynamiskt få åtkomst till och uppdatera innehållet, strutkuren och stilen av ett dokument. DOM har delats upp 
i tre nivåer: 

• Kärnan DOM (standardmodell för alla strukturerade dokument) 
• XML DOM (standardmodell för XML-dokument) 
• HTML DOM (standardmodell för HTML-dokument) (HTML DOM Introduction, 2008) 

För att lägga fokus på den sista punkten så representerar HTML DOM ett HTML-dokument i form av en 
trädstruktur med element, attribut och text som noder (löv), se Figur 1. (HTML DOM Tutorial, 2008) 

 

 

Dessa noder kan exempelvis nås med hjälp av JavaScript och vid förklaring av DOMs egenskaper och metoder 
så kan en mer konkret bild av DOM ges. Till egenskaper hör exempelvis x.innerHTML, som ger textinnehållet 
av HTML-elementet x, och till metoder hör exempelvis x.getElementById(y), som skapar en referens till 
HTML-elementet med id y. Studera därmed följande exempel med dess översta HTML-rad och understa 
JavaScript-rad: 

 

Om dessa kodrader hade befunnit sig i dess rätta sammanhang så hade JavaScript-variabeln text därmed varit 
lika med ”Hello World!”. Ett ytterliggande förtydligande av den nedersta kodraden ges av: 

• document - Det nuvarande HTML-dokumentet 
• getElementById("reference") – Elementet med id reference 
• innerHTML – Textinnehållet av det refererade elementet (HTML DOM Properties and Methods, 

2008) 

AJAX 
AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) är inget nytt programmeringsspråk utan en teknik som 
huvudsakligen består av JavaScript och HTTP1

Med hjälp av AJAX så kan JavaScript kommunicera direkt med webbservern genom att använda API:et 
(Application Programming Interface) XMLHttpRequest som ges av DOM. Med detta API så kan JavaScript 
utbyta information med webbservern utan att sidan behöver laddas om. Tekniken bakom AJAX möjliggör 
smidigare, snabbare och mer användbara applikationer på Internet. (AJAX Introduction, 2008) 

 förfrågningar. (AJAX Tutorial, 2008) 

<p id="reference">Hello World!</p> 
 . 
 . 
 . 
text = document.getElementById("reference").innerHTML 

Figur 1. HTML-dokument representerat enligt DOM. 

1 HTTP (HyperText Transfer Protocol) är det kommunikationsprotokoll som används på WWW webbservrar och 
webbläsare emellan. 
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PHP 
PHP (Hypertext Preprocessor) är ett skriptspråk som exekveras på serversidan och som kan innehålla ren text, 
HTML-taggar eller skript. Efter att servern har exekverat PHP-koden så returneras den till webbläsaren som ren 
HTML-kod. På så vis är PHP ett kraftfullt serverspråk för att skapa dynamiska och interaktiva webbplatser. 
(Introduction to PHP, 2008) 

Ett stycke PHP-kod bäddas vanligtvis in i HTML-dokument med hjälp av start- och sluttaggarna <?php och ?>. 
Ett sätt att skapa dynamik på är genom att tilldela variabler olika värden. I exemplet nedan, som dock inte visar 
på någon dynamik, så ser vi att variabelnamn börjar med ett dollartecken och att ett PHP-skript består av en serie 
uttryck skilda med semikolon: 

 
 

 

Med hjälp av funktionen print() produceras utdata och därigenom returnerar exemplet texten ”Hello, world” 
till webbläsaren. (Williams och Lane, 2004 s.18) 

En annan funktion som producerar utdata och som är den funktion som används i rapportens olika 
programkodsexempel är echo(). 

