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Sammanfattning 

 
Denna rapport är en fallstudie som återspeglar framtagandet av en webbplats åt det norska 

Diabetesforbundet. Webbplatsen är ett community där personer skapar användarkonton och interagerar 

med varandra med hjälp av ett antal funktioner som finns att tillgå. Då själva utvecklingen av 

webbplatsen har varit huvudmålet med examensarbetet fokuserar denna rapport på att förklara den 

praktiska implementeringen.  

 

De tekniker och metoder som använts i det praktiska arbetet såsom kontextuellt utforskande och 

användbarhet definieras och förklaras för att sedan användas vid argumentation kring designval för 

webbplatsen. Den utvecklingsmetod som använts i det praktiska arbetet har varit en Agile Software 

Development-metod som kallas Extreme Programming. Denna metod fokuserar på parprogrammering, 

kontinuerlig testning och utveckling med många delmål. 

 

Slutsatser om bland annat webbstandarder, webbläsarkompatibilitet, användbarhet och säkerhet kommer 

även att presenteras och all kod följer de standarder som satts upp av W3C för XHTML 1.0 Strict och 

CSS Level 3. 



 

Abstract 

 
This thesis takes form of a case study which reflects on the development of a website for 

Diabetesforbundet, the Norwegian Diabetes Association. The website is a community where people can 

create accounts and use a number of different functions to interact with each other. The focus of this 

thesis lies in explaining the practical implementation of the website since this aspect is the main purpose 

of our degree project. 

 

We define and explain the techniques and methods used in the practical work like Contextual Inquiry 

and usability and thereafter put them to use to explain our design choices on the website. The 

development methodology we have chosen for the practical aspect of this degree project is Extreme 

Programming. This software development methodology focuses on pair programming, continual testing 

and incremental implementation.  

 

Conclusions made on web standards, web browser compatibility, usability and security will be presented 

and all written code follows the standards set by W3C for XHTML 1.0 Strict and CSS Level 3.   

 

  



 

Förord 
 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete av två studenter på utbildningen Högskoleingenjör 

inom datateknik vid Linköpings Universitet. Examensarbetet motsvarar 15 högskolepoäng. 

Vi vill tacka vår kund, Diabetesforbundet, för att vi givits möjligheten att utföra detta arbete åt dem. Vi 

vill även ta tillfället i akt att rikta ett tack till vår handledare Jakob Bandelin som bidragit med många 

insiktsfulla kommentarer som hjälpt oss att utforma den webbplats som är resultatet av detta 

examensarbete.  
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1 Introduktion 

 
Rapportens fokus kommer att ligga i att förklara och visa de tillvägagångssätt som använts   

i den praktiska implementeringen av webbplatsen som examensarbetet resulterat i. I denna 

introduktionsdel kommer vi att beskriva arbetets uppkomst, syfte, avgränsningar och förutsättningar 

men även rapportens struktur med mera kommer att behandlas. 

1.1 Bakgrund 

 
Diabetesforbundet är den norska motsvarigheten till Svenska Diabetesförbundet och har funnits sedan 

1948 och har över 40 000 medlemmar samt 138 lokalföreningar i Norge. Diabetesforbundet har som 

mål att diabetiker inte ska få sitt liv förkortat eller livskvalité sänkt på grund av sin sjukdom. De har 

även som mål att stimulera till forskning inom området så att diabetes och alla komplikationer som 

medföljer skall kunna botas och förebyggas i framtiden. 

  
I Norge finns det idag runt 375 000 personer med sjukdomen, men till skillnad från exempelvis svenskar 

har norrmännen ingen plats på Internet där de kan få kontakt med personer i liknande situation. Det var 

denna situation som gav upphov till detta examensarbete och denna rapport.  

 

Vi kontaktade Diabetesforbundet och erbjöd oss att kostnadsfritt konstruera ett community utifrån 

deras önskemål. Kort därefter blev vi kontaktade av Linn Frenningsmoen, som är administratör för 

Diabetesforbundets webbplats. Hon var först lite tveksam till idén om ett community då vi i den 

bifogade specifikationen hade listat forum som en av de funktioner vi tänkt implementera. Detta var 

problematiskt för deras förbund då det tidigare uppstått problem med användare som lämnat felaktiga 

medicinska råd. Hon var tydlig på punkten att hon önskade att vårt community inte skulle integreras 

med deras befintliga webbplats utan istället skulle länkas därifrån till en separat webbplats. Detta 

eftersom vi, av sekretesskäl, ej skulle få tillgång till deras databas med medlemmars personuppgifter. 

