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1 INLEDNING 

 

 

1.1  ADMINISTRATION 

Detta arbete är utfört på uppdrag av Varett och publicerat vid Linköpings universitet 

Campus Norrköping vid institutionen för teknik och naturvetenskap. 

 

 

1.2  BAKGRUND 

Kristin som är äger Varett har också en hundbutik där hon säljer tillbehör som koppel, 

hundkläder och div. andra roliga saker för husdjur. Efter lång erfarenhet i branschen har 

hon har märkt att det finns ett stort behov för hundar och andra husdjur att kunna svalka 

sig under sommarhalvåret. Varett har därför tagit fram en speciell sorts kyldyna som ska 

vara enkel att ta med och använda. Kyldynan har fått namnet AC Dog och är nu 

pantenterad.  

 

Efterfrågan på AC Dog har varit mycket stor, och hennes butik som ligger i Lycksele kan 

inte tillgodose alla som vill köpa produkten. Kristin bestämde sig därför för att starta en 

Internetbutik där man kan läsa om produkten och dess tillbehör. Man ska även kunna 

köpa produkten via hemsidan.  

 

 

1.3  SYFTE 

Syften med examensarbetet är att omvandla teoretiska kunskaper från utbildningen 

medie- och kommunikationsteknik till praktisk tillämpning. Tillämpningen består i detta 

fall av att konstruera en hemsida med webbshop och ett webbaserat 

administrationssystem. 
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1 INLEDNING 

 

 

1.4  MÅL MED EXAMENSARBETET OCH KRAV FRÅN FÖRETAGET 

Kraven från Varett var att skapa en funktionell och proffsig hemsida där man kan läsa 

om produkterna och även köpa dessa via hemsidan. Sidan ska också ha en snygg och 

passande design. Vi kom överens om att hemsidan skulle innehålla följande undersidor: 

Startsida, ACDog, Företaget, Länkar, Webbshop.  

 

Förutom en hemsida för konsumenterna kommer jag att göra ett administrationssystem. 

Idén med ett detta är att man ska kunna ändra saker på hemsidan utan att behöva 

ändra i själva htmlkoden. De funktioner som ska finnas här är uppdatera nyheter på 

första sidan, lägga till och ändra produkter i webbshopen, samt kontrollera och skriva ut 

beställningar.  

   

Eftersom detta är företagets första stora lansering av produkten kommer också en 

grafisk profil tas fram i samband med att hemsidan görs. Detta innefattar färg, form och 

stil på hemsidan, men även design på bilder och logotyper.  

 

Lansering av hemsidan kommer att ske efter examensarbetet är slut. Jag kommer att 

hjälpa till med att hitta ett bra webbhotell och registrera ett domännamn. Eftersom detta 

egentligen inte ingår i examensarbetet kommer jag inte gå in i detalj på dessa delar, 

men nämner det ändå här eftersom det i viss mån påverkar valet av arbetsmetod. 

 

 

1.5 ARBETSMETOD 

Man kan dela upp själva arbetet i olika delar. Först en programmeringsdel där funktioner 

och grundstrukturen på sidan skulle skapas. Sedan en designdel där en grafisk profil 

skulle tas fram och innehållet på sidan göras. Eftersom funktionaliteten ändå var 

viktigast för att sidan skulle fungera så började jag med programmeringsdelen. HTML 

ligger i grunden för allting och webbshoppen, administrationssystemet och en del andra 

saker är programmerat i ASP. Jag har använt Visual Studio som 

programmeringsverktyg, och Microsoft Access som databashanterare. För designen har 

jag använt mig av Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver och en del andra 

program. Förutom planering och själva arbetet ska också denna rapport sammanställas 

och hemsidan ska läggas upp på ett webbhotell. 
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1.6  OMFATTNING 

Detta arbete är tänkt som ett examensarbete för högskoleingenjörer, och omfattar 10 

poäng för en person. Företaget som arbetet utförs åt vill också ha hjälp med lansering 

av hemsidan, men detta kommer att ske utanför tidsperioden av examensarbetet och 

bara nämnas kort i denna rapport. 

 

 

1.7  MÅLGRUPP 

Denna rapport riktar sig till personer som är intresserade av grafisk formgivning och 

webbprogrammering. Läsaren bör ha erfarenhet i att använda Internet och ha en bra 

allmän datorvana. Vissa detaljer kan också vara svårt att sätta sig in i om man inte har 

någon erfarenhet av webbprogrammering eller databaser.  

 

 

1.8 RAPPORTENS STRUKTUR 

Nästa del i rapporten är en teoridel där olika begrepp och program som använts under 

projektet kommer presenteras och förklaras. Efter det beskrivs själva utförandet av 

arbetet, och sedan följer en diskussion om resultatet samt de problem som uppstått. Jag 

kommer att avsluta rapporten med att skriva lite om framtiden. 
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2  TEORI OCH VERKTYG 

 

 

2.1  HTML 

HTML är en förkortning av Hyper Text Markup Language. Jag antar att de flesta som 

läser detta känner till HTML ganska bra, och därför tänker jag inte förklara närmare hur 

det fungerar. Jag har använt mig av Macromedia Dreamweaver för att på ett enkelt sätt 

skapa frames och en del andra HTML-funktioner, och sedan har jag använt Visual 

Studio för att optimera koden och integrera det med ASP. 

 

 

2.2  ASP 

ASP står för Active Server Pages och är inte ett rent programspråk, utan en teknologi 

designad av Microsoft för att kunna skapa kraftfulla och dynamiska webbapplikationer.  