SQL 
SQL (Structured Query Language) är ett standardspråk för att hantera och manipulera databaser.  Några saker 
som SQL kan göra är att: 

• Skapa en databas 
• Skapa en tabell i en databas 
• Hämta information från en databas 
• Sätta in poster i en databas 
• Uppdatera poster i en databas 
• Ta bort poster från en databas 

För att kunna visa och hantera information från en databas på en webbplats så behöver man utöver själva 
databasspråket också ett databasprogram (exempelvis MySQL) och ett serverspråk (exempelvis PHP). 
(Introduction to SQL, 2008) 

För att visa på syntaxen så kommer tabellen nedan att representera en databastabell med namnet Persons. 
Tabeller innehåller poster (rader) med data uppdelade i kolumner (fält) enligt nedan: 

Id Lastname Firstname 
1 Hansen Ola 
2 Svendsson Tove 
3 Pettersen Kari 
 
Tabellen Persons innehåller tre poster (en för varje person) och tre kolumner. Följande SQL-uttryck väljer ut 
alla poster från tabellen (SQL Syntax, 2008): 

 

Om man istället skulle vilja välja ut en specifik post så kan detta göras genom följande SQL-uttryck: 

 

På så vis så skulle den post med Id-värde 2 väljas ut från tabellen Persons.  

<?php 
   $outpustString = "Hello, world"; 
   print $outputString; 
?> 

SELECT * FROM Persons 
 

SELECT * FROM Persons WHERE Id = "2" 
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Bilaga 2 - Användarmanual CMS 

 

 
 

 

BRIGHT of SWEDEN™ CMS 
- 

Användarmanual 
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Uppdelning 
CMS:et (innehållshanteringssystemet) har delats upp i två områden: 

• Redigering av undersidornas synliga innehåll (Lösa objekt) 
o Exempelvis då man vill ändra på texten i ett stycke 

• Redigering av undersidornas bakomliggande struktur (Fasta objekt) 
o Exempelvis då man vill lägga till eller ta bort en produkt, nyhet eller återförsäljare 

Lösa objekt - för att ändra på en undersidas innehåll 
Välj språk och önskvärd undersida längst ned på CMS:ets välkomstsida, klicka på Edit selected page. 
Längst upp på nästa sida så visas undersidans aktuella innehåll tillsammans med röda referenssiffror, se Figur 1. 
Dessa siffror refererar till varsitt element vars innehåll och egenskaper radas upp i stigande ordning längst ned på 
sidan. Elementens presentation sker med hjälp av textrutor, selektivfält och knappar och det är med hjälp av 
dessa som elementens innehåll och egenskaper också kan redigeras. 

 

Figur 1. CMS:ets användargränssnitt för redigering av lösa objekt. 
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Olika typer av element presenteras också olika och därför kommer varje typ av element att förklaras närmre. De 
refererade figurerna presenteras efter elementens beskrivning. 

Page headline: 
• Textruta med undersidans rubrik. 

Paragraph (textstycke) 
• Style: Med hjälp av selektivfältet väljs styckets stil (se Figur 2) 
• Text: Textruta med stycket inuti. En ny rad innebär radbrytning. 
• Selected text as link: Markera önskvärd text och klicka för att göra en länk av textmarkeringen 
• Selected text as span: Markera önskvärd text och klicka för att göra textspannet antingen fet (Bold), 

kursiv (Italic) eller understruken (Underlined) 
• (Related to text #?): Stycket har antingen ett textspann eller en länk i sig där ? refererar till styckets 

avsnitt efter textspannet eller länken 

Span (textspann) 
• Style: Med hjälp av selektivfältet väljs textspannets stil; bold, italic eller underlined
• Text: Textrad med textspannet inuti 

. 

 

Anchor (länk) 
• Url: Textrad med länkens adress inuti. Adresser som börjar med index.php?id= länkar till en annan 

undersida på webbplatsen. 
• Text: Textrad med länkens text inuti 
• (Related to object #?): Länken består av det objekt som ? refererar till 

Headline (rubrik) 
• Style: Med hjälp av selektivfältet väljs rubrikens nivå/stil (se Figur 3) 
• Text: Textrad med rubrikens text inuti 

Image (bild) 
• Style: Med hjälp av selektivfälten väljs bildens stil 

o floatLeft = vänsterställd, center = centrerad, floatRight = högerställd 
o hMargin4 = 4 punkter horisontell marginal, vMargin10 = 10 punkter vertikal marginal 
o borderSilver = silvrig ram 
o borderBlack = svart ram 

• Image source: Textrad med bildens adress 
• Change picture: Klicka för att sedan klicka igen på den bild du vill ändra till 
• Undo: Klicka vid ångrat bildval 
• Alternative text: Textruta med bildens alternativa text inuti som beskriver bilden. Denna text visas 

istället för bilden då besökarens webbläsare saknar bildvisning. 