Efter en kortare tids diskussion om hur implementeringen bäst skulle ske kom vi slutligen fram till en 

lösning som båda parter var nöjda med. Vi skulle ej implementera ett forum, webbplatsen skulle hålla en 

allmänt hög säkerhetsnivå och medlemmar skulle skapa nya användarkonton. 

 

Då vårt examensarbete har handlat om att utveckla en webbplats från grunden åt vår kund så har det 

varit ett ytterst praktiskt arbete. Rapportens huvudsakliga uppgift kommer därför att vara att beskriva 

hur själva implementeringen av Diabetesforbundets community utförts. Vi kommer hursomhelst att 

förklara begrepp, utvecklingsmetoder och verktyg för att öka förståelsen för personer som är mindre 

insatta i vårt ämnesområde datavetenskap. 
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1.2 Syfte 

 
Detta examensarbetes huvudsakliga syfte är att tillhandahålla norska diabetiker och deras närstående en 

mötesplats på Internet utformad efter de krav Diabetesforbundet ställt. Denna mötesplats kommer att 

göra det möjligt för dessa personer att umgås och träffa andra som befinner sig i en liknande situation 

som de själva. En sådan mötesplats finns i dagsläget ej. Tanken med vårt community är att det ska 

erbjuda en social och trevlig atmosfär där människor kan hjälpa varandra och samtidigt komplettera 

Diabetesforbundets informativa huvudsida med en social aspekt.  

 

Diabetesforbundet är en rikstäckande organisation som riktar sig mot personer i varierande åldrar och 

med varierande datorvara. Diabetesforbundet specificerade ej någon specifik målgrupp de önskade som 

användare på det community vi skapade. Vi gjorde därför valet att göra unga diabetiker till målgruppen 

för arbetets resultat, detta eftersom vi tror att de ofta struntar i riskerna som finns om de inte sköter sitt 

blodsockervärde. De behöver hjälp att hitta motivation då läkare inte alltid har tid eller är tillräckligt 

insatta i enskilda individers problem utan ger generella lösningar. Tonåringar har dessutom svårare att 

sköta sitt blodsocker på grund av puberteten. De skulle genom vårt community få möjlighet att knyta 

kontakter och utbyta erfarenheter med folk som är eller har varit i samma situation som de själva 

befinner sig i. Medlemmarna skulle dela med sig av sina historier, tips och råd. Detta skulle öka 

motivationen hos många och ge dem en möjlighet till förändring.  

 

Det är viktigt att vi utformar webbplatsen på så sätt att användare med olika grad av datorvana förstår 

sig på hur webbplatsens olika funktioner fungerar. Det är samtidigt viktigt att den är visuellt tilltalande 

för målgruppen. Vi har därför haft som mål att göra webbplatsen användbar och funktionell samtidigt 

som vi vill få användare att känna sig välkomna.  

 

Vi har valt att implementera webbplatsens användargränssnitt med norskan som det skrivna språket. All 

kod är däremot internationellt inriktad och är skriven med engelska variabelnamn och kommentarer för 

att underlätta underhåll, ändringar och inte minst förståelse för personer av olika nationalitet. 

 

De krav som Diabetesforbundet ställde på resultatet var att webbplatsen skulle hålla en allmänt hög 

säkerhetsnivå och att användares konton på vårt community ej skulle vara kopplade till konton på deras 

huvudsida. Detta eftersom att de av sekretesskäl ej ville att vi skulle få tillgång till medlemmars 

personuppgifter från den befintliga webbplatsen. 

 

Krav: 

 Webbplatsen skulle hålla hög säkerhet. 

 Webbplatsen skulle kräva lite underhåll från Diabetetsforbundets sida. 

 Webbplatsen skulle ej integreras i deras huvudsida utan istället länkas till därifrån. 

Vi hade även ett personligt mål, genom att utveckla detta community ville vi lära oss att använda 

framförallt PHP och MySQL i ett stort och omfattande projekt samt att lära oss att utveckla säkra och 

användarvänliga webbplatser. 
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Detta examensarbetes syften är följaktligen: 

 Huvudsyfte: Att utveckla en webbplats som uppfyller de krav som Diabetesforbundet ställt. 