I boken Active Server Pages & databaser på Internet [L1] kan man läsa att ASP bygger 

på något som kallas ActiveX-teknologin, och teknologin innebär att den tillåter olika 

mjukvarukomponenter att samarbeta även om de är skrivna i olika programspråk eller 

lokaliserade på olika maskiner.  

 

Ska man förklara enkelt kan man säga att ASP är ett sorts HTML-dokument som 

innehåller olika skript. Olika skript kan antingen köras på klienten eller på servern, och 

genom att använda särskilda avgränsare kan man avgöra vilka som körs på servern och 

vilka som på klienten. Nackdelen med att köra ett skript på servern är att det kan belasta 

denna om man har många besökare, men en stor fördel är att det fungerar på vilken 

klient som helst oavsett vad man har för webbläsare.  

 

Anledningen till att jag valt att använda ASP för detta arbete är att jag tidigare använt 

mig av JSP och PHP, men nu vill passa på att lära mig ASP också. 

 

 

2.2.1 VBSCRIPT 

VBscript är utvecklad av Microsoft och är en förenklad skriptversion av 

programmeringsspråket Visual Basic. VBscript är standardspråket för ASP, och 

även det språk som jag har använt i detta arbete.  
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2.2.2  OBJEKT I ASP 

ASP 3.0 har sju stycken inbygga objekt för olika användningsområden. 

Objekten innehåller ett stort antal metoder och egenskaper, och det är dessa 

metoder och egenskar man praktiskt arbetar med: 

 

 

Application  

Man kan använda objektet application för att dela information mellan olika 

användare i samma applikation. T.ex. om användarna vill ändra i databasen 

kan man använda metoderna Lock och Unlock för att förhindrar att två klienter 

skriver till databasen samtidigt.  

 

 

ObjectContext  

Används för att genomföra eller ånga en transaktion hanterad av Micrososoft 

Transaction Server (MTS). Transaktioner används när en följd av operationer, 

exempelvis överföringar av pengar mellan bankkonton måste utföras i följd och 

ska godkännas när samtliga operationer genomförts helt och hållet. Annars ska 

operationen ångras via såkallad Roll back. 

 

 

Request  

Objektet hämtar värdena som klienternas webbläsare skickar över till servern 

under en http-förfrågan. Request har en samling underobjekt t.ex. Form och 

Querystring. Form-samlingen (request.Form) används för att ta emot 

formulärets värde inuti en http-förfrågan. Querystring-samlingen ligger ovanpå 

en http-förfråga och används för att ta emot värden hos variabler i en URL. [se 

appendix A – programkod EX1] 
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Response  

Används för att skicka data till klienten. Man kan t.ex. använda sig av 

response.Write för att skriva ut en sträng till klientens webbläsare. 

 

 

ASPError 

Detta objekt använde för att fånga upp information om de fel som uppstår. Detta 

kan vara ett smidigt sätt att returnera en text till klienten som meddelar att han 

eller hon har skrivit in ett felaktigt värde. Om tabellen i databasen endast 

accepterar en siffra och personen skrivit in en bokstav får den alltså upp ett 

felmeddelande. Detta gör då att man slipper kontrollera innan vad klienten 

skickar för variabel. [se appendix A – programkod EX2] 

   

 

Server  

Detta objekt ger tillgång till metoder och egenskaper på servern. T.ex. används 

server.CreateObject för att skapa en instans av en serverkomponent. [se 

appendix A – programkod EX3] 

 

 

Session  

Detta object används till att lagra information som behövs för en specifik 

användare under en viss tid. Värdena lagras i sessionvariabler och försvinner 

inte när klienten hoppar mellan olika sidor i en applikation, utan är aktiva och 

åtkomliga under hela besöket. [se appendix A – programkod EX4] För att 

sessions ska kunna användas måste webbEläsaren stödja och ha funktionen 

cookies påslagen.  
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2.2.3 KOMPONENTER 

Förutom de inbyggda objekten finns det också en hel del komponenter som 

följer med installationen av IIS 6.0 webbserver. [L2]  

 

Jag funktioner jag testade kan du läsa om nedan. Jag valde senare bara att 

använda en till själva arbetet. Jag kommer dock att göra några uppdateringar till 

på hemsidan, och då kan det vara bra att känna till dessa. För att använda 

dessa komponenter krävs det att servern är en Windows server, och detta är en 

av anledningarna till att jag valde det webbhotell som jag gjorde. Bra 

Information om olika webbhotell kan man hitta på webbhotellguiden [W1] 

 

Content linking 

Med content linking kan man skapa automatiska länkar mellan olika sidor på en 

webbplats. Det fungerar som så att ordningen på alla sidor finns specificerade i 

en liten textfil. Därifrån hämtas informationen om vart länkarna ska gå. 

Dessutom kan man lägga in en liten beskrivning över innehållet i varje sida. 

Detta är väldigt användbart om man t.ex. vill ha en instruktionsbok med många 

sidor som ska följas i tur och ordning. Vill man ändra på ordningen behöver man 

alltså bara ändra i textfilen och inte på alla olika sidor. 

 

Ad rotator 

Som man kanske hör på namnet är ad rotator en komponent för att visa 

reklamannonser växelvis på en hemsida. Själva annonsen består av en bild 

som länkar till en annan sida. Komponenten slumpar fram olika bilder från en 

lista i en textfil, och de växlar varje gång sidan uppdateras. Fördelen med att 

använda ad rotator för att genomföra detta är att när användaren klickar på 

annonsen så länkas man inte direkt vidare till den nya sidan, utan man kommer 

först till en ASP-sida. På den sidan kan man då lägga in kod för att registrera 

antalet gånger någon klickat på bannern, och efter det omdirigeras besökaren 

till annonsens hemsida. Antalet annonser man kan växla mellan är obegränsat. 
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Content Rotator 

Denna komponent fungerar ungefär på samma sätt som ad rotator, men 

skillnaden är att man här använder sig av text istället för bilder. 

 

Counters 

För att hålla räkningen på olika saker kan man använda komponenten counters. 

Man kan t.ex. använda det för att hålla koll på antal besökare eller hur många 

gånger en användare har utfört vissa åtgärder som klickat på en speciell bild 

eller text.  

 

Filesystem object 

Med detta objekt kan man skapa ett textStreamObjekt. Detta är ett objekt som 

följer med VBScript. Man använder det för att skriva till eller läsa ifrån filer.  

 

Tools 

Detta är en komponent som kan användas till många olika funktioner. Bl.a. kan 

man använda den för att skapa slumptal, generera HTML-sidor, kontrollera om 

användaren är administratör av sidan eller om en speciell fil finns på 

webbplatsen. 

 

Browser Capabilities 

Med browser capabilities kan man anpassa sidorna för den webbläsare klienten 

använder. Man kan t.ex. kontrollera om webbläsaren stöder cookies, frames, 

tables mm. Jag har tänkt använda denna funktion för att se om användaren 

stöder cookies. Har man inte cookies aktiverat kan man inte använda 

webbshoppen eftersom olika köp hålls isär med hjälp av olika sessioner.  

  

 

2.2.4 GLOBAL.ASA 

Filen global.asa är en fil som skapas för att ta hand om fyrs specifika händelser 

i en webbapplikation. Dessa händelser är application_onStart, 

application_onEnd, session_onStart och session_onEnd. Mer om vad jag 

använt detta till hittar du i kapitel 3.9.3 då jag går igenom utförandet. 
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2.3  DATABASER 

Jag nämnde tidigare att en fördel med att köra ett skript på servern är det fungerar på 

vilken klient som helst oavsett vad man har för webbläsare, men en kanske ännu större 

fördel med detta är att man också kan komma åt resurser och filer som ligger lagrade 

där. Detta kan vara bra om man vill använda sig av en databas som inte är direkt 

åtkomlig för användaren. För att kunna använda sig av en databas måste man med 

koppla upp sig mot denna med hjälp av en komponent. 

 

2.3.1 ADO 

Jag har använt mig av ActiveX komponenten ADO för att koppla hemsidan mot 

en databas. ADO har en egen modell som består av en hierarki med tre objekt: 

 

Connection  

Ger oss bl.a. möjligheten att skapa en anslutning till en datakälla. 

 

Recordset  

Ger oss bl.a. möjligheten att erhålla den data som återfås vid en SQL-fråga, 

lagrad procedur eller öppnandet av en tabell. 

 

Command  

Används bl.a. till att ta emot data från en datakälla och exekvera SQL-frågor.  

 

Varje objekt äger ett antal underobjekt, egenskaper och metoder. ADO har en 

flexibel modell vilket innebär att man inte är tvungna att strikt använda hierarkin. 

Så även om Connection Object står överst i hierarkin är vi inte tvungna att 

använda detta för att skapa en recordset, utan dessa objekt går att använda var 

för sig om så önskas. Detta medför då att en anslutning automatiskt skapas till 

databasen. Fördelen med att utnyttja hierarkin är dock att samma anslutning till 

databasen då går att använda till ett flertal operationer, och utbudet av 

funktioner då ökar. [se appendix A – programkod EX3] 
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2.3.2  ODBC 

ADO bygger på en standard som heter ODBC. ODBC står för Open DataBase 

Connection och är framtagen av Microsoft. Genom att använda 

standardmetoder som ODBC behöver man inte tänka på vilken 

databashanterare eller vilka nätverk som applikationen kommer att köras på. 

Detta gör att applikationen blir tillgänglig för många fler användare och miljöer, 

och man kan utveckla program utan att i förväg behöva veta vilken 

databashanterare som kommer användas. Man kan t.ex. koppla mot MySQL 

[w2] eller MsAccess [w3]. ODBC hanterar data lagrad i en databashanterare 

med hjälp av språket SQL.  

 

 

2.3.3  SQL 

SQL växte fram ur ett relationsdatabasprojekt som IBM bedrev under 1970-

talet. Idag har SQL accepterats som officiell standard av bland andra American 

National Standars Institute (ANSI) och International Standard Organisation 

(ISO). Målet med SQL var att vilken produkt som helst ska kunna prata med 

vilken annan produkt som helst bara de använder sig av SQL. Man ska alltså 

kunna bygga applikationer som arbetar med data lagrat i ett stort antal 

relationsdatabassystem genom att använda ett gemensamt databasspråk.  

 

Även om det fanns en standard för SQL så gjorde varje databasleverantör sin 

egen version av språket för att på ett effektivt sätt kunna hantera just sin 

databas, och vissa SQL-kommandon som var framtagna för t.ex. Microsoft SQL 

server kunde därför behöva ändras för att fungera på t.ex. Oracle. För att 

komma runt detta problem samarbetade mer än 30 stora företag och bildade 

gruppen SQL Access Group.  

 

SQL Access Groups mål var att definiera en gemensam uppsättning av SQL så 

att alla databaser skulle kunna prata med varandra. Tillsammans utvecklade de 

något som kallades Common Language Interface och som förkortas CLI. 

Tidigare nämnda ODBC bygger på CLI-standarden. Ovanstående information 

och ännu mera finns att läsa på w3Schools [W4]. 
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Här nedan är en bild som ger en översikt av hur Internet, ASP och databaser är 

sammankopplade. [FIG 2.1] 

 

  

     

 

 

[FIG 2.1] – Hur Internet, ASP och databaser hänger ihop.
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2.4  PHOTOSHOP OCH VISUAL STUDIO 

Adobe Photoshop är tillsammans med ImageReady standardprogrammen för all slags 

bildbehandling för tryck och webb. Jag har använt mig av Photoshop version 7.0 för att 

redigera bilder och rita logotyper. 

 

Möjligheterna som finns att justera levels (svart- och vit nivåer) är mycket användbart 

om man vill justera ljuset på bilderna. Detta har jag använt när jag i efterhand upptäckt 

att vissa foton har blivit för mörka. Andra funktioner som jag använt är color balance och 

hue/saturation. Detta är användbart om man vill korrigera färger utan att påverka 

skuggorna i bilden. Photoshop har också mycket bra markeringsverktyg, bl.a. magic 

wand som låter dig markera en viss färg eller vissa nyanser, och mask mode som tillåter 

dig att måla en exakt markering. 

 

Visualstudio är ett kraftfullt verktyg för att utveckla webbapplikationer, och det finns bl.a. 

möjlighet att utveckla .NET applikationer på ett enkelt och strukturerar sätt. Jag har 

använt Visual Studio när jag skrivit ASP-sidor, och den inbyggda hjälpen har varit till 

stor nytta. Det finns bl.a. inbyggda funktioner för att koppla mot databaser och grafiska 

verktyg för att lägga till olika komponenter.  
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3.1  UPPLÄGG 

Förutom planering och förarbete kan man dela upp arbetet i två delar. Först en 

programmeringsdel där funktioner och grundstrukturen på sidan skulle göras. Sedan en 

design del där en grafisk profil och innehållet på sidan skulle tas fram. Eftersom 

funktionaliteten var viktigast för att sidan skulle uppfylla sitt syfte så började jag med jag 

jobba programmeringsdelen, och lade sedan den tid jag fick över på design och 

konstruktion.  

 

Man ska direkt se vad sidan handlar om och den ska innehålla följande undersidor: 

Startsida, ACDog, Företaget, Länkar, Webbshop. Startsidan ska innehålla nyheter som 

man ska kunna uppdatera i realtid utan att behöva ändra i htmlkoden. ACDog är en 

faktasida om produkterna och den ska vara information och enkel att förstå. Den ska 

också framhäva produkternas egenskaper och vara säljande. Sidan om företaget ska 

innehålla lite enklare information om Varett samt information om hur man kommer i 

kontakt med ansvariga. Sidan som innehåller länkar kommer till en början att vara 

statisk, men en funktion som gör att användare själva kan lägga till länkar kommer att 

implementeras om det finns ett behov av det. 

  

Webbshopen ska vara dynamisk och man ska enkelt kunna lägga till nya produkter och 

beskrivningar utan att behöva ändra i htmlkoden. Man ska även kunna ångra köp, och 

om köpet aldrig genomförs (kunden har lagt en produkt i kundvagnen men inte trycker 

beställ, eller stänger webbläsaren) ska dessa ofärdiga beställningar inte synas i 

ordersystemet.  

 

Vid många internetbutiker är det vanligt att man måste registrera sig innan man kan 

handla. Det kan vara smidigt att slippa skriva in sina personuppgifter och 

leveransadress om man ofta handlar, men eftersom ACDog inte är en förbrukningsvara 

och har relativt få tillbehör, är det troligt att samma kund bara handlar på sidan en eller 

ett fåtal gånger. Därför får man skriva in sin leveransadress och sina personuppgifter i 

samband med att man gör sin beställning. 
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[FIG 3.1] – Översikt av varett.se
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Härnäst följer en presentation av de olika undersidorna och hur de är sammankopplade 

med varandra. På bilden nedan kan du se en översikt av varett.se [FIG 3.1] 

 



 15

[FIG 3.2] – Här hamnar man då man går in på hemsidan för första gången.

 

 

3 UTFÖRANDE 

 

 

3.2  FÖRSTA SIDAN  

På denna sida som också kallas hem, får man ett kort introduktion till vart man hamnat 

och vad det är sidan säljer. Man kan också läsa nyheter som enkelt uppdateras via ett 

administrationssystem. Under logotypen som ligger överst på sidan finns en meny som 

där man kan navigera mellan olika undersidor. Här nedan visas en bild på hemsidan 

och förstasidan. [FIG 3.2] 
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[FIG 3.3] – Här kan man läsa om hur man använder produkterna
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3.3  AC DOG  

Här finner man en produktbeskrivning och information om vad som säljs. [Appendix B] 

Det finns också lite historia om idén bakom AC Dog, och även lite fakta om hundar och 

värmeproblem. [FIG 3.3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 17

 

 

3  UTFÖRANDE 

 

 

3.4  FÖRETAGET  

Här kan man läsa lite om Varett och dess företagsidé samt lite historia om företaget.  

Här finns också kontaktmöjligheter och information om ansvariga på företaget och för 

hemsidan. Man kan bl.a. skicka e-mail och kanske kommer även en FAQ. att hamna 

här. 

 

 

 

 

3.5  LÄNKAR  

Här finns länkar till relaterade sidor på Internet. Just nu måste man ändra i html-koden 

för att lägga till och ta bort länkar, men även om man inte är så duktig på 

webbprogrammering är det bara att kopiera en tidigare länk och ändra adressen på 

denna. Om önskemål finns kommer en funktion att lägga till länkar i 

administrationssystem implementeras. 
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[FIG 3.4] – Webbshopen med produktlistning och kundvagn
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3.6  WEBBSHOP  

Webbshoppen ligger under en egen flik och består i huvudsak av två st frames. Den 

översta kallas sortiment och är en listning på de produkter som finns att köpa, och den 

understa är en kundvagn, där du kan se de produkter du köpt och vad de kostar. [FIG 

3.4]  

 

Du kan även ångra köp eller köpa flera av samma produkt igen. Längst ned på sidan 

finns det en knapp som heter ”gå till kassan”. Skriver du inte in en siffra eller ingenting i 

rutan där det står antal returneras ett felmeddelande. [För mer information om hur detta 

fungerar se objektet ASP error i kap 2.2.2 - OBJEKT I ASP] 
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3.6.1  SORTIMENT   

 Här listas de produkter som finns i databasen. Varje produkt har ett unikt  

artikel-id, en beskrivning över produkten och ett pris. [FIG 3.5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2  KUNDVAGNEN  

I kundvagnen visas det vad man har köpt och hur mycket det kostar. Man kan 

också ta bort produkter om man ångrar sig. De köp som kunden gör registreras 

först i en temporär tabell. Detta är för att kunden ska kunna ångra sig och för att 

ej slutförda köp inte ska dyka upp i ordersystemet. De temporära 

beställningarna hålls isär av ett sessions-id som är ett slumptal varje kund 

tilldelas när de går in på sidan. [För mer information om hur detta fungerar se 

objektet session i kap 2.2.2 - OBJEKT I ASP] Förutom ett sessions-id innehåller 

tabellen även artikel-id och antalet produkter som kunden beställt. [FIG 3.6] 

 

 

 

 

 

 

 

[FIG 3.5] – Tabellen som innehåller produkter.

[FIG 3.6] – Temporär ordertabell
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3.6.3  KASSAN  

När kunden är nöjd med sina köp trycker denna på ”gå till kassan”, och kommer 

då vidare till själva beställningsdelen. [FIG 3.7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När man trycker på knappen ”beställ” sparas värdena i en kundtabell. Förutom 

fälten som syns i bilden ovan sparas även ett unikt kund-id. Samtidigt knyts den 

beställningen man gjorde på föregående sida till det kund-id man fått, och 

beställningen från den temporära tabellen tas samtidigt bort. Om man stänger 

webbläsaren utan att ha slutfört köpet rensas den temporära tabellen med hjälp 

av session_onEnd i filen global.asa. [se appendix A – programkod EX5] 

[FIG 3.7] – Här fyller man i leveransadress och betalningssätt 
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Jag var själv lite fundersam om det var nödvändigt att ta med personnummer i 

kunduppgifterna, men efter att ha pratat med Kristin på Varett så beslutade vi 

att personnummer och följande fält skulle finnas med. [FIG 3.8] 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabellen ordrar innehåller kund-id, artikel-id och antalet produkter. Anledningen 

till att ha skilda tabeller för ordrar och kundinformation är för att undvika 

redundans i databasen. [FIG 3.9] 

[FIG 3.8] – Tabellen med kunder 

[FIG 3.9] – Tabell med ordrar
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3.7 ADMINISTRATIONSSYSTEMET  

För att kunna ändra i databasen utan att behöva ha direkt åtkomst till servern 

konstruerade jag ett webbaserat administrationssystem. I detta system kan man koppla 

upp sig mot databasen för att komma åt, ändra och hämta information. De val man kan 

göra i administrationssystemet är: Visa ordrar, ändra produkter, uppdatera nyheter och 

felsökning. Dessa sidor är dessutom skyddade och man måste logga in med en 

användare och ett lösenord för att komma åt dom. 

 

3.7.1 LOGIN  

För att komma åt administrationssystemet och kunna göra ovanstående 

åtgärder måste logga in på hemsidan, och för att kunna logga in måste man ha 

en användare i databasen users.  Dessa användare ligger alltså sparade i en 

tabell i databasen, och innehåller ett unikt avändar-id, namn och lösenord.  Om 

man försöker logga in görs en sökning i databasen på både namnet och 

lösenordet. Resultatet hamnar i recordset-objektet rs. Om inloggningen lyckas 

(d.v.s. om rs innehåller den utvalda posten) tilldelas sessions-egenskapen 

Userid värdet av fältet användar-id. Om inloggningen misslyckas kommer det 

upp ett meddelande om detta och man får försöka logga in igen. [FIG 3.10]. 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS.INC 

Include-filen status.inc är den kod som kontrollerar ifall besökaren som 

efterfrågar sidan är behörig eller inte. Det görs genom att kontrollera om 

sessions-egenskapen Userid innehåller något värde eller inte. Så länge 

besökaren är inloggad behåller den sitt värde, men jag har också satt en 

timeout så man måste logga in igen om man är inaktiv i mer än 30 min. Det 

enda man behöver göra för att skydda sina sidor är alltså att inkludera 

status.inc överst på sidan som ska vara skyddad. 

 

 

[FIG 3.10] – Misslyckad login
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3.7.2 VISA ORDRAR  

Här kan man bläddra igenom de ordrar som finns och välja att skriva ut och 

eller ta bort dom. Man kan se vad kunden har valt för typ av frakt och man får 

också totalkostnaden uträknad. [FIG 3.11] 

 

 

 

 

 

[FIG 3.11] – Här kan man bläddra mellan olika ordrar
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När man väljer att skriva ut en order får man upp ett nytt fönster med vit 

bakgrund och lite annorlunda formatering som lämpar sig bättre för att skriva ut. 

Sedan är det bara att välja skriv ut i webbläsaren och man har ordersedeln 

snyggt och prydligt uppställd: [FIG 3.12] 

 

 

[FIG 3.12] – Så här kan en order se ut när den är utskriven
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3.7.3 UPPDATERA NYHETER  

På denna sida kan man lägga in nyheter som sedan syns på förstasidan. Man 

kan lägga till hur många nyheter som helst, och alla nyheter sparas i en tabell 

och har förutom ett nyhets-id, också rubrik, innehåll och datum. Man kan också 

enkelt ta bort nyheter som är gamla och inaktiva. Nedan är en bild på 

administrationssystem och tabellen för nyheterna. [FIG 3.13] 

   

 

[FIG 3.13] 
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3.7.4 UPPDATERA PRODUKTER  

På denna sida kan man som du kanske redan förstått lägga till och ta bort 

produkter i databasen. Gränssnitten för denna funktion ser precis ut som det för 

nyheterna, och enda skillnaden är att istället för rubrik har man ett 

produktnamn, och istället för brödtext har man en produktbeskrivning. 

 

  

 

3.7.5 FELSÖKNING  

Denna funktion finns här för att man ska kunna felsöka och kontrollera buggar i 

systemet. Bl.a. finns en funktion som gör att man kan tömma den temporära 

tabeller om det av någon anledning inte skulle ske automatisk. Man ska dock se 

till att ingen använder sidan under tiden man göra detta, eftersom det kan 

orsaka att ordrar inte går fram.  
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3.8 KOMMENTARER FRÅN VARETT ANGÅENDE FUNKTIONER 

Funktionerna fungerade bra och administrationssystem var enkelt att använda. Jag fick 

dock göra en del uppdateringar för att det skulle bli precis som Kristin önskade.  

 

• Ett system som räknar ut priset både med och utan moms vid beställningarna har lagts 

till. Detta för att företaget lättare kan fakturera om priset skrivs på detta sätt. [FIG 3.14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Möjlighet att skriva längre produktnamn och beskrivning på produkterna har lagts till. 

Det går nu att skriva 256 tecken istället för 50. 

 

 

• En enkel räknare för att se antal besökare har lagts till på förstasidan längst ner i högra 

hörnet. Detta är i första hand för att företaget ska se om antal träffar ökar efter 

annonsering och reklam.  

 

 

 

 

[FIG 3.14] – Priset på ordersedeln visas nu både med och utan moms
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3.9 GRAFISK PROFIL 

När jag skapade hemsidan tog jag samtidigt fram en grafisk profil för ACDog ®. Med en 

grafisk profil menas att man först sätter upp en mall för alla färgkombinationer, 

logotyper och fonter och sedan gör en designen utifrån denna.  

 

Jag hade i stort sett två idéer att välja mellan, antingen göra en gullig och lite mer 

skämtsam sida, eller att göra en stilren och lite mer företagsinriktad sida. Efter att ha 

pratat med Kristin på Varett bestämde vi att sidan skulle få en lite mer stilren och seriös 

design.  

 

 

3.9.1  FÄRGER 

Kristin ville gärna ha blåa nyanser med, och jag bestämde därför att göra sidan i 

färgerna svart, vitt, blått och beigt. Efter att ha jobbat ett tag bestämde jag mig 

också för att använda lite grönt och rött för att få mera liv i sidan. Alla färger är 

relativt matta och ger en lugnande känsla. Eftersom utskriften antagligen inte 

återger färgerna korrekt har jag också angett färgkoderna. [FIG 3.15] 

 

 

 

 

[FIG 3.15] – Färger som ingår i den grafiska profilen.
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3.9.2  FONTER 

Som stor text på logotyper har jag använt Bauhaus. Denna font tycker jag är ren 

och snygg men ändå inte tråkig. För huvudrubriker och rubriker som är inlagda i 

bilder har jag använt Arial Black. Den har jag valt för att jag tycker den är snygg 

och tydlig. Här nedan visas ett exempel på de båda fonterna. [FIG 3.16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

För vanlig text och underrubriker på hemsidan har jag valt Verdana. Verdana är 

en seriff som är lättläst och riktigt snygg. Den kan dock bli något smal om den 

skrivs i storlekar större än 12 punkter. Verdana är också en standardfont och 

finns inbyggt i stort sett alla webbläsare. Till knapparna i menyn har jag använt 

fonten Myriad. Den är lik Ariel Black men Myriads gemener har lite mer 

utdragen form, och är alltså lite mer platsbesparande [FIG 3.17].Text som 

skrivits på ljus bakgrund är alltid svart eller mörkgrå, och text som skrivit på 

mörk bakgrund är vit med svart ram runt. 

 

 

 

 

 

 

[FIG 3.16] - Bauhaus och Arial Black.

[FIG 3.17] – Så här ser en knapp i menyn ut. Fonten som använts är Myriad. 



 30

[FIG 3.18] – Logga nr ett

[FIG 3.19] – Logga nr två
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3.9.3  LOGOTYPER 

Jag tog själv fram och ritade några logotyper som jag tyckte skulle passa på 

hemsidan och reklamblad mm. Eftersom ACDog är en hundprodukt är det ett 

tema i alla logotyper. Första logotypen [FIG 3.18] ligger längst uppe till höger på 

sidan och syns i bild hela tiden. Den är gjord för att se seriös och bestämd ut. 

Detta är för att ge Varett som företag ett seriöst intryck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nästa logga är den som syns på första sidan. [FIG 3.19] Den är lite gulligare 

och ska göra att man får en positiv bild av produkten. Hunden ska se glad och 

nöjd ut. 
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[FIG 3.20] – små logotyper
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Jag har också med små figurer av människor och hundar på hemsidan. Jag tog 

med dessa för att jag tyckte att hemsidan såg lite tråkig och statisk ut. De små 

färgglada gubbarna livar upp lite granna men utan att stjäla någon direkt 

uppmärksamhet. [FIG 3.20] Placeringen av dessa är också tänkt att skapa en 

balans mellan logotyper och text vid olika frames.  
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[FIG 3.21] – Bilden har redigerats i efterhand med hjälp av Photoshop 
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3.10  BILDER 

Jag har tagit egna bilder på produkterna och även redigerat de lite i efterhand 

med hjälp av Photoshop. Underlaget som produkterna ligger på är trä, och det 

tycker jag ger ett lite mer exklusivt intryck. Här nedan syns lite bilder före och 

efter redigering. På den nedersta bilden har mörka partier i bilden har ljusnats 

upp, och kylklabbarna har gjorts helt vita och rena [FIG 3.21].  
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[FIG 3.22] – Så här ändrar man färg på överdragen.
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På denna bild har hue&saturation verktyget använts för att byta färg på 

överdraget. Själva madrassen markeras ganska enkelt med hjälp av verktyget 

Magic Wand. [FIG 3.22] 
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[FIG 3.23] – Ny bild på första sidan utan kylklabbar 
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3.11  KOMMENTARER FRÅN VARETT ANGÅENDE GRAFISK PROFIL OCH DESIGN  

Kristin på Varett var mycket nöjd med designen, men hade självklart lite synpunkter på 

vad som skulle kunna göra den bättre.  

 

 

• En ny undersida kallad köpvillkor har lagts till. Här kan man läsa om avtal, fraktpriser, 

reklamationer mm. Denna information låg tidigare som länk under webbshopen, men 

Kristin tyckte det var så pass viktigt att det förtjänade en egen undersida. 

 

 

 

• Bilden på förstasidan innehåller nu inte några kylklabbar. [FIG 3.23] Detta för att Kristin 

tyckte det kunde vara lite missledande eftersom de själva inte tillverkar denna produkt 

även om de säljs i webbshoppen. Jämför med äldre bild på förstasidan [FIG 3.2] 
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[FIG 3.25] – acDog stavas numera AC Dog

[FIG 3.24] – Företagsnamnet syns nu tydligt i högra hörnet.
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• Företagsnamnet Varett står nu mer tydligt längst upp i högra hörnet. [FIG 3.24] Detta för 

att det tidigare kunde vara svårt att koppla om företaget heter Varett eller AC Dog. 

Jämför med äldre bild på förstasidan [FIG 3.2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alla logotyper som det stod acDog har ändrats till AC Dog. [FIG 3.25] Detta beroende 

på att AC står för något speciellt. (förutom Air Condition)  
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4  RESULTAT OCH UTVÄRDERING 

 

 

4.1 UPPFYLLDA MÅL 

Grundkraven från Varett var att skapa en snygg och proffsig hemsida med möjlighet att 

beställa produkter online.  

 

Jag anser att dessa krav är uppfyllda. Sidan har alla funktioner som var tänkte från 

början, och både webbshop och administrationssystem fungerar bra. När det gäller 

designen verkar Kristin vara mycket nöjd, och hemsidan blev också klar till utsatt tid.  

 

 

 

4.2  BUGGAR 

Det finns en bugg i ordersystemet som gör att detta inte kan vara helt tomt på ordrar, för 

då får den förste personen som gör en ny beställning ett felmeddelande trots att ordern 

går fram. Detta har nu en temporär lösning, och fungerar så att det finns en tom order 

som ligger i databasen men som inte syns i ordersystemet.  

  

 

 

4.3 FRAMTIDEN 

Hemsidan kommer som jag tidigare nämnt att läggas upp på ett webbhotell, och 

kommer att kunna börja användas i slutet på juni. Jag kommer att hjälpa till med 

lanseringen, och självklart svara på frågor om något skulle krångla, men annars lämnar 

jag över administrationen till Varett från och med nu. 

 

Sidan är i detta skede lätt att uppdatera med nya produkter, och man kan utan att 

behöva ändra i koden enkelt lägga till nyheter och annat. Jag hoppas att detta gör att 

man kan använda sidan utan att behöva ändra i koden ett relativt långt tag framöver.  
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4  RESULTAT OCH UTVÄRDERING 

 

 

4.4 EGNA REFLEKTIONER 

Jag tycker att detta projekt har varit mycket lärorikt från min synvinkel. Jag har fått 

tillämpa många olika moment från min utbildning, och det känns roligt att ha gjort något 

som faktiskt kommer användas. Jag har också fått känna på hur det är att jobba som 

egen konsult mot ett företag på ett mer professionellt sätt. Det kan vara en nyttig 

erfarenhet om man vill starta eget företag i framtiden.  

 

Tack för visat intresse! 
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5  ORDLISTA 

 

 

ASP 
Active Server Pages. En teknologi designad av Microsoft för att kunna skapa kraftfulla och 
dynamiska webbapplikationer. 
 
 
VBSCRIPT 
Utvecklat av Microsoft och är en förenklad skriptversion av programmeringsspråket Visual 
Basic. VBscript är standardspråket för ASP 
 
 
JSP  
Java Server Pages. Språk för dynamiska webbapplikationer liknande ASP. JSP bygger på Java 
istället för Visual Basic. 
 
 
PHP 
Hypertext PreProcessor. Språk för dynamiska webbapplikationer liknande ASP. Gratis och open 
source. 
 
 
HTML 
Förkortning av Hyper Text Markup Language och är ett enkelt språk för att publicera och 
formatera data på Internet. 
 
 
ODBC 
Open DataBase Connection. Standard utvecklad av Microsoft som gör att man kan köra vilken 
databashanterare eller vilka nätverk som helst oberoende av språk. 
 
 
SQL 
Structured Query Language. Ett språk för att hämta och skriva information till databaser. 
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7  APPENDIX A 

 

 

PROGRAMKOD – EX1 

  

UTFRAG FRÅN SORTIMENT.ASP 

 

sql = "SELECT * FROM produkter" 

rs.Open sql,conn 

%> 

 <TABLE border="0"> 

<FORM action="kundvagn.asp" method="get" target="bottomframe" onSubmit="return 

clearForm(this);"> 

 

<TR><TD width="300">&nbsp;<%=rs("beskrivning")%></font></TD> 

<TD width="80" align=right>&nbsp;<%=rs("pris")%> kr 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></TD> 

 <TD width="20"><input type="text" name="antal" size="2"></TD> 

 <TD width="20"><input type="submit" value="köp"></TD> 

 <TD><input type="hidden" value=<%=rs("beskrivning")%> name="beskrivning"></TD> 

 <TD><input type="hidden" value=<%=rs("AID")%> name="artnr"></TD> 

<TD><input type="hidden" value="laggtill" name="starta"></TD> 

</FORM></TR></TABLE>     

 <% 

rs.movenext  

loop 

conn.close 

%> 

  

UTFRAG FRÅN KUNDVAGN.ASP 

 

<%@ Language=VBScript %> 

<% 

REM Hämtar data från formuläret i sortiment.asp 

sAction = CStr(Request.QueryString("starta")) 

sArtnr = Cint(Request.QueryString("artnr")) 

sBeskrivning = CStr(Request.QueryString("beskrivning")) 
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7  APPENDIX A 

 

 

PROGRAMKOD – EX2 

  

UTFRAG FRÅN KUNDVAGN.ASP 

 

REM om kunden inte skriver in en siffra som värde retuneras ett felmeddelande 

on error Resume Next  

sAntal = Cint(Request.QueryString("antal")) 

if err then 

 %> 

DU SKREV INTE IN ETT KORREKT ANTAL 

<% 

end if 
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7  APPENDIX A 

 

 

PROGRAMKOD – EX3 

 

UTFRAG FRÅN KUNDVAGN.ASP 

 

REM conn skapar en lokal instans av objecktet Connection 

set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

 

REM öppnar databasen 

conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & 

Server.MapPath("acdog.mdb") 

 

REM rs skapar en lokal instans av objecktet Recordset 

set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

  

sql = "SELECT * FROM temp WHERE AID = " &sArtnr& " AND SID = " &sSession 

rs.Open sql,conn 
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7  APPENDIX A 

 

 

PROGRAMKOD – EX4 

 

UTFRAG FRÅN KUNDVAGN.ASP  

 

REM skapar ett sessionID för att hålla isär olika kunder 

sSession = Session.SessionID  

 

sub LaggTill() 

  

set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & 

Server.MapPath("acdog.mdb") 

set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

  

sql = "SELECT * FROM temp WHERE AID = " &sArtnr& " AND SID = " &sSession 

rs.Open sql,conn 

  

if (rs.EOF) then 

sql = "INSERT INTO temp(SID,AID,antal) VALUES ('" &sSession& "','" &sArtnr& 

"','" &sAntal& "')" 

  conn.Execute(sql) 

else 

  nAntal=rs("antal") 

  tAntal=sAntal+nAntal 

  sql = "UPDATE temp SET antal = " &tAntal& " WHERE AID = " &sArtnr  

  conn.Execute(sql) 

end if 

 conn.Close 
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7  APPENDIX A 

 

 

PROGRAMKOD – EX5 

 

UTFRAG FRÅN GLOBAL.ASA 

 

<OBJECT RUNAT=Server SCOPE=Application ID=cn PROGID="ADODB.Connection" 

VIEWASTEXT> 

</OBJECT> 

 

<script language=vbscript runat=server> 

Sub Session_OnEnd 

cn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & 

Server.MapPath("acdog.mdb") 

sql="DELETE * FROM temp WHERE SID=" & session.sessionid 

cn.execute(sql) 

cn.close 

set cn=nothing 

End Sub 

</script> 
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7 APPENDIX B 

 

 

PRODUKTINFORMATION – AC DOG 

Kyldynan AC Dog är konstruerad med ett vattenavvisande tyg och isolerande stoppning. Den 

kan laddas med 6 eller 8 kylklabbar, beroende på ras/storlek/förhållanden. Måtten är 40x50 cm 

och passar stor som liten hund. Som bilden visar nedan kan ACDog vikas på många olika sätt 

för att passa alla sorts utrymmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kan stoppa 6 eller 8 kylklabbar i dynans kanaler. Man stoppar därefter hela dynan i frysen. 

Sedan plockar man fram AC Dog och lägger den där din hund behöver den. Hunden väljer själv 

kylbehovet genom att nyttja hela eller delar av kyldynan. Du håller din hund sval i minst 6 

timmar. 
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7  APPENDIX B 

 

 

  

Självklart ska kyldynan vara bekväm att sitta på och snygg att se på. Överdrag i bilklädsel finns 

som tillbehör. Måtten är 40 x 50 cm.  

 