List (lista) 
• Style: Med hjälp av selektivfältet väljs listans stil (se Figur 4) 

List Item (listelement): 
• Textruta med listelementet inuti 

Klicka på knappen Insert changes into database längst ned på sidan för att bekräfta ändringarna. Om fälten fyllts 
i korrekt så kommer undersidans nya innehåll därmed att presenteras. Notera följande korrekta beteenden: 

• Om aktuell undersida innehåller kontaktformulär eller bildgalleri så syns de ej vid presentationen 
• Om undersidan gäller återförsäljarna så listas ej återförsäljarna vid presentationen 
• Om undersidan gäller referensskolorna så syns ej världskartan 
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Ingen stil: 
mainText: 

mainTextBold: 

smallText: 

bigQuote: 

smallQuote: 

mixedQuotes: 
mixedQuotesIndent: 

mainTextCenter: 

shortText: 

shortText2: 

quoteName: 

showQuotes: 

 

Figur 2. Textstyckenas stilalternativ. 

 

h3: 

h4: 

h5: 

Figur 3. Rubrikernas stilalternativ. 

 

main: 

nestedMain: 

mainBig: 

mainProducts

 
Figur 4. Listornas stilalternativ. 
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Fasta objekt - för att ändra på den bakomliggande strukturen 
Från CMS:ets välkomstsida nås också funktionalitet för att lägga till, ändra och ta bort webbplatsens fasta objekt 
– klicka bara på önskat menyval för att redigera objektet. Den fetstilta texten uppmärksammar exempelvis om att 
en uppladdning av bild eller fil först måste utföras. Möjlighet för att lägga upp bilder och filer, samt att lägga till 
ett nytt land, ges i mitten av CMS:ets välkomstsida. Då uppladdning till bilgalleriet är något mer omfattande än 
de övrigt nyss nämnda funktionerna så kommer dess tillvägagångssätt, tillsammans med CMS:ets övriga fasta 
objekt, att förklaras närmre. 

Upload to picture gallery 
Bildgallerier finns inne på produkternas och referensskolornas undersidor. Då man ska lägga till en ny produkt 
eller en ny referensskola så måste ett tillhörande bildgalleri först ha skapats. 

• Välj om det gäller en produkt eller en referensskola 
• Om bilder ska laddas upp till ett redan existerande bildgalleri – välj Upload more pictures to existing 

Picture gallery 
o Välj den skola/produkt vars bildgalleri ska fyllas på med den uppladdade bilden 
o Klicka på knappen Bläddra… för att leta upp bilden på datorn 
o Fyll i en bildförklarande text om så önskas 
o Klicka på Upload för att ladda upp bilden 

• Om bilder ska laddas upp till ett nytt bildgalleri – välj Upload pictures for a new Picture Gallery 
o 

o Klicka på knappen Bläddra… för att leta upp bilden på datorn 

I Database name fyller du i skolans/produktens namn med små bokstäver, a-z, och skriver ett 
understreck ( _ ) istället för mellanrum. Ett Database name kan egentligen heta vad som helst 
– men för att ha någon slags regel så döp det då till skolans/produktens namn. 

o Fyll i en bildförklarande text om så önskas 
o Klicka på Upload för att ladda upp bilden 
o Om fler bilder ska laddas upp till samma bildgalleri så måste valet flyttas till Upload more 

pictures to existing Picture gallery (eftersom bildgalleriet då redan har skapats) 

BRIGHT News 
• 

o Om nyheten ska ha en bild – ladda först upp bilden under Upload to page pictures 
Add new News 

o Välj om bilden ska vara vänster- eller högerställd 
o Fyll i nyhetens rubrik och innehåll i textfälten för respektive språk 
o En textmarkering kan via knappen länkas till en Internetadress 

 
• 

o Välj nyhetens rubrik och klicka på knappen för editering 
Edit existing News 

o Utöver Add new News så ges här möjligheten att ändra på nyhetens datum 
o Fälten är självförklarande – ändra innehållet till det önskade 