 Delsyfte: Att utforma webbplatsen med användbarhet i åtanke så att användare med olika 

datorvana klarar att använda den. 

 Delsyfte: Personlig utveckling i form av ökad kunskap inom webbutveckling i större 

sammanhang. 

 

 

1.3 Frågeställning 

 
För att direkt återknyta till de krav som ställdes av Diabetesforbundet kommer rapporten att ge svar på 

frågorna om webbplatsen kan anses vara tillräckligt säker samt om den kan anses kräva lågt underhåll 

av ägaren.  

 

Eftersom vi tidigare ej har utvecklat webbplatser eller applikationer åt en specifik kund kommer vi att 

besvara frågorna om hur kommunikation mellan oss och kund har skett samt hur effektiv denna 

kundkontakt varit. Vi kommer även att analysera hur kundkontakten har påverkat arbetets utveckling 

och utformning och vad som skulle kunnat förändras om kundkontakten hade varit annorlunda. 

 

Omfattningen av detta arbete är större i alla avseenden än något vi tidigare utvecklat och en fråga som 

är viktig att besvara är om den planering vi utförde i början var rimlig i jämförelse med den utsatta tiden 

på tio veckor för examensarbetet. 

 

Extreme Programming är den utvecklingsmetod vi använt oss av i arbetet och vi kommer att besvara 

hur det varit att utföra ett större arbete med hjälp av den. Vi kommer att besvara detta i avseende på 

olika aspekter såsom hur den passar för utveckling av stora webbplatser, om den passar för 

arbetsgrupper så små som vår samt hur effektiv vi anser den vara. 

 

Slutligen kommer vi att besvara frågan om vår webbplats följer standarden för XHTML 1.0 Strict (se 

avsnitt 4.1) och CSS Level 3 och därmed går att validera felfritt. 

 

Våra frågeställningar är följaktligen: 

 Kan webbplatsen anses ha tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtagna? 
 Är webbplatsen konstruerad på så sätt att lite underhåll krävs av Diabetesforbundet? 
 Hur har kundkontakten gått till och fungerat och hur har det påverkat examensarbetet? 
 Var planeringen kring examensarbetets storlek rimlig i jämförelse med den tillgängliga tiden på 

tio veckor? 
 Fungerar utvecklingsmetoden Extreme Programming i utvecklingen av större arbeten? 
 Hur webbläsarkompatibel är webbplatsen? 
 Kan webbplatsen valideras korrekt utifrån standarderna XHTML 1.0 Strict och CSS Level 3? 
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1.4 Metod  

 
Vår kund Diabetesforbundet gav oss i princip fria händer och hade inga specifika krav på vilka 

utvecklingsmetoder som skulle användas vid framtagandet av det community examensarbetet fokuserar 

på. Vår handledare Jakob Bandelin föreslog att vi skulle använda oss av en Agile Software 

Development-metod eftersom dessa metoder tillåter utveckling av programvara utan att ha tillgång till 

en full specifikation från start. Vi valde att i huvudsak rikta in oss på att arbeta utefter en Agile 

Software Development-metod som kallas Extreme Programming men med vissa små ändringar. Vi hade 

interaktion med kunden men dessvärre fick vi inte kontakt med dem så ofta som vi hade önskat, därför 

har vår kommunikation med kunden möjligtvis varit mindre frekvent än vad som modellen förespråkar. 

En annan punkt som inte har varit möjlig att realisera är att ha vår kund på plats då de är lokaliserade i 

Norge. Med undantag för dessa två punkter har vi försökt att följa modellen så gott det går. Mer 

information om Extreme Programming och Agile Software Development återfinns i avsnitt 2.4. 

 

En förundersökning utfördes av oss för att ta reda på vilka funktioner personer inom vår målgrupp 

önskade sig mest och om intresse fanns för ett community för diabetiker. Undersökningen bestod av ett 

formulär som återfinns som Bilaga A. Vi utförde undersökningen i samarbete med sjukhuset i den 

norska staden Drammen som gick med på att dela ut 20 kopior av vårt formulär till patienter vid 

sjukhusets ungdomsmottagning för diabetiker. 

 

Då rapporten är en fallstudie kommer vi att undersöka användningen av Extreme Programming i den 

praktiska implementeringen av vårt examensarbete. Vi diskuterar designbeslut ingående och motiverar 

varför vi ansåg att ett beslut var passande att implementera utifrån. Mer information om fallstudier 

återfinns i avsnitt 2.2. 

