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Jag har utvecklat en prototyp för en webbplats till Braskens Bro Servicecenter (BBS) ett mindre företag inom 
bilverkstadsbranschen. BBS har under en längre tid haft planer på att starta en webbplats för att kunna marknadsföra sig och 
förhoppningsvis kunna utöka sin kundkrets. Beslutet togs att inte bara göra en webbplats som fungerar som reklampelare utan 
även försöka ge en utökad service för nya och befintliga kunder. 
 
Att utveckla en webbplats från grunden är ingen enkel uppgift. Det är många val som måste göras och många aspekter som ska 
beaktas. Denna rapport syftar till att ge läsaren en inblick i de beslut som togs vid utvecklingsarbetet, samt vilka problem dessa 
beslut var tänkta att lösa. Rapporten ger även en inblick i de funktioner som jag utvecklade specifikt just för att passa en mindre 
bilverkstad. När man arbetar med webbutveckling, liksom vid all programutveckling är det viktigt att noga tänka över vad som 
ska uppnås med arbetet innan det påbörjas. Man måste specificera bl.a. vilka problem som ska lösas med arbetet, vad 
webbplatsen ska innehålla och hur designen ska se ut. Att ha en tydlig specifikation med tydliga mål och krav underlättar arbetet 
väsentligt. Förutom design och funktionalitet beskriver rapporten även hur jag har arbetat med säkerheten på webbplatsen. Detta 
är av stor vikt vid all webbutveckling men framför allt när man har dynamiskt innehåll på sidorna. Att inte skydda databasen kan 
få förödande konsekvenser om man har en illasinnad besökare på webbplatsen.  
 
Arbetet resulterade i en webbplats med inte bara information om företaget och dess verksamhet utan även möjligheten att kunna 
boka in tider för verkstadsbesök samt möjlighet att via webbplatsen kunna skicka in frågor om priser m.m. En möjlighet att kunna 
se sitt fordons aktuella status finns även implementerad. 
 
Ska man gå vidare med projektet och lägga ut det på nätet som Brasken Bro officiella hemsida krävs att man testar webbplatsen 
ordentligt innan man lanserar den. Vidare kan det även bli aktuellt att designa om vissa delar av webbplatsens layout och 
funktionalitet utifrån den feedback som webbplatsens framtida användare framför. 
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Sammanfattning 
 
Jag har utvecklat en prototyp för en webbplats till Braskens Bro Servicecenter 
(BBS), ett mindre företag inom bilverkstadsbranschen. BBS har under en längre 
tid haft planer på att starta en webbplats för att kunna marknadsföra sig och 
förhoppningsvis kunna utöka sin kundkrets. Beslutet togs att inte bara göra en 
webbplats som fungerar som reklampelare utan även försöka ge en utökad 
service för nya och befintliga kunder. 
 
Att utveckla en webbplats från grunden är ingen enkel uppgift. Det är många val 
som måste göras och många aspekter som ska beaktas. Denna rapport syftar till 
att ge läsaren en inblick i de beslut som togs vid utvecklingsarbetet, samt vilka 
problem dessa beslut var tänkta att lösa. Rapporten ger även en inblick i de 
funktioner som jag utvecklade specifikt just för att passa en mindre bilverkstad. 
När man arbetar med webbutveckling, liksom vid all programutveckling är det 
viktigt att noga tänka över vad som ska uppnås med arbetet innan det påbörjas. 
Man måste specificera bl.a. vilka problem som ska lösas med arbetet, vad 
webbplatsen ska innehålla och hur designen ska se ut. Att ha en tydlig 
specifikation med tydliga mål och krav underlättar arbetet väsentligt.  
Förutom design och funktionalitet beskriver rapporten även hur jag har arbetat 
med säkerheten på webbplatsen. Detta är av stor vikt vid all webbutveckling 
men framför allt när man har dynamiskt innehåll på sidorna. Att inte skydda 
databasen kan få förödande konsekvenser om man har en illasinnad besökare på 
webbplatsen.  
 
Arbetet resulterade i en webbplats med inte bara information om företaget och 
dess verksamhet utan även möjligheten att kunna boka in tider för 
verkstadsbesök samt möjlighet att via webbplatsen kunna skicka in frågor om 
priser m.m. En möjlighet att kunna se sitt fordons aktuella status finns även 
implementerad. 
 
Ska man gå vidare med projektet och lägga ut det på nätet som BBS officiella 
hemsida krävs att man testar webbplatsen ordentligt innan man lanserar den. 
Vidare kan det även bli aktuellt att designa om vissa delar av webbplatsens 
layout och funktionalitet utifrån den feedback som webbplatsens framtida 
användare framför. 
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Förord 
 
Jag vill tacka Braskens Bro Servicecenter för att jag fick möjligheten att göra 
mitt examensarbete hos dem. Jag vill även sända ett stort tack till Carin 
Michelsen för stöd och idéer under arbetes gång, ditt engagemang har bidragit 
stort till detta arbete. När jag ändå är igång vill jag även rikta ett tack till Jesper 
Tenselius för kritiskt granskande och hjälp vid testningen av webbplatsen. 
 
Jag vill även visa min uppskattning för alla de utmärkta gratisprogram som jag 
kunnat nyttja under mitt arbete. Speciellt Notepad++ samt Gimp, vilka gjort 
utvecklingen av webbplatsen mycket lättare och smidigare.  
  
Sist men inte minst vill jag tacka alla andra som på något sätt bidragit till detta 
arbete… ni vet vilka ni är. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
 
Jag har gjort mitt examensarbete på uppdrag av Braskens Bro Servicecenter 
(BBS). BBS är en bilverkstad med tre anställda som ligger vid Braskens Bro i 
Linköping. BBS bildades den 1 januari 2001 då företaget tog över regin av 
OKQ8:s verkstadslokal vid Braskens Bro. I dagsläget tar man emot 30-50 
fordon per vecka. BBS har inte inriktat sig på några specifika bilmärken utan 
reparerar och utför service på olika typer av bilar. Även däckservice ingår som 
del i verksamheten. Företaget har under en tid funderat på att skaffa en 
webbplats, och då jag sökte ett projekt att genomföra som examensarbete, 
bestämde vi att jag skulle utveckla ett förslag på en webbplats till BBS. BBS vill 
genom webbplatsen marknadsföra sin verksamhet och förhoppningsvis locka till 
sig nya kunder, kanske inom framförallt yngre målgrupper. 
Webbplatsen är även tänkt att fungera som en utökad service för redan befintliga 
kunder.  
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla en prototyp till en webbplats åt 
Braskens Bro Serviccenter. Examensarbetet behandlar både en analys av 
företagets önskemål och behov, samt en implementation av webbplatsen från 
grunden. 
 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Webbplatsen som ska utvecklas i detta examensarbete är endast tänkt att 
användas som en prototyp för att ge BBS inspiration och idéer om hur en ev. 
framtida webbplats kan se ut och vilket innehåll den kan tänkas ha. Det är alltså 
inte tanken att webbplatsen efter implementationen ska fungera skarpt som BBS 
officiella webbplats. (I avsnitt 6.2 finns ett avsnitt om framtida arbete som 
behövs för att webbplatsen ska kunna ta de sista stegen mot en ev. lansering). 
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1.4 Metod och källor 
 
Jag har som litteratur i första hand använt Internet, då det där är lättast att hitta 
bra och uppdaterad information för inspiration och hjälp vid utvecklingen av 
webbplatsen. Rapporten innehåller till största del redogörelser och reflektioner 
över mina egna erfarenheter och upptäckter i samband med utförandet av 
arbetet. 
 
Den metod som jag främst har använt i detta examensarbete är att studera 
litteratur för att kunna hitta inspiration och praktisk information för 
implementeringen. När det gäller designarbetet har jag dels tittat på olika 
webbplatser för att kunna få inspiration men även kommunicerat mycket med 
BBS för att kunna tillgodose deras önskemål. 
 
Vill man veta mer om generella metoder och tillvägagångssätt vid 
webbutveckling rekommenderar jag läsaren att läsa en bok om webbdesign; se 
källor och referenser i slutet av denna rapport för tips och inspiration.  
 
 

1.5 Struktur 
 
Denna rapport siktar på att ge en inblick i arbetet bakom utvecklingen av 
webbplatsen för Braskens Bro Servicecenter, vilka val som fick göras under 
utvecklingen, samt varför jag gjorde dessa val, och på vilka grunder besluten 
togs.  
 
Rapporten riktar sig främst till personer med grundläggande kunskaper i 
programmering, databashantering samt PHP och HTML. Målet med rapporten 
är att läsaren ska kunna följa mina tankar runt webbplatsens uppkomst, hur jag 
valde att genomförde arbetet, och kanske även kunna inspirera läsaren till 
utveckling av egna projekt. 
 
Nedan följer ett kort genomgång av rapportens struktur. 
 

• Kapitel 2 Rapporten börjar med en analys över de problem som ska lösas 
i examensarbetet. Analysen resulterar i lista över de krav och mål som jag 
och BBS har arbetat fram, vilka ligger till grund för det arbete som ska 
utföras. I de två nästföljande kapitlen beskrivs hur designen och 
implementationen av webbplatsen gick till utifrån analysen från detta 
kapitel.  
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• Kapitel 3 Beskriver hur jag har valt att designa de olika delarna av 
webbplatsen. Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt som var för sig beskriver 
de olika beståndsdelarna som utgör webbplatsen. 

 
• Kapitel 4 Inleds med en kort introduktion till PHP samt en kort 

genomgång av de verktyg som jag har använt mig av under utvecklingen 
av webbplatsen. Genomgången är till för att ge läsaren en 
snabbintroduktion till kapitlets huvudsakliga innehåll, nämligen hur jag 
har valt att implementera den design som beskrivits i kapitel 3. Kapitlet 
följer samma upplägg som kapitel 3 och har samma fyra avsnitt. 

 
• Kapitel 5 Kapitlet behandlar hur testningen och utvärderingen av 

webbplatsen har gjorts.  
 

• Kapitel 6 Innehåller en diskussion kring examensarbetet samt de 
slutsatser som jag har kommit fram till. Kapitlet innehåller även ett avsnitt 
om framtida arbetet för möjliga förbättringar av webbplatsen. Kapitlet 
avslutas med ett avsnitt om mina egna erfarenheter av detta 
examensarbete. 
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2 Analys 
 

2.1 Webbplatsens innehåll 

 
BBS hade inte tänkt igenom exakt vad de ville uppnå med sin webbplats mer än 
att de ville ”finnas på nätet”. Arbetet började därför med att jag och min 
handledare gick igenom BBS önskemål och idéer. Vi kunde därigenom komma 
fram till en plan för vad webbplatsen skulle innehålla samt några riktlinjer för 
hur designen skulle se ut. Vi bestämde i ett tidigt skede att webbplatsen skulle 
ha någon form av funktionalitet och inte bara innehålla information, så som 
adress och öppettider. 
 
Något som är viktigt för BBS vad gäller webbplatsens funktionaliteten är att den 
inte ska medföra extra arbete för verkstaden. De vill inte att webbplatsen och 
dess funktionalitet ska medföra att de blir tvungna att ägna stora delar av dagen 
åt administration av webbplatsen.  
 
Ett problem som verkstaden upplever som besvärligt eller åtminstone 
tidskrävande är att behöva avbryta sitt arbete för att svara i telefonen. De 
vanligaste samtalen består av att svara på frågor om priser, boka in tider samt 
svara på frågan ”Är min bil klar?”. 
   