 
• 

o Välj nyhetens rubrik och klicka på knappen för borttagning 
Delete existing News 

Products 
• 

o Fyll i produktens namn 
Add new Product 

o Fyll I Short text för en slagkraftig underrubrik (se Figur 2 - shortText) 
o Fyll i Main text för att beskriva produkten i normal textstil 
o En textmarkering kan länkas till en Internetadress eller en fil – ladda isåfall först upp filen 

under Upload files 
o Om produkten ska läggas till som en slags förhandstitt med enbart en bild (ingen beställning) – 

välj då Create the product as a "preview-product" 
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I Database name fyller du i produktens namn med små bokstäver, a-z, och skriver ett 
understreck ( _ ) istället för mellanrum. Ett Database name kan egentligen heta vad 
som helst – men för att ha någon slags regel så döp det då till produktens namn. 
Välj en bild till produkten 

o Om produkten ska läggas till som en vanlig produkt med beställningsmöjlighet – välj då 
Create a ordinary product 

– ladda först upp bilden under Upload to page pictures 

 Välj produktens prefix (är det av typen styck (st.) eller förpackning (frp.)) 
 Välj ett bildgalleri till produkten – ladda först upp bildgalleriet under Upload to 

picture gallery 
 Fyll i de listelement som ska synas till höger om bildgalleriet 
 Välj om produkten ska ha ett pris eller tre priser i olika prisintervall 

 
• 

o Välj den huvudprodukt som delen ska höra till 
Add new part to BRIGHT Replacement Parts 

o Fyll i delens namn 
o 

o 

I Database name fyller du i delens namn med små bokstäver, a-z, och skriver ett understreck ( 
_ ) istället för mellanrum. Ett Database name kan egentligen heta vad som helst – men för att 
ha någon slags regel så döp det då till delens namn. 
Välj 

o Fyll i delens kostnad 
delens prefix (är det av typen styck (st.) eller förpackning (frp.)) 

o Fyll i Details för att specificera kolumnen Artikel som finns i köpformuläret för BRIGHT 
Extra 

• 

Här ges möjlighet för att ändra exempelvis produkternas namn, prefix och kostnader – för att istället ändra 
på texterna och listelementen inne på produkternas undersidor så hänvisas editeringen för de Lösa objekten. 

Edit existing Product 

o Välj produktens namn och klicka på knappen för editering 
o Fälten är självförklarande – ändra innehållet till det önskade 

 
• 

o Välj produktens namn och klicka på knappen för borttagning 
Delete existing Product 

Company 
• 

o Välj vilken fil som ska associeras med presentationen - ladda först upp filen under Upload 
files 

Add new Presentation 

o Fyll i presentationens namn/rubrik 
 

• 
o Välj produktens namn och klicka på knappen för borttagning 

Delete existing Presentation 

 
• 

o Om projektet ska ha en bild – ladda först upp bilden under Upload to page pictures 
Add new Project 

o Fyll i projektets rubrik och innehåll i textfälten för respektive språk 
o En textmarkering kan via knappen länkas till en Internetadress 

 
• 

o Välj projektets namn och klicka på knappen för editering 
Edit existing Project 

o Fälten är självförklarande – ändra innehållet till det önskade 
 

• 
o Välj projektets namn och klicka på knappen för borttagning 

Delete existing Project 
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Distributors 
• 

o Fyll i återförsäljarens namn 
Add new Distributor 

o Fyll i återförsäljarens webbadress 
o Välj vilket land som återförsäljaren befinner sig i – lägg först till landet under Add country 
o Fyll i texten för återförsäljaren i textfälten för respektive språk 

 
• 

o Välj återförsäljarens namn 
Edit existing Distributor 

o Fälten är självförklarande – ändra innehållet till det önskade 
 

• 
o Välj projektets namn och klicka på knappen för borttagning 

Delete existing Distributor 

Reference Schools 
• 

o Fyll i namnet för den personen som ska citeras 
Add new Quote to Mixed Quotes 

o Fyll i citatet i textfälten för respektive språk. En ny rad kommer att resultera i ett nytt stycke 
med indrag. 

o Den alternativa texten kommer, om ifyllt, att hamna under personens namn och ha textstilen 
quoteName 

• 
Eftersom förstasidan för menyvalet Reference Schools visar en världskarta med referenskolans 
geografiska placering så måste en ny bildfil skapas för varje ny referensskola. Detta manuella arbete 
kommer webbdesignern att svara för så länge en ny lösning ej tagits fram. 
 