1.5 Avgränsningar 

 
Under projektets gång blev det nödvändigt att göra ett antal avgränsningar. De mest uppenbara 

avgränsningarna vi blev tvungna att göra var att utelämna bilddelnings- och chattfunktionen. Orsaken 

till detta var att vi i arbetets början ej hade tagit i åtanke att vi skulle behöva implementera ett antal 

funktioner utöver de vi hade planerat. Dessa var funktioner som kan anses nödvändiga för att kunna 

uppfylla den funktionalitet vi efterstävade. Funktionerna i fråga återfinns vanligtvis på liknande 

webbplatser och förväntas därmed av våra användare. Mer information om alla implementerade 

funktioner finns i kapitel 4. 
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1.6 Referenser 

Vi har använt en rad olika källor i detta examensarbete. De källor vi använt kan delas in i elektroniska 

och tryckta källor där majoriteten av de källor vi använt oss av har varit elektroniska. Källorna kan 

därefter delas in i de som behandlar teorier och metoder och de som behandlar programmeringsspråk 

och webbutveckling. Källkritisk granskning av dessa referenser återfinns i den avslutande diskussionen.  

 

1.7 Struktur 

 
Denna rapport är strukturerad på så sätt att läsaren i början får bekanta sig med begrepp och teorier.  

I avsnitt 1.8 definierar vi kort de begrepp som vi använt oss av i rapporten och vi tror att det avsnittet 

kommer att uppskattas som en snabbreferens vid läsning. 

 

Därefter följer kapitel 2 som innehåller mer djupgående information och förklaringar av de teorier och 

begrepp vi byggt arbetet och rapporten kring. Vi rekommenderar alla att läsa detta kapitel eftersom vi 

även motiverar flera val i denna sektion. Kapitlet är extra viktigt att läsa för personer som inte är insatta 

i Agile Software Development, webbutveckling eller användbarhet.   

 

Därefter följer kapitel 3 som behandlar det förberedande arbetet som utfördes innan och i vissa fall 

under examensarbetets gång. Detta kapitel tar upp inspirationskällor, undersökningar och även teori 

kring designarbete.  

 

Kapitel 4 är kapitlet där all information kring implementeringen finns att tillgå. Då vårt examensarbete 

är väldigt praktiskt inriktat så är det naturligt att denna del blivit den största. Här förklarar vi hur varje 

funktion på vårt community fungerar och varför vi har valt att designa funktionerna på det sätt som vi 

har gjort 

 

Kapitel 5 innehåller information om den testning vi utfört under webbplatsens utveckling. Här behandlas 

testning av enskilda funktioner såväl som testning av webbplatsen i helhet. 

 

Kapitel 6 innehåller slutsatser kring resultatet av examensarbetet samt återkoppling till syfte och 

frågeställningar. 

 

Slutligen följer Kapitel 7 med våra egna tankar och åsikter kring examensarbetets utförande och 

resultat.  
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1.8 Definitioner av begrepp 

 
Följande definitioner är utformade för att öka förståelsen för tekniska termer vid läsning av denna 

rapport. Listan på definitioner är sorterad i bokstavsordning för att underlätta sökandet efter ett visst 

ord. 

 

Agile Manifesto – En uppsättning principer som ligger till grund för alla Agile Software Development-

metoder. För mer information se avsnitt 2.4. 

 

Agile Software Development – Ett samlingsnamn för de utvecklingsmetoder som följer ett iterativt 

och inkrementellt tillvägagångssätt för mjukvaruutveckling. För mer information se avsnitt 2.4. 

 

Användbarhet - Användbarhet mäter kvalitén på användarens upplevelse vid interaktion med någon 

form av användargränssnitt. För mer information se avsnitt 2.3. 

 

Ajax – Ajax står för Asynchronous JavaScript and XML och är ett samlingsnamn för ett antal 

utvecklingsspråk med hög interaktivitet som tillåter asynkron kommunikation mellan server och klient. 

Kända tjänster som använder denna lösning är Gmail, Google-maps och Facebook. För mer information 

se avsnitt 2.12. 

 
Banner – En bild som representerar sidan i form av en logotyp. 

 
Cascading Style Sheets - Förkortas CSS och gör det möjligt att på ett enkelt sätt använda samma 

design i form av exempelvis teckensnitt och textstorlek på ett stort antal webbsidor och samtidigt hålla 

isär funktionalitet och design.  

 
Community – En samlingsplats för människor på Internet där de kan skapa en profil och interagera 

med andra människor. Information kan delas i olika grad med allt från 

personens namn och bostadsort till bilder och filmklipp. Ett exempel på ett välkänt community är 

Facebook. 

 

Div – En HTML-tagg som används exempelvis för strukturering av webbplatser i en blockliknande 

struktur. En div är ett enskilt block. För mer information se avsnitt 2.11. 

 

Extreme Programming – En Agile Software Development-metod där analys, design och 

implementation utförs många gånger med väldigt jämna mellanrum. För mer information, se avsnitt 2.3. 

 

Fallstudie - En undersökningsmetod inom samhällsvetenskapen. Generellt sett är en fallstudie 

fördelaktig i ett flertal situationer, exempelvis när frågeställningar som ”hur” och ”varför” behöver 

besvaras. För mer information se avsnitt 2.2. 

 

Frameset / Frames - Frameset är det man kallar en uppsättning av ramar (eng. frames) som i HTML 

kan utgöra grundstrukturen för en webbplats. Webbsidor kan delas upp i mindre beståndsdelar där varje 

beståndsdel är en ram. För mer information se avsnitt 2.10. 

 

HTTP - HTTP står för HyperText Transfer Protocol och erbjuder en standard för kommunikation 

mellan webbläsare och servrar. För mer information se avsnitt 2.6. 
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Javascript - Ett skriptspråk som erbjuder större möjligheter till interaktion med användaren än med 

exempelvis PHP samt gör det möjligt att utveckla visuellt mer effektfulla implementationer. Javascript 

är ett klientscript som körs i besökarens webbläsare. För mer information, se avsnitt 2.9.  

 
JPEG – Står för Joint Photographic Experts Group. JPEG är den vanligaste standarden för bilder i 

digitalkameror och på webbsidor och tillåter komprimering med stor skillnad i filstorlek med liten 

synbar kvalitetsförsämring. 

 
MySQL – En databashanterare som används för lagring och hämtning av information med hjälp av 

frågespråket SQL.  För mer information, se avsnitt 2.8.  

 

PHP – PHP står för PHP: Hypertext Preprocessor och är ett dynamiskt skriptspråk som exekveras på 

webbservern och kan hantera innehåll som genereras från till exempel en databas eller formulär. För mer 

information se avsnitt 2.8. 

 

Radioknapp – En knapp i ett webbformulär som ofta används i flertal och låter användaren välja högst 

ett av de alternativ som erbjuds. 

 

Rullgardinsmeny – En meny som expanderar till en lista med valalternativ. 

 

Skript / Serverskript - Ett skript är ett antal rader kod som har en speciell uppgift att utföra. 

Serverskript är skript på servrar som utför uppgifter som klienter efterfrågar. 

 

URL- Står för Uniform Resource Locator och är den korrekta benämningen för en webbadress, 

exempelvis http://www.liu.se.  

 

Vattenfallsmodellen – En utvecklingsmetod med sekventiellt upplägg som utför projekt i 4 steg som är 

analys, design, implementation och testning. För mer information, se avsnitt 2.4. 

 

W3C – Står för World Web Consortium. W3C är en organisation som fastställer standarder inom 

webbprogrammering och är en viktig grundpelare inom detta område. W3C har tagit fram många 

standarder och är även de som tog fram standarden för XHTML som vi använder oss av.  

 

Webbplats – En webbplats är en samling webbsidor som går under ett samlat namn, exempelvis 

Aftonbladet, Facebook osv. 

 

Webbsida – En webbsida är en komponent i en webbplats som bygger upp sidan. Varje webbsida kan 

ha olika syften, exempelvis visning av meddelanden eller användarregistrering.  
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2 Teorier och begrepp 

 
I det här kapitlet förklaras teorier och metoder som vi använt oss av i arbetet. Vi förklarar även teori 

bakom verktyg och språk samt motiverar val inom både teorier och metoder men även för val inom 

verktyg och språk. 

 

2.1 Kontextuellt utforskande 

 
Kontextuellt utforskande (eng. Contextual Inquiry) som även kallas förebildsanalys uppkom i slutet av 

80-talet och utgick från en systemutvecklingsfilosofi som kallas kontextuell design. Kontextuell design 

är en samling principer och tekniker som utgår från att system utvecklas med fokus på de blivande 

användarna och deras behov av att kunna utföra ett gott arbete genom att utnyttja de nya möjligheterna 

som informationsteknologin erbjuder. Kontextuellt utforskande som vi ska titta närmare på kombinerar 

intervjuer och observationer och eftersträvar att erhålla en så informativ vy av den egentliga 

arbetssituationen som möjligt. Det kan även användas för att analysera färdiga produkter såsom 

exempelvis webbplatser. [Löwgren, 2001, sid 87-88]  

 

Det är inte alltid solklart vad skillnaden mellan utforskning och undersökning i designarbete egentligen 

är. Undersökning går ut på att hitta egenskaper och karaktäristiska drag i det existerande och 

utforskning följer utifrån dessa egenskaper och drag för att utforska möjligheterna till utveckling, alltså 

det som skulle kunna existera. Utforskandet kan ses som ett sökande i en rymd av möjliga 

designlösningar. [Löwgren, 2001, sid 86]      

 

2.2 Fallstudie 

 
En fallstudie (eng. Case Study) är en undersökningsmetod inom samhällsvetenskapen. Generellt sett är 

en fallstudie fördelaktig i ett flertal situationer, exempelvis när frågeställningar som ”hur” och ”varför” 

behöver besvaras. Fallstudier som undersökningsform används i många situationer för att öka 

kunskapen om fenomen av olika slag. Det är därför enligt Yin inte förvånande att fallstudier blivit en 

vanligt förekommande undersökningsstrategi inom psykologi, sociologi, politisk vetenskap och ett 

flertal andra vetenskapliga områden. Fallstudier används till och med i ekonomiska sammanhang, där 

exempelvis en stads ekonomiska situation granskas med hjälp av denna undersökningsmetod.   [Yin 

2003, sid 1] 

 

Begreppet fallstudie definieras i boken Case study research: Design and Methods med ett citat från 

1971 av Schramm [Yin 2003, sid 12] : 

 

"Huvudegenskapen för en fallstudie, och den generella inriktningen för alla typer av fallstudier, är att 

undersökningen tydligt försöker framföra anledningar till varför ett eller flera beslut togs, hur de 

    implementerades och med vilket resultat.”   

 

 



 
9 

 

 2.3 Användbarhet 

 
Ett delsyfte med detta examensarbete var att utforma webbplatsen så att användare med olika datorvana 

lätt skulle kunna lära sig att hitta och använda de funktioner vi implementerat. Användbarhet definieras 

som följande av usability.gov [Usability.gov]: 

 

”Hur lätt det är för användare att lära sig att använda en funktion för att uppnå sina egna mål  

 samt hur nöjda de är med processen fram till dessa mål.”  

Användbarhet mäter kvalitén på användarens upplevelse vid interaktion med någon form av 

användargränssnitt. Det är viktigt att förstå att användbarhet inte är en enda aspekt utan måste tas 

hänsyn till i helheten och alla aspekter av ett användargränssnitt. Användbarhet är enligt en kombination 

av följande faktorer: [Usability.gov] 

1. Lätthet för inlärning – Hur snabbt kan användare som aldrig har sett användargränssnittet lära 

sig detta tillräckligt bra för att kunna slutföra simpla uppgifter? 

2. Effektivitet vid användning – När en användare har stor erfarenhet av användargränssnittet, 

hur snabbt kan han eller hon utföra uppgifter? 

3. Hur lätt det är att minnas hur man gjorde - Om användaren har använt användargränssnittet 

tidigare, kan han eller hon komma ihåg tillräckligt för att använda det effektivt vid nästa tillfälle 

eller måste användaren börja om inlärningen från början? 

4. Felfrekvens och hur allvarliga felen är – Hur ofta gör användare fel när användargränssnittet 

används, hur allvarliga är dessa och hur gör användare för att återhämta sig när fel uppstått? 

5. Subjektiv tillfredsställelse – Hur mycket användaren egentligen gillar att använda gränssnittet.  

 
Användargränssnittet är i vårt fall det som visas för användaren via webbläsaren.  
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2.4 Agile Software Development och Extreme Programming 
 

Utvecklingsmetoder innebär tillvägagångssätt för att planera projektet, dvs. strategier som ska följas. 

Agile Software Development är ett samlingsnamn för de utvecklingsmