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Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört hos företaget TEFK i Sjövik och ligger under utbildningen för 
Medie- och kommunikationsteknik vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. 

Examensarbetets syfte var att utveckla en webbplats och skapa en grafisk profil åt TEFK. 
Målet var att webbplatsen skulle kunna administreras av personal på företaget och ha en 
tilltalande design. De hade ett behov av att kunna visa upp sina produkter på ett smidigt sätt 
och att kunder skulle ha möjlighet att beställa varor direkt via webbplatsen. Den grafiska 
profilen skulle ge företaget en tydlig bild utåt mot sina kunder då de haft problem med detta 
tidigare. 

Resultatet blev en webbplats som presenterar företaget, produkter och där kunderna kan 
skicka in order på utvalda produkter. Webbplatsen är utvecklad i ASP.NET och kan 
uppdateras och administreras via ett enkelt gränssnitt från vilken dator som helst med en 
Internetanslutning. Företaget har nu tydliga riktlinjer för hur grafiskt material skall användas. 
Utifrån dessa riktlinjer har vi tagit fram visitkort m.m. Allt material har dessutom färdigställts 
för tryck då tidigare material inte varit avsett för detta ändamål. 

Slutligen kan nämnas att vi och företaget blivit väldigt nöjda med resultatet och det skall 
bli intressant att se hur materialet och webbplatsen kommer att bemötas av företagets kunder. 

Denna rapport ger en beskrivning av det arbete som utförts. 

Abstract 
This is a degree work, connected to the education Media and Communication engineering at 
the University of Linköping, and is made for TEFK a furnishing company in Sjövik. The 
purpose of this degree project is to create a visual identity and to develop a databasedriven 
website. The goal was to clarify the visual identity and to build an appealing website that 
could be administrated by the company. They had a need to present their products and to let 
their customers be able to order directly through their website. The website also had to serve 
as a part of the marketing by informing the visitors about the company. 

The result became a website developed in ASP.NET that presents the company and its 
products and lets the costumers place orders. Further they now have an interface for easy 
management of the website and its content. The company has guidelines on how to produce 
graphical content. On the basis of these guidelines we produced a new businesscard and 
document templates for common communication. 

In the end both we and the company are very satisfied with the result with this degree 
project. This thesis describes the work that has been done. 



 
 

Förord 
Vi som utfört examensarbetet, Jonas Kastebo och Eric Pettersson, har studerat 
högskoleingenjörsutbildningen Medie- och kommunikationsteknik vid Linköpings universitet 
Campus Norrköping. Nu avslutar vi utbildningen med ett examensarbete åt 
inredningsföretaget TEFK. Efter 10 veckors arbete är vi äntligen färdiga och presenterar här 
det färdiga resultatet.  

När vi började hade vi många tankar och idéer om vad vi ville göra men att bygga en 
fungerande webbplats och dessutom göra en grafisk profil visade sig kräva mer tid och arbete 
än vi trodde när vi började. Efter många veckors hårt slit blev examensarbetet färdigt och vi är 
själva nöjda med resultatet. 

 
Vi vill tacka alla som stöttat oss under projektet, speciellt de som korrekturläst rapporten och 
Tony Pettersson på TEFK som gav oss möjligheten att genomföra detta examensarbete. Vi 
vill även tacka vår handledare Tommie Nyström som ställt upp med en hel del tankar kring 
den grafiska profilen. 
 
Norrköping den 27 oktober 2006 
 
Jonas Kastebo och Eric Pettersson 
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1 Inledning 
Detta examensarbete beskriver inte hur man skapar en grafisk profil och webbplats. 
Inriktningen har varit att skapa en färdig produkt istället för att beskriva ett tillvägagångssätt. 
Vi har försökt tillämpa de saker vi lärt oss under utbildningen i ett projekt, istället för att göra 
en manual eller enbart en vetenskaplig studie, men vi har ändå fått ta in en hel del nya 
kunskaper i och med att tekniken utvecklas väldigt fort. Men trots detta ska vi försöka 
beskriva hur vi arbetat och hur saker och ting fungerar när man tar fram en grafisk profil och 
utvecklar en databasdriven webbplats. Vi kommer att beskriva de olika tekniska hjälpmedel vi 
använt oss av, vad de innebär och vad det har inneburit för oss att använda dem.  

Vår handledare under examensarbetet har varit Tommie Nyström från Institutionen för 
Teknik och Naturvetenskap på campus Norrköping, Linköpings universitet. 

1.1 Bakgrund 
Det hela började med att vi för några år sedan när vi började på Medie- och 
kommunikationsprogrammet gjorde ett lite projekt för TEFK, lokaliserat strax utanför 
Göteborg. 

Vi skapade en enkel hemsida utifrån de kunskaper vi hade då. Under åren har vi hållit 
kontakten med företaget och när examensarbetet närmade sig kom vi med förslaget att 
utveckla en ny webbplats och förbättra och ta fram en tydligare grafisk profil. 

Internet används allt mer i sökandet efter fakta. Idag förväntar sig de flesta att ett seriöst 
företag ska finnas representerat på Internet, att man via deras webbplats skall kunna få kontakt 
och få en överblick av deras verksamhet. 

TEFK är ett litet business to business företag som arbetar med försäljning av textiler och 
möbler. De vill nå ut bättre på Internet för att kunna marknadsföra sig där och på så sätt kunna 
växa. Samtidigt behöver företaget uppdatera sin grafiska profil för att få en mer enhetlig 
kommunikation med sina kunder. Syftet med examensarbetet är att kunderna skall känna igen 
företaget oavsett vilket medium som används för kommunikation.  

På TEFK såg man möjligheten att nå nya kunder samt kunna ge bättre service till redan 
etablerade genom en tydligare webbplats där de kan se produkter med möjlighet att kunna 
skicka order direkt utan att behöva ta personlig kontakt varje gång. Viljan hos TEFK var 
också att de själva skulle kunna underhålla och uppdatera webbplatsen. 

Många av företagets konkurrenter finns idag på nätet. För att väcka uppmärksamhet och 
locka till sig nya kunder behöver sidan därför ha en egen personlighet samtidigt som den 
måste vara överskådlig och lättnavigerad. 

1.2 Syfte 
Syftet för oss är att använda de under utbildningen förvärvade kunskaperna för att omarbeta 
företagets nuvarande hemsida och ta fram en tydlig grafisk profil. Genom detta hoppas 
företaget kunna nå nya kunder och växa, genom att på ett smidigare sätt visa upp sina 
produkter, hantera och skapa kontakter med sina kunder. 

Webbplatsens syfte är att ge information om företaget, dess produkter och tjänster. Den ska 
vara ett levande kommunikationsmedium mellan företaget och deras kunder. En administrativ 
del ska göra det enkelt för företaget att administrera innehållet på webbplatsen för att hålla 
den levande och hela tiden aktuell. 

Syftet med den grafiska profilen är att skapa ett enhetlig och ett tydligt ansikte utåt. Den 
ska underlätta arbetet vid framtagning av trycksaker och annat presentationsmaterial. 



Grafisk profilering och utveckling av en databasdriven webbplats.  
Examensarbete i medie- och kommunikationsteknik vid Linköpings universitet, Campus Norrköping 2006. 
 
 

2 

1.3 Frågeställning 
Hur skapar man en intressant och effektiv webbplats som får kunderna att stanna kvar och 
återkomma?  
 

• Vilka tekniker finns för att lösa detta och vilka är mest lämpade?  
• Ska de anställda kunna sköta vissa delar av webbplatsen själva och vad krävs i så fall?  
• Hur profilerar sig företaget idag och hur vill de se ut i framtiden?  
• Kommer det att uppstå några större kostnader eller organisatoriska förändringar för 

företaget? 

1.4 Avgränsningar 
Då vi åtog oss examensarbetet hade vi många idéer och tankar om vad vi ville göra men vi 
insåg ganska snart att tiden inte skulle räcka till och att det skulle bli alldeles för stort. I 
arbetet med den grafiska manualen har vi fått med det mesta men vi saknar delar, som skulle 
kunna finnas med. Då vi har inriktat oss på att skapa en fungerande webbplats, kommer delar, 
som saknas, att tillkomma senare men dessa kommer att ligga utanför examensarbetet. Bland 
annat saknas mall till en mapp för utskick från företaget och riktlinjer för utskick via e-post. 

Från början hade vi tänkt ha kundlogin för att endast godkända kunder skulle ha möjlighet 
att beställa produkter via webbplatsen. Denna del föll dock bort då arbetet med att ta fram 
sidan visade sig komplicerat och tidskrävande. Redan när vi startade projektet bestämde vi oss 
för att vi skulle inrikta oss på att skapa en färdig produkt åt företaget och därmed göra vissa 
avgränsningar inom användbarhetsområdet.  
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1.5 Metod och upplägg 
Här nedan återfinns en beskrivning av hur vi planerat och gått tillväga innan vi satte oss ner 
och utförde det praktiska arbetet. Projektet genomgick i stort sett fyra faser.  

1.5.1 Problemställning/Kravspecifikation 
För att ta fram en problemställning och lufta våra idéer hade vi ett möte med TEFK. Innan 
mötet hade vi kontakt med företaget via telefon och e-post för att reda på deras kunskapsnivå 
och även deras idéer om webbplatsen. Då kunskapen inom detta område inte var speciellt stor 
hos TEFK beslutade vi att på det första mötet presentera en idé för dem som de sedan kunde 
komma med förslag och ändringar på. Utifrån detta möte formades sedan problemställningen 
och en kravspecifikation som vi arbetat efter. 

1.5.2 Litteraturstudie 
När problemställningen var utstakad fördjupade vi oss i litteratur inom området för att kunna 
komma fram till ett bra lösningsförslag. Vi tittade på en del olika tekniker och möjliga 
lösningar för de problem vi stod inför. Då projektet innebar mycket kodande har studierna av 
litteraturen följt med oss genom hela projektet. Mer om den litteratur som vi använt oss av 
återfinns under kapitlet Referenser. 

1.5.3 Lösningsförslag 
Efter studierna av olika tekniska lösningar och med hänsyn till kravspecifikationen som fanns 
tillhands, presenterade vi ett lösningsförslag för TEFK. Efter detta startade det praktiska 
arbetet med att skapa en webbplats och en grafisk profil [se bilaga A och B]. 

1.5.4 Praktiskt arbete 
När vi arbetat fram ett lösningförslag som företaget också var nöjda med startade vi det 
praktiska arbetet. Detta arbete bestod av framtagningen av den grafiska profilen och 
programmeringen av webbplatsen. Mer om detta återfinns under kapitlet Genomförande. 

1.5.5 Sammanställning av rapporten 
Slutligen sammanställde vi allt arbete i rapporten och tack vare att vi skrivit en del under 
arbetets gång gick detta smidigt. 

1.6 Diskussion kring källor 
Inom det område vi utfört vårt examensarbete finns det en hel del litteratur att välja på. Under 
arbetet med webbplatsen har vi främst använt oss av dokumentationer och handledningar på 
Internet. Genom att använda oss av Internet har vi haft litteratur som är uppdaterad, då det 
inom detta område händer mycket väldigt snabbt. I skapandet av den grafiska profilen har vi 
använt oss av litteratur i form av böcker och handledning från tryckerier och vår handledare. 

Kritik angående källorna kan i vissa fall vara svår att ge då vi använt oss av regler eller 
regelverk från statliga myndigheter tex vad gäller utformning av fakturor etc. Det som kan 
sägas är att inom blocket för webbplatsen finns det naturligtvis en massa olika sätt att skapa 
lösningar på och vi har valt dessa efter våra kunskaper och den hjälp vi har hittat över 
Internet. Angående den grafiska profilen har många åsikter om olika valmöjligheter och 
tekniker kommit fram. Vi har försökt att ta till oss allt och gjort våra val med tanke på hur 
företaget skulle vilja ha det för att fungera på bästa sätt. Här har också en fråga om kostnader 
kommit in då vissa sätt blir dyrare än andra. 
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1.7 Tidsplan 
När vi började hade vi en tanke på hur lång tid det skulle ta att genomföra examensarbetet 
men det visade sig ganska snart att vi underskattat tiden vi behövde. Då vi inte har någon 
tidigare erfarenhet av arbete med liknande projekt har vi inte kunnat sätta specifika tidsramar 
utan fått göra större och mer generella planeringar av projektet. Vi har jobbat efter den 
generella planeringen och löst problem allt eftersom vi blivit klara med andra.  

1.8 Disposition 
Rapporten inleds med en teoridel för att få läsaren att bättre förstå hur genomförandet gått till. 
Här tas tekniska termer upp och även en del om användarvänlighet då man skapar en 
webbplats. Därefter följer genomförandet, som behandlar arbetet med att skapa en webbplats, 
och framtagningen av det grafiska materialet. Den avslutande delen innehåller en diskussion 
om projektet samt en presentation av resultatet och en diskussion kring detta. Sist i rapporten 
återfinns referenser och bilagor. 



Grafisk profilering och utveckling av en databasdriven webbplats.  
Examensarbete i medie- och kommunikationsteknik vid Linköpings universitet, Campus Norrköping 2006. 
 
 

5 

2 Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel innehåller en övergripande beskrivning av de programvaror, 
programmeringsspråk och tekniker vi har använt oss av vid arbetet med vårt examensarbete. 
Genom att ge läsaren lite grundförståelse om tekniken, hoppas vi att läsaren lättare kommer 
att kunna följa med i genomförandekapitlet. 

2.1 Genomgång av programvaror 
Under vårt examensarbete har vi använt oss av en hel del program som har underlättat vårt 
arbete. Här nedan följer en kort beskrivning av de program vi använt och som vi tycker är 
värda att nämna lite extra, inom webbprogrameringen och det grafiska arbetet. 

2.1.1 Microsoft Visual Studio 2005 
Detta är en utvecklingsmiljö från Microsoft och används väldigt mycket inom producerandet 
av webbapplikationer.  

Med Visual Studio kan man utveckla både PC-baserade applikationer för Microsoft 
Windows och Internetanpassade distribuerade applikationer. 

Det finns här en rad med hjälpmedel och färdiga mallar för att slippa behöva skriva all kod 
helt själv. Genom att programmet använder sig av .NET-ramverket har man fått tillgång till 
många hjälpmedel. 

Förutom stödet för en hel del programmeringsspråk kan man även bygga upp hela 
webbplatsen i Visual Studio. Detta innebär att man slipper skapa designen i ett annat program 
vilket gör det enkelt att arbeta i större projekt med både design och programmering under en 
och samma plattform. Det går även att jobba direkt mot en server. Man kan redigera en hel 
webbplats utan att behöva ha filerna lokalt på datorn. 

2.1.2 Dreamweaver MX 2004 
Detta verktyg liknar Visual Studio 2005 men är inriktat på att enbart skapa webbapplikationer. 
Dreamweaver är i dag mer eller mindre standardprogrammet för att utveckla webbplatser.  

Programmet har ett väldigt bra stöd för CSS1 och annat som har med utveckling av 
hemsidor att göra. Det finns några nackdelar med programmet och det är att det saknas stöd 
för programmering i .NET. Annars har det väldigt bra möjligheter för kodning och det finns 
även här, precis som i Visual Studio 2005, en hel del färdiga objekt som det bara är att dra in 
för att utvecklare ska slippa skriva allt själva. 

Programmet är fullt av funktioner för att importera befintliga projekt och skapa nya projekt 
för hela webbplatser som man via programmet både kan uppdatera separat och kontinuerligt. 
Från gränssnittet kan man redigera filer som man kan uppdatera till webbhotellet direkt efter 
att man ändrat dem, utan att behöva använda exempelvis ett separat ftp-program. 

                                                 
 
 
 
 
 
1 Se kapitel 2.2.3 CSS. 
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2.1.3 PhpMyAdmin 
Detta är ett grafiskt gränssnitt till MySQL där man kan göra det som behövs för att 
administrera databaser. Man kan till exempel skapa nya databaser, tabeller och definiera fält 
med mera. Oftast återfinns detta program installerat hos en leverantör av serverplats för en 
webbplats, då det är ett gratis alternativ direkt kopplat till att användas mot MySQL. 

2.1.4 W3C-validator 
Detta är en tjänst som World Wide Web Consortium, W3C, tillhandahåller. Genom denna 
webbapplikation har man möjlighet att kontrollera att den kod man skrivit i HTML, XHTML 
eller CSS med mera, är korrekt skriven enligt den standard som blivit framtagen för dessa 
språk.  

Om man blir godkänd enligt W3C-validator kan man oftast räkna med att hemsidan, 
webbplatsen kommer att fungera korrekt i det flesta webbläsare. 

2.1.5 Adobe Illustrator CS 
Detta program tillhör kategorin illustrationsprogram som är till för att skapa objektbaserad 
grafik för allt från webb till tryck. Det används ofta för att skapa illustrationer av olika slag.  

Fördelen med att använda ett objektbaserat program är att det är möjligt att skala om bilden 
hur man vill utan att förlora något i bildens kvalitet. I vårt fall har vi använt det för att skapa 
gränssnittet för webbplatsen och vid framtagningen av grafiskt material. Det kan användas till 
det mesta inom den grafiska produktionen. 

2.1.6 Webbläsare 
Detta program som också kallas browser, är ett program som visar och tolkar HTML-kod 
skriven för presentation på en webbplats. 

Exempel på webbläsare är Internet Explorer och Mozilla Firefox som är bland de 
vanligaste idag. När man utvecklar en webbplats är det viktigt att skriva koden för 
presentationen i webbläsaren, så att det ser likadant ut i alla webbläsare. Detta kan vara ett 
ganska tidskrävande jobb då olika tillverkare av webbläsare tolkar de standarder, som W3C 
ligger bakom, olika och har egna idéer på hur vissa saker skall tolkas. 

2.1.7 Adobe Indesign CS 
Indesign är ett kraftfullt sidlayoutprogram som är väl integrerat med Adobes övriga produkter 
såsom Illustrator beskrivet ovan.  

I programmet skapar man trycksaker till exempel en tidning eller som i vårt fall en grafisk 
manual. Man kan göra alla inställningar som behövs för tryck i programmet och den färdiga 
filen är bara att skicka per e-post till tryckeriet. Det går att redigera text i programmet men det 
lämpar sig inte för detta ändamål utan tanken är att det ska användas för sammanställning av 
texter och bilder till färdiga dokument. Man skapar en sidlayout. 

2.1.8 Microsoft Word 
Detta är ett ordbehandlingsprogram och ska enbart användas till detta. Lämpar sig som sagt 
utmärkt att skriva alla texter för till exempel en tidning för att sen importeras och finjusteras i 
ett sidlayoutprogram. Det fungerar utmärkt att producera texter fram till färdigt textmanus 
men är direkt olämpligt att användas som trycksaksoriginal. 
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2.2 Använda språk och tekniker för webbplatsen 
Här följer en presentation av de språk och tekniker som vi använt oss i utvecklandet av själva 
webbplatsen. Vi kommer bara att ge en övergripande bild då det annars lätt kan bli väldigt 
mycket att skriva. Den intresserade läsaren rekommenderar vi att leta upp mer information 
själv. 

2.2.1 ASP.NET 
ASP.NET 2.0, benämns ASP.NET, används för att bygga dynamiska hemsidor och är 
utvecklat av Microsoft. Det ger upphov till ett naturligt gränssnitt mot databaser för att hämta 
och lagra information för dynamiska sidor. 

ASP.NET bygger på IIS (Internet Information Services) och .NET ramverket. Detta gör att 
man får tillgång till alla klassbibliotek och ramverkets alla inbyggda funktioner. En av de 
största fördelarna är att det är komponent- och händelsebaserat och att det bygger på 
fullfjädrade programspråk, istället för, som många av alternativen gör, på scriptspråk.  

ASP.NET ersätter idag helt ASP, Active Server Pages, och är idag marknadens snabbaste 
sätt att bygga webbapplikationer på.  

Den nya tekniken är betydligt enklare att använda än tidigare ASP-tekniker, då 
kommunikationen mellan användaren och applikationen byggs på att det vid varje 
användaraktivitet produceras en händelse som applikationen kan reagera på [se figur 1]. 
 

 
Figur 1 – Händelsecykeln i ASP.NET. 

 
Vanliga HTML-sidor är tillståndslösa vilket innebär att de inte kommer ihåg vad användaren 
gjort eller valt mellan anrop till servern, detta är en av anledningarna till varför man använder 
sig av cookies idag.  
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I en cookie sparas inställningarna eller tidigare val som användaren gjort och man kan 
därmed anpassa en sida eller komma ihåg användarens inmatade data. Nackdelen med denna 
teknik är att allt lagras på användarens dator och detta har blivit ett problem då filen kan 
manipuleras och att företag idag har börjat förbjuda sina anställda att använda cookies.  

I ASP.NET kan man komma runt detta problem genom att man istället sparar användarens 
val och annan data i s.k. sessions state, tillståndsdata tillgänglig för en anslutning mot servern, 
eller i application state, tillståndsdata tillgänglig för hela webbapplikationen. Genom dessa 
sparar man all information på servern istället, vilket gör att säkerheten höjs drastiskt då den 
inte kan manipuleras. 

Sessioner fungerar så att när en ny klient anropar applikationen skapas en session för 
denna. Varje klient kör alltså sin egen session, vilken lever så länge som klienten är aktiv. 

Något som är viktigt att tänka på för sessionsdata är att den inte ska bli för stor eftersom en 
session skapas för varje användare. Detta kan innebära att prestanda sjunker på servern när 
många användare ansluts till webbplatsen samtidigt. 

 
Inställningar för en webbapplikation sköts från en XML-fil (Web.config) som ligger i samma 
mapp på servern som applikationen man vill styra. Detta innebär att man inte behöver göra 
några inställningar i IIS utan alla inställningar blir specifika för just denna webbplats. 
ASP.NET ger dessutom mycket bättre prestanda då all kod kompileras första gången de körs 
och lagras i primärminnet vilket ger snabbare åtkomst. 
 
Händelsehanteringen kan nu helt separeras från HTML-koden och presentationen  placeras då 
i så kallade code behind-filer, detta ger möjligheter för en webbdesigner att arbeta parallellt 
med en programmerare som skapar koden för händelsehanteringen.  

Själva HTML-koden, som ska beskriva gränssnittet, placeras i aspx-filer och i dessa länkar 
man till code behind-filen för att webbservern ska veta vilken fil det är som sköter 
händelsehanteringen. Detta gör att man lättare kan läsa koden och se vilka funktioner den har 
och även ha lättare överblick på själva HTML-koden. 
 
I och med ASP.NET introduceras något som kallas serverkontroller. De gör att vanliga 
uppgifter som att skapa inmatningsformulär, tabeller, grupper med radioknappar m.m. blir till 
en väldigt enkel procedur. Använder man dessa kontroller behöver man inte tänka på den rätt 
avancerade HTML-koden som man annars måste skriva utan dessa skapas av ramverket.  

Behöver man mer avancerade saker som till exempel presentation av data från en databas 
finns det även färdiga kontroller för detta. Genom att använda dessa kontroller kan utvecklare 
fokusera på vad som skall hända då kontrollerna genererar HTML-koden  och i vissa fall även 
JavaScript som är nödvändiga för att uppgiften skall lösas. 

Kontrollerna är annorlunda representerade i själva HTML-koden på servern, där de är 
representerade som XML-element. När besökare på webbplatsen begär upp sidan och den 
exekveras på servern, körs först den bakomliggande koden som kompilerats och sedan 
genereras HTML-koden till besökaren. Nästa gång sidan anropas ligger den kompilerade 
koden redan lagrad i minnet så nu behöver servern bara generera HTML-koden.  

I bilden nedan ligger serverkontrollerna Label, HyperLink, Image och TextBox i en vanlig 
HTML-sida [se kodexempel 1].  
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Kodexempel 1 – Några vanliga serverkontroller som de ser ut under utvecklingsfasen. 

 
När dessa kontroller visas i besökarens webbläsare blir resultatet en span-tag och två input-
taggar [se kodexempel 2]. 

 

 
Kodexempel 2 – Exempel på hur serverkontrollerna representeras i webbläsaren. 

2.2.2 XHTML 
XHTML (eXtensible Hyper Text Markup Language) är det uppmärkningsspråk som tar vid 
där HTML slutar. Det styr alltså hur informationen på webbplatsen skall presenteras.  

Som det ser ut nu kommer inte HTML (Hyper Text Markup Language) att uppdateras i sin 
nuvarande form utan man övergår mer till att använda sig av XHTML och genom detta blir 
utvecklandet av en webbplats mer framtidssäker än att använda sig av vanlig HTML. 

XHTML drar nyttan av XML, vilket innebär att ett dokument är väl strukturerat. Tack vare 
detta blir dokumentet även framåt- och bakåtkompatibla. Med andra ord ska de fungera med 
både äldre och nyare webbläsare.  

Att använda sig av XHTML är inte svårt om man har bakgrund av vanlig HTML. Det är 
några saker som skiljer sig åt och det tänkte vi ta upp här nedan. De som inte har erfarenhet av 
HTML rekommenderas att läsa mer på egen hand. 

För att underlätta för webbläsaren och dessutom göra webbplatsen snabbare börjar man 
varje dokument med att skriva in en doctype. Detta innebär att man talar om vad det är för 
slags kod som man använder sig av för att presentera informationen på webbplatsen. 

 

    <div> 
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label> 
         
        <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server">HyperLink</asp:HyperLink> 
         
        <asp:Image ID="Image1" runat="server" /> 
         
        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox> 
         
</div> 

<div> 
        <span id="Span1">Label</span> 
         
        <a id="A1">HyperLink</a> 
         
        <img id="Img1" src="" style="border-width:0px;" /> 
         
        <input name="TextBox1" type="text" id="Text1" />         
         
</div> 
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Det finns i huvudsak tre stycken olika doctypes [se kodexempel 3]. När man lägger in någon 
av dessa i ett dokument valideras de mot W3C’s riktlinjer för att se om dokumentet följer de 
regler som gäller för denna doctype.  
 

• Strict innebär att man måste sköta all formatering av hur webbplatsen skall se ut i en 
CSS. Man måste alltså hålla isär innehåll från layout.  

• Transitional skulle man kunna säga är en övergång från det gamla till det nya och om 
man använder sig av denna tolereras en del formatering i koden. Däremot är inte 
tillägg som stöds av enbart vissa webbläsare tillåtna.  

• Frameset innebär att man även har tillåtelse att använda sig av så kallade frames för 
att bygga upp sin hemsida. 

 

 
Kodexempel 3 – De olika doctypes som finns för XHTML. 

 
Nedan visas hur ett minimalt dokument kan se ut i XHTML [se kodexempel 4]. Genom att 
använda sig av XHTML garanteras att sidan inte kommer att innehålla några fel i strukturen 
av dokumentet, då man under utveckling kommer att märka direkt om man glömt något för då 
visas helt enkelt inte sidan. 
 

 
Kodexempel 4 – Dokument skrivet i XHTML format. 

 
Några regler som gäller för XHTML är att det måste vara ett dokument med korrekt nästlade 
taggar. Uppmärkningar av dokumentet får alltså inte överlappa varandra. Det som gäller är att 
först in sist ut. Vidare gäller att det måste vara korrekt nästlade dokument. Ett stycke kan 
alltså innehålla kursiv text men en kursiv text kan inte innehålla ett stycke [se kodexempel 5]. 
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd"> 
 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>Jonas & Eric</title> 
</head> 
<body> 
    <p> 
        Det här är ett examensarbete..</p> 
</body> 
</html> 
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Kodexempel 5 – Exempel på nästling av taggar. 

 
Förutom dessa regler finns det även en hel del andra att följa när man skriver ett dokument i 
XHTML. Denna standard är framtiden för att skapa struktur av dokument över Internet. 

2.2.3 CSS – Cascading Style Sheet 
Detta är en mall som talar om hur ett annat dokument skall se ut. Man använder CSS för att 
formge dokument när det gäller färg, teckensnitt och justering av text eller objekt. Genom att 
använda sig av en CSS kan man styra utseendet på flera dokument med hjälp av en mall. 
Detta möjliggör enklare justering av utseendet då man endast behöver ändra på ett ställe när 
man till exempel vill ändra färg på specifikt stycke eller liknande. När man arbetar med 
XHTML är det ett naturligt steg att börja använda sig av CSS just genom att man i och med 
standarden ska separera innehåll från struktur.  

Att arbeta med CSS innebär att man minskar på koden i själva dokumentet och detta gör att 
en webbplats kan laddas mycket snabbare då samma mall används till alla dokument. Detta 
gör att webbläsaren inte behöver läsa in nya formateringsanvisningar varje gång man väljer att 
gå till en ny sida utan kan använda samma CSS. 

CSS ger också utvecklaren möjlighet att göra sin webbplats mer tillgänglig för besökare 
med andra krav, t.ex. synskadade eller människor med PDA, handdator, genom att de kan 
skapa olika mallar beroende på varifrån besökaren kommer och har för krav. 

 
Man kan använda CSS på tre olika sätt.  
 

• Användning av en extern fil som sedan kopplas till ett dokument [se kodexempel 6].  
• Placeraring av koden direkt i själva dokumentet [se kodexempel 7]. 
• Användning av egna class-namn. Härigenom kan man styra ett specifikt objekt, vilket 

kan vara användbart då man behöver formatera samma märken på olika sätt i samma 
dokument. Här nedan visas hur ett stycke formateras enligt formatering i mallnamnet 
pekamedia [se kodexempel 8].  

 

 
Kodexempel 6 – Länkning till CSS som ligger utanför dokumentet. 

 

Rätt: 
<p><em>kursiv text...</em></p> 
 
Fel: 
<p><em>kursiv text...</p></em> 
 
Rätt: 
<p><em>kursiv text...</em></p> 
Fel: 
<em><p>kursiv text...</p></em> 

<head> 
    <title>Välkommen till PEKAmedia</title> 
    <link href="/pekamedia.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
</head> 
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Kodexempel 7 – CSS-kod direkt i dokumentet. 

 

 
Kodexempel 8 – CSS för att formatera ett specifikt objekt direkt i koden. 

 
Det bästa sättet att använda en CSS är att använda det som det är tänkt och det är i en extern 
fil där strukturen verkligen separeras från allt innehåll. Genom att göra på detta sätt kan man 
också styra utseendet på flera olika dokument [se figur 2]. Naturligtvis kan man kombinera de 
ovan visade teknikerna men man bör försöka att så långt som möjligt inte skriva in 
formatering direkt i koden. 
 

 
Figur 2 – Vanligt användningssätt av CSS. 

<head> 
    <style type="text/css"> 
<!-- 
.pekamedia {font-family: Verdana; font-size: 11px;} 
--> 
</style> 
</head> 
 
I dokumentet skrivs sedan: 
 
<body> 
<p class="pekamedia">texten i ett stycke...</p> 
</body> 

<head> 
    <style type="text/css"> 
<!-- 
body {font-family: Verdana; font-size: 11px;} 
p {font-family: Verdana; font-size: 11px;} 
td {font-family: Verdana; font-size: 11px;} 
li {font-family: Verdana; font-size: 11px;} 
--> 
</style> 
</head> 

CSS

XHTML
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2.2.4 MySQL 
För att förstå MySQL börjar vi med att lite snabbt beskriva vad en databas är för något. En 
databas innebär att man kan lagra information på ett mer organiserat sätt som gör det lätt att 
söka, ändra eller lägga till information. Den vanligaste typen av databas är idag den så kallade 
relationsdatabasen. En relationsdatabas består av olika tabeller som har någon inbördes 
relation till varandra. Informationen sparas i dessa tabeller och idag har utveckling lett fram 
till att inte bara text kan sparas utan även bilder, ljud och video2. För att komma åt 
informationen i databasen ställer användaren eller programmet olika frågor. 

Dessa frågor ställs med ett speciellt språk som kallas för SQL (Structured Query 
Language). Själva idén med SQL är att det skall vara enkelt och likna vanliga frågor och 
meningar. Genom att ställa en fråga via SQL till databasen returneras sedan ett svar i form av 
en tabell med de rader som matchade frågan. Ofta kombineras frågor för att kunna plocka ut 
specifik data eller för att kunna jämföra olika data. För att till exempel hämta ut alla nyheter 
från nyhetstabellen i databasen sorterade fallande efter datum kan det se ut som nedan [se 
kodexempel 9]. 
 

 
Kodexempel 9 – Exempel på SQL-fråga. 

 
Vad är då MySQL? Det är en databashanterare som använder sig av en förenklad variant av 
frågespråket SQL. Databashanterare är ett program som har till uppgift att lagra information 
och hantera databaser. MySQL distribueras dessutom gratis genom öppen källkod. Trots att 
det är gratis och öppen källkod ägs och sponsras det av det svenska företaget MySQL AB. 
Genom dem kan man få support och de utvecklar hela tiden systemet. Det är, som sagt, fritt 
att använda men det finns undantag, till exempel om man implementerar produkten i något 
program som sedan skall säljas. Då måste man köpa en licens.  

MySQL är en snabb databashanterare och lämpar sig utmärkt till webbapplikationer såsom 
vi använt det i detta projekt.  

2.3 Bilder på Internet3 
De olika filformat vi tänkt ta upp här och som vi använt oss av är JPEG (Joint Photographic 
Experts Group), GIF (Graphic Interchange Format), PNG (Portable Network Graphic).  De 
olika formaten är anpassade till lite olika ändamål, vilket gör att man inte alltid kan använda 
ett format för alla bilder vid webbpublicering. 

2.3.1 JPEG 
JPEG är ett sätt att komprimera bilder. En av fördelarna med JPEG-formatet är att man kan ha 
variabel kompression, d.v.s. vilken kvalitet som man vill att bilden skall sparas i, ju högre 
                                                 
 
 
 
 
 
2 Databas. Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Databas (2006-10-19) 
3 Nordqvist, Carl-Johan (2006). Grafik och bilder. Tillgänglig: 
http://internetworld.idg.se/webbstudio/pub/avdelning.asp?id=63 (2006-10-19) 

SELECT * FROM TEFK_News ORDER BY Date DESC
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kompression desto mindre fil och lägre kvalitet får man. Formatet i sig återger färger med stor 
precision vilket gör att formatet lämpar sig utmärkt till fotografier som i regel innehåller en 
hel del färg. JPEG stöder så många färger som 16,7 miljoner. 

2.3.2 GIF 
GIF har endast stöd för 256 färger. Men istället klarar formatet av transparens, d.v.s de kan 
vara genomskinliga vilket kan vara till stor användning när man skapar t.ex. en layout för en 
webbplats. Styrkan med GIF är att det kräver ett relativt litet lagringsutrymme och att det går 
att välja bort färger för att skapa transparens. Detta medför att man t.ex. kan skapa rundade 
hörn och det kan vara till stor hjälp när man vill får grafik att flyta samman. Då man även kan 
skapa animeringar med formatet används det flitigt inom annonsering på Internet. Än så länge 
är GIF det dominerande formatet på Internet och detta tack vare att stödet för det nyare 
formatet PNG inte har fullt lika bra stöd i alla webbläsare än. 

2.3.3 PNG 
PNG påminner en del om GIF och tanken var att det skulle ersätta GIF, men istället fick det 
fler tekniska fördelar och GIF är fortfarande det dominerande formatet. En av nackdelarna är 
att PNG inte klarar av att hantera animationer. Formatet kan däremot uppnå högre 
kompression samtidigt som det kan hantera mer avancerade inställningar för transparens. 
PNG klarar idag av att spara bilder med mycket variabelt färgdjup, med andra ord, formatet 
täcker både in den enkla grafiken som GIF hanterar och den mer avancerade som man hittar i 
fotografier som JPEG tidigare uteslutande använts till. 

Trots att PNG är bättre på många områden används idag fortfarande GIF och JPEG mer 
eller mindre uteslutande på Internet. Idag stöds inte de högupplösta bilderna speciellt bra av 
Internet Explorer vilket gör att många fortsätter att använda de gamla formaten. Nu när 
Internet Explorer version 7 är i antågande kommer PNG att stödjas fullt ut och det innebär att 
man förmodligen kan gå över helt till att använda endast ett format för webbplatser. 

2.4 Grafisk profil 
Nedan presenteras några av de tekniska termer inom det grafiska området som kan vara till 
grund för lite förståelse innan man läser vidare i rapporten. 

2.4.1 Kulörsystem4 
Kulörsystem är olika sätt att beskriva färger på och det finns några stycken med olika 
användningsområde. Olika färgsystem har dessutom olika färgrymder vilket innebär att de har 
olika stor begränsning av hur många färger de klarar av att visa. Nedan presenterar vi de tre 
som vi har kommit i kontakt med under arbetets gång. 

2.4.1.1 PMS 
PMS (Pantone Matching System) är ett kulörsystem där man använder sig av redan 
färdigblandade färger. Detta gör att man garanteras rätt färg vid tryck, om man i sin grafiska 
produktion har definierat vilka färger som skall användas, och man har en betydligt större 
                                                 
 
 
 
 
 
4 Johnsson, Kaj m.fl (1998). Grafisk Kokbok 2.0, Fälth & Hässler. 
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kulörrymd när man använder detta system. Ett annat namn för PMS som brukar användas är 
dekorfärg. Detta system används när man har stora krav på färgmatchning till exempel vid 
tryck av en logotyp. Då det bara finns en viss mängd färdigblandade färger ändrar man istället 
opaciteten på objektet och kan på det sättet få fram olika nyanser från en och samma 
grundfärg. Desto lägre opacitet, ogenomskinlighet, man sätter på objektet desto ljusare blir 
det. Vad man bör tänka på är att vid separation från PMS till CMYK kommer man inte att 
kunna få alla kulörer som PMS-systemet kan återge. 

2.4.1.2 RGB  
RGB (Rött Grönt Blått) är ett additivt kulörsystem som används vid visning på bildskärm. 
Additiv färgblandning utgår från avsaknaden av ljus, dvs. svart till vilken man sen tillför ljus. 
Man kan jämföra det med att ha tre stycken strålkastare i färgerna rött, grönt och blått och 
riktar dem mot samma ställe på en svart bakgrund [se figur 3]. Ju starkare man lyser med 
lamporna desto ljusare kommer färgerna att bli och i mitten mellan dem återfinner man vitt 
ljus. Nackdelen med RGB är att det är enhetsberoende vilket gör att färgerna kan se helt olika 
ut beroende på vilken enhet som används. 
 
 

 

Figur 3 – Additiv färgblandning 

2.4.1.3 CMYK  
CMYK (Cyan Magenta Yellow Black) är ett kulörsystem som används vid tryckning och då i 
regel tillsammans med en PMS-färg. De olika kulörerna definieras som procentuella 
blandningar av CMYK. Systemet använder sig av subtraktiv färgblandning vilket kan liknas 
vid målarfärg som blandas. Desto fler färger som blandas desto mörkare blir resultatet [se 
figur 4].  

Normalt används CMYK när man ska trycka fotografiska bilder eller andra färgbilder och 
det är det system som normalt används i skrivare idag. Ett problem med CMYK är att dess 
färgrymd är mycket mindre än till exempel RGB vilket innebär att det inte går att trycka lika 
många färger som visas på skärmen. 
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Figur 4 – Subtraktiv färgblandning 

2.4.2 ICC 
För att kunna bevara de färger som man tänkt använda sig av och för att det skall se lika ut 
oavsett vem eller vilken maskin som trycker finns det något som heter ICC, (International 
Color Consortium). 

Olika system har idag olika sätt att återge kulörer på. För att motverka detta har man 
kommit på lösningen att man kan använda en profil där egenskaperna för varje enhet kan 
lagras. ICC är en gemensam standard för hur dessa profiler ska lagras. Profilen i sin tur 
innehåller enhetens kulörrymd, egenskaper och brister. ICC är uppdelad i tre olika delar: 
 

• Enhetsoberoende kulörrymd 
• Profil för de olika enheterna som beskriver dess egenskaper och brister. 
• En kulörhanteringsmodul som beräknar kulörkonverteringar mellan olika enheter. 

 
Alla dessa delar påverkar slutresultatet och i och med detta kan samma resultat uppnås oavsett 
om det är på skärmen eller i tryck.  

2.4.3 PDF 
PDF (Portable Document Format) kom redan 1993 men innan dess hade tanken på ett format 
som skulle kunna visa information elektroniskt på ett entydigt sätt redan fötts. Formatet i sig 
är plattformsoberoende och kan därför öppnas på de flesta datorer förutsatt att ett lite program 
är installerat, vanligtvis Adobe Acrobat Reader. Idag används PDF inom digital distribution 
och publicering. Det är ett av de vanligaste formaten för annonslämning och digital leverans 
för tryck. När man skapar en pdf-fil bör man tänka på vad den är tänkt att användas till. Ska 
den användas för tryck kan det till exempel vara bra att inkludera sina teckensnitt och att inte 
komprimera bilderna. Det bästa sättet att skapa ett pdf-dokument är att använda sig av 
programmet Adobe Acrobat Distiller som erbjuder en rad inställningar beroende på vilket 
ändamålet är. 

2.4.4 EPS 
EPS (Encapsulated PostScript) är ett filformat som klarar av att hantera både objektgrafik och 
pixelgrafik. En EPS-fil är i grund och botten helt baserat på språket PostScript. Detta är ett 
sätt att beskriva sidors utformning vid utskrift. Men formatet har också en lågupplöst 
förhandsvisningsbild inkluderad. Poängen med att ha en förhandsvisningsbild är att man 
slipper läsa in hela PostScript-filen när man arbetar med bilden i ett dokument. Detta är 
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väldigt användbart då man till exempel jobbar med att producera trycksaker i Indesign. 
Formatet stödjer också användningen av ICC-profiler vilket gör att tryckerier rekommenderar 
användning av just EPS. 

Att EPS-formatet använder sig av både pixelgrafik som objektgrafik är en stor fördel, men 
om man bara använder sig av objektgrafik kommer man dessutom att ha fördelen med att 
bilden blir väldigt liten. 

2.5 Användarvänlighet 
Det finns mycket som har gjorts beträffande användarvänlighet och vi kände att en eventuell 
studie i användarvänlighet skulle ta alldeles för mycket av vår tid.  

Vi har istället försökt att praktisera de kunskaper vi har inom området och i vissa lägen läst 
oss till vad man bör tänka på. Att vi gjort på detta sätt beror på att företaget ville ha en färdig 
produkt och då skulle en inriktning på att bara göra studier inom användarvänlighet inte fått 
tiden att räcka till. Men vi tror oss ändå kunna säga att gränssnittet för webbplatsen är 
tillräckligt användarvänligt för att de flesta av företagets kunder ska klara av att hantera den. 
Vi försöker ändå här nedan förklara lite runt begreppet användarvänlighet för att ge läsaren 
inblick i vad vi tänkt på när vi skapat webbplatsen. 

Det råder idag flera uppfattningar om vad användarvänlighet är för något. Det finns en rad 
olika definitioner speciellt inom utveckling av en webbplats. Vi kommer att använda oss av 
definitionen: att göra din webbplats enkel och attraktiv att använda för att tillgodogöra sig 
information som bidrar till att uppfylla webbplatsens övergripande syfte5.  

W3C har publicerat ett dokument som går igenom en del riktlinjer för användarvänlighet 
på webben vilket kan vara bra att titta på om man skall utveckla en webbplats från start6. 
Viktigt att tänka på är att det handlar om riktlinjer och att varje fall är unikt vilket medför att 
vid utveckling kan det vara nödvändigt att göra avsteg från riktlinjerna för att uppnå ett bra 
resultat. 

2.5.1 Att skapa en bra design 
Det finns en hel del man bör tänka på när man börjar planerar att skapa en webbplats. Dels så 
har vi den tekniska biten men det som kunderna möts av först är själva presentationen av 
webbplatsen, vilken måste locka till vidare studier av sidan och vara presenterad på rätt sätt 
beroende på kundgrupp och vad man vill uppfylla för funktion med den.  

Hela idén med webben är att kommunicera och när man gör detta måste man veta vad man 
säger, till vem och hur.  

När man designar en webbplats behöver man tänka på tre saker: presentation, organisation 
och interaktion7. Presentationen är hur din webbplats uppfattas av besökarna, organisationen 
är själva strukturen och interaktionen är hur den fungerar när besökaren börjar använda den. 
Eftersom all interaktion mellan besökaren och webbplatsens struktur sker genom 
presentationen måste den vara logisk och fullt förståelig för besökaren. Om inte 
                                                 
 
 
 
 
 
5 Nordqvist, Carl-Johan (2006). Skapa en användarvänlig design, Tillgänglig: 
http://internetworld.idg.se/webbstudio/pub/artikel.asp?id=348, (2006-09-24). 
6 Jacobs, Ian (1999).  Web Content Accessibility Guidelines 1.0, Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/WAI-
WEBCONTENT/, (2006-10-18) 
7 Wroblewski, Luke (2002). Site-Seeing. A visual apporach to web usabillity, Hungry Minds Inc, s14-15.  
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presentationen är tydlig finns det risk att besökaren inte hittar innehållet men är den inte 
lockande är det risk att de inte ens gör ett försök.   

För att uppnå detta kan det vara bra att tänka på några punkter. 
 
• Designen bör formas efter innehållet på webbplatsen. Ta reda på så långt som möjligt 

vad varje sida skall innehålla för information. 
• Använd inte för mycket bilder för design, då det påverkar hur snabbt sidan laddas. 

Genom att använda text till rubriker kan även sökmotorer hitta informationen. 
• Utveckla för mer än en webbläsare. En design kan se väldigt bra ut i en webbläsare 

men ha ett helt annat utseende i en annan. 
• På en webbplats som har mycket innehåll kan det vara lämpligt att ge besökaren 

möjlighet att söka efter informationen. Detta ökar användarvänligheten drastiskt och 
fungerar som ett komplement till navigeringsstrukturen.  

• Språket på webbplatsen bör även anpassas efter besökarna så långt som möjligt.  
 
För att kunna göra detta behöver man veta hur insatta de är i det man vill presentera på sin 
webbplats och det bästa sättet för att ta reda på detta är att fråga kunden direkt. Detta är 
naturligtvis svårt när en webbplats riktar sig till olika nivåer av besökare eller man har svårt 
att ta reda på exakt kundgrupp. 

2.5.2 Användarmål eller affärsmål 
När man utformar sin strategi för användarvänlighet är det bra att ha tumregler och riktlinjer 
att följa över vad som är en användarvänlig webbplats [se bilaga C]. Sådana mål kan till 
exempel vara att det skall vara en tydlig navigering där besökaren alltid vet vart hon eller han 
befinner sig någonstans på webbplatsen, se exempel i kapitel 3.4. Det kan handla om att det 
skall vara tydliga menyval, lättläst text, bra sammanfattningar på förstasidan och så vidare.  

Nästa steg är att se hur användarmålen kan kopplas till affärsmålen för att säkerställa att 
man har ett helhetsperspektiv på utvecklingen av användarvänligheten. Om ett av affärsmålen 
är att öka försäljningen måste man ifrågasätta hur utformningen av användarmålen  kan bidra 
till att detta uppfylls. Då användarmål kan komma att krocka eller man inte har tid att uppfylla 
samtliga måste man avgöra vilka användarmål som är viktigast för att affärsmålen skall ha 
bäst förutsättningar att uppfyllas. Det är ändå oftast meningen att en webbplats för ett företag 
har ett säljande syfte8.   

Viktigt är också att inte glömma innehållet på webbplatsen. Det spelar ingen roll hur 
användarvänlig en hemsida är om ingen har något intresse av att besöka den. Man behöver 
alltså användarvänlig information på en användarvänlig webbplats.  

                                                 
 
 
 
 
 
8 Nordqvist, Carl-Johan (2006). 
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2.5.3 Texter på webbplatsen 
När man kommer till innehållet eller texterna som skall finnas på en webbplats kan man följa 
några enkla punkter. Det mycket att tänka på när man skriver för webben men vi tänkte inte ta 
upp detta här utan intresserade läsare hänvisas till annat material 9 10. 
 

• Undvik långa rader. 
• Ha luftig text, bra avstånd mellan rader. 
• Ha gärna många styckeindelningar. 
• Skriv det viktigaste först då besökare skummar mycket av texten. 
• Använd korta meningar. 
• Arbeta gärna med listor och tabeller när det är lämpligt. 

2.5.4 Tekniken och användarvänlighet 
Att skapa en bra användarvänlighet bygger inte bara på att ha en bra design, den måste även 
vara anpassad rent tekniskt efter besökarna.  

I och med utveckling eller uppdatering av en webbplats kan det förekomma att besökaren 
kommer till felaktiga adresser på din webbplats. Då är det bra att skapa dynamiska 
felmeddelanden som visas när en adress inte finns tillgänglig och som informerar om vad som 
hänt och instruktioner som leder till en lämplig åtgärd för att komma från problemet. Det 
viktigaste att tänka på här är att användaren eller besökaren aldrig lämnas åt sitt öde utan möts 
av just din webbplats åtgärder och inte ett standardfelmeddelande som genererats av 
webbläsaren [se kapitel 3.6.6]. 

Vidare bör man använda sig av CSS och XHTML när man skapar designen. Idag har mer 
eller mindre alla webbläsare stöd för detta och att använda just stillmallar är ett utmärkt sätt 
att öka användarvänligheten på webbplatsen.  

För att se att man skapat en användarvänlig sida rent tekniskt bör man använda sig av några 
utav alla de valideringsverktyg som finns tillgängliga främst på W3C. Om webbplatsen går 
igenom valideringen skall webbplatsen fungera i de webbläsare som följer standarden. 

2.5.5 Att välja färger till sin webbplats 
Det finns en hel del att tänka på när man ska välja färg till sin webbplats. Många gånger 
kanske man kan leka och ta fram färger fritt ur vad man själv tycker om men i många fall 
måste man även utgå från kundens/företagets önskemål och då kanske framförallt om de har 
någon logotyp som skall finnas med på webbplatsen. I vårt fall hade företaget en logotyp och 
de ville att dessa färger skulle lysa igenom på webbplatsen.  

I skapandet av en hemsida brukar man vilja välja en uppsättning färger som harmoniserar 
med varandra, färgscheman. Man brukar tala om tre olika grupper av färgscheman, analoga 
(liknande), komplement (motsatt sida på färghjulet) och monokromatiska (variationer av 
                                                 
 
 
 
 
 
9 Wroblewski, Luke (2002). Site-Seeing. A visual apporach to web usabillity, Hungry Minds Inc. 
10 Nordqvist, Carl-Johan (2006). Användarvänlig design, Tillgänglig: 
http://internetworld.idg.se/webbstudio/pub/artikel.asp?id=350, (2006-09-24). 
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samma färg). För att få en hemsida som harmoniserar i färg bör man använda sig av något av 
dessa scheman när man väljer färger. 

 

 
Figur 5 – Hela färghjulet. 

 
Analoga färger kan användas om man vill åstadkomma hög kontrast för att urskilja vissa 
element på en webbplats utan att man behöver sträcka sig alltför långt från webbplatsens 
huvudfärg [se figur 6]. Som framgår av bilden hittar man de analoga färgerna inom tre 
segment av det kompletta färghjulet. 
 

 
Figur 6 – Analoga färger. 
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Komplementfärger erbjuder som man kan se en väldigt hög kontrast. Dessa färger är 
placerade mitt emot varandra på färghjulet. Om de används för flitigt finns risken att 
webbplatsen uppfattas som för plottrig och att använda alltför många motsättningar på en 
webbplats kan även verka avskräckande [se figur 7]. Dessa färger används av oss människor 
för att framhäva skillnader, t.ex. på trafikljusen. 
 

 
Figur 7 – Komplementfärger. 

 
Med monokromatiska färger minimerar man risken att få sin webbplats att kännas plottrig, för 
tung eller att färgerna bryter med varandra. Dessa färger kan ge en webbplats en lugnande 
effekt men det finns även en risk för att de skapar en tråkig webbplats. Vill man ha en levande 
hemsida bör man kanske tänka sig för när man använder dessa färger [se figur 8]. 

 
 

 
Figur 8 – Monokromatiska färger. 
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3 Genomförande 
I detta kapitel förklarar vi steg för steg hur vi har gått tillväga när vi tagit fram en webbplats 
och en grafisk profil. Vi har följt den struktur som vi tog upp i kapitel 1 under Metod och 
upplägg. Dessutom har vi försökt att hålla oss korta och endast tagit upp de delar som vi 
tycker varit av intresse för läsaren. 

3.1 Kravspecifikation 
Som vi nämnt tidigare hade vi ett möte med TEFK där vi gick igenom vad de önskade och 
vad som fanns tid och kunskap till att göra. Innan det mötet hade vi skrivit ner en lista på 
saker som kunde tänkas rimliga att ha med och sedan fick de komma med nya förslag eller 
ändringar till den listan [se bilaga A]. 

Listan innehåller en hel del och det visade sig till slut att vi var tvungna att göra 
prioriteringar vad gällde vissa saker. Vi var även tvungna att ta bort saker för att hinna 
färdigställa projektet och för att det inte skulle bli för stort. Vi presenterade även en planerad 
sitemap för företaget där strukturen av alla sidor visas [se bilaga B]. Här visas alla planerade 
sidor för webbplatsen och vad de är tänkt att innehålla och det är efter den och listan på saker, 
som skulle vara med, som vi utvecklade webbplatsen. 

3.2 Litteraturstudie 
Vi ska här berätta om hur vi gått till väga för att identifiera de tekniker vi valt att använda oss 
av när vi gjort projektet. 

Litteraturstudien startade med en djupdykning ner i litteraturen på området för att gå 
igenom och sålla vad som skulle kunna vara användbart och vad som inte var intressant för 
detta projekt. 

Under arbetets gång har vi stött på problem som vi inte förutsett och som gjort att vi blivit 
tvungna att fördjupa oss mer i olika problem och tekniker. 

3.2.1 Grafisk profil 
De mesta av kunskaperna vi använt oss av för att skapa den grafiska profilen är kunskaper vi 
samlat på oss under vår utbildning. En del var vi tvungna att friska upp och vi har fått mycket 
hjälp av vår handledare och ett examensarbete11.  

Vi har även pratat med olika tryckerier för att få reda på vad som kan vara lämpligt papper 
vid olika produktioner och hur de vill ha materialet som skall tryckas. Detta är inget man kan 
läsa sig till utan är något man får ta reda på när man kommer i den situationen, då olika 
tryckerier har olika sätt att hantera sitt material. 

3.2.2 Användargränssnitt 
Även denna del har varit något vi läst om under utbildningen. Vi behövde därför inte göra 
någon djupare studie utan mest bara friska upp kunskaperna för att ta fram ett gränssnitt som 
fungerade även för besökare med mindre vana. 
                                                 
 
 
 
 
 
11 Strindlund, Lisa m.fl (2005). Teknisk användarhandbok för mindre tidningar. 
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Mycket inom design, vad gäller formgivning och färger, handlar om tycke och smak. Men 
en webbplats kan inte enbart bestå av snygg design. Den ska också fylla en funktion och 
besökarna måste förstå hur de ska använda den. Vi har därför följt riktlinjer för formgivning 
av gränssnitt med tanke på användarvänlighet som vi skrivit om i teoridelen. 

3.2.3 Programmering 
Då vi inte byggt några större webbapplikationer under utbildningen försökte vi skapa oss en 
bild över vad det fanns för tekniker för att lösa problemet vi stod inför. För att kunna bygga en 
bra webbshop till webbplatsen var det viktigt att vi valde en programmerings- och 
databasteknik som var lämpat för detta ändamål.  

Eftersom företaget redan hade ett webbhotell som de var nöjda med och som tillhanda höll 
de nödvändiga komponenterna för att skapa en dynamisk webbplats bestämde vi oss för att 
bygga webbplatsen hos dem. Vi kunde där välja mellan ett par olika tekniska lösningar, PHP 
eller ASP.NET tillsammans med en Access- eller MySQLdatabas.  

Valet av programmeringsteknik föll på ASP.NET då detta är en relativ ny teknik. Vi var 
mer intresserade av denna teknik och det fanns dessutom en välutvecklad 
utvecklingsmiljö/IDE,  Visual studio. Som databas valde vi MySQL då den är den databas av 
de två som är bäst lämpad för en liten webbshop med intentioner att växa. Access är smidigt 
att flytta, då den lagras i en fil på webbservern, men Access databasmotor är inte lämpad för 
webbapplikationer med många samtidiga användare och har vissa brister i säkerheten12 13. 
MySQL däremot är väldigt skalbar och tillämpar autentisiering innan varje uppkoppling och 
är därför det bästa alternativet.  

Under utbildningen har vi inte jobbat något med ASP.NET. Detta var något helt nytt för 
oss och innebar inläsning av ett nytt sätt att programmera. Det går att programmera i med 
många olika programmeringsspråk men eftersom vi haft kontakt med C++ och Java under 
utbildningen och det visade sig att C# var ett programmeringsspråk som verkande intressant 
och som är ganska likt dessa två, valde vi därför att inrikta oss på att lära oss detta språk.  

Trots att vi gjorde en grundlig litteraturstudie innan vi startade det praktiska arbetet har vi 
stött på en hel del problem. Många tips och råd har vi funnit på utvecklarportalen Pellesoft14 
men flera lösningar har även hittats genom ihärdigt sökande på Google15.  

Vi har inte kunnat följa någon steg för steg manual eller guide för att bygga webbplatsen 
utan har helt enkelt fått söka efter lösningar på problem allt efter som de har uppstått.  

                                                 
 
 
 
 
 
12 Allen (2004). Access vs MySQL. Tillgänglig: http://codewalkers.com/tutorialpdfs/tutorial79.pdf (2006-10-18). 
13 Microsoft Access. Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access (2006-10-18). 
14 Pellesoft.se. Tillgänglig: http://www.pellesoft.se (2006-10-18). 
15 Google. Tillgänglig: http://www.google.se (2006-10-18). 
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3.3 Grafisk profil del 1 
Det praktiska arbetet med projektet startade med att vi tog fram en logotyp åt företaget.  
Logotypen är en mycket viktig del av en grafisk profil och används inom marknadsföring för 
att öka möjligheten att snabbt identifiera ett företag och dess produkter. 

Företaget hade redan en logotyp [se figur 9] som de i stora drag var nöjda med men som 
kändes en aningen plottrig och svårtydd, vilket de även fått höra av kunder. Då logotypen har 
varit med ett antal år ville de inte byta ut den helt. Vi har därför endast gjort små ändringar för 
att göra den stilrenare och tydligare [se figur 10].  
 
 

Eftersom vi inte visste vilka färger logotypen bestod av och detta inte fanns dokumenterat 
någonstans har vi utgått från en utskriven logotyp där företaget var nöjd med färgerna. Sedan 
jämförde vi den mot en färgkarta med fördefinierade färger för att få fram färgerna för 
tryckning. 

Vi kom fram till att PMS-färgerna, PANTONE 301 C och PANTONE 299 C, var färgerna 
som skulle användas vid tryckning. Logotypen består till synes av fyra olika färger men för att 
minska kostnader vid tryckning har vi istället använt oss av PANTONE 301 C och ändrat på 
opaciteten för PANTONE 299 C för att få fram de tre andra färgerna [se figur 11]. 
 

 
Figur 11 – Färger i logotypen. 

 
När vi tagit fram logotypen har vi anpassat den för alla tänkbara sammanhang. Vi tog fram 
logotypen i Adobe Illustrator CS och sparade den i EPS-formatet. Tack vara detta är den nu 
vektorbaserad och går därför att skala hur mycket man vill utan att det förlorar i kvalitet och 
det ger förtaget möjlighet att anpassa den till olika medier. Till sist tog vi även fram en 
svartvit logotyp för användning vid svartvita utskrifter såsom fax. 

 
Figur 9 – Gamla logotypen 

  

 
Figur 10 – Nya logotypen 
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3.4 Skapandet av gränssnittet 
När vi började arbetet frågade vi vad TEFK ville förmedla för budskap med sin webbplats. 
Eftersom de är i möbel och textilindustrin och arbetar en del med inredning vill de uppfattas 
som seriöst, pålitligt och harmoniskt. Då färgerna för företagets logotyp redan var valda och 
de har en blå ton var det inte svårt att få fram ett lugnt och seriöst intryck, då just blått 
förmedlar den känslan16. Med andra ord såg vi till att skapa en webbplats som bygger på en av 
de fyra färgerna i logotypen.  

Vidare bör webbplatsen ge ett stilrent och sobert intryck och för att åstadkomma detta bör 
sidan vara luftig och lättnavigerad. Besökaren får inte uppleva webbplatsen som plottrig, 
oseriös eller förvirrande, vilket resulterade i att vi använde oss av väldigt enkla former och 
färger. Bilderna på webbplatsen har valts för att kunna representera företaget och symbolisera 
innehållet på de undersidor som de ligger på. 

3.4.1 Val av färger 
Som vi nämnt tidigare väljer man ofta ett färgschema för webbplatsen när man skall skapa den 
och kan då enkelt utgå från till exempel en logotyp. Men när vi skulle välja färger stötte vi på 
ett problem i och med att vi inte hade någon information om hur man tidigare gått till väga för 
att välja färgerna som logotypen innehåller. För att ta fram färger som passar ihop med någon 
av dessa var vi tvungna att bestämma oss för en färg som skulle vara huvudfärgen på 
webbplatsen. Vi valde en av färgerna ur logotypen, som huvudfärg på webbplatsen 

För att få fram färger som matcher denna och som kan vara lämpliga att använda bör man 
använda sig av någon av de tekniker som vi nämnt tidigare. I ett program som Adobe 
Illustrator CS går det alldeles utmärkt att få fram en komplementfärg. Men i det stora hela så 
har vi uteslutande använt oss av den blå färgen på hela webbplatsen och fått ett rent utseende 
med element som inte drar uppmärksamheten från innehållet.  

                                                 
 
 
 
 
 
16 Wroblewski, Luke (2002). Site-Seeing. A visual apporach to web usabillity, Hungry Minds Inc, s188. 
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3.4.2 Framtagning av design 
Efter studierna i ämnet började vi skissa på en tänkbar design [se bilaga D]. Då vi hade i stort 
sett fria händer kontaktade vi inte företaget i fråga under denna fas men vi hade några 
riktlinjer att utgå från genom att företaget nämnt några sidor de tyckte om och även den 
kravspecifikation vi ställt upp. 

När detta arbete var klart började vi arbeta mer med datorn och tog fram en prototyp i 
Adobe Photoshop CS som vi sedan presenterade för företaget. Då de tyckte om det mesta med 
designen, var det utifrån denna som vi sedan skapade webbplatsen, även om det med tiden har 
blivit en del ändringar [se bild 12]. Det viktiga har hela tiden varit att vi skulle hålla oss till en 
ren och informativ design med så många rena ytor som möjligt.  
 

 
Figur 12 – Designförslag som vi arbetade efter. 
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3.4.3 Webbplatsens uppbyggnad 
När arbetet med själva prototypen var klar skapades en design i Adobe Illustrator CS där man 
på ett enkelt och smidigt sätt kan skapa en huvuddesign för en webbplats [se bild 13].  
Själva webbplatsen är indelad i tre större delar.  
 

• Huvudmenyn överst på sidan, där logotypen är placerad, så att besökaren klart och 
tydligt skall se till vilket företag man har kommit.  

• Den största delen av sidan är den del där allt innehåll kommer att presenteras. 
Upplägget är att ha en klar och tydlig informationsdel där besökaren verkligen kan ta 
till sig all information. Utöver detta innehåller även informationsdelen en egen meny 
som ligger till vänster. Menyn kommer att se lika ut på alla undersidor utom på shop-
sidan som istället visar alla kategorier av produkter.  

• Den tredje delen av sidan består av en box som ligger till höger på sidan. Då 
information som ofta ligger till höger om huvudinnehållet på webbsidor inte 
innehåller så grundläggande information valde vi att placera en box här som, istället 
för reklam, visar det som är aktuellt inom företaget och vad som är på gång.  

 

 
Figur 13 – Skapandet av designen i Adobe Illustrator. 

3.4.4 Tanken bakom 
En webbplats är uppbyggd av en mängd olika sidor som är länkade till varandra. Vi har 
försökt att få alla sidor att passa in i varandra men ändå ha en individuell prägel då de 
representerar olika innehåll. Här nedan beskriver vi lite om tankarna bakom de olika sidorna. 
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3.4.4.1 Startsidan 
Den sida besökaren först kommer till har till uppgift att ge kunden så mycket information som 
möjligt om företaget och vad som finns att hitta på webbplatsen utan att för den delen bli för 
plottrig. Idén var att bilden på startsidan skulle visa några av företagets produkter och att den 
samtidigt skulle vara personlig. Ett önskemål var också att besökaren lätt skulle kunna anmäla 
sig till företagets nyhetsbrev. Genom att dela in sidan in olika delar lyckades vi skapa känslan 
av personlighet samtidigt som vi fick ut vad företaget har för verksamhet [se bild 14]. 
 

 
Figur 14 – Slutgiltig design av startsidan. 
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3.4.4.2 Shop-sidan 
Shop-sidan är den enskilt största delen av webbplatsen vad gäller teknik. Designen är däremot 
inte lika omfattande då vi hade en hel del att gå efter när vi skulle skapa designen för 
presentation av företagets produkter. Designen är uppdelad i två delar, en som presenterar 
kategorier av produkter och en som presenterar en enskild produkt med mer detaljerad fakta. 
Vi hade i förstadiet studerat en mängd olika förslag som företaget tyckte var bra och vi hade 
naturligtvis även de riktlinjer som nämnts tidigare.  

Då målgruppen är människor som inte har så stor vana vid Internet beslöt vi oss till sist för 
att varje produkt skulle vara en helt egen box, alltså med en egen ram där man tydligt och 
klart ser vad som tillhör just den produkten.  

Varje box skulle innehålla bild på produkten, text, artikelnummer och slutligen en länk till 
mer information [se bild 15]. För att undvika jättestora sidor där besökaren behöver scrolla en 
massa för att komma till en viss produkt lade vi till en funktion som kallas för paging, mer om 
detta i kapitlet Programmering. 
 

 
Figur 15 – Huvuddesignen för shop-sidan. 

 
Den andra delen av shop-sidan kommer man till genom att klicka på länken på produkten, 
eller den knapp som representeras av ett i. Sidan visar en djupare presentation av en enskild 
produkt. Designen presenterar här produkten mer genomgripande och innehåller en större 
bild, mer genomgående information, en faktaruta för mera tekniska detaljer, kollistorlek och 
artikelnummer för produkten.  
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Utformningen är gjord med tanke på att skapa ett intryck av stilfullhet och att det ska vara 
sparsamt med annan information som inte rör just den produkten. Det skall även vara enkelt 
att förstå vad nästa steg är för att beställa produkten och för att ta sig tillbaka till själva 
shoppen [se bild 16]. 
 

 
Figur 16 – Detaljerad översikt av en produkt. 

3.4.4.3 Varukorgen 
Företaget hade tittat på en del andra sidor och tyckte att det finns en del saker som man kunde 
göra annorlunda. De vill inte att man ska känna sig uppmanad att köpa produkter. Att till 
exempel ha en varukorg som hela tiden syns och säger att den är tom tyckte de kunde verka 
avskräckande och få kunder, som bara vill titta runt lite, att lämna webbplatsen. 

Vi stod då inför ett ganska klurigt problem eftersom hela webbplatsen fungerar mer eller 
mindre som en webbshop och då måste man ha en varukorg. Beslutet föll därför på att 
varukorgen skulle bli synlig först när man lagt till en produkt. Designen gjorde det enkelt att 
placera den i övre högra hörnet där den inte heller störde innehållet på själva sidan [se bild 
17]. 
 

 
Figur 17 – Placering av varukorgen. 
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När man tittar i varukorgen har vi skapat ett rent utseende då det är viktigt för kunden att 
verkligen kan se vad det är för produkt de har lagt till. Vi kände oss även tvungna att lägga till 
en text som förklarar vad det finns för funktioner på den sidan, då det som tidigare nämnts kan 
röra sig om kunder som inte har speciellt stor vana av att handla via Internet [se bild 18].  
 

 
Figur 18 – De produkter som ligger i varukorgen. 

 
När besökaren är nöjd med sin beställning kan de gå vidare till att skicka ordern och då 
kommer man till ytterligare en sida där information om kunden behöver skrivas in. Vi har 
försökt att här ge så mycket feedback som möjligt till kunden, dels genom att visa hur många 
steg det är tills ordern skickas till att ge all möjlig feedback när det gäller att fylla i formuläret 
genom att ha validering av de fält som är obligatoriska, mer om detta i kapitlet 
programmering [se bild 19]. 
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Figur 19 – Skicka order. 

3.4.4.4 Övriga sidor 
Sidorna Om företaget, Referenser, Kontakt, Aktuellt och FAQ med flera har mer eller mindre 
ett gemensamt utseende. Vi har under arbetet försökt att ge varje sida en egen identitet och 
detta har vi åstadkommit genom att ha lite olika upplägg, vilket även är ett måste med tanke 
på olika innehåll, men även sett till att varje sida har en unik bild som representerar innehållet 
på något sätt. Ett exempel på detta är Kontaktsidan där vi har använt oss av en bild med en 
penna, som skall symbolisera skrivande, vilket man kan göra genom att fylla i formuläret som 
finns på sidan eller skicka något via e-post [se figur 20]. De bilder som vi inte designat själva 
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har hämtats hem genom en webbplats som tillhandahåller en hel del gratisbilder men även 
sådana som man betalar för17. 
 

 
Figur 20 – Kontaktsidan. 

3.4.5 Navigeringen på webbplatsen 
Navigeringen på en webbplats är av största vikt för att få besökaren att hitta det de söker, 
besökarna ska inte behöva tappa tålamodet. En bra grund är att vid startsidan ge en bild av hur 
resten av webbplatsen är uppbyggd. 

Vi har försökt att inte avvika från grundläggande designprinciper när vi skapat 
navigeringssystemet på webbplatsen.  

                                                 
 
 
 
 
 
17 Stock.XCHNG. Tillgänglig: http://www.sxc.hu, (2006-10-18) 
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När vi pratar om navigering på webbplatsen handlar det inte bara om olika menyer eller 
knappar. Vi har även använt oss av brödsmulor som visar var i hierarkin på sidan man 
befinner sig [se figur 21]. Då dessa även är länkar ger det en ytterligare dimension till 
navigeringen på webbplatsen. 
 

 
Figur 21 – Navigering med brödsmulor. 

 
Själva huvudmenyn är placerad över allt innehåll på webbplatsen och finns alltid tillgänglig. 
Genom att ge varje länk en färg och understrykning, när man drar musen över den, skapas ett 
intryck av interaktivitet. När man klickar på en länk flyttas man till den sidan och länken 
behåller färgen den fick när man gick över den, vilket förstärker intrycket av att man flyttat till 
en annan del och det bekräftar var man befinner sig [se figur 22]. 
 

 
Figur 22 – Huvudmeny.  

 
Eftersom webbplatsen är relativt stor, var vi tvungna att utöka navigeringen med ytterligare en 
meny. Många alternativ kan få besökaren att känna sig förvirrad, men utan en extra meny 
skulle det kräva alldeles för många klick för att besökaren ska kunna uppnå sina mål, vilket 
skulle kunna få besökaren att tappa tålamodet. Vi lade därför till en meny som ligger till 
vänster om innehållet på webbplatsen. Den menyn finns med på alla sidor men på shop-sidan 
finner man inte samma sak som på de andra utan där har vi istället placerat alla 
produktkategorier.  

Vi skapade menyn så att den ändrar färg och har en svart markör som följer efter när 
besökaren för musen över den [se figur 23]. Man bör undvika för mycket navigering men då 
en sida blir relativt stor, måste det finnas en hel del navigering. Annars kan besökaren få svårt 
att hitta på sidan istället.  
 

 
Figur 23 – Sidomeny. 

 
Längst ner på webbplatsen finner man kontaktinformation till företaget genom en så kallad 
sidfot.  
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Tack vare att vi byggt navigeringen på detta sätt och använder den genomgående på alla sidor, 
blir det enkelt för besökaren att hitta på webbplatsen. Genom att ha en konsekvent navigering 
tillgänglig som täcker hela webbplatsen, tycker vi oss ha lyckats skapa en enhetlig navigering. 

3.4.5.1 Knappar och andra länkar 
Alla knappar på webbplatsen har skapats för att det ska vara lätt och tydligt att se dem och att 
de särskiljer sig från sidan. Knapparna är skapade som bilder eller med CSS. De består av en 
svart ruta för att ha hög kontrast mot den vita bakgrunden och texten inom dem är vit [se figur 
24]. 
 

 
Figur 24 – Knappar på webbplatsen. 

 
Övriga länkar på webbplatsen, alltså de som ligger inom informationsdelen, har en orange 
färg för att de ska vara tydliga. Vi har valt just orange för att det är komplementfärg till den 
blå färgen på webbplatsen. Genom att använda sig av orange får vi även lite liv i materialet 
och man ser tydligt vad som är länkar och vad som inte är det. 
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3.4.6 Administrationssidan 
I projektet ingick även att skapa ett enkelt sätt för företaget att kunna administrera sin 
webbplats. Detta för att kunna hålla den uppdaterad då de inte besitter några större kunskaper 
om programmering. Vi gick till väga på samma sätt när vi tog fram detta gränssnitt och 
beslutade tillsammans med företaget att försöka behålla designen även på 
administrationsdelen. Resultatet blev ett enkelt gränssnitt som innehåller de flesta funktioner 
för att hålla webbplatsen uppdaterad [se figur 25]. De möjligheter som finns till ändringar 
presenteras i menyn till vänster. 
 

 
Figur 25 – Administrationssidan. 

 

 

3.4.7 Att skapa designen i kod 
Vi har byggt upp hela webbplatsens design med bilder. Dessa är sedan utplacerade med hjälp 
av XHTML och CSS för att fastställa designen, färger och teckensnitt mm.  

Strukturen på webbplatsen har skapats med så kallade div-taggar. Vi har ett antal div-
taggar som återkommer på varje sida och det är dessa som står för grundstrukturen på 
webbplatsen. 
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Vi valde att bygga upp designen helt utan att använda till exempel frames eller tabeller. Vi har 
använt oss helt av CSS och dess möjligheter. Detta gjorde att vi på ett relativt enkelt sätt 
kunde skilja på innehåll och design [se bilaga E].  

3.5 Databasdesign 
Då webbplatsen kräver en databas var vi tvungna att bygga denna innan vi började med 
programmeringen. Vi har utgått ifrån kravspecifikationen och de kunskaper vi fått under 
litteraturstudien för att bygga de tabeller i databasen som kan hålla den data vi vill lagra. 

För att bygga databasen har vi använt oss av databasgränssnittet PhpMyAdmin, då vi  inte 
byggde administrationsgränssnittet förrän vi var klara med shop-sidan. I detta gränssnitt 
kunde vi bygga upp strukturen för tabellerna och dess egenskaper och vi kunde dessutom 
generera SQL frågor som vi använt i den webbapplikationen. Vi ska nedan beskriva de 
viktigaste delarna, tabellerna, i databasen [se figur 26 ]. 
 
 

 
Figur 26 – Viktiga tabeller i databasen. 

3.5.1 Products-tabellen 
Raderna i denna tabell representerar produkter och deras egenskaper [se figur 26]. 

• ID – Unikt id  för en produkt. 
• Name – Produktnamn. 
• Text – Säljande text. 
• Facts – Produktfakta. 
• Category_ID – Id för produktens kategori. 
• Price – Produktens pris. 
• Package – Antal produkter per kolli. 
• Date – Produkten är senast uppdaterad. 

3.5.2 Categories-tabellen 
Raderna i denna tabell representerar produktkategorier och vi skapade denna tabell för att 
undvika redundans i produkttabellen [se figur 26]. 

• ID – Unikt id (nyckel) för aktuell kategori. 
• Priority – Värde för sortering i shop-menyn, desto högre värde desto högre upp 

hamnar kategorin. 
• Name – Kategorinamn. 
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• Text – Beskrivande text. 

3.5.3 News-tabellen 
Raderna i denna tabell representerar nyheter och dess egenskaper [se figur 26]. 

• ID – Unikt id för en nyhet. 
• Name – Nyhetstitel. 
• Text – Nyhetstexten. 
• Date – Datum då nyheten är inlagd. 

3.5.4 Mailinglist-tabellen 
Raderna i denna tabell representerar de som anmält sig för att få nyhetsbrev via e-postutskick 
[se figur 26]. 

• Email – E-postadress och unikt id för mottagare. 
• Name – Namn på mottagare. 
• Trade – Bransch som mottagaren tillhör. 
• Confirmed – Indikerar om mottagaren har bekräftat sin anmälan till nyhetsbrevet. 
• Date – Datum för anmälan. 
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3.6 Programmering 
Denna del av rapporten beskriver hur vi skapat de funktioner som gör webbplatsen dynamisk. 

3.6.1 Uppkoppling, läsning och skivning till databasen 
För att kunna hämta och manipulera databasen i ASP.NET måste man först koppla upp mot 
den. Detta gör vi med en klass utvecklad av MySQL och som tillämpar alla de metoder som 
krävs av ADO.NET som är .NET-plattformens databasgränssnitt18.  

Klassen för att koppla upp mot databasen kallas MySQL Connector/NET. För att göra det 
framtida arbetet smidigare och minska kodskrivandet drastiskt, skapade vi dessutom en egen 
klass DatabaseHelper [se bilaga F]. Den använder sig av metoderna i MySQL Connector/NET 
för att koppla upp mot databasen. DatabaseHelper hanterar det som ska utföras varje gång 
något ska hämtas eller uppdateras i databasen. Genom att göra på detta sätt förenklas arbetet 
mycket och om man måste byta databas mot någon från en annan leverantör, då behöver man 
endast anpassa klassens metoder för att passa den nya databasen.  

För att hämta data från en databas använder man sig av DataSet- och DataReaderobjekt. 
Vilket objekt man bör använda beror på situationen. När man hämtar data från databasen 
använder man frågespråket SQL för att göra detta. I de flesta fall rekommenderas användning 
av DataReader som är det resurssnålaste alternativet 19 och det är den vi till största del 
använder. Exempel finns nedan på hur det kan se ut när man använder en DataReader [se 
kodexempel 10].  
 

 
Kodexempel 10 – Exempel på hämtning av data med hjälp av DatabaseHelper 

                                                 
 
 
 
 
 
18 Nordqvist, Carl-Johan (2004). ADO.NET. Tillgänglig: 
http://internetworld.idg.se/webbstudio/pub/artikel.ASP?id=242 (2006-09-14) 
19 Lu, Dennis, (2002). Best practices for using ADO.NET. Tillgänglig: 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-s/dnadonet/html/adonetbest.asp (2006-09-14) 

DataReader reader = DatabaseHelper.ReturnDataReader("SELECT * FROM TEFK_News    
    ORDER BY Date ASC"); 
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3.6.2 Presentation av information 
Presentation av information från databasen görs genomgående med hjälp av repeater-
kontrollen för att vi vill ha full kontroll över hur innehållet presenteras, då den inte genererar 
någon XHTML-kod automatiskt utan det är upp till den som skapar designen. Detta sätt att 
arbeta gjorde att vi enkelt kunde dela upp arbetet och jobba parallellt. Vi kunde skriva 
XHTML-koden för presentationen/informationen i aspx-filen samtidigt som vi i code behind-
filen skrev koden för hämta, manipulera och uppdatera den data som ska presenteras.  

För att det ska kunna genereras någon XHTML-kod av en repeater måste man först koppla 
den till något och detta är i fallet nedan en sökresultat från databasen [se kodexempel 11]. För 
att XHTML-koden för repeatern ska renderas/genereras får man inte glömma att anropa 
DataBind.  
 

 
Kodexempel 11 – Koppling och binding av data till repeaterobjekt. 

 
I repeater-objektet i aspx-filen behöver man bara markera var man vill att de olika delarna av 
informationen ska placeras. Detta gör vi med DataBinder-uttryck som skrivs innanför <%# 
och %> [se kodexempel 12]. 
 

 
Kodexempel 12 – Exempel på en repeater. 

3.6.3 Validering av formulär 
Det finns ett antal formulär/fält att skriva in information i, på webbplatsen och för att man inte 
ska kunna skriva in vad som helst i dem har vi använt oss av validerings-kontroller [se 
kodexempel 13]. 
 

• RequiredFieldValidator – kräver att man skrivit något i fältet. 
• RangeValidator – används för att kontrollera att man skriver ett tal inom ett intervall. 
• RegularExpressionValidator – använder sig av reguljära uttryck för att validera 

inmatning. 
• CompareValidator – används för att kontrollera att värdet i två olika fält är lika.  

 

Exempel på kod för att fylla ovanstående repeater 
MyNewsRepeater.DataSource = DatabaseHelper.ReturnReader("SELECT * FROM TEFK_News 
ORDER BY Date DESC"); 
MyNewsRepeater.DataBind(); 

<ASP:Repeater ID="MyNewsRepeater" runat="server"> 
    <ItemTemplate> 
        <h1><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "kolumn I tabellen")%></h1> 
    </ItemTemplate> 
</ASP:Repeater> 
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Kodexempel 13 – Valideringskontroller. 
 
Vilken av dem vi använt beror på vad det är för information som ska valideras. Ibland har det 
varit aktuellt att kombinera flera valideringskontroller för att fylla upp för olika fel. 

Går ett fält inte igenom valideringen generar den aktuella valideringskontrollen ett 
felmeddelande, man kan välja om detta ska skrivas ut på platsen där kontrollen placerats eller 
om alla felmeddelande ska skrivas ut i en ValidationSummary [se kodexempel 14]. Det 
smidiga med att använda dessa kontroller är att man inte behöver skriva JavaScript för 
valideringen utan dessa genereras av webbservern och skulle inte webbläsaren klara 
JavaScript kommer all formulärdata skickas tillbaka till servern för validering. 
 

 
Kodexempel 14 – ValidationSummary. 

3.6.4 Shop-sidan 
Idén med shop-sidan är som sagt att företagets produkter, på ett snyggt och lättnavigerat sätt, 
ska visas på sidan. Det ska även finnas funktioner som gör att besökare kan lägga till 
produkter i en varukorg som de sedan skickar till företaget i form av en orderförfrågning för 
att använda som underlag för vidare kontakt mellan företaget och kunderna. Funktionerna på 
shop-sidan är indelade i tre delar. 

3.6.4.1 Del 1 - Produktkatalogen 
För presentationen av produkterna används repeater-kontrollen. Produktkatalogen använder 
två olika repeatrar för att presentera innehållet. Den ena visar utseendet på produkterna när en 
hel kategori eller sökresultat med produkter visas och den andra används när vi vill läsa mer 
om en produkt. 

I och med att ASP.NET är händelsebaserat är det lätt att fånga upp knapptryckningar i 
repeatern och skapa metoder för att hantera dessa.  Dessa metoder placeras i code behind-filen 
och påverkar således inte arbete med designen [se bilaga G och H]. 

För att undvika sidor, där besökaren behöver skrolla mycket för att komma till produkterna 
längst ner på sidan, har vi använt oss av paging. Med paging menas de nummer eller 
nästa/föregående knappar som bland annat Google har och som man ser i slutet av ett 
sökresultat.  

Använder man sig av DataGrid-kontrollen är detta lätt, då kontrollen har inbyggda 
funktioner för att hantera detta. Använder man istället repeater-kontrollen, som vi gjort, får 
man inte denna funktionalitet utan man måste bygga den själv. För att lösa detta har vi använt 

<ASP:ValidationSummary ID="ValidationSummary1" runat="server" /> 

<ASP:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" 
ErrorMessage="RequiredFieldValidator"></ASP:RequiredFieldValidator> 
 
<ASP:RangeValidator ID="RangeValidator2" runat="server" 
ErrorMessage="RangeValidator"></ASP:RangeValidator> 
 
<ASP:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" Display="None" 
runat="server" ErrorMessage="Felaktigt datum" 
ValidationExpression="[2][0][0][6-9][\-/](([0]?[1-9])|([1][0-2]))[\-/](([1-2][0-
9])|([3][0-1])|([0]?[1-9]))" ControlToValidate="DateField" /> 
 
<ASP:CompareValidator ID="CompareValidator1" runat="server" 
ErrorMessage="CompareValidator"></ASP:CompareValidator> 
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oss av PagedDataSource-klassen och vi hittade en belysande artikel på Pellesoft som beskrev 
detta20. 

3.6.4.2 Del 2 - Varukorgen 
För att kunna hålla reda på varorna som kunderna lägger i sina kundvagnar går det att använda 
sig av olika metoder. Man kan bland annat lagra varorna i så kallade cookies på besökarens 
dator, i en databas eller i sessionsvariabler på servern.  

Eftersom vi tyckte att en databaslösning vore onödigt komplicerad och vi inte vill använda 
cookies, då fler och fler blockerar dem av säkerhetsskäl, föll valet på sessions. Att lagra 
kundvagnen i sessions innebär en större belastning för servern men då kundvagnen inte är så 
stor övervägde fördelarna nackdelarna.  

För att underlätta hanteringen av varor i varukorgen har vi skapat varukorgsklassen, 
ShoppingCart. I varje session skapas en ny instans av varukorgsklassen, ett så kallat 
shoppingcartobjekt som lagras i sessionsvariabeln cart. 

Ett shoppingcartobjekt innehåller varorna i varukorgen samt de metoder som behövs för att 
lägga till, ta bort, räkna produktkostnad samt den totala summan för varorna [se bilaga I]. 

Varje gång något ska uppdateras i varukorgen hämtas den från sessionsvariabeln och de 
inbyggda metoderna används för att ändra eller uppdatera tabellen med varorna. Efter det 
sparas den uppdaterade varukorgen [se kodexempel 15]. 
 

 
Kodexempel 15 – Exempel på hur produkt läggs in i kundvagnen. 

 
För att varukorgen ska klara av framtida ändringar i produkttabellen [se figur 27] har vi gjort 
så att när ett shoppingcartobjekt skapas kopierar den strukturen av den produkttabellen [se 
kodexempel 16]. Vi lägger dock till två kolumner i varukorgstabellen för att kunna hålla reda 
på antalet av varje produkt och det totala priset för dessa [se figur 28]. 
 

 
Kodexempel 16 – Anrop till ShoppingCart-konstruktorn. 

 

                                                 
 
 
 
 
 
20 Ay, Emanuell, (2006). Sidindelad repeater. Tillgänglig: 
http://www.pellesoft.se/area/articles/article.aspx?artid=949, (2006-10-19). 

Session["cart"] = new ShoppingCart((DatabaseHelper.ReturnDataset("SELECT * FROM 
TEFK_Products LIMIT 1")).Tables[0]); 

ShoppingCart mycart = (ShoppingCart)Session["cart"]; 
 
mycart.addItem([…]); // Kod för att lägg till en vara 
 
Session["cart"] = mycart; 
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3.6.4.3 Del 3 - Ordersidan 
På ordersidan måste kunden skriva in sin kontaktinformation i ett formulär som valideras och 
skickas. En orderförfrågan skickas till TEFK medan en orderbekräftelse skickas till kundens 
e-postadress. 

För att skapa e-posten som skickas använder vi e-postmallar som läses och fylls med 
informationen som ska skickas till kund respektive TEFK [se bilaga J]. 

3.6.5 Administration 
För att skapa en dynamisk administrationsida som lätt kan utökas har vi byggt den på en aspx-
sida med en PlaceHolder-kontroll [se kodexempel 17].  
 

 
Kodexempel 17 – En PlaceHolder-kontroll. 

 
På detta sätt kan olika innehåll och funktionalitet laddas beroende på vilket menyalternativ 
som är valt. Man använder då händelsehanteringen för att ladda olika användarkontroller från 
code behind-filen i PlaceHolder-kontrollen som kan ses som en behållare som kan fyllas med 
olika funktioner beroende på vilken uppgift som ska utföras [se kodexempel 18].  
 

 
Kodexempel 18 – Exempel på hur en användarkontroll kopplas till myPlaceHolder. 

 
Figur 27 – Produkttabell. 

ShoppingCartTable

PK ID

Name
Text
Facts
Category_ID
Price
Package
Date
Quantity
Sum

 
Figur 28 – Varukorgstabell. 

myControl = (Control)(LoadControl("admin.ascx")); 
myPlaceHolder.Controls.Add(myControl); 
 

<asp:PlaceHolder ID="myPlaceHolder" runat="server" /> 
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3.6.5.1 Inloggningsfunktion 
Självklart ska inte vem som helst kunna ändra i databasen. Vi ville dessutom inte att 
möjligheter till detta skulle vara låsta till en dator eller ett IP-nummer. Därför var vi tvungna 
att skapa en inloggningsfunktion till administrationssidan för att företaget ska kunna 
uppdatera sidan från vilken plats som helst förutsatt att en dator med Internetanslutning finns 
tillgänglig [se figur 29].  

 

 
Figur 29 – Inloggning till administrationssidan. 

 
När besökaren fyller inloggningsforumuläret och klickar på knappen ”Logga in” utlöses 
händelsen LoginButton_Click. I den använder vi de inbyggda metoderna i ASP.NET för 
verifiering av användaren [se kodexempel 19]. Är inloggningsuppgifterna korrekta skickas 
besökaren vidare till administrationssidan. I annat fall visas ett felmeddelande. 
 

 
Kodexempel 19 – LoginButton_Click. 

 
Lösenord och användarnamn sparas krypterat i web.config-filen, vilket innebär att även om 
man skulle se innehållet i filen står inte lösenordet i klartext. Ändringar av behöriga och 
lösenord görs direkt i filen. 

protected void LoginButton_Click(object sender, EventArgs e) 
{    
    // Tar bort tom tecken innan och efter namn 
    string name = NameField.Text.Trim(); 
    // Tar bort tom tecken innan och efter namn  
    string passwd = PasswdField.Text.Trim(); 
 
    if (FormsAuthentication.Authenticate(name, passwd)) 
    { 
        FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(NameField.Text, true); 
    } 
    else 
    { 
        MessageLabel.Text = "* Felaktigt användarnamn eller lösenord"; 
    } 
} 
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3.6.6 Felhantering 
För att hantera eventuella oförutsedda fel som uppstår på webbplatsen har vi använt oss av 
metoden exception handling, undantagshantering. Denna metod använder try- and catchsatser 
vilket innebär att kod, som exekveras, placeras innanför en trysats. Om ett fel inträffar 
innanför trysatsen, fångas detta upp av catchsatsen som ett exception, undantag [se 
kodexempel 20].  
 

 
Kodexempel 20 – Try- and catchsats 

 
Nyttan med denna metod är att även om ett fel uppstår kommer exekveringen av koden att 
fortsätta tills den exekverats klart och hela webbplatsen eller aktuell sida slutar då inte fungera 
för att ett fel uppstår.  

Genom att använda denna metod kan vi lätt fånga upp fel som uppstår på sidan och vi har 
dessutom skapat en felhanteringsmetod som plockar upp felen som uppstår och skapar en 
felrapport som skickas till e-postadressen för webbplatsens administratör [se bilaga J]. Att 
informera besökaren om felet som uppstått är även det viktigt och de skickas därför vidare till 
en sida som upplyser dem om att ett fel har uppstått samt instruktioner om hur de går vidare21. 

                                                 
 
 
 
 
 
21 Se kapitel 2.5.5 Tekniken och användarvänlighet. 

try 
{ 
    […] // Kod som kan generera fel 
} 
catch (Exception ex) 
{ 
    throw new ApplicationException("Ett fel har uppstått:" + ex.Message);          
} 
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3.7 Grafisk profil del 2 
När själva arbetet med webbplatsen var klart fortsatte vi med att ta fram den grafiska profilen 
för företaget. Denna del stod i att skapa mallar för olika dokument, ta fram ett visitkort samt 
sammanställa den grafiska profilen i en grafisk manual [se bilaga K]. 

3.7.1 Mallar 
För att man ska se att ett dokument kommer ifrån TEFK har vi skapat ett par mallar för 
utskrifter.  

När vi har skapat mallarna har vi försökt att få en röd tråd för att man lätt ska känna igen 
att de hör ihop. Vi har utgått ifrån företagets gamla dokument samt regelverk för fakturor och 
kuvert när vi har styrt upp utseendet på mallarna22. Det är till exempel är viktigt att följa de 
regler och riktlinjer som finns när man skapar en faktura, annars finns risken att de blir 
ogiltiga. Andra viktiga riktlinjer är de standarder som finns för kuvert. Om dessa inte följs  
kan posten få problem med att hantera kuverten23. 
 
Vi har skapat följande dokumentmallar: 
 

• Faktura 
• Offert 
• Orderbekräftelse 
• Kuvert C4 även mall för förtryckta kuvert 
• Kuvert C5 även mall för förtryckta kuvert 
• Brevpapper 

3.7.2 Visitkort 
För att förstärka företagets profil har vi tagit fram ett visitkort åt företaget. Vi började med att 
ta fram några olika förslag som företaget sedan fick välja mellan.  

Framtagningen av visitkorten är gjord i Adobe Illustrator CS som lämpar sig alldeles 
utmärkt för detta ändamål. Vi har även tagit fram en baksida till visitkortet. Idén med att ha en 
baksida är att kunna skapa ett visitkort som företaget även kan använda som ett alternativt 
visitkort vid till exempel mässor för att väcka nyfikenhet. 

                                                 
 
 
 
 
 
22 http://www.skatteverket.se 
23 Brevets Yttre. Tillgänglig : http://sis.se/upload/631980990838737500.pdf (2006-10-19). 
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3.7.3 Den grafiska manualen 
Den grafiska manualen är ett hjälpmedel vid framställning av grafiskt material och utgör 
grunden för hur företagets kommunikation ska utformas. I manualen ingår bland annat 
företagets logotyp och en grafisk beskrivning på hur den skall användas, samt riktlinjer för 
färger och typografiska regler [se bilaga K].  

Manualen är skapad i Adobe Indesign CS och anpassad för tryckning. Då beställaren är ett 
relativt litet företag finns inte behovet av att ha en heltäckande grafisk manual än men det 
innebär inte att den kan behöva utökas med tiden. Detta gjorde i alla fall att vi begränsade oss 
till att använda följande punkter, riktlinjer, i deras manual. 
 

• Typografi 
• Logotype & Sigill 
• Färginfomation 
• Trycksaker & Papper 

 
Sist i manualen har vi dessutom tagit med en lista med saker man bör tänka på innan man 
lämnar in något för tryckning, då företaget inte har kunskaper inom detta område. 

3.8 Test och Installation 
Det sista som skulle göras innan projektet var klart var att testa webbplatsen för att se att allt 
fungerar. Under arbetets gång har vi även granskat gränssnittet.  

Vi har utvecklat webbplatsen som en egen webbapplikation på TEFKs webbhotell. Därför 
har vi kunnat testa våra funktioner direkt mot den riktiga servern och vi har inte haft några 
problem med metoder eller funktioner som slutat fungera när vi publicerade webbplatsen. 

Problem vi stötte på när vi publicerade webbplatsen var att vi på vissa ställen i koden 
använt oss av absolutreferens till filer istället för relativ och dessa referenser pekade till 
platsen där filerna låg när vi utvecklade webbplatsen. [se kodexempel 21].  
 

 
Kodexempel 21 – Exempel på relativ- och absolutreferens till fil. 

/images/bild.jpg – Relativreferens till bild.jpg 
http://www.tefk.com/images/bild.jpg - Absolutreferens till bild.jpg 
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4 Analys av resultat 
Syftet med examensarbetet var att vi skulle omarbeta företagets dåvarande webbplats och ta 
fram en tydlig grafisk profil. Webbplatsen skulle även kunna administreras av företaget och 
fungera som huvudsaklig kanal för företagets marknadsföring. Den grafiska profilen hade till 
uppgift att skapa ett tydligt och enhetligt ansikte utåt för de medier som företaget använder sig 
av idag. 

Både vi och TEFK anser att vi har uppnått detta syfte, då det nu finns tydliga riktlinjer för 
framtagning av grafiskt material samlat i en grafisk manual och webbplatsen är utformad efter 
riktlinjer inom användarvänlighet och har fått en tilltalande design som förhoppningsvis lyfter 
fram företaget och presenterar deras produkter.  

Utifrån vår frågeställning har resultatet inte inneburit några större kostnader eller 
organisatoriska förändringar. I och med att de hade ett webbhotell kommer kostnaderna endast 
bestå i den tid som TEFK behöver lägga ner på att lära sig gränssnittet men vi hoppas att vår 
design gör denna process kort och enkel. 

Tekniken bakom webbplatsen är vald med tanke att passa en webbplats innehållande en 
shop. Tekniken är inte ett hinder om webbplatsen skulle växa både vad gäller besökare och 
antalet produkter i shoppen. Att vi använt oss av XHTML och CSS gör att webbplatsens 
design även kommer att se likadan ut i kommande webbläsare. Då vi inte gjort några 
användarstudier får framtiden utvisa vad och hur besökarna kommer att säga och tycka om 
webbplatsen. 

Vidare har företaget redan tagit webbplatsen i drift och ska lansera den inom kort med ett 
stort utskick utformat enligt riktlinjerna i manualen. 

5 Diskussion 
När vi bestämde att vi skulle utveckla webbplatsen i ASP.NET och MySQL stod det klart att 
detta skulle kräva mycket studier innan vi kom igång. 

På grund av studier vid sidan om examensarbetet kunde vi inte jobba under en samman-
hängande period till en början vilket orsakade att arbetet dragit ut på tiden. Trots att projektet 
blev utdraget blev både TEFK och vi nöjda med det slutgiltiga resultatet. För att slutföra 
projektet har mycket kunskap införskaffats och tidigare erfarenheter använts. 

Med facit i hand finns det naturligtvis en del vi skulle ha kunnat göra på annat sätt. Vi 
skulle framförallt planerat mycket noggrannare för att bättre kunna utnyttja den begränsade tid 
vi hade i början. 

Då vi hade som mål att skapa en färdig produkt lade vi åt sidan studier inom 
användarvänlighet men då detta är ett viktigt område borde man åtminstone försöka utvärdera 
det vi gjort enligt några av de metoder, för att se vad som skulle kunna förbättras. Vi har trots 
bristen på tid för detta ändå försökt att skapa en användarvänlig design utifrån de kunskaper vi 
har inom ämnet och det som vi läst oss till under projektets gång. Men en studie av 
gränssnittet hade varit bra att genomföra för att fånga upp fel och brister som vi inte kunnat 
förutse själva. 

Naturligtvis har vi stött på en del problem under projektets gång. Vi har inte alltid kunnat 
förutspå dessa problem eftersom tekniken för oss var ny och att vi inte tidigare arbetet i ett så 
stort projekt. 



Grafisk profilering och utveckling av en databasdriven webbplats.  
Examensarbete i medie- och kommunikationsteknik vid Linköpings universitet, Campus Norrköping 2006. 
 
 

49 

5.1 Utvecklingsmöjligheter 
Även om webbplatsen är i drift finns det givetvis delar som man skulle kunna bygga vidare 
på. Man skulle kunna göra det ännu lättare för TEFK att administrera webbplatsen och 
underlätta för kunderna i kommunikationen med företaget.  

Nästa steg i utvecklingen av webbplatsen skulle kunna vara att göra en mer avancerad 
administration och bygga in funktioner för att beskära och manipulera bilderna som ska 
publiceras på webbplatsen. Metoder och gränssnitt för detta är redan skapade men det fanns 
tyvärr inte tid att integrera detta i projektet.  Detta är också något TEFK verkligen vill ha, då 
de inte har någon vana med att jobba med bildbehandlingsprogram och att sådana är väldigt 
dyra. 

Ännu en vidareutveckling skulle kunna vara att skapa login-funktion så att etablerade 
kunder lättare kan kommunicera med företaget genom webbplatsen. Kunderna skulle till 
exempel kunna få tillgång till uppföljning av pågående och avslutade ärenden eller lagra 
kontaktuppgifter för att smidigare kunna skicka nya order. 

För att förbättra gränssnittet och eventuellt plocka upp fel som vi inte uppmärksammat 
under utvecklingsprocessen skulle det kunna vara bra att genomföra en användarutvärdering 
för att utvärdera gränssnittet.  

De viktigaste delarna i den grafiska profilen har vi med i den grafiska manualen men som 
en framtida utvidgning av den skulle man kunna lägga till riktlinjerna för hemsidan eller 
åtminstone grunddragen och färgval. 
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Bilaga A  Listan med frågor till TEFK 
 

• De vill kunna kommunicera med alla på samma sätt. 
o Via e-post, utskick och hemsida. 

• Kunna locka till sig nya kunder via hemsida. 
• Skapa ett professionellt och enhetligt utseende som går igen i alla deras kontakter med 

kunder. 
• Pga. begränsat med tid och tekniskt- och grafiskt kunnande har de undvikit utskick via 

e-post, då de inte tyckt att det blivit tillräckligt professionellt. 
• De vill att vi skapar malla för: offert, faktura, e-post, layout utskick. 
• Avtal 
• Vad ska ingå i projektet? 
• Vad finns det för tanke med nuvarande material? 
• Kundgrupp, typ av kunder? Datorvana hos kunderna. 
• Vad finns det för material att tillgå? 
• Bestämma layout på hemsida. 

o Vill komma ifrån varukorgen lite, måste hitta lösning på det. 
o Hur gör vi med beställningen. 
o Vill ha det så rent och vitt som möjligt. Gärna med färgelement men inte för 

mycket heller. Tunna linjer. 
o Tala om kollistorlek och pris. 

• Vad ska vi använda för typsnitt? 
• Vad ska finnas på sidan? Kategorier, partners, länkar, ...  

o Kategorier – se löst papper. 
o Referens på kunder. 
o Egen sidan med referenser. 

• Produkterna på hemsidan. 
o Pris på produkterna skall finnas. 
o Generera artikelnummer på lämpligt sätt. 

• Val av serverspråk och databas och programmeringsspråk på hemsidan. 
o Upp till oss! 

• Vad vill man kunna ändra på sidan genom www-gränssnitt? 
o Lägga till nu och ta bort gammal. 
o Lägga till kategori. 
o Lägga upp saker under nyheter. 
o Kunna skapa e-post och pappers utskick. 
o Kunna sätta upp en nyhetskalender med senaste projekt. 

• Sökmotor registrering, marknadsföring av sidan, invigning av sidan, brev till kunder. 
o Inte så viktigt med sökmotor.  
o Utskick till kunderna om att en ny sida kommit. 

 
• Skapa  layout på utskick. 

o Ska gå igen från hemsidan!  
o Bra format A5. 
o Göra e-post som påminner om dell. 
o Se mer som kampanjgrej.  

• Brevpapper och visitkort, bestämma design bland annat? 
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o Visitkort ska göras om! 
o Loggan ska göras om. 
o Brevpapper, faktura och offert i pdf-format. 
o Måste se till att faktura passar i fönsterkuvert. 
o Göra mallar som går att låsa och endast skriva ut. 
o Ska vara autosummering av priserna inklusive moms och utan moms. 

• Vad skall det finnas i ett typiskt utskick? 
• Nyhetsbrev 
• Anmälan till nyhetsbrev 
• Enkäter på sidan? Vad vill kunderna ha/se? 

o Det vill vi ha med svar till endast TEFK. 
• Mail, hantering av nyhetsbrev. 
• Sidan på fler språk än svenska? 

o Ja, engelska. 
o Eventuellt kinesiska.  Utanför projektet. 

• Skydd av bilder, vattenmärkning? 
• Besöksstatistik 

o Vill se aktiviteten. 
o Vill se varifrån de kommer. Om man behöver göra hemsidan i något mer språk 

än engelska och svenska. 
• Migration till egna servern 

o Utanför projektet 
o Fungerar inte än. 

• Kundlogin 
•  Vad skall det ge att ha ett login 

o Möjlighet att ha en databas över kunder som handlat. Samköra med nya. 
Ligger nog utanför projektet. 

 



Grafisk profilering och utveckling av en databasdriven webbplats.  
Examensarbete i medie- och kommunikationsteknik vid Linköpings universitet, Campus Norrköping 2006. 
 
 

54 

Bilaga B Beskrivning/Sitemap 
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Bilaga C 12 generella riktlinjer 
1. Visibility – Att försöka synliggöra så att användarna kan se vilka funktioner som är 

tillgängliga och vad systemet gör just nu. 

2. Consistency – Att vara konsekvent vid design. Liknande funktioner ska visas och 
fungera på liknande sätt. 

3. Familiarity – Att använda språk och symboler som den tänkta användaren känner till. 

4. Affordance – Att designa webbsidans delar så att det är självklart vad det är till för, 
det vill säga syfte och funktion. 

5. Navigation – Att tillhandahålla stöd för att låta användaren förflytta sig i systemet, 
t.ex. kartor, direktiv och informationsskyltar. 

6. Controll – Att göra klart vem eller vad som har kontrollen och tillåta användaren att 
ta kontroll. 

7. Feedback – Att ge snabb feedback från systemet till användarna så att hon eller han 
vet vilken effekt handlingen har. 

8. Recovery – Att alltid ge användaren en möjlighet att ångra och återhämta handlingar 
på ett snabbt och effektivt sätt. 

9. Constraints – Att förhindra och begränsa användaren att göra olämpliga saker i 
systemet. 

10. Flexibility – Att tillåta flera sätt för att åstadkomma saker för att tillmötesgå 
användare med olika erfarenheter i systemet. 

11. Style – Designen bör vara stilfull och tilldragande. 

12. Conviviality – Det interaktiva systemet ska vara artigt, vänligt och allmänt behagligt. 
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Bilaga D Gränssnittskiss 
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Bilaga E XHTML och CSS 
 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="company.aspx.cs" 
Inherits="company" %> 
<%@ Register TagPrefix="TEFK" TagName="SideNews" Src="sidenews.ascx" %> 
<%@ Register TagPrefix="TEFK" TagName="SiteHead" Src="siteheader.ascx" %> 
<%@ Register TagPrefix="TEFK" TagName="SiteFoot" Src="sitefooter.ascx" %> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<!--#include File="head.aspx" --> 
<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
        <div id="page"> 
            <TEFK:SiteHead runat="server" ID="head" /> 
            <div id="background"> 
                <div id="backgroundtop"> 
                    <div class="borderwhite"> 
                    </div> 
                </div> 
                <div id="backgroundmiddle"> 
                    <div id="sidebar"> 
                        <div id="empty2"> 
                        </div> 
                        <div id="sidebar_headline"> 
                        </div> 
                        <div id="menu"> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div id="content"> 
                        <div id="company"> 
                            <div id="contenttop"> 
                            </div> 
                            <div id="contentbottom"> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
                <div id="backgroundbottom"> 
                    <div class="borderwhite"> 
                    </div> 
                </div> 
                <TEFK:SiteFoot runat="server" ID="foot" /> 
            </div> 
            <TEFK:SideNews runat="server" ID="sidenews" /> 
        </div> 
    </form> 
    <!--#include File="googleanalytics.aspx" --> 
</body> 
</html> 
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/************ 
CSS TEFK.com 
************/ 
body 
{ 
    background-color: #9ACDEA; 
    background-image: url(../images/backgrounds/stripe.gif); 
    background-repeat: repeat-x; 
    font-size: 10px; 
    font-style: normal; 
    font-family: Arial, Sans-Serif; 
    color: #000000; 
    height: 100%; 
} 
#page 
{ 
    margin-left: auto; 
    margin-right: auto; 
    overflow: hidden; 
    width: 968px; 
} 
#header 
{ 
    background-image: url(../images/backgrounds/header.gif); 
    background-repeat: no-repeat; 
    height: 142px; 
    float: left; 
    width: 802px; 
    margin-right: 14px; 
} 
#sitefooter 
{ 
    padding-top: 2px; 
    clear: right; 
    width: 760px; 
    padding-left: 10px; 
} 
/**************************** 
Maincontent - static content 
*****************************/ 
#productbackground, #background 
{ 
    width: 802px; 
    float: left; 
    margin-right: 14px; 
} 
. 
. 
. 
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Bilaga F DatabaseHelper.cs  
using System; 
using System.Data; 
using System.Configuration; 
using MySQL.Data.MySQLClient; 
 
/// <summary> 
/// A tool to use when working aginst a MySQL Database 
/// </summary> 
public class DatabaseHelper 
{ 
    /// <summary> 
    /// Gets MyMySQLString AppSetting from web.config 
    /// </summary> 
    /// <returns>Connectionstring of connection</returns> 
    private static string GetConnectionString() 
    { 
        return ConfigurationManager.AppSettings["MyMySQLString"]; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Genarates DataSet with Sqlquery 
    /// </summary> 
    /// <param name="query">Sqlquery</param> 
    /// <returns>DataSet with result from sqlquery</returns> 
    public static DataSet ReturnDataset(string query) 
    { 
        // Create MySQLConnection 
        MySQLConnection myconn = new MySQLConnection(GetConnectionString()); 
        // Create MySQLDataAdapter 
        MySQLDataAdapter myadapter = new MySQLDataAdapter(); 
        // DataSet to fill with Data 
        DataSet mydataset = new DataSet(); 
        try 
        { 
            // Create MySQLCommand 
            myadapter.SelectCommand = new MySQLCommand(query, myconn); 
            // Fill DataSet with Result from Query 
            myadapter.Fill(mydataset); 
        } 
        catch (SystemException ex) 
        { 
            myconn.Close(); 
            // Throws Exceptions that occurred 
            throw new ApplicationException("SQL: Kan inte köra frågan:" + query +    
                "-" + ex.Message); 
             
        } 
 
        // Return created DataSet 
        myconn.Close(); 
        return mydataset; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Genarates DataSet with Sqlquery using Parameters 
    /// </summary> 
    /// <param name="query">SQL query</param> 
    /// <param name="paramArray">Parameters for the sqlquery</param> 
    /// <returns>DataSet with result from sqlquery</returns> 
    public static DataSet ReturnDataset(string query, string[] paramArray) 
    { 
        MySQLConnection myconn = new MySQLConnection(GetConnectionString()); 
        MySQLDataAdapter myadapter = new MySQLDataAdapter(); 
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        DataSet mydataset = new DataSet(); 
        try 
        { 
            myadapter.SelectCommand = new MySQLCommand(query, myconn); 
            foreach (string param in paramArray) 
            { 
                myadapter.SelectCommand.Parameters.Add(param); 
            } 
            myadapter.Fill(mydataset); 
        } 
        catch (SystemException ex) 
        { 
            myconn.Close(); 
            throw new ApplicationException("SQL: Kan inte köra frågan:" + query +  
                "-" + ex.Message); 
        } 
        myconn.Close(); 
        return mydataset; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Genarates DataReader with Sqlquery 
    /// </summary> 
    /// <param name="query">Sqlquery</param> 
    /// <returns>DataReader with result from sqlquery</returns> 
    public static MySQLDataReader ReturnDataReader(string query) 
    { 
        MySQLConnection myconn = new MySQLConnection(GetConnectionString()); 
        MySQLCommand mycommand = new MySQLCommand(query, myconn); 
        mycommand.CommandType = CommandType.Text; 
        try 
        { 
            myconn.Open(); 
            MySQLDataReader result = 
                mycommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 
 
            mycommand = null; 
            myconn = null; 
 
            return result; 
        } 
        catch (DataException ex) 
        { 
            myconn.Close(); 
            throw new SystemException("Fel vid anrop av sql-fråga: " + query + "-"  
                + ex.Message); 
        } 
 
 
    } 
    /// <summary> 
    /// Genarates DataReader with Sqlquery using Parameters 
    /// </summary> 
    /// <param name="query">Sqlquery</param> 
    /// <param name="paramArray">Parameters i query</param> 
    /// <returns>DataReader with the result</returns> 
    public static MySQLDataReader ReturnDataReader(string query, string[]  
        paramArray) 
    { 
        // Observera att connection ligger öppen i denna rutin och tar minne 
        // i servern, men håller tråden öppen och pooling verkar bli bättre 
        // Create Instance of Connection and Command Object 
 
        MySQLConnection myconn = new MySQLConnection(GetConnectionString()); 
        MySQLCommand mycommand = new MySQLCommand(query, myconn); 
        foreach (string param in paramArray) 
        { 
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            mycommand.Parameters.Add(param); 
        } 
        mycommand.CommandType = CommandType.Text; 
 
        try 
        { 
            myconn.Open(); 
            MySQLDataReader result = 
                mycommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 
 
            mycommand = null; 
            myconn = null; 
 
            return result; 
        } 
        catch (DataException ex) 
        { 
            myconn.Close(); 
            throw new SystemException("Fel vid anrop av sql-fråga: " + query + "-" 
                + ex.Message); 
        } 
 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Executes commands on the database 
    /// </summary> 
    /// <param name="query">Sqlquery</param> 
    public static int ExecuteNoQuery(string query) 
    { 
        int changedrows=0; 
         
        // Create MySQLConnection 
        MySQLConnection myconn = new MySQLConnection(GetConnectionString()); 
        // Open MySQLConnection 
        myconn.Open(); 
        // Create MySQLCommand 
        MySQLCommand mycommand = new MySQLCommand(query, myconn); 
        try 
        { 
            // Execute Command 
            changedrows = mycommand.ExecuteNonQuery(); 
             
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            myconn.Close(); 
            // Throws Exceptions that occurred 
            throw new SystemException("Fel vid anrop av sql-fråga: " + query + "-"  
                + ex.Message); 
        } 
        // Closes MySQLConnection 
        myconn.Close(); 
        return changedrows; // Number of changed rows. If 0 nothing is done. 
 
    } 
} 
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Bilaga G Produkt repeater 
<ASP:repeater id="oneProductRepeater" runat="server" 
onitemcommand="oneProductRepeater_ItemCommand"> 
<ItemTemplate> 
    <ASP:HiddenField ID="hiddenPrice"  
      Value='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,   
      "Price")%>'  
      runat="server" /> 
    <div class="productinfo"> 
        <ASP:Image ID="productimage"  
            runat="server"  
            AlternateText='<%# cutText( (string)  
            DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Text"))%>' 
            CssClass="productimage"  
            ImageUrl='<%#  
SiteHelper.ImageExistsOrNot(DataBinder.Eval(Container.DataItem,  
                        "ID", "{0}"), "big") %>' 
            ToolTip='<%# cutText( (string) DataBinder.Eval(Container.DataItem, 
"Text"))%>' 
            Height="345px" Width="300px" /> 
        <ASP:Label CssClass="productnameheadline" ID="productnameheadline" 
runat="server" 
            Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Name")%>'></ASP:Label> 
        <%# DataBinder.Eval ( Container.DataItem, "Text" ) %> 
        <br /> 
        <div class="productfacts"> 
            <h4>Fakta:</h4> 
            <%# DataBinder.Eval ( Container.DataItem, "Facts" ) %> 
            <h4>Kolli: <%# DataBinder.Eval ( Container.DataItem, "Package" ) %> 
st</h4> 
            <h4>Artikelnummer: <%# DataBinder.Eval ( Container.DataItem, "ID") %> 
</h4> 
        </div> 
    </div> 
    <div class="productbig"> 
        <div class="productbigcontent"> 
            <ASP:ImageButton ID="ImageButton1" AlternateText="Lägg till Kundvagn"  
                ToolTip="Lägg till varukorg" 
                ImageUrl="images/buttons/add_button.gif"  
                runat="server"  
                CssClass="addbutton" 
                CommandArgument='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ID")%>'   
                CommandName="Update" /> 
            <ASP:TextBox Columns="1" CssClass="quantitybox" ID="quantity" 
MaxLength="3"  
                Rows="1"  
                runat="server"  
                Text="1"  
                TextMode="SingleLine"  
                ToolTip="Antalet varor" /> 
            <ASP:RangeValidator ID="RangeValidator1"  
                runat="server"  
                ErrorMessage="RangeValidator" 
                ControlToValidate="quantity"  
                Display="None" MaximumValue="999999"  
                SetFocusOnError="true" 
                BackColor="DeepSkyBlue"  
MinimumValue="0"> 
</ASP:RangeValidator> 
            <ASP:RequiredFieldValidator  
                ID="RequiredFieldValidator1"  
                Display="None"  
                SetFocusOnError="true" 
                ControlToValidate="quantity"  
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                runat="server"  
                ErrorMessage="RequiredFieldValidator"></ASP:RequiredFieldValidator> 
            <ASP:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1"  
                Display="None"  
                SetFocusOnError="true" 
                ControlToValidate="quantity"  
                runat="server"  
                ErrorMessage="RegularExpressionValidator" 
                ValidationExpression="[0-9]*"> 
            </ASP:RegularExpressionValidator> 
            <div class="priceinfo"> 
                <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Price",  
                   "Riktpris: {0} SEK exkl moms och frakt")%> 
            </div> 
        </div> 
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Bilaga H Produkt händelse 
/// <summary> 
/// Event raised when controll activated inside oneProductRepeater 
/// </summary> 
/// <param name="source"></param> 
/// <param name="e"></param> 
protected void oneProductRepeater_ItemCommand(object source, 
RepeaterCommandEventArgs e) 
{ 
    // Gets the Shoppingcart stored in Session 
    ShoppingCart mycart = (ShoppingCart)Session["cart"]; 
 
    // If UpdateCommand if fired 
    if (e.CommandName == "Update") 
    { 
        // If item exists in cart 
        if (mycart.itemExists(Convert.ToInt32(e.CommandArgument))) 
        { 
          // If quantity on update are zero 
          if (Convert.ToInt32(((TextBox)e.Item.FindControl("quantity")).Text) == 0) 
          { 
             // Remove item from cart 
             mycart.deleteItem((Convert.ToInt32(e.CommandArgument))); 
          } 
          else 
          { 
                // Els update row 
                mycart.updateQuantity((Convert.ToInt32(e.CommandArgument)), 
Convert.ToInt32(((TextBox)e.Item.FindControl("quantity")).Text)); 
            } 
 
      } 
      else if (Convert.ToInt32(((TextBox)e.Item.FindControl("quantity")).Text)!= 0) 
      { 
            // If item doesn't exist in cart add the item 
            mycart.addItem(((DataSet)DatabaseHelper.ReturnDataset("SELECT * FROM 
TEFK_Products WHERE ID=" + e.CommandArgument)).Tables[0].Rows[0], 
Convert.ToInt32(((TextBox)e.Item.FindControl("quantity")).Text)); 
        } 
 
        // Save updated cart to Session 
        Session["cart"] = mycart; 
    } 
    // Update usercontrol siteheader 
    head.update(); 
    backbutton.Visible = true; 
} 
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Bilaga I ShoppingCart 
using System; 
using System.Data; 
 
/// <summary> 
/// Tool to use for manageing a shoppingcart 
/// </summary> 
public class ShoppingCart 
{ 
    /// <summary> 
    /// Container of the cart 
    /// </summary> 
    protected DataTable mycart; 
 
    /// <summary> 
    /// Name of price column i cart 
    /// </summary> 
    public string priceColumn = "Price"; 
 
    /// <summary> 
    /// Array with indexs of columns to use when calculation total 
    /// </summary> 
    public int primaryKeyColumn = 0; 
 
    /// <summary> 
    /// Total value of items i cart 
    /// </summary> 
    public Double total = 0; 
 
    /// <summary> 
    /// ShoppingCart constructor 
    /// </summary> 
    /// <param name="productTable">DataTable with structure of item that is   
    /// going to be stored in the cart</param> 
    public ShoppingCart(DataTable productTable) 
    { 
        // Creates a DataTeble to store the shoppincart items 
        this.mycart = new DataTable(); 
 
        // Clone Producttable structure 
        this.mycart = productTable.Clone(); 
 
        // Add extra columns 
        this.mycart.Columns.Add(new DataColumn("Quantity",  
            System.Type.GetType("System.Int32"))); 
        this.mycart.Columns.Add(new DataColumn("Total",  
           System.Type.GetType("System.Double"))); 
 
        // Set Primarykey/s 
        DataColumn[] myprimarykey = new DataColumn[1]; 
        myprimarykey[0] = this.mycart.Columns[primaryKeyColumn]; 
        this.mycart.PrimaryKey = myprimarykey; 
 
        // Set pricecolumn name 
        priceColumn = "Price"; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// isEmpty returns true if cart is empty 
    /// </summary> 
    /// <returns>True if cart is empty false otherwise</returns> 
    public bool isEmpty() 
    { 
        // if cart emty count will be 0. 
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        return this.mycart.Rows.Count == 0; 
    } 
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Bilaga J Application Error 
/// <summary> 
/// Code that runs when an applicationerror has occurred. 
/// </summary> 
/// <param name="sender"></param> 
/// <param name="e"></param> 
protected void Application_Error(object sender, EventArgs e) 
{    
    string strError = "Error in: " + Request.Path + 
        "<br />Url: " + Request.RawUrl + "<br /><br />"; 
 
    // Get the exception object for the last error message that occured. 
    Exception ErrorInfo = Server.GetLastError().GetBaseException(); 
    strError += "Error Message: &#009;&#009;" + ErrorInfo.Message + 
        "<br />Error Source: &#009;&#009;" + ErrorInfo.Source + 
        "<br />Error Target Site: &#009;&#009;" + ErrorInfo.TargetSite + 
        "<br /><br />QueryString Data:<br />-----------------<br />"; 
 
    // Gathering QueryString information 
    for (int i = 0; i < Context.Request.QueryString.Count; i++) 
        strError += Context.Request.QueryString.Keys[i] + ":&#009;&#009;" + 
Context.Request.QueryString[i] + "<br />"; 
    strError += "<br />Post Data:<br />----------<br />"; 
 
    // Gathering Post Data information 
    for (int i = 0; i < Context.Request.Form.Count; i++) 
        strError += Context.Request.Form.Keys[i] + ":&#009;&#009;" + 
Context.Request.Form[i] + "<br />"; 
    strError += "<br />"; 
 
    if (User.Identity.IsAuthenticated) strError += "User:&#009;&#009;" + 
User.Identity.Name + "<br /><br />"; 
 
    strError += "Exception Stack Trace:<br />----------------------<br />" + 
Server.GetLastError().StackTrace + 
        "<br /><br />Server Variables:<br />-----------------<br />"; 
 
    // Gathering Server Variables information 
    for (int i = 0; i < Context.Request.ServerVariables.Count; i++) 
        strError += Context.Request.ServerVariables.Keys[i] + ":&#009;&#009;" + 
Context.Request.ServerVariables[i] + "<br />"; 
    strError += "<br />"; 
 
    // Sending error message to administration via e-mail 
    MailHelper.SendMailMessage("", "info@pekamedia.se", "", "", "Ett fel har 
inträffat på TEFK.com", strError); 
} 
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    /// <summary> 
    /// Calculates value of all items in cart 
    /// </summary> 
    /// <returns>Total value of items</returns> 
    public Double calculateTotal() 
    { 
        // Calculates total value of items io cart with quantity > 0 
        // (should be all items i cart because they shouldn't be there   
        // otherwise) 
        return (Double) this.mycart.Compute("Sum(Total)", "Quantity > 0"); 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Removes all items i cart 
    /// </summary> 
    /// <returns>An empty cart</returns> 
    public DataTable emptyCart() 
    { 
        // Clones Tabel structure of cart and use thata as new cart. 
        // Set cart Total to 0 
        this.total = 0; 
        // Return empty cart 
        return (this.mycart = this.mycart.Clone()); 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Adds an item to the cart 
    /// </summary> 
    /// <param name="item">DataRow containing item data</param> 
    /// <param name="quantity">The quantity of the item to add</param> 
    /// <returns>1 if item added</returns> 
    public int addItem(DataRow item, int quantity) 
    { 
        try 
        { 
            // Creates a new row to add item data to. 
            DataRow rowtoadd = this.mycart.NewRow(); 
 
            // Loops through item ItemArray adding data to new row i cart 
            for (int i = 0; i < item.ItemArray.Length; i++) 
            { 
                // Copy data from ItemArray pos i to column i in new row 
                rowtoadd[i] = item.ItemArray[i]; 
            } 
 
            // Insert item Quantity 
            rowtoadd["Quantity"] = quantity; 
            // Calculate total for item (quantity * price) 
            rowtoadd["Total"] = quantity *  
                (Double)rowtoadd[this.priceColumn]; 
            // Adds item to cart 
            this.mycart.Rows.Add(rowtoadd); 
            // Recalculate cart total 
            this.total = calculateTotal(); 
            // Return value 
            return 1; 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            // If I get here something has gone wrong 
            // Throws Exception that occured 
            throw ex; 
        } 
    } 
 



Grafisk profilering och utveckling av en databasdriven webbplats.  
Examensarbete i medie- och kommunikationsteknik vid Linköpings universitet, Campus Norrköping 2006. 
 
 

69 

    /// <summary> 
    /// Converts the ShoppingCart item to a DataTable 
    /// </summary> 
    /// <returns>The shoppingcart in form of a DataTable</returns> 
    public DataTable ToTable() 
    { 
        // Return DataTable 
        return this.mycart; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Checks if a product with a given primary key exists 
    /// </summary> 
    /// <param name="id">PrimaryKey id of item</param> 
    /// <returns>true if item exists otherwhise false</returns> 
    public Boolean itemExists(int id) 
    { 
        // Search cart for PrimaryKey id returns true if id exists i  
        // DataTable 
        return Convert.ToBoolean(this.mycart.Rows.Find(id) != null); 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Removes An item from cart 
    /// </summary> 
    /// <param name="id">item PrimaryKey</param> 
    /// <returns>true if item removed</returns> 
    public Boolean deleteItem(int id) 
    { 
        // Don't try to Delete if item doen't exist 
        if (itemExists(id)) 
        { 
            // Delete item in cart with PrimaryKey id 
            this.mycart.Rows.Find(id).Delete(); 
 
            if (this.isEmpty()) 
            { 
                this.total = 0; 
            } 
            else 
            { 
                // Update cart Total 
                this.total = calculateTotal(); 
            } 
             
            return true; 
        } 
        else 
        { 
            // Item didn't exist in cart 
            return false; 
        } 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Updates a item in cart 
    /// </summary> 
    /// <param name="id">PrimaryKey of item</param> 
    /// <param name="quantity">New Quantity of item</param> 
    /// <returns>Returns true if successfull otherwhist an exeption is  
    /// thrown</returns> 
    public bool updateQuantity(int id, int quantity) 
    { 
        try 
        { 
            // Finds row to update 
            DataRow rowtoupdate = this.mycart.Rows.Find(id); 
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            // Update item quantity 
            rowtoupdate["Quantity"] = quantity; 
            // Update item total 
            rowtoupdate["Total"] = quantity *  
                (Double)rowtoupdate[this.priceColumn]; 
            // Update cart total 
            this.total = calculateTotal(); 
            // Returns true if no exception 
            return true; 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            // If I get here something has gone wrong 
            // Throws Exception that occured 
            throw ex; 
        } 
    } 
 
    public DataTable CreateDropDownTable() 
    { 
        DataTable newTable = new DataTable(); 
        newTable.Columns.Add(new DataColumn("Name",  
            System.Type.GetType("System.String"))); 
        newTable.Columns.Add(new DataColumn("ID",  
            System.Type.GetType("System.Int32"))); 
         
        for (int i = this.mycart.Rows.Count - 1; i >= 0 ; i--) 
        { 
            DataRow tempRow = newTable.NewRow(); 
            tempRow["Name"]  = this.mycart.Rows[i]["Quantity"] + " x " +  
this.mycart.Rows[i]["Name"]; 
            tempRow["ID"] = this.mycart.Rows[i]["ID"]; 
            newTable.Rows.Add(tempRow); 
        } 
 
        return newTable; 
    } 
} 
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Bilaga K E-postmallar 

 
 

 



Grafisk profilering och utveckling av en databasdriven webbplats.  
Examensarbete i medie- och kommunikationsteknik vid Linköpings universitet, Campus Norrköping 2006. 
 
 

72 

Bilaga L Grafisk Manual 
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VARFÖR EN GRAFISK 
MANUAL?

En grafi sk profi l utgör grunden för hur hela företagets kommu-
nikation ska utformas. 

I en grafi sk profi l ingår företagets logotyp och en grafi sk be-
skrivning på hur den skall användas, samt riktlinjer för vilka färger 
och typografi ska regler, t.ex. val av typsnitt som ska användas.

Det är väldigt viktigt att profi len är genomtänkt och verkligen 
förmedlar de värden företaget står för då det är denna som fö-
retag kommer i kontakt med, tar intryck och värderar. Som du 
kanske förstår fi nns det mycket att vinna i att ha en bra grafi sk 
profi l.

När man skapar en ny grafi sk profi l, bör man utgå ifrån hur 
företaget vill ses utifrån. Med detta menas den konkurrenskraf-
tiga image som man vill skapa omkring sitt företag och sina pro-
dukter.

Har man väl bestämt sig för vilken image man vill skapa, ska 
man också kontinuerligt arbeta mot det målet i all kommuni-
kation, för det är ju allt sammantaget som bygger företagets 
image.

När olika personer på olika platser, som reklambyråer, web-
byråer och tryckerier, skall arbeta med ditt företag kan resultaten 
bli varierande. Genom att bifoga denna manual kan ni säkerställa 
ett konsekvent och professionellt resultat eftersom alla berörda 
parter har samma riktlinjer för färger, typsnitt, grafi ska element 
m.m. som ska användas samt vilken typ av papper det ska tryckas 
på.

Använd denna manual så fort företaget skall presentera något 
material, tryckt eller på Internet.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ123456789 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö123456789

(PC) Century Gothic Fet  (Rubriker)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ123456789 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö123456789

(PC) Century Gothic  (Brödtext)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ123456789 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö123456789

(PC) Garamond  (Brödtext)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ123456789 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö123456789

(PC) Sans serif   (Brödtext)

TYPOGRAFI
I material som produceras för extern kom-
munikation, t.ex. broschyrer, affi scher och 
annonser ska Century Gothic Fet användas 
i rubriker och underrubriker och brödtexten 
ska vara Garamond. 

I internt material, till exempel dokument-
mallar, går det även att använda Century 
Gothic som brödtext. Saknas typsnitten kan 
även Arial användas i rubriker och Times 
New Roman i brödtext.
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LOGOTYPE & SIGILL
TEFKs logotype ser ut som nedan. Logo-
typen består av en kvadrat, sigillet, samt 
företagets namn, under- eller sidoställt. 

Logotypen skall användas på brevpap-
per, fakturor och liknande. Vid andra 
trycksaker som utskick och mappar kan 

man använda sig av endast sigillet. Typsnit-
tet som används i sigillet är Andele Mono 
och för företagsnamnet används Century 
Gothic. 

Vidare bör inte logotypen användas på  
blå bakgrunder.

SVARTVIT
Logotypen fi nns även i ett svartvitt alter-
nativ och bör användas då färg inte kan 
tryckas eller vid fax då upplösningen inte är 
tillräckligt hög för att återge logotypen på 
ett bra sätt.
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FÄRGINFORMATION

FÄRG 1:
PANTONE 299 C

FÄRG 2:
80% 
PANTONE 299 C

FÄRG 3:
40% 
PANTONE 299 C

FÄRG 4:
PANTONE 301 C

Genom att veta vilken image företaget vill 
förmedla till sin omgivningen kan man utef-
ter detta välja färger till logotypen. 

Man kan med färger som harmoniserar 
med logotypens färger förstärka delar eller 
förstärka och lyfta fram information när du 

skapar trycksaker eller annat material. Valet 
av den blå färgen ska symbolisera stabili-
tet, lugn och pålitlighet vilket är ledord för 
TEFK. Logotypens färger framgår nedan 
och är framtagna i PANTONE – skalan. 

KOMPLEMENTFÄRGER
Utöver de färger som fi nns i logotypen kan det vara aktuellt med att använda andra färger 
vid t.ex. tryck eller liknande. 

Vi rekommenderar då er att använda dessa färger nedan, då de har tagits fram för att 
passa bra tillsammans med logotypens färger.

Cyan 0
Magenta 48
Yellow 95
Black 0

Cyan 0
Magenta 69
Yellow 100
Black 4

Cyan 0
Magenta 70
Yellow 100
Black 36

Cyan 0
Magenta 0
Yellow 0
Black 100

Pantone 151 C Pantone 173 C Pantone 174 C Pantone Process 
Black C
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TRYCKSAKER & PAPPER
Innan man bestämmer sig för om man skall 
göra en trycksak kan det vara lämpligt att 
även fundera över om det är den bästa bud-
bäraren för ändamålet. Kanske fungerar ett 
mail eller ett telefonsamtal lika bra. 

Att välja papper kan vara väldigt svårt 
men kan vara av stor betydelse. Till hjälp 

presenteras här papper som skall passa till 
de fl esta ändamålen. 

Hur man formger mappar och foldrar 
är upp till var och en, men ha i åtanke att 
använda de färger som föreslagits tidigare.

PAPPER
Till trycksaker som brevpapper, fakturor och insättsblad i mappar och foldrar används Co-
lor Copy 100 gram.  För visitkorten används Opalin 240 gram eller liknande. Vid broschy-
rer, foldrar och mappar används Color Copy 250 gram. 

f
t e
K

VISITKORT
Visitkorten fi nns i två varianter, enkelsi-
digt, eller dubbelsidigt. 

Den dubbelsidiga har en baksida 
med ett snedställt sigill med adressen till 
hemsidan. Baksidan kan även användas 
separat som reklammaterial. 
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KUVERT
De kuvert som rekommenderas är C5 Opus 80g , C5 Opus V2 80g för fakturor och C4 
Opus 90g för brev i A4 format som inte ska vikas t.ex. broschyrer.

Logotypen ska placeras i nedre vänstra hörnet. För C5 skall placeringen vara 15mm från 
nedre och vänstra kanten. För C4 Gäller att logotypen ska vara 20mm från kantern. Avsän-
daradress skall placeras överst till vänster på kuvertet 15mm från vänstra kanten och inte 
längre ner är 40mm från övre kanten.
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TEFK
Östadsvägen 355
443 74 Sjövik

Webbplats: http://www.tefk.com

Telefon
0302-431 31

Epost 
info@tefk.com

Bankgiro
5938-6706

Org.nr (VAT)
SE 6706089346

1(1)

den 1 september 2006
[Klicka här och skriv mottagaradress]

Hej,
Skriv ditt brev här!

Hälsningar

[Klicka här och skriv namn]

[Klicka här och skriv titel]

BREVPAPPER
Logotypen placeras i övre vänstra hörnet, 15mm från kanterna och skall vara 25mm bred. 
Företags- och kontaktinformation placeras i sidfoten på brevet och typsnitt som används 
där är Garamond 10. Sidnumreringen placeras i övre högra hörnet. 

Det typsnitt som rekommenderas i dokumentet är Garamond. Dokumentets text ska 
placeras i underkant av logotypen 45mm ifrån vänsterkanten. Sidnumrering placeras högst 
upp till höger med 15mm från kanterna.
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ÖVRIGA DOKUMENT
För material som inte skall tryckas fi nns det i vissa fall Word- eller PDF-mallar som bör an-
vändas. Detta gäller för fakturor och fi nns även för vissa trycksaker som brevpapper. Även 
kuvert kan väljas att skrivas ut på vanlig skrivare. Det man bör tänka på är dock att färgerna 
kan komma att bli felaktiga på grund av att datorer och skrivare inte är kalibrerade.
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ATT TÄNKA PÅ VID 
TRYCKNING...

När det väl är dags för tryckning är det en del man bör tänka på för att resultatet skall bli så 
bra som möjligt. 

Här nedan följer några tips och riktlinjer som kan vara bra att följa för att få en lyckad 
tryckning.

Dokumentet är i samma format som trycksaken.

Dokumentet skall innehålla rätt tryckfärg för trycksaken.

Pantone (PMS) för dekorfärger eller 4-färg i europaskalan (CMYK).

Ta bort alla onödiga färger i dokumentet för att inte skapa missför-
stånd.

Bilder i rätt upplösning (min 300 dpi) och storlek (som regel max 
+/- 20 % i förstoring resp förminskning i dokumentet).

Skicka med alla länkade bilder samt typsnitt som används i öppna 
dokument.

Skickas PDF som tryckoriginal ska denna vara högupplöst med 
inkluderade typsnitt och färger. 

Tänk på utfall om detta behövs, minst 2 mm.

Skicka med senaste utskriften som manus eller PDF av dokumentet.

Vid 4-färgsjobb skall färgprov alltid bifogas.

Bifoga gärna den grafi ska manualen för att minska risken för miss-
förstånd.

Tänk på att inte använda hårlinjer.

Skicka inte word-dokument utan konvertera till PDF-format.

Bilder bör sparas som TIFF eller EPS-format i CMYK.

Fonter bör vara i PostScript-format.
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