Add new Reference School 

o Fyll i namnet på den stad som skolan befinner sig i 
o Välj vilket land som skolan befinner sig i – lägg först till landet under Add country 
o Välj vilken tidszon som staden befinner sig i 
o Klicka med musen på kartan där staden befinner sig 
o Välj klockans placering utefter vart landet befinner sig 
o Välj ett bildgalleri för referensskolan – ladda först upp bildgalleriet under Upload to picture 

gallery 
o Fyll i skolan webbadress 
o Fyll i skolans namn 
o Fyll i den inledande text som kommer att hamna längst upp på undersidan 
o Välj den bild som ska finnas på mitten av undersidan – ladda först upp bilden under Upload 

to page pictures 
o Fyll i den text som kommer att hamna i mitten av undersidan, under mittenbilden 
o Välj den bild som ska finnas längst ned till höger på undersidan – ladda först upp bilden 

under Upload to page pictures 
o Om du vill att lärarens citat ska vara i textformat – välj då Text 

 Fyll i lärarens citat för respektive land 
o Om du vill att lärarens citat ska vara i listformat – välj då List 

 Fyll i citaten i textfälten för respektive land – ett textfält representerar ett listelement 
o Fyll i lärarens namn 
o Fyll i vilket ämne som läraren undervisar i 
o Utför samma procedur för studenternas citat 

 
• 

o Välj den skola som citatet ska läggas till för 
Add new Quote to existing Reference School 

o Fyll i namnet för den personen som ska citeras 



65 
 

o Fyll i citatet i textfälten för respektive språk 
o Den alternativa texten kommer, om ifyllt, att hamna under personens namn och ha textstilen 

quoteName 
 

• 
o Välj skolan namn och klicka på knappen för borttagning  

Delete existing Reference School 
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Bilaga 3 - Databasschema 
 

Figur 1. Databasens ER diagram (Entity-Relationship diagram). 
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Bilaga 4 - Sidstruktur 
 

           = Sidan finns enbart under den Engelska versionen. 

           = Sidan finns enbart under den Svenska versionen. 

• Home 
o BRIGHT News 

• Products 
o BRIGH Atom™ 
o BRIGH Teacher Atom™ 
o BRIGHT Science Kit™ 
o BRIGHT Replacement Parts 
o BRIGHT Science Quiz™ 
o BRIGHT Geometry Strategy™ 
o Kassan  

 Genomför Beställning 
• Company 

o About BRIGHT of Sweden™ 
o Contact BRIGHT of Sweden™ 
o BRIGHT of Sweden™ Som Inspiration  
o Vision & Mission 
o Presentations 
o Projects 

• Distributors 
o Become A BRIGHT Distributor  

• Reference Schools 
o Become A BRIGHT Reference School™ 
o Mixed Quotes 
o School of Linghem 

 Contact School 
 Picture Gallery 
 Quotes 

o Warren Central High School 
 Contact School 
 Picture Gallery 
 Quotes 
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Bilaga 5 - Förkortningslista  
 

AJAX Asynchronous JavaScript and XML 

API Application Programming Interface 

BLOB Binary Large Object 

CMS Content Management System 

CSS Cascading Style Sheets 

DOM Document Object Model 

DSDM Dynamic Systems Development Method 

DTD Document Type Definition 

ER-diagram Entity Relationship-diagram 

FDD Feature Driven Development 

HTML HyperText Markup Language 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

MD5 Message-Digest algorithm 5 

PHP Hypertext Preprocessor 

SQL Structured Query Language 

W3C World Wide Web Consortium 

WCMS Web content management system 

WWW World Wide Web 

WYSIWYG What You See Is What You Get 

XHTML Extensible HyperText Markup Language 

XML eXtensible Markup Language 

XP Extreme Programming 