När det gäller att svara på prisfrågor behöver verkstaden oftast en del tid för att 
hinna få fram priser och leveranstider för en viss reservdel. Detta leder till att 
verkstaden måste ringa upp kunden igen lite senare. BBS upplever att det 
emellanåt är svårt att få tag på kunden igen inom en rimlig tid. BBS önskemål är 
därför att webbplatsen ska kunna erbjuda en lösning på dessa problem, och 
samtidigt ge verkstadens kunder ett alternativ till att ringa. Självklart ser BBS 
positivt på att många vill komma i kontakt med dem via telefon, men 
förhoppningen är att en webbplats ska kunna ge en utökad möjlighet för BBS 
och dess kunder att komma i kontakt med varandra.  
 
Vad gäller designen har BBS inte några direkta krav eller önskemål. BBS har 
dock en egen logotyp som de använder sig av, vilken går i svart och grått vilket 
gör att det är de färgerna som de vill ska dominera webbplatsen. 
 
Då arbetet har som mål att resultera i en fungerande prototyp av en webbplats 
(se avsnitt 2.3) anser jag att de största problemen blir att ge webbplatsen en bra 
design både vad gäller överskådlighet och tydlighet men även att den ska få ”rätt 
känsla”. Det är viktigt att den känns professionell och seriös. Annars kan den 
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snarare stjälpa än hjälpa företaget. Den information som ges måste vara korrekt 
och väldisponerad.  
 
Förutom design blir även säkerhet och tillförlitlighet viktiga delar att arbeta 
med, något som dessutom blir extra viktigt när man har dynamiskt innehåll som 
hämtas och skrivs till en databas genom webbplatsen. Att förhindra att ingen 
avsiktligt eller oavsiktligt ändrar eller saboterar databasens innehåll får då hög 
prioritet. 
 
Målet som BBS har med webbplatsen är att den ska kunna vara en utökad 
service för nuvarande kunder, samt ett fönster utåt för företaget och dessutom ge 
en möjlighet till att få nya kunder, kanske inom yngre målgrupper. 
 

2.1.1 Specifikation av innehållet 
 
Efter analys av verkstadens problem och önskemål kom vi fram till att följande 
funktionalitet ska finnas på webbplatsen: 
 

� Möjlighet att via webbplatsen skicka in frågor till verkstaden om t.ex. 
priser på reparationer eller reservdelar. 

 

� En tidsbokning, som ger kunden möjlighet att via webbplatsen boka in en 
tid på verkstaden. 

 

� Möjlighet för kunden att kunna se när ett fordon är färdigt. 
 
Förutom dessa tre funktioner ska det även finnas en kort presentation över 
företaget samt den grundläggande information som en ev. kund skulle kunna 
vilja ha om företaget (telefonnummer, adress, öppettider m.m.).  
 
När det gäller designen ligger prioriteten i att skapa en tydlig, enkel och 
lättöverskådlig webbplats. Webbplatsen ska även vara säker, dvs. skyddad från 
att obehöriga kan ändra eller förstöra databasens innehåll.  
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2.2 Analys av problemen 
 

Jag kommer nedan att kort analysera de svårigheter och eventuella problem som 
den ovannämnda specifikationen kan leda till. Tidsbokningsdelen kommer jag 
att beskriva i ett eget avsnitt då det är den enskilda del som är mest intressant 
och utmanande i detta projekt. 
 

Design 
Att få till en bra design på en webbplats är inte en trivial uppgift. Då jag har 
väldigt fria händer i designen skapar det vissa svårigheter men medför samtidigt 
en möjlighet till stor kreativitet. I en situation med stor valfrihet är det av stor 
vikt att man kontinuerligt har kontakt med sin uppdragsgivare så att man 
gemensamt kan ta de beslut som ligger till grund för designen. Annars föreligger 
en uppenbar risk att slutresultatet inte blir tillfredsställande för den aktuella 
kunden. Hur webbplatsen skulle designas rent tekniskt hade BBS inte några 
direkta åsikter om. Vilket även det ökade möjligheterna att styra webbplatsens 
innehåll. 
 
Funktionerna 
Prisfrågeformuläret samt möjligheten att kunna se när ett fordon är klart via 
webbplatsen är funktioner som inte kräver lika mycket planerande och kontroll 
som en tidsbokningsfunktion, eftersom de genererar klart mindre arbetsbörda för 
verkstaden än tidsbokningen. Att svara på en fråga eller ändra ett fordonsstatus 
på webbplatsen är aktiviteter som inte kräver planering från BBS sida. 
Bokningsfunktionen kan däremot generera timmar eller kanske dagar av 
verkstadsarbete för BBS per bokning, något som gör att den ställer högre krav 
på planering och kontroll. Funktionerna kräver dock en s.k. administrationsdel 
där verkstaden kan ta emot meddelanden (prisfrågor) samt lägga till uppgifter 
om statusen på mottagna fordon. 
 
Vad gäller möjligheten att kunna ”följa” sitt fordon hos verkstaden krävs dock 
någon form av begränsningar av hur fordonen ska listas eller rättare sagt vem 
som ska kunna se informationen. En möjlighet kan vara att bara lista alla fordon 
som verkstaden för närvarande arbetar med samt klara fordon för avhämtning. 
Detta skulle i så fall innebära att alla kan se varandras fordon och då fordonen 
betitlas med sitt registreringsnummer finns en uppenbar risk för att inte alla 
skulle uppskatta denna öppenhet.  
 
Ett alternativ till detta kan vara att helt enkelt lista fordonen baserat på något 
annat än registreringsnummer, som t.ex. ett löpnummer som ges till kunden vid 
inlämnande av fordonet. Ett tänkbart problem här kan vara att kunden tappar 
bort sitt nummer eller att verkstaden blandar ihop nummer och fordon.  
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Ett annat alternativ är att kunden får inloggningsuppgifter och genom inloggning 
få tillgång till statusuppgifter om sitt fordon. En sådan lösning skulle dock vara 
svår att genomföra utan att man lägger extra arbete på verkstaden, något som 
BBS uttryckligen hade önskat att undvika. Att administrera inloggningsuppgifter 
skapa, underhålla och ta bort konton kräver ett omfattande administrativt arbete 
och känns i detta skede av webbplatsens utveckling lite som att gå över ån efter 
vatten.  
 

2.2.1 Analys av tidsbokningen 
 
Att utforma en tidsbokning via webbplats till en verkstad är inte en helt enkel 
uppgift. För ett mindre företag som Braskens Bro Servicecenter är det viktigt att 
det administrativa arbetet är så litet som möjligt. Då man inte har en 
kundmottagare eller annan administrativ personal vill man med fördel spendera 
så mycket av sin tid som möjligt med praktiskt jobb i verkstaden, och på så sätt 
kunna tjäna in de pengar som behövs för att kunna driva ett framgångsrikt 
företag. 
 
Att ha en fungerande tidsbokning kan givetvis vara ett ypperligt hjälpmedel. Att 
inte behöva svara i telefonen och springa till bokningslistan för att boka in en 
kund hos verkstaden, utan bara kunna koncentrera sig på bilarna, för att sedan 
lite då och då titta till bokningen och kunna bedöma den framtida arbetsbördan 
skulle vara till stor hjälp för BBS. 
 
Det stora problemet med en tidsbokning via Internet är möjligheten att bedöma 
tiden för en reparation och därigenom kunna ta emot en bokning som kan 
genomföras på ett tillfredsställande sätt. En reparation kan ta allt från 5 min. till 
flera dagar. Detta gör att vikten av att kunna bedöma tidsåtgången vid bokning 
är av stor betydelse. Genom att kunna bedöma tidsåtgången för en bokning kan 
man också reglera antalet bokningar som ska vara möjliga att göra för ett givet 
datum. Om det inte finns någon form att restriktioner på det antal bokningar som 
kan göras över en viss period finns en uppenbar risk att verkstaden bli 
översvämmad med jobb, något som bara skulle leda till långa väntetider med 
missnöjda kunder som resultat. Det bör därför finnas möjlighet att kunna 
begränsa antalet internetbokningar. Det blir därför en avvägning mellan 
tillgänglighet och kontroll.   
 
En annan faktor att ta hänsyn till är hur lång tid framåt en bokning via 
webbplatsen ska vara möjlig att genomföra, samt om det finns ett behov hos 
kunden att boka en tid långt i förväg. Förutom vid däckbyten och service är det 
oftast inte nödvändigt att boka en tid hos verkstaden då kunden sällan vet att 
bilen ska gå sönder om två månader. När bilen sedan inte startar på morgonen är 
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nuet allt, då vill kunden snabbt komma i kontakt med verkstaden. Då är kunden 
sannolikt inte villig att boka in sin bil via nätet utan hon vill ha mer direkta 
besked och ringer direkt till verkstaden för besked. 
 
Då BBS inte heller är en auktoriserad märkesverkstad är huvuddelen av de 
inkomna fordonen drabbade av akuta fel som kunden vill ha åtgärdade så snart 
som möjligt. Detta är något som skiljer sig från en märkesverkstad, som oftast 
behandlar nyare bilar vilka vanligtvis endast behöver däckbyten och service 
inom fasta tidsintervaller. 
 
Kommunikationen blir även begränsad vid en Internetbokning, då verkstaden 
inte direkt kan ställa frågor om sådant som kunden som bokar kanske inte insåg 
var av vikt för verkstaden att ta del av.  
 
Ovan nämnda faktorer gör att en tidsbokningsfunktion är svår att designa och 
planera. För att få en funktion som fungerar tillfredsställande för både kunder 
och BBS krävs att man arbetar med funktionen under en längre tid och anpassar 
den utifrån de önskemål och krav som uppstår vid användningen. Detta för att 
kunna hitta den balans mellan kontroll och tillgänglighet som beskrivits ovan. 
Genom uppföljning kan man då trimma funktionen till, om inte perfektion så 
åtminstone en användbar funktion. En funktion som inte bara har ett mål utan 
även blir ett kraftfullt verktyg till BBS:s webbplats.  
 
Ett möjligt problem med en ”öppen bokning”, dvs. att man inte behöver logga in 
för att boka en, tid är den begränsade möjligheten att kunna identifiera kunden 
på webbplatsen. Genom att låta kunden skapa ett inloggningskonto för att kunna 
boka tid, kan man om inte skydda sig så åtminstone göra det lite omständigare 
för en ev. skojare att boka in bilar som de inte har för avsikt att lämna in till 
verkstaden för reparation. 
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2.3 Krav och mål 
 
Utifrån specifikationen i avsnitt 2.1.1 samt analysen i avsnitt 2.2 och avsnitt 
2.2.1 har jag framställt följande lista över webbplatsens krav. Utifrån dessa krav 
har jag formulerat de mål jag har för webbplatsen. 
 
Krav  
 

• Bra design, enkel och överskådlig 
 

• Innehålla den information som BBS önskar 
 

• Säker, ingen obehörig åtkomst av databasen.  
 

• Ett prisfrågeformulär  
 

• Möjlighet till kontrollerad tidsbokning via webbplatsen 
 

• Möjligheten att som kund kunna se om ett fordon är färdigt att hämta  
 

• En Administrationsdel med inloggning 
 
 
 
Mål 
 
Målet för utvecklingen webbplatsen är att det efter avslutad implementering ska 
finnas en prototyp till en fungerande och säker webbplats innehållande den 
information samt de funktioner som specificerats i specifikationen. Även om 
syftet med examensarbetet är att ta fram en prototyp av en webbplats är det 
viktigt att webbplatsens funktioner fungerar enligt specifikationen och att 
webbplatsen innehåller korrekt information och inte innehåller felaktigheter eller 
trasiga länkar. Ett annat absolut krav för att målen ska vara uppnådda är att BBS 
är nöjda med webbplatsen och dess innehåll, både vad gäller informationen på 
webbplatsen och dess funktionalitet.  
 
Säkerhet är ett viktig område när man arbetar med webbplatser kopplade till 
databaser [1]. Det är därför viktigt för att målet för säkerhet ska vara uppfyllt att 
man som obehörig inte ska kunna manipulera eller göra ändringar i databasen.  
Detta är något som jag kommer arbeta med och göra tester med, för att försäkra 
mig om att databasen är skyddad. 
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Då prisfrågeformuläret kommer att kräva en administrationsdel är även 
lösenordshanteringen en viktig del av säkerhetsarbetet.  
 
Målet för funktionalitet består av att webbplatsen ska innehåller korrekt skriven 
kod som är välkommenterad, samt att alla funktioner fungerar som de ska och 
att webbplatsen är överskådlig och enkel. Även här gäller att BBS är nöjda, 
vilket är det största och viktigaste målet för hela arbetet. Det kan vara svårt att 
sätta ett ”mått” på designen, hur bra en webbplats är eller hur enkel den är att 
använda. Jag kommer därför under arbetets gång att stämma av med BBS vid 
flera tillfällen för att kontrollera att de är nöjda med designen. Jag planerar att 
enligt Nielsen [2] dela ut små uppdrag till BBS-anställda samt andra vana och 
ovana Internetanvändare att utföra, för att på så sätt få en bild av om designen är 
enkel och självförklarande. Ett sådant uppdrag kan vara att hitta en viss 
information eller att skicka in en fråga via prisfrågeformuläret. Den feedback 
som erhålls från dessa testpersoner blir då till stor hjälp för att utvärdera 
webbplatsens design och tydlighet. 
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3 Design 
 
Här kommer jag först att beskriva hur jag valt att designa de olika delarna av 
webbplatsen för att sedan i kapitel 4 beskriva hur jag har valt att implementera 
den beskrivna designen. Här ger jag en konceptuell beskrivning som sedan 
översätts till en mer teknisk i kapitel 4 implementationsdelen. 
 
Jag har delat upp presentationen i följande delar:  

• Webbplatsens grafiska design 
• Funktionerna 
• Databasen 
• Säkerhet 

 
Att designa en webbplats från början kräver många beslut, inte bara vad 
webbplatsen ska innehålla utan också hur den ska se ut, samt vilket språk som 
ska användas vid utvecklingen m.m. Kommer webbplatsen att behöva 
dynamiskt innehåll eller kan man skriva den helt och hållet i HTML? Det blir 
således många olika områden som ska beaktas. Genom att dela upp designen av 
webbplatsen i de fyra områdena grafisk design, funktionerna, databasen och 
säkerhet kan jag mer systematiskt tackla de beslut som ska tas. Funktionerna, 
databasen och säkerheten är tre områden som är tätt sammanfogade medan den 
grafiska designen kan implementeras relativt oberoende av de övriga tre 
områdena.    
 
Efter att ha lyssnat på BBS krav och önskemål och tillsammans med dem 
kommit fram till den specifikation som beskrevs i avsnitt 2.1.1 stod det klart att 
webbplatsen skulle behöva dynamiskt innehåll för att de tänkta funktionerna 
skulle kunna implementeras. Innehållet på en dynamisk webbsida kan förändras 
till skillnad från statiska webbsidor där innehållet hela tiden är detsamma[3]. En 
dynamisk webbsidas innehåll styrs beroende av vad webbplatsens besökare gör 
eller vilken information som besökaren matar in på webbsidan t.ex. genom ett 
formulär. På en dynamisk webbplats är det därför vid designarbetet nödvändigt 
att man skapar en design som fungerar ihop med dynamiskt innehåll. Exempel 
på faktorer som man bör beakta kan vara hur långa textrader som en användare 
kan mata in eller vilka tecken som tillåts i ett formulär [4]. 
 
För att kunna skapa det dynamiska innehåll som krävs på webbplatsen i detta 
examensarbete har jag valt att koppla en databas till webbplatsen.  
 
 
 



 

 12 

3.1 Webbplatsens grafiska design  
 
Jag har hämtat inspiration till arbetet genom att titta på olika webbplatser på 
Internet samt läst litteratur inom området. Jag har i huvudsak använt mig av 
teorier från Nielsen [2] vid utvecklingen av webbplatsens grafiska design. 
 
Nielsen anser att det finns två grundläggande sätt att se på webbdesign:  

– ”dels det konstnärliga idealet om att uttrycka sig själv, och dels det tekniska 
som går ut på att lösa kundens problem” ([2], s. 9).  

 
Jag har i detta examensarbete valt att följa det tekniska synsättet vid design 
arbetet vilket kortfattat går ut på att innehållet är viktigare än utseendet. 

– ”användaren besöker en webbplats för dess innehålls skull, designen är till 
för att göra innehållet mer tillgängligt.”. ([2], s. 99) 

 
Eftersom webbplatsen gjordes helt från grunden fanns ingen befintlig design att 
bygga vidare på eller att anpassa sig till. Det enda som fanns att gå vidare med 
var BBS befintliga logotyp som går i färgerna svart, grått och vitt. BBS och jag 
bestämde därför att webbplatsen skulle domineras av dessa färger i olika 
nyanser och mönster. 
 
Möjligheterna och alternativen vid designen är väldigt många, allt från att välja 
layout, färger, typsnitt, bilder m.m. De mål jag och BBS hade för designen i 
avsnitt 2.3 var att webbplatsen skulle vara enkel, tydlig och lättöverskådlig. Det 
ska vara lätt att hitta den information som eftersöks och designen ska vara 
nästintill självförklarande. Den ska kännas som ett verktyg snarare än en 
konstnärlig reklampelare, detta enligt det tekniska synsätt på design som 
citerades ovan. Vidare vill jag att webbplatsen ska ha en enhetlig design, oavsett 
vilken av webbplatsens webbsidor man besöker ska man känna igen 
webbplatsens karaktär och formspråk. En enhetlig design bidrar till att göra 
webbplatsen mer lättöverskådlig, då kunden känner igen sig och snabbt kan 
orientera sig på webbplatsens olika webbsidor. 
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3.2 Funktionerna 
 
Jag väljer att kalla de webbsidor på webbplatsen som innehåller någon form av 
funktionalitet, dvs. som innehåller dynamiskt innehåll, för funktioner. De ska 
alltså inte förväxlas med programkodsfunktioner.   
 
De funktioner som webbplatsen ska innehålla, vilka fastställdes i avsnitt 2.3 är: 
• En prisfrågaformulärsida. 
• En statussida där man kan se information om sitt fordon. 
• En tidsbokningssida. 
 
Dessa funktioner är alltså samtidigt tre olika webbsidor på webbplatsen. Alla 
dessa funktioner kräver också en så kallad administrationsdel. 
Administrationsdelen fungerar som en ”mottagare” av den information som 
skickas in från funktionerna. Där kan BBS läsa de frågor som skickats in av 
kunden samt administrera tidsbokningen och statusdelen. 
 
Prisfrågeformulärsidan består precis som namnet avslöjar, av ett formulär med 
ett antal fält där kunden kan ställa frågor till verkstaden. Denna webbsida 
behöver också en koppling till databasen för att frågan och den information som 
hör denna till ska kunna sparas. Den information som efterfrågas på webbplatsen 
är registreringsnummer, ämne, kontaktinformation (telefon, mail) samt frågan 
som kunden vill ha svar på. Genom att kunden skicka in sitt 
registreringsnummer tillsammans med frågan kan verkstaden snabbt få fram 
vilket bilmärke, modellbeteckning samt årsmodell det aktuella fordonet har. I 
administrationsdelen kan verkstaden sedan läsa de frågor som en kund har 
skickat in.   
 
På Statussidan ska det vara möjligt att skriva in sitt registreringsnummer i ett 
formulär för att sedan få tillbaka information om det specifika fordonet. Man 
kan då få tillbaka fyra olika svar: Mottaget, Under Reparation, Färdigt eller ett 
meddelande om att fordonet inte finns registrerat. Statusfunktionen kommer att 
ha sin tyngdpunkt i administrationsdelen. Det är där som information om 
fordonen läggs till, ändras och tas bort. Även denna funktion kräver stöd från en 
databas för att fungera.  
 
Tidsbokningen är som tidigare nämnts i avsnitt 2.2.1, den enskilda funktion som 
kräver mest eftertanke och struktur. Problematiken ligger främst i att på ett 
smidigt och effektivt sätt kunna tillgängliggöra men även, i vissa lägen, kunna 
begränsa möjligheterna till bokning via webbplatsen. En mer detaljerad analys 
av denna problematik finns i avsnitt 2.2.1. Även här krävs en databas samt 
möjlighet till skötsel av funktionen i administrationsdelen.  
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Jag kommer först att beskriva den del av webbplatsen som kunden kommer att 
se när denna ska boka en tid och därefter kommer jag att gå igenom vad som 
krävs i administrationsdelen för att funktionen ska fungera på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
Kunden måste först och främst kunna se vilka tider som finns att boka. Efter att 
kunden valt ett ledigt datum måste vederbörande fylla i sina 
”bokningsuppgifter” i ett formulär som sparas i en databas. Uppgifterna som ska 
anges vid bokning är: registreringsnummer, namn, telefon samt en beskrivning 
av de fel eller problem som ligger till grund för bokningen. Bokningar kan bara 
göras på dagsbasis, dvs. det går bara att boka in dagar och inte tider. Vid 
bokning via webbplatsen ska fordonet finnas tillgängligt för verkstaden på 
morgonen aktuell dag. 
 
I administrationsdelen måste verkstaden dels kunna se de bokningar som 
kunderna gjort via webbplatsen, men också kunna kontrollera antalet bokningar 
som ska vara tillgängliga för kunderna att genomföra på givna dagar. Genom att 
kunna ändra antalet tillfällen som kunderna kan genomföra en bokning ett givet 
datum kan verkstaden förhoppningsvis hitta en balans mellan inkomna 
bokningar via telefon kontra webbplatsen. Balansen är viktig att hitta för att 
kunder som vill boka in ett verkstadsbesök via telefon eller via webbplatsen ska 
ha lika stora möjligheter att genomföra en bokning, men också för att BBS inte 
ska bli översvämmade med jobb som man sedan inte hinner utföra i tid (se 2.2.1 
för analys av problemet).   
 
”Gamla” tider, dvs. där datum redan är passerat, bör försvinna automatiskt för 
att underlätta för verkstaden samt undvika att man glömmer ta bort tiden som 
bokningsbar.  
 
 

3.3 Databasen 
 
Databasen kommer att behöva flera olika tabeller för att på ett effektivt sätt 
kunna hantera den information som de olika funktionerna kommer att behöva 
spara och manipulera. Databasen ska innehålla både information om bokningar, 
prisfrågor samt bokningsbara tider. 
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3.4 Säkerhet 
 
Säkerheten på webbplatsen blir av stor vikt när man använder en databas 
kopplad till den i bakgrunden. Det är viktigt att kunna kontrollera den 
information som ges från användaren av webbplatsen så att personen inte kan 
manipulera eller förstöra innehållet i databasen [13]. När man använder formulär 
på en webbsida kan det också vara fördelaktigt att kunna kontrollera att alla de 
uppgifter som är nödvändiga är ifyllda samt ryms inom de datatyper som 
databasen förväntar sig. 
 
Då denna webbplats innehåller ett flertal formulär kommer det att behövas 
kontroll av de data som skickas in till databasen. Administrationsdelen kommer 
också att behöva ett lösenordsskydd för att förhindra att obehöriga kan komma 
åt informationen.    
 
I kapitel 4 kommer jag att beskriva hur jag implementerade den design som har 
beskrivits i detta kapitel. 
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4 Implementation  
 

Kort om PHP 
 

Jag har valt att programmera webbplatsen i PHP och använda MySQL som 
databashanterare. PHP står för Hypertext Preprocessor och är ett skriptspråk 
som körs på webbservrar [5]. Språket används för att skapa dynamiska och 
interaktiva sidor, så som e-butiker, forum, formulär och inloggningssystem. PHP 
kan användas tillsammans med databaser, i vilken information kan hämtas och 
sparas [6]. Skriptspråket är populärt och jämförs ofta med ASP (Active Server 
Pages från Microsoft), då båda är språk som är inbäddade i HTML[5]. Man kan 
alltså inte använda enbart PHP för att bygga webbplatser, utan språket fungerar 
som ett komplement till HTML [6].  
 
Figur 1 nedan visar hur de olika komponenterna (HTML, PHP, databas och 
server) samverkar för att skapa en webbsida.  
 

 
Figur 1. Så fungerar PHP. Källa [7] 

  

Databas 

 
PHP-fil 

 
HTML 

 

En PHP-fil 
innehållande PHP, 
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med alla PHP-skript 
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en databas för att 
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Förutom PHP och HTML har jag även använt mig av JavaScript i detta 
examensarbete för att kontrollera formulärens indata.  
 
 

Examensarbetets verktyg 
 

Anledningen till att jag valde just PHP var dels att jag har arbetat lite med 
språket tidigare men också att det är gratis att installera och att det dessutom är 
enkelt att installera och konfigurera vilket var viktigt i detta fall, då jag har gjort 
all programmering i detta examensarbete hemifrån på min egna server. Även 
mitt val att använda MySQL som databashanterare är motiverat utifrån att det är 
s.k. fri programvara 
 
Under utvecklingsarbetet har jag använt ett antal olika verktyg för att underlätta 
arbetet. Jag har använt Notepad++ som textredigerare för mina filer. Jag har 
även använt bildhanteringsprogramet Gimp 2 för att beskära bilder samt skapa 
bakgrundsbilder till webbplatsen. Jag har även använt phpMyAdmin som 
hjälpmedel vid databashanteringen (phpMyAdmin är ett grafiskt gränssnitt för 
databashantering [8]). Även dessa verktyg valde jag att använda då de är gratis 
att ladda ner och använda. 
 
Då BBS inte hade någon befintlig webbplats hade de inte heller någon server 
som jag kunde använda vid utvecklingen. Jag valde därför att använda min egen 
webbserver och har därför gjort mitt arbete hemifrån på min egen dator. Som 
server har jag valt att använda Apache 2.2.6 på en dator med Windows XP som 
operativsystem.  
 
 

Kapitlets uppdelning  
 

Jag kommer att använda samma uppdelning som i kapitel 3 när jag redogör för 
hur jag implementerade webbplatsen. Till skillnad från designbeskrivningen i 
kapitel 3 kommer jag här att mer i detalj och framförallt med mer tekniska 
termer beskriva hur de olika komponenterna som webbplatsen består av är 
uppbyggda. 
 
Beskrivningen av implementationen som följer består av följande delar: 

• Webbplatsen grafiska design 
• Funktionerna 
• Databasen 
• Säkerhet 
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I detta kapitel och framåt använder jag även två nya begrepp för att beskriva de 
delar av webbplatsen som kunderna ser, samt de delar som bara BBS har 
tillgång till. Begreppen definierar jag som: 

• Kunddel - webbsidor avsedda för webbplatsens besökare. 
• Administrationsdel – webbsidor avsedda för BBS för att administrera 

webbplatsens innehåll. Skyddas från kunddelen med hjälp av lösenord. 
 
   

4.1 Webbplatsens grafiska design  
 
Målet för webbplatsens design är att sidan ska vara tydlig, enkel och 
lättöverskådlig samt ha ett enhetligt utseende, vilket angavs i avsnitt 3.1. För att 
lyckas med detta behöver jag utveckla en ”mall” för webbplatsens grafiska 
utseende.  
 
Jag har använt mig av CSS (Cascading Style Sheets) vid utvecklingen för att 
underlätta webbplatsens grafiska design[9]. Genom att använda CSS kan man 
separera presentationen av informationen från dess innehåll. Det blir även 
enklare och kraftfullare vid uppdateringar och ändringar av webbplatsens 
innehåll och grafiska representation när man använder sig av CSS. Detta då man 
enbart behöver ändra på ett ställe, nämligen i CSS-filen, i stället för på varje 
enskild webbsida på webbplatsen. Detta gör CSS-filer till ett kraftfullt 
hjälpmedel i designarbetet. 
  
 
Webbplatsen layout består av fem huvudsakliga boxar (div i CSS språk, 
områden definierade i en CSS-fil[10]) som återkommer på alla webbplatsens 
sidor (förutom administrationsdelen). Dessa boxar skapar tillsammans den mall 
som jag använder för att skapa sidorna.   
Dessa fem är: 
• Window 
• Main 
• Top 
• Top corner 
• Meny 
 
Figur 2 nedan visar hur dessa fem boxar tillsammans samverkar för att skapar 
webbplatsens grundlayout. 
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Figur 2: Webbplatsens grundlayout 

 
 
Av dessa fem boxar är det ”main-boxen” som förändras mest mellan de olika 
sidorna på webbplatsen. Det är här som informationen och de olika funktionerna 
görs tillgängliga för webbplatsens besökare. 
 
I ”topcorner-boxen” använder jag olika bilder på olika sidor. Det gemensamma 
för alla bilderna är att de används som en klickbar länk som leder tillbaka till 
webbplatsens huvudsida. 
 
”Top-boxen” är likadan på alla webbplatsens webbsidor förutom på index-sidan. 
Det ger ett enhetligt intryck samt ger den viktigaste informationen på samtliga 
sidor, dvs. telefonnummer, öppettider och adress. 
 
Från menyn kan man navigera till de olika webbsidorna som webbplatsen består 
av. Menyalternativen är: 

• Om oss - En kort beskrivning av företaget samt bilder på de anställda. 
 

• Hitta hit - Innehåller en kartbild över verkstadens närområden samt en 
länk till Hitta.se.   

 

• Färdiga fordon - Leder till statusfunktionen. 
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• Prisfrågor - Leder till sidan med prisfrågeformuläret. 
 

• Boka tid - Leder till tidsbokningen. 
 

• Logga in - Länken leder till huvudsidan i administrationsdelen, där 
användarnamn och lösenord krävs. 

 
Index-sidan är ”förstasidan” eller huvudsidan på webbplatsen, dvs. den 
webbsida som webbplatsens webbadress leder till. Bilden på nästa sida (Figur 3) 
visar hur index-sidan ser ut. Det viktiga här var att tydligt och överskådligt 
presentera den information som verkstaden vill locka nya och befintliga kunder 
med. Detta enligt den specifikation för designen som fastlades i avsnitt 2.1.1 och 
som vidare beskrivs i 3.1. Man kan kalla det som står på huvudsidan för 
”verkstadens erbjudande”. Som synes i figur 3 är det en enhetlig design där 
main-boxen används för att presentera företaget. 
 
Den del av webbplatsen som dess besökare kan se (dvs. allt utom 
administrationsdelen) innehåller nästan inget dynamiskt innehåll. Endast 
webbsidan för tidsbokningen hämtar data från databasen. Däremot har flera av 
webbsidorna formulär som lagrar information i databasen, men endast 
tidsbokningssidan hämtar information från databasen. 
 
 



 

 21 

 
Figur 3: Webbplatsens huvudsida 
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Administrationsdelen 
 

I administrationsdelen är uppbyggnaden rent tekniskt i princip densamma som i 
kunddelen, dock har jag jobbat mer sparsamt på den grafiska designen här. 
Upplägget med olika områden som definieras av boxar är det samma som i 
kunddelen(se figur 4). Administrationsdelen består av två webbsidor. Den stora 
skillnaden mellan dessa webbsidor och webbsidorna som kunderna ser är att 
administrationssidorna nästan uteslutande innehåller dynamiskt skapat innehåll. 
 
Figur 4 visar administrationsdelen. Det är här som meddelanden från 
prisfrågeformuläret listas samt statusfunktionen administreras. Förutom denna 
del finns även en bokningssida med samma grafiska upplägg. 
 
 
 

  
Figur 4: Administrationsdelens layout    

 

 
 
Vad man också måste ta hänsyn till vid designen är om man vill inrikta sig på 
någon specifik skärmupplösning. Om man gör sina boxar med fast storlek som 
jag har bestämt att göra är det viktigt att man tar hänsyn till upplösningen. I mitt 
fall blev valet av skärmupplösning starkt styrt av att verkstaden använde 
1024x768 px som skärmupplösning på deras dator. Då det är opraktiskt att 
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behöva skrolla webbsidan i sidled för att se hela innehållet valde jag att sätta 
Window-boxens (se nedan) bredd till 900 px. 
 
Jag valde först att anpassa administrationsdelen till 1024x768 px och utnyttja 
mer av skärmen på webbplatsens kunddel, då 1024x768 px börjar kännas som 
en aningen föråldrad upplösning. Jag beslutade senare att använda samma mått 
även i kunddelen för att inte riskera samma problem med att behöva skrolla i 
sidled i sin webbläsare för att kunna se allt innehåll.  
 
 

4.2 Funktionerna  
 
Jag kommer här att beskriva hur jag har implementerat de funktioner som 
beskrevs i avsnitt 3.2. Funktionerna är: 

• Prisfrågeformuläret 
• Statusfunktionen 
• Tidsbokningen 

 
Funktionerna kommer att beskrivas var för sig och för varje funktion kommer 
jag att beskriva webbplatsens kunddel och administrationsdel var för sig. Med 
kunddel menas de sidorna som inte skyddas av lösenord. Funktionerna sparar 
och hämtar information via en databas som beskrivs närmare i avsnitt 4.3. 
Databasen består av fyra tabeller: status, prisfraga, tider samt bokning, vilka 
omnämns även i detta avsnitt. 
 
Ett schema över filerna som beskrivs i detta avsnitt finns sist i detta kapitel 
(figurerna 8, 9 samt 10). Figurerna är tänkta att fungera som ett stöd för läsaren 
samt ge en överblick över hur webbplatsen är uppbyggd och illustrera hur de 
olika filerna, som utgör webbplatsen är sammankopplade. Figur 8 beskriver 
kunddelen av webbplatsen medan figurerna 9 och 10 beskriver 
administrationsdelen. Anledningen till att jag delade upp administrationsdelen i 
två figurer beror enbart på att den annars tog stor plats och var svår att få in i 
rapporten. 
 
De streckade pilarna i figurerna åskådliggör hur data transporteras mellan de 
aktuella filerna. Pilar som ej är streckade visar hur användaren kan förflytta sig 
mellan webbsidorna utifrån de val hon gör. Filer som är skrivna med fet text 
innehåller HTML-kod och har grafiskt innehåll. De filer som däremot är skrivna 
med kursiv text innehåller ingen HTML-kod och har därför inget grafiskt 
innehåll. Dessa filer används i första hand för att kommunicera med databasen. 
Figurerna ska användas som stöd till texten i avsnitt 4.2 för att underlätta för den 
läsare som vill sätta sig in i den logiska strukturen. 
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Prisfrågeformuläret  
 

I kunddelen består funktionen för prisfrågeformuläret av två filer: prisfraga.php 
samt prisfraga_post.php (se figur 8). Den förstnämnda filen innehåller den 
grafiska delen av funktionen och är den fil som utgör webbsidan som länkas till 
från menyn. Funktionen består av ett formulär som är kopplat till tabellen 
prisfraga i databasen. Kommunikationen mellan formuläret och databasen sker 
via prisfraga_post.php, den andra av de två filerna i prisfrågeformulärets 
kunddel.   
 
Kunden ska fylla i ämne, registreringsnummer, telefonnummer och ev. e-post 
samt den fråga som kunden vill ha svar på. Från formuläret skickas uppgifterna 
till prisfraga_post.php som i sin tur skickar in informationen i databasen. 
Förutom den information som användaren skickar med via formuläret, sparas 
även tidpunkten då frågan skickades in. Tidpunkten sparas för att verkstaden ska 
kunna veta när frågorna ställdes. 
 
Formuläret kontrolleras genom ett JavaScript på prisfrågesidan för att säkerställa 
att alla obligatoriska fält är ifyllda. Genom att använda ett JavaScript för att 
kontrollera formuläret i klienten i stället för servern avlastar man servern. 
 
I administrationsdelen hämtas informationen från databasen och attributen 
ämne samt datum som matades in i formuläret i kunddelen listas som länkar på 
huvudsidan (se figur 5). Figuren visar hur detta ser ut. Ämne är det ämne som 
kunden satte på sin fråga när han/hon fyllde i formuläret i kunddelen och datum 
kolumnen visar det datum samt tid som kunden skickade in frågan. Genom att 
följa dessa länkar kan BBS läsa den valda frågan och sedan svara via de 
kontaktuppgifter kunden har lämnat. Förutom länken till frågan och datum listas 
även en klickbar bild (soptunnan) som används för att radera meddelandet från 
databasen. Detta sker genom filen radera.php.  
 

 
Figur 5: Listning av meddelanden 
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Statusfunktionen 
 

Även statusfunktionen består av två filer på kundsidan. Filerna status.php samt 
status_resultat.php utgör tillsammans med tabellen status i databasen 
byggstenarna i funktionen. Till skillnad från prisfrågeformuläret innehåller båda 
dessa filer grafiskt innehåll. Endast status_result.php kommunicerar med 
databasen. 
 
Status.php innehåller ett formulär med endast ett fält. För att få information om 
sitt fordon ska kunden fylla i fordonets registreringsnummer som sedan skickas 
som indata till filen status_result.php. Denna fil hämtar det aktuella fordonets 
nuvarande status och visar det på webbsidan status_result.php(se figur 8). Till 
skillnad från prisfraga_post.php som endast innehåller PHP-kod, består 
status_result av både HTML- och PHP-kod. 
 
Administrationsdelen av statusfunktionen är uppbyggd av ett formulär där 
BBS kan lägga till fordon genom att skriva in ett registreringsnummer samt 
fordonets aktuella status: Mottaget, Under reparation eller Färdigt. 
Informationen sparas sedan i databasen i tabellen status. 
 
De tillagda fordonen listas sedan med registreringsnummer och status på 
administrationsdelens huvudsida tillsammans med prisfrågorna som beskrivits 
ovan (se figur 3). Funktionen har två filer knutna till sig på administrationssidan, 
nämligen status_do.php samt status_do2.php. Dessa filer sköter 
kommunikationen med databasen. Indata skickas till status_do.php från 
formuläret och sparas sedan i databasen medan status_do2 används för att kunna 
ändra ett redan registrerat fordons status samt att ta bort fordon från databasen. 
Båda filerna består enbart av PHP-kod och genererar alltså inget grafiskt. 
 
 

Tidsbokningen 
 

Tidsbokningen är den funktion som har flest filer kopplade till sig både på 
kundsidan och i administrationsdelen. En analys med funderingar runt 
tidsbokningen finns att läsa i avsnitt 2.2.1. 
 
Den grafiska delen av funktionen på kundsidan finns i filerna boka.php samt 
bokatid.php. Funktionen drivs från administrationsdelen där verkstaden genom 
ett formulär kan lägga till bokningsbara datum samt antal bokningar som ska 
vara möjliga att genomföra det valda datumet. 
 
De bokningsbara datumen listas sedan i en kalender i boka.php på kundsidan. 
Om ett visst datum är bokningsbart blir datumet (siffran) en klickbar länk (se 
figur 6). Genom att klicka på önskat datum kommer kunden vidare till 
webbsidan bokatid.php som består av ett formulär där kunden kan fylla i de fält 
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som bokningen kräver. De efterfrågade uppgifterna är: namn, 
registreringsnummer, telefon och email samt en beskrivning av de problem som 
kunden har med sitt fordon. Formulärdatat skickas sedan vidare till filen 
boka_post.php som sedan lägger till bokningen i tabellen bokning i databasen. 
Sedan räknas det totala antalet möjliga bokningar som verkstaden lagt till i 
administrationsdelen ned med ett. 
 
 

 
Figur 6. Kalender för bokningsbara datum 

 
 
I administrationsdelen av webbplatsen kan verkstaden som tidigare nämnts i 
detta avsnitt samt avsnitt 3.2 lägga till nya bokningsbara datum samt ändra antal 
tillgängliga bokningar för redan tillagda datum. Man kan t.ex. ha fått bokningar 
via telefon eller kanske avbokningar som gör att det antal bokningar som för 
närvarande finns tillgängliga via webbplatsen måste justeras till antalet. Här 
listas också de datum som bokats samt när bokningen gjordes. Precis som med 
listningen av meddelanden som beskrivits tidigare sker listningen av bokade 
tider på samma sätt med länkar som leder till informationen som angavs vid 
bokningen.  
 
Figur 7 nedan visar hur layouten på bokasidan av administrationsdelen är 
upplagd. På vänstra sidan kan verkstaden lägga till nya bokningsbara datum. 
Datumen visas sedan i en lista under, i vilken man även kan ändra det antal 
möjliga bokningar som ska kunna göras för ett visst datum. Den högra sidan 
listar de bokningar som gjorts av kunder. Här kan BBS se vilket datum 
bokningen avser och när bokningen gjordes. Sista kolumnen består av en knapp 
för att radera en bokning från listan. Datumet i första kolumnen är även en länk 
till de uppgifter om bokningen, som t.ex. felbeskrivning, registreringsnummer 
och kontaktuppgifter som kunden angav vid bokningen.  
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Figur 7: Layout för tidsbokningen i administrationsdelen 

 
 
Administrationsdelen för bokningen består av fem filer, varav filen boka.php 
innehåller den grafiska presentationen av funktionen, dvs. den innehåller 
HTML-kod. De övriga fyra filerna består endast av PHP-kod och används för att 
exekvera kommandon och lagra information i databasen. Sambandet mellan 
dessa filer illustreras i figur 10. 
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Figur 8: Den logiska strukturen för kunddelen        
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Figur 9: Den logiska strukturen för indexsidan i administrationsdelen 
 
 

 
Figur 10: Den logiska strukturen för bokningen i administrationsdelen 
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4.3 Databasen 
 
Jag har använt MySQL som databashanterare. Jag har dessutom använt det 
grafiska verktyget PHPMyAdmin vid skapandet av databasen och tabellerna. 
 
Databasen kopplat till detta examensarbete innehåller fyra tabeller. Tabellerna är 
status, prisfraga, tider samt bokning. För en komplett definition av tabellerna se 
bilaga A och B. Av dessa fyra tabeller har två av tabellerna prisfraga och status 
ingen logisk koppling till varandra eller de övriga tabellerna, dvs. de innehåller 
inga gemensamma attribut med varandra eller övriga tabeller. Tabellerna tider 
och bokning har däremot en logisk koppling till varandra, då de används i 
samma funktion: tidsbokningen. Tabellerna har dock inga främmande nycklar 
bland sina attribut utan används oberoende av varandra vid en tidsbokning för 
att hålla reda på antalet lediga bokningsbara tillfällen, samt nersparande av 
information vid en bokning. 
 
Tabellerna i databasen är normaliserade enligt Boyce-Codds normalform 
(BCNF) [11]. I tabellen tider finns förutom huvudnyckeln ”id” även en 
sammansatt kandidatnyckel i form av ”ar+manad+dag”. Jag har dock valt att 
lägga till attributet ”id” i tider-tabellen och använda det som nyckel för att slippa 
använda en sammansatt nyckel med tre attribut. Valet av ”id” som nyckel i 
tider-tabellen underlättar även vid programmeringen då man endast måste 
skicka in en variabel i funktionen för bokningen när man ändrar antalet möjliga 
bokningar för ett givet datum i administrationsdelen. (Se avsnitt 4.2 för 
genomgång av implementationen av bokningsfunktionen). 
 
Jag har valt att använda latin1_swedish_ci som kollationering för att de svenska 
tecknen ”Å”, ”Ä”, ”Ö” ska fungera utan problem. Kollationeringen anger vilken 
teckenuppsättning som tabellerna ska använda när man sparar indatat. 
 

4.4 Säkerhet  
 

Indatakontroll 
 

För att förhindra att inga obehöriga ska komma åt databasen är det av stor vikt 
att kontrollera de indata som skickas till databasen från formulär, webbläsarens 
adressfält m.m. 
 
När det gäller kontroll av indata från formulär har jag använt funktionerna 
htmlentities() samt mysql_real_escape_string(). Dessa omvandlar potentiellt 
”farliga” tecken till alternativa strängar som sparas i databasen och som sedan 
tolkas och skrivs ut som sitt originaltecken av webbläsaren. 
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Här följer ett exempel på hur detta fungerar. 
 

<?php 
$str = "A 'quote' is <b>bold</b>"; 
 
echo htmlentities($str); 
// Ger: A 'quote' is &lt;b&gt;bold&lt;/b&gt; 
 
?>  

Exempel hämtat från [12]  
 
Exemplet illustrerar hur ”farliga” tecknen i variabeln ”str” omvandlas av 
funktionen htmlentries. Vad man vill förhindra med detta är att någon ska kunna 
mata in HTML-taggar direkt i databasen. I exemplet ovan hade den aktuella 
HTML-taggen bara lett till att ordet bold hade skrivits ut i fet text när det hämtas 
från databasen, vilket kanske inte verkar så skadligt. Men om man istället för 
HTML-taggen <b> hade skrivit till exempel </div> eller kanske </html> blir 
konsekvenserna något helt annat. Det är därför av stor vikt att man kontrollerar 
indata från formulär så att webbplatsens användare inte kan sabotera eller 
manipulera webbplatsen. 
 
mysql_real_escape_string är en funktion som bygger på samma princip men 
används när man ska skicka frågor till databasen. Funktionen lägger till ett \ före 
alla potentiellt skadliga tecken i en sträng.[13]. Har man som exempel tecknet ’ 
omvandlas det till \’ . Alla tecken som används i syntaxen för en databasfråga 
tolkas som vanliga tecken när de har ett \ framför sig.  
Nedan finns ett exempel på hur man utan denna kontroll kan manipulera en 
inloggning i t.ex. ett forum: 
 

<?php 
mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username = 
'{$_POST['username']}'  AND password = '{$_POST['password']}'"); 
?> 
 

-”Koden kan tyckas vara ganska harmlöst, men tänk ifall någon skulle skriva ' 
OR username <> ' som användare, och ' OR password <> '. Då får vi en SQL-
fråga som ser ut så här:”[13] 
 
"SELECT * FROM users WHERE username = '' OR username <> ''   
  AND password = '' OR password <> ''" 

Dvs, man loggar in på första bästa konto.  
 
Genom att använda html_real_escape_string som i exemplet nedan kan man 
förvissa sig om att man inte får in några ”skadliga” tecken i sin databas fråga.  
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<?php 
$password = mysql_real_escape_string($_POST['password']); 
$username = mysql_real_escape_string($_POST['username']); 
 
mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username = '$username' 
     AND password = '$password'"); 

 
Exemplen är hämtade från [13]. 
 
 
Funktionerna kan användas ihop på följande sätt: 
$regnummer = htmlentities(mysql_real_escape_string($_POST["regnummer"])) 
OR Die("Inget Registreringsnummer angavs"); 
 
$_POST[”regnummer”] tar emot imatningen i fältet regnummer från formuläret 
i prisfraga.php. Genom att använda funktionerna ovan kan man se till att det 
som tilldelas till variabeln $regnumer inte innehåller tecken som ” , ; < / och  > 
vilka kan användas för att manipulera databasen samt webbsidorna som hämtar 
information från databasen. Den sista delen av raden OR DIE är ett kommando 
som stoppar databasoperationen om $_POST inte innehåller något. Texten inom 
de efterföljande parenteserna skickas då som felmeddelande till användaren. 
 
Jag har dock valt att använda ett JavaScript som kontrollerar att alla 
obligatoriska fält är skilda från noll innan de skickas vidare till servern. 
För att förhindra att användarna skriver in mer text i ett formulärfält än vad det 
motsvarande fältet i databasen är satt att ta emot använder jag mig av 
”maxlength” i formulären. Detta används för att ange hur många tecken som kan 
matas in i formulärfältet. Som exempel är kolumnen Regnummer i tabellen 
prisfraga satt till 6 tecken. Alltså sätter jag maxlength för regnummerfältet till 6 i 
formuläret. 
 
En annan potentiell fara som måste beaktas är när en webbsida anropas med 
argument. Ta som exempel tidsbokningen. När man klickar i kalendern på 
önskat datum kommer man vidare till webbsidan bokatid.php och som 
inargument skickas det id som bokningstillfället har i databasen. Detta för att 
veta vilket datum som bokades så att antalet möjliga bokningsbara tillfällen för 
detta datum i tabellen tider räknas ner. Så här ser det ut i adressfältet i 
webbläsaren: http://BBS/bokatid.php?id=2. Det är då viktigt att man 
kontrollerar vilket argument som skickas med, då indatat används för att ställa 
en fråga till databasen. Annars kan man få problem. 
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Ett exempel på osäker kod är: 
 

index.php?delete_id=3 

--------------------- 

<?php 
mysql_query('DELETE FROM tabell WHERE id = '. $_GET['delete_id']); 
?> 
 

”Detta är ingen fara, så länge man har en snäll besökare. Man bör dock alltid 
förutsätta att ens besökare är den värsta sort av hackers som finns. Den värsta 
sortens hacker hade direkt testat att ändra index.php?delete_id=3 till 
index.php?delete_id=id. Vilket hade resulterat i att vi skickat in detta till 
databasen:” [13] 
 
<?php 
mysql_query('DELETE FROM tabell WHERE id = id'); 
?>  

Exemplet hämtat från [13]. 
 

Om man skickat in argumentet id till databasen istället för en siffra hade det i 
detta fall gjort att hela tabellen hade blivit raderad. För att lösa dessa problem 
krävs att man kontrollerar de argument som skickas med vid anropet. Här följer 
ett exempel på hur jag gör denna kontroll.  
 
if ($_GET['id'] == NULL) //kontrollerar om ett Id skickats med 
 { 
  header("Location:index.php"); 
} 
else if (is_numeric($_GET['id'])) //Kollar om medskickat id är enbart siffror 
{ 
  $Id = $_GET['id']; 
  } 
else 
{ 
  header("Location:index.php"); 
}  

Exemplet hämtat från [13]. 
 
Kontrollen sker här i två steg. Först kontrolleras att det medskickade 
argumentet, i detta fall variabeln id, inte är NULL, dvs. tom. Är den NULL 
skickas man tillbaka till indexsidan istället. 
 
I nästa steg kontrolleras att id enbart består av siffror. Genom att kontrollera 
detta kan man också förhindra att en illasinnad person försöker skicka med en 
databasfråga som argument. Om id:t klarar av detta test är det klart att använda. 
Skulle det inte bestå av enbart siffror skickas man även här tillbaka till 
indexsidan. 
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Lösenord 
 

Administrationsdelen behöver skyddas med lösenord för att undvika att 
obehöriga kan få tillträde till dess innehåll. Det finns flera sätt att göra detta. Jag 
valde att använda .htaccess som inloggning. Detta innebär att man på servern 
skyddar katalogen som innehåller koden till administrationsdelen. När man 
klickar på länken till inloggningen kommer ett fönster upp där man får skriva in 
användarnamn och lösenord. .htaccess innebär att inloggningskontrollen inte 
görs på webbplatsen utan sker när man försöker komma åt de skyddade filerna 
på servern [14]. Med .htaccess använder man inte sessioner för inloggade 
användare, vilket gör att inloggning via .htaccess kräver mindre arbete för att 
fungera. 
 
Sammanfattning 
 

Efter implementationen finns nu en webbplats med en design som följer en mall 
med boxar uppbyggd med bland annat css-filer. Webbplatsen innehåller förutom 
allmän information om företaget och dess verksamhet även möjligheten att 
skicka in frågor, boka in ett besök hos verkstaden samt kunna se aktuell status 
för ett givet fordon. För att dessa tre funktioner ska kunna fungera finns även en 
databas med fyra tabeller som används för att lagra den information som 
funktionerna kräver. Arbete har också lagts ner på att säkerhetsställa att 
webbplatsens databas är skyddad från obehörig åtkomst. 
 
I nästa kapitel följer en genomgång av hur testningen av webbplatsen gjordes. 
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5 Testning och utvärdering 
 
Testning är en viktig del av utvecklingsarbetet i alla programmeringsprojekt. 
Detta gäller inte minst när man håller på med webbutveckling, då man inte vet 
vem som kan komma att besöka webbplatsen. Detta skiljer sig från ett program 
som bara ska användas internt på ett företag. Den stora skillnaden ligger i antalet 
potentiella användare, då man med en webbplats kan nå hela världen, medan ett 
program som används internt på ett företag har ett begränsat antal användare. 
Även kontrollen av de potentiella användarna skiljer sig åt i de båda fallen. Där 
kontrollen och möjligheten att identifiera en användare är mycket större i den 
kontrollerad miljö som råder för ett internt program på ett företag än på en 
webbplats som kan besökas av i princip vem som helst. 
 
Vid testningen måste man ta hänsyn till många olika områden, de inkluderar inte 
bara säkerhet utan även webbplatsens funktioner och databas.  
 
Jag kommer nedan att beskriva hur jag testade webbplatsen. Texten har samma 
uppdelning som kapitel 3 och 4, dvs. att det är uppdelat i avsnitten: 

• Webbplatsens grafiska design 
• Funktionerna 
• Databasen 
• Säkerhet 

  
 

5.1 Webbplatsens grafiska design 
 
När man ska testa och utvärdera designen kan det vara svårt att själv sätta ett 
mått på hur bra man lyckats. Det är inte säkert att alla delar dina åsikter om vad 
som är bra design. Ett av målen för webbplatsen (se avsnitt 2.3) var att den 
skulle ha en enkel och självförklarande design. 
 
Jag har här använt mig av Nielsens [2] idéer även vid testningen. 
Nielsen skriver att det bästa sättet för att få till en bra design ofta är att göra en 
användbarhetsundersökning och sedan analysera resultaten och den feedback 
man får. 
– ”Står man i valet och kvalet mellan två designalternativ, kan du helt enkelt 
lösa problemet genom att göra en empirisk undersökning bland dina kunder” 
([2], s.10) 
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Ett exempel på en sådan undersökning kan vara att se hur fort man hittar en viss 
information på en webbplats, och sedan göra de ev. justeringar som behövs 
utifrån svaren från undersökningen.  
 
För att testa om målen för designen överensstämde med min design, gav jag 
enligt Nielsens idéer användare med skilda kunskaper och mått av erfarenhet av 
Internet och programmering till uppgift att utföra olika uppgifter för att testa 
webbplatsen. Testerna syftade till att kunna upptäcka brister och därigenom 
kunna förbättra webbplatsens design. Det var viktigt att inte bara ha erfarna 
Internetanvändare som testpersoner då det rimligen inte bara är erfarna 
användare som kommer att använda webbplatsen i framtiden. Totalt använde jag 
mig av åtta testpersoner i åldrar från 20 år upp till 60 år. 
    
Exempel på uppgifter som testpersonerna fick göra är att boka in en tid för 
reparation eller hitta en viss information på någon av webbplatsens webbsidor. 
Utifrån den återkoppling som jag fick från dessa testpersoner kunde jag få en 
bild över hur webbplatsens design levde upp till de mål som jag hade. Utifrån 
dessa användares åsikter och kommentarer kunde jag fastställa att webbplatsen 
hade en bra, enhetlig och tydlig design. 
 
Ett annat av de krav som BBS och jag hade på webbplatsen var att den skulle 
innehålla den information som BBS ville. Detta kunde jag enkelt testa genom att 
gå igenom webbplatsens olika webbsidor och stämma av med BBS att jag fått 
med allt som dom ville förmedla till webbplatsens besökare. Exempel på sådan 
information var telefonnummer och adress men också information om vilka 
typer av jobb som BBS åtar sig.  
 
Ett problem som man stöter på i utvecklingsarbetet är att olika webbläsare tolkar 
samma kod på olika sätt. Detta är ett allmänt känt faktum men inte desto mindre 
ett problem. Jag har vid utvecklingen av webbplatsen använt mig främst av 
Mozilla Firefox (2.0.0.12-13) men jag har även testat min design i Internet 
Explorer (IE) 6 och 7. Jag har upplevt det som att man ibland måste göra 
kompromisser i sin design för att hitta en medelväg mellan Firefox och IE.  
 
Jag tycker att det på många sätt är konstigt att det inte till dags dato finns en 
gemensam standard, eller rättare sagt att man inte kommit överens om hur man 
ska tolka standarden [15]. 
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5.2 Funktionerna 
 

Jag har testat de funktioner (prisfrågeformuläret, statussidan och tidsbokningen) 
som har implementerats i detta examensarbete i samband med programmeringen 
av webbplatsen. Först och främst har jag testat att de innehåller den information 
och fungerar på det sätt som funktionerna är definierade i avsnitt 3.2 samt att de 
möter de krav och mål som sattes för funktionaliteten i avsnitt 2.3. 
 
Testningen avslöjade att det i tidsbokningsfunktionen finns ett potentiellt 
problem när det gäller de datum som är bokningsbara. Som beskrevs i avsnitt 
4.2 lägger verkstaden in hur många bokningar som ska vara möjliga att 
genomföra ett visst datum. När kunden sedan bokar in en tid det aktuella 
datumet räknas antalet bokningar ner med ett. För att detta ska fungera 
problemfritt måste man ”låsa” databasen när någon är på gång att boka en tid, 
detta för att säkerställa att två personer inte kan boka samma dag samtidigt. Om 
man som exempel ponerar att verkstaden har gjort två bokningar möjliga den 1/1 
men tre personer samtidigt går in och bokar så kan flera bokningar göras än vad 
som är tillåtet. Detta beror på att kontrollen av om ett datum kan bokas eller inte 
sker när kunden kommer till boka-sidan. Om flera kunder anländer på boka-
sidan samtidigt kan alla boka samma datum även om det inte finns tider till alla. 
Detta eftersom antalet bokningsbara tillfällen inte räknas ner när man anländer 
på boka-sidan, utan när man faktiskt genomför en bokning (se avsnitt 4.2). Ett 
sådant scenario är osannolikt men dock möjligt.    
 
 

5.3 Databasen 
 
Jag har även testat att databashanteringen fungerar korrekt, att de indata som 
skrivs till databasens tabeller (se specifikation av tabellerna i bilaga A och B) 
tolkas och sparas korrekt samt att alla hämtningar från databasen fungerar och 
ger korrekt information tillbaka till webbplatsen. Jag har också kontrollerat att 
alla tecken tolkas korrekt av databasen, som till exempel de svenska bokstäverna 
Å, Ä och Ö. Kontroll har även gjorts av att alla variabler som skrivs till 
databasen är av korrekt typ samt inte innehåller för stor datamängd för det 
aktuella databasattributet. Detta har jag säkerställt genom att testa att de 
maxgränser jag satte i PHP-koden för variablerna som skrivs till databasen 
fungerar som tänkt, vilket de gjorde. 
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5.4 Säkerhet 
 

Jag har även arbetat med att alla funktioner och delsidor ska vara fria från de 
problem och faror (kontroll av indata och argument) vilka beskrevs i avsnitt 3.4. 
Detta har jag gjort genom att använda de metoder som beskrevs i avsnitt 4.4. 
Testerna har bestått av att agera ”illvillig” användare och skriva in HTML-
taggar och manipulerade frågor till databasen, samt testa att man inte kan skicka 
in felaktiga variabler till funktionerna eller webbsidorna. Testerna resulterade i 
att jag blev tvungen att lägga till ytterligare indatakontroll på några ställen för att 
webbplatsen skulle klara testerna. 
 
När det gäller säkerhet är det svårt att veta om man har fångat in alla fel som kan 
tänkas uppstå. Det finns många olika metoder och tillvägagångssätt för att testa 
och utvärdera säkerhet. Åsikterna om hur bra och effektiva de olika metoder är 
går isär, med det finns några ”sanningar” som är accepterade av alla i branschen 
bland annat att ”man inte kan testa allt” [16]. Det är därför naivt att tro att man 
kan testa och fånga alla tänkbara säkerhetsrisker som kan uppkomma på 
webbplatsen redan i utvecklingsstadiet. Jag har därför koncentrerat mig på att 
framförallt testa och förhindra att någon medvetet eller omedvetet ska kunna 
sabotera databasen eller kunna komma åt administrationsdelen. 
  
För att skydda administrationsdelen från obehörig åtkomst har jag som nämnts i 
kapitel 3 och 4 valt att använda ett lösenordsskydd. Jag har i detta fall valt att 
använda mig av .htaccess. För att kunna använda sig av .htaccess krävs att man 
har Apache som server. Den stora skillnaden mellan att använda .htaccess vid 
inloggning istället för att använda sessioner och kakor är att man med .htaccess 
inte behöver kontrollera inloggningen (sessionen) på varje delsida på 
webbplatsen [14]. En annan skillnad är att man inte kan byta lösenordet på 
kontot direkt via webbplatsen. För att kunna byta lösenord krävs att man har 
tillgång till den server som koden körs ifrån och som därmed har det aktuella 
lösenordet sparat. 
 
Vilket alternativ som passar bäst av .htaccess eller sessionsinloggning varierar 
från projekt till projekt. Har man många användare som man inte vill ska 
komma åt samma data är sessionshantering att föredra, då man kan ge olika 
användare tillgång till olika delar av webbplatsen samt även erbjuda användaren 
att göra olika personliga val som laddas in varje gång användaren ska logga in 
på nytt. En annan faktor att beakta när man väljer inloggningsmetod är om 
koden ska vara plattformslös eller köras på en specifik server. Eftersom 
.htaccess kräver att man kör koden på en Apacheserver bli det en begränsning 
om man i framtiden vill kunna flytta koden snabbt eller om man har tänkt sälja 
koden vidare i framtiden. 
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Jag tycker att .htacess var ett bra alternativ för webbplatsen då det inte finns 
någon anledning att ha flera konton för verkstaden att logga in med. Man kan 
inte heller logga ut i samma bemärkelse som vid sessionsinloggning. 
Webbläsaren måste stängas ner för att kopplingen ska brytas. Inte heller detta är 
något problem då verkstaden endast kommer att sköta arbetet från verkstadens 
kontor eller möjligtvis hemifrån. Eftersom alla anställda använder samma konto 
behövs heller ingen utloggning.  
 
 

5.5 Alternativa tillvägagångssätt 
 
När man som jag har gjort, utvecklat något från grunden, finns det väldigt 
många olika lösningar för de problem som ska lösas inom arbetets ramar. De 
slutgiltiga resultaten kan därav skilja sig väsentligt från varandra beroende på 
vilka beslut som har tagits under arbetes gång. Allt ifrån vilket språk man vill 
använda vid utvecklingen till hur man rent tekniskt vill bygga upp sin webbplats 
kan ge stora skillnader i kodningen även om mycket dock bygger på samma 
principer. Även hur man rent estetiskt vill designa det grafiska på en webbplats 
skiljer sig sannolikt mycket från person till person, vilket gör att det är svårt att 
säga vad som är rätt eller fel. 
  
När man tittar på uppbyggnaden av många sidor på webben idag ser man att fler 
och fler webbsidor baserar stora delar av sitt innehåll på JavaScript, något som 
jag i detta examensarbete endast använt för att kontrollera att webbplatsens 
formulär har alla obligatoriska fält ifyllda. 
 
Den enskilda funktion som hade flest möjligheter och som därför krävde flest 
val var tidsbokningen. Den del av tidsbokningen som jag funderade mest på var 
framförallt hur de bokningsbara tiderna skulle genereras. Jag valde som 
beskrivits i avsnitt 3.2 och 4.2 att BBS själva får lägga in de tider som är 
bokningsbara. Ett alternativ till denna metod skulle vara att automatiskt göra 
tider bokningsbara i t.ex. tre veckor framöver eller kanske rent av i två månader 
framöver. Konsekvensen för BBS skulle då istället bli att de får ta bort 
fullbokade dagar som bokningsbara istället för att lägga till tillgängliga dagar.  
 
De funktioner som jag valde att implementera hade även de ha kunnat göras på 
andra sätt och listan av vilka andra funktioner som skulle ha kunnat 
implementeras på webbplatsen hade kunnat göras lång. Något som begränsade 
möjligheterna för webbplatsens innehåll var dock det krav som verkstaden hade 
på webbplatsen, om att den inte skulle medföra extra jobb för dem att 
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administrera. Detta krav låg till grund för utvecklingen av de funktioner som 
projektet resulterade i.  
 
Jag hade kunnat utveckla funktionerna mer, framför allt stausfunktionen. Jag 
skulle till exempel ha kunnat ha mer information om fordonen än bara Mottaget, 
Under reparation och Färdigt. Här kan man leka med tanken att man skulle ha 
kunnat få mer detaljerad information från statusfunktionen som uppdateras 
kontinuerligt under reparationen, och kanske även en beräknad tid när fordonet 
borde vara klart. Hade jag dessutom haft inloggning för kunderna kunde jag ha 
kunnat lägga upp räkningen på webbplatsen så att kunden hade kunnat se en 
specifikation för det arbete som hade gjorts med tillhörande kostnader. En av de 
anställda hade också en idé om att man skulle kunna sätta upp webbkameror vid 
varje billyft så att kunderna i realtid skulle kunna följa reparationen av sin bil 
(det är dock oklart hur seriöst förslaget var).  
 
Alla dessa extra finesser skulle trots allt innebära att verkstaden blir tvungen att 
spendera mer tid vid datorn. Det har därför varit en avvägning mellan nytta och 
arbetsbörda vid utvecklingen av funktionerna. Det var denna avvägning som 
gjorde att jag valde att använda sökning med registreringsnummer som indata i 
statusdelen. Alternativen hade varit att antingen lista alla fordon som verkstaden 
hade inne för närvarande eller att ha någon form av inloggning. Inloggning för 
varje kund kändes dock inte som en realistisk lösning, då det skulle kräva att 
verkstaden spenderade mer tid vid datorn för att administrera ett sådant system.  
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6 Diskussion och slutsatser 
 
De mål jag hade för detta projekt, som beskrevs i avsnitt 2.3, var att utveckla en 
fungerande och säker webbplats med tydlig, enkel och lättöverskådlig design för 
Braskens Bro Serviccenter. 
  
Webbplatsens design har ett väldigt enkelt och samtidigt klassiskt upplägg, 
med tydliga boxar som innehåller samma typ av information på alla 
webbsidorna och med en enkel meny för navigering på sidan. Webbplatsen 
innehåller inga flash-animationer eller innehåll genererat via JavaScript.   
 
Sannolikt hade det varit lättare att vidareutveckla en befintlig design; det hade i 
alla fall blivit färre beslut att fatta runt designen. Just att utveckla en webbplats 
åt en mindre bilverkstad som BBS ställde också krav på mig som utvecklare då 
jag inte hade någon på företaget som var kunnig inom webbprogrammering, 
något som alltid är ett plus då man ska ta beslut av mer programmeringsteknisk 
karaktär.  
   
Målet att webbplatsen ska vara säker vad gäller obehörigt tillträde till databasen 
har också varit ett stort område att behandla. Då detta var ett av de krav jag hade 
på webbplatsen, vilket beskrevs i avsnitt 2.3 samt utvecklas i 3.4, har jag lagt ner 
mycket tid på detta. På ett sätt har det dock varit enklare att arbeta med 
säkerheten än designen. Det finns mycket mer vedertagna metoder och lösningar 
på säkerhetsproblem än vad man kan hitta inom designområdet. Detta kan man 
inte minst konstatera genom alla de välskrivna guider man kan hitta på Internet 
som behandlar säkerhet på webbplatser. Givetvis finns en uppsjö av tips och 
idéer även inom design men dessa är inte lika konkreta. 
 
 

6.1 Slutsatser 
 
Här följer en redogörelse för vad som har åstadkommits i detta examensarbete 
utifrån de krav och mål som sattes upp för webbplatsen i avsnitt 2.3. Efter 
implementeringen av webbplatsen innehåller examensarbetet följande. 
 
Design och innehåll 
Webbplatsen är uppbyggd med hjälp av CSS-filer. Designen är enhetlig och 
varje sida på webbplatsen har samma grundupplägg och utseende (se avsnitt 
4.1). Webbplatsen innehåller den information som BBS önskat och som 
specificerades i avsnitt 2.1.1. 
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En tidsbokningsfunktion 
Tidsbokningen gör det möjligt för kunder att kunna boka in besök hos 
verkstaden via webbplatsen. Verkstaden kan via administrationsdelen lägga till 
och ta bort bokningsbara tillfällen på det sätt som beskrivits i avsnitt 4.2. 
 
Ett prisfrågeformulär 
Prisfrågformuläret tillåter kunder att kunna skicka in frågor till verkstaden om 
t.ex. prisuppgifter på reparationer eller reservdelar. Prisfrågorna listas sedan i 
administrationsdelen, så att verkstaden kan läsa frågorna och besvara dem när 
tid ges. 
 
Möjligheten att kunna se ett fordons status via webbplatsen 
Kunderna ges genom visa status-funktion möjlighet att via webbplatsen kunna få 
information om sitt fordons aktuella status. Genom att skriva in fordonets 
registreringsnummer får man tillbaka information via webbplatsen om fordonet. 
Verkstaden lägger till och editerar denna information via administrationsdelen. 
 
En webbsida om BBS 
Är en webbsida som ger en kort introduktion till företaget och dess verksamhet. 
Webbsidan innehåller även bilder på de anställda. 
 
En webbsida som visar var företaget har sina lokaler 
Webbsidan innehåller en kort vägbeskrivning till BBS lokaler samt en kartbild 
över närområdena kring lokalen. Webbsidan innehåller även en länk till 
Webbplatsen Hitta.se som leder direkt till verkstadens uppgifter på densamma 
[17]. 
 
En administrationsdel där BBS kan administrera de funktioner som 
webbplatsen innehåller 
Administrationsdelen innehåller information som genererats i kunddelen. Den 
innehåller även möjligheter för verkstaden att administrera funktionerna 
kopplade till webbplatsen (se avsnitt 4.2). 
 
En databas 
Då webbplatsens funktioner baseras på dynamiskt innehåll på kund- och 
administrationssidan behöver man kunna spara den information som genereras i 
en databas. Detta examensarbete har en databas innehållande sammanlagt fyra 
tabeller för att på ett effektivt sätt kunna driva funktionerna (se bilaga A och B 
för en specifikation av databasen och dess tabeller). 
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Säkerhet 
Webbplatsen är skyddad från obehörig åtkomst av dess databas, vilket var ett av 
kraven för webbplatsen. Administrationsdelens webbsidor är skyddade från 
tillträde från obehöriga med hjälp av lösenord via .htaccess (se avsnitt 5.4). 
 
 
Arbetet resulterade i en färdig webbplats bestående av sammanlagt 21 filer.  
 
De krav jag och BBS hade på arbetet före starten var: 
 

• Bra design, enkel och överskådlig 
 

• Innehålla den information som BBS önskar 
 

• Säker, ingen obehörig åtkomst av databasen. Säker hantering av lösenord 
 

• Ett prisfrågeformulär 
 

• Möjlighet till begränsad tidsbokning via webbplatsen 
 

• Möjligheten att som kund kunna se om ett fordon är färdigt att hämta  
 

• En administrationsdel  
 
 
Efter testningen och utvärderingen (se kapitel 5) kunde jag fastställa att alla 
dessa krav uppfylldes och efter demonstration av webbplatsen kunde jag 
konstatera att Braskens Bro Servicecenter vad nöjd med resultatet av mitt arbete. 
Målet för webbplatsens design var att den skulle vara enkel, tydlig och 
överskådlig något som BBS tyckte att jag hade lyckats med och som jag även 
kunde utröna utifrån resultaten på de testuppgifter som jag använde för att 
utvärdera hur jag lyckats med designarbetet (se webbplatsens grafiska design i 
kapitel 5). Jag kunde även konstatera att jag fått med den information som BBS 
ville förmedla via webbplatsen vilket beskrevs i kapitel 5 under rubriken 
webbplatsens grafiska design. Även säkerhetsarbetet resulterade i ett positivt 
resultat vilket säkerställdes genom de tester som beskrevs i kapitel 5. 
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6.2 Framtida arbete 
 
Ska man gå vidare med projektet och publicera det på nätet som Braskens Bro 
Serviccenters officiella hemsida krävs att man testar webbplatsen ordentligt 
innan man lanserar den. Genom att utföra grundliga tester kan man upptäcka och 
fixa de eventuella problem och säkerhetsmål som trots allt kan finnas kvar i 
koden. Det kan vara svårt att upptäcka dessa problem när man själv utför tester 
på webbplatsen. Problemen kan också vara av sådan art att man inte upptäcker 
dem förrän vid hög belastning på webbplatsen. 
 
Vidare kan det också vara aktuellt att designa om vissa delar av webbplatsens 
layout och funktionalitet utifrån de önskemål som webbplatsens framtida 
användare framför. Att vara lyhörd och flexibel vad gäller besökarnas åsikter om 
webbplatsen är viktigt för att den ska kunna utvecklas i en positiv riktning. Det 
är trots allt därför webbplatsen finns: för att kunna locka till sig nya kunder samt 
vara en service och en resurs för befintliga kunder. 
 
Den del som kanske behöver mest justeringar är tidsbokningsdelen. Som jag 
tidigare skrivit i tidsbokningsanalysen i avsnitt 2.2.1 är det väsentligt att man 
följer upp denna funktion för att den ska kunna utvecklas positivt. Det är viktigt 
att man kontrollerar hur den fungerar i verkligheten och hur kunderna upplever 
dess tillgänglighet så att en bra ”balans” kan hittas i funktionen, som kan ge 
BBS en hög beläggning i verkstaden. Här spelar även BBS en stor roll om de 
kan göra en bra avvägning mellan hur många telefon- och internetbokningar 
man ska tillåta. Tillåter man för få bokningar via webbplatsen blir funktionen 
meningslös och bidrar inte till den ökade tillgänglighet, vilket är funktionens 
syfte. Om man däremot tillåter för många bokningar via webbplatsen är det en 
stor risk att verkstaden kan bli överbelagd med arbete. 
 
Som jag tidigare beskrivit i avsnitt 5.2 finns ett potentiellt problem i 
tidsbokningsfunktionen när flera kunder försöker boka in besök hos BBS på 
samma dag samtidigt. Detta är ett problem som skulle behöva rättas till om 
webbplatsen ska lanseras som en officiell hemsida. Problemet kan lösas på ett 
antal olika sätt, man kan t.ex. tillämpa en låsning av bokningsfunktionen så att 
bara en kund i taget kan fylla i formuläret för en bokning. Ett annat alternativ 
kan vara att låta kunderna fylla i formuläret utan låsning för att sedan innan man 
godkänner bokningen från BBS sida kolla en sista gång att datumet fortfarande 
är ledigt. En sådan lösning kan ju dock resultera i att kunden fyller i formuläret 
för en bokning önskad dag för att när allt är ifyllt få tillbaka ett meddelande om 
att datumet inte är ledigt längre, vilket kan vara frustrerande för kunden.      
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6.3 Egna erfarenheter 
 
Jag var själv något av en nybörjare när jag satte mig ner och började fila på olika 
förslag till webbplatsen. Jag hade jobbat med några mindre projekt tidigare 
tillsammans med vänner och hade grundläggande kunskaper om PHP och 
HTML. Jag hade också använt mig av CSS tidigare, om än i en liten skala. Det 
har därför varit ett väldigt spännande examensarbete att göra och jag har haft 
väldigt roligt under tiden som jag har jobbat med webbplatsen. 
 
Just designen är nog den enskilda del som tagit upp mest av min tid. 
Jag underskattade den mängd arbete som krävs för att uppnå en bra design. 
En av erfarenheterna som detta arbete har gett mig är att det inte är en trivial 
uppgift att få till en bra design på en webbplats. Jag har också insett vikten av att 
ha en bra analys till grund för arbetet. Ju bättre förberedd man är när man börjar 
implementeringen, desto smidigare kommer arbetet att flyta. Att försöka arbeta 
strukturerat och metodiskt är också av stor vikt.  
 
Något som underlättar i designarbetet är att ha en välstrukturerad CSS-fil med 
bra namn på de klasser och boxar man använder. Detta som gör det mycket 
lättare att hitta rätt klass eller box när man ska ändra typsnitt, färger eller 
liknande på ett objekt.    
 
Ett problem som jag stötte på, som jag inte tänkt så mycket på innan, var 
problemet med att använda bilder på webbsidan. Eller kanske rättare sagt att få 
godkännande från upphovsmannen att använda bilderna. Det finns massor av bra 
bilder att använda på Internet men det är inte alltid så enkelt att lista ut vem som 
har rättigheterna till bilderna.  
 
Jag har lärt mig mycket under examensarbetets gång men inser också att det 
finns mycket mer att lära sig i framtiden. Jag tycker att webbutveckling och 
webbprogrammering verkar vara ett spännande område och skulle gärna kunna 
tänka mig att arbeta inom detta område i framtiden. 
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Bilagor  

A Databasschema 
 

 
Databas : Brasken 

 
Typ: InnoDB   Kollationering: latin1_swedish_ci 

 
Prisfraga: 
 

Id Amne Regnummer Telefon Mail Fraga Datum 

 
Id: Mediumint(9) PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT  
Amne: Text   Mail: Varchar(100)  
Regnummer: Varchar(6)                 Fraga: Mediumtext 
Telefon: Varchar(15)   Datum: Timestamp CURRENT_TIMESTAMP 
   
 

Status: 
 

Regnummer Status 

 
Regnummer: Varchar(6) PRIMARY KEY 
Status: Varchar(30) 
 
 

Tider: 
 

Id Ar Manad Dag Varde 

 
Id: Mediumint(8) PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT  
Ar: Smallint(4)  Dag: Tinyint(2) 
Manad: Varchar(10)   Varde: Tinyint(1) 
 

 
Bokning: 
 

Id Datum Namn Regnummer Telefon Mail Problem Bdatum 

 
Id: Mediumint(8) PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT 
Datum: Date   Mail: Varchar(100) 
Namn: Varchar(60)  Problem: Text 
Regnummer: Varchar(6)  Bdatum: Timestamp, CURRENT_TIMESTAMP 
Telefon: Varchar(15) 
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B ER-diagram 
 
 

Dag 

Värde

År 

Månad 

Id 

Bdatum 
Id 

Status 

Regnr 
Problem 

Namn 

Telefon 

Frågan 

E-post 

 

   Person 
Prisfråga  

  Fordon 

 

    Tider 

Bokning 

Id 
m n 

m 

n n 



 

 50 

 C Databasfrågor – Skapandet av databasen 
 
CREATE DATABASE Brasken; 
 
CREATE TABLE `brasken`.`prisfraga`  
(`Id` MEDIUMINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`Amne` VARCHAR( 100 ) NOT NULL , 
`Regnummer` VARCHAR( 6 ) NULL , 
`Telefon` INT( 15 ) NULL , 
`Mail` VARCHAR( 100 ) NULL , 
`Fraga` BLOB NOT NULL , 
`Datum` TIMESTAMP NOT NULL , 
PRIMARY KEY ( `Id` ) ) 
ENGINE = InnoDB CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
CREATE TABLE `brasken`.`status` ( 
`Regnummer` VARCHAR( 6 ) NOT NULL , 
`Status` VARCHAR( 30 ) NOT NULL , 
PRIMARY KEY ( `Regnummer` )  
) ENGINE = InnoDB  
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
CREATE TABLE `brasken`.`tider` ( 
`Id` MEDIUMINT( 8 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
`Ar` MEDIUMINT( 4 ) NOT NULL , 
`Manad` VARCHAR( 10 ) NOT NULL , 
`Dag` TINYINT( 2 ) NOT NULL , 
`Varde` TINYINT( 1 ) NOT NULL , 
PRIMARY KEY(`Id`) 
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci  
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
CREATE TABLE `brasken`.`bokning` ( 
`Id` MEDIUMINT( 8 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`Datum` DATE NOT NULL , 
`Namn` VARCHAR( 60 ) NOT NULL , 
`Regnummer` VARCHAR( 6 ) NOT NULL , 
`Telefon` VARCHAR( 15 ) NOT NULL , 
`Mail` VARCHAR( 100 )  NULL , 
`Problem` TEXT NOT NULL , 
`Bdatum` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP , 
PRIMARY KEY ( `Id` )  
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci  
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D Ordlista 
 
HTML – HyperText Markup Language, är ett standardformat för webbsidor. 
 
SQL -  Är ett standardiserat språk som används för att ställa frågor till en 
             relationsdatabas. 
 
MySQL – Är en relationsdatabashanterare som använder sig av frågespråket 
  SQL. 
 
CSS -  Cascading Style Sheets (CSS, på svenska stilmall) är ett språk som 
            beskriver presentationsstilen för ett strukturerat dokument som till 
            exempel typsnitt, textstorlek och färg. Tekniken är ett sätt att anpassa 
            dokumentet med hänsyn till datortyp, skärmupplösning, färgdjup och  
            installerade typsnitt. [18] 
 
Box –  Definierar ett område av HTML, används för att kunna applicera CSS på 
           en del av en webbsida. 
 
PHP – Hypertext Preprocessor, skriptspråk som används tillsammans med 

HTML för att göra webbsidor. PHP kan användas för att göra dynamiska 
webbsidor med databaskoppling. 

 
PHPMyAdmin – Är ett verktyg skrivet i PHP för att administrera MySQL via 
                             en webbläsare. 
 
 
 

Begreppsförklaringar 
 
Webbplats - En samling webbsidor som är logiskt sammanfogade. 
 
Webbsida - Del av en webbplats. 
 
Kunddel - Webbsidor avsedda för webbplatsens besökare. 
 
Administrationsdel – Webbsidor avsedda för att administrera webbplatsens 

                   innehåll. Skyddas från kunddelen med hjälp av lösenord. 
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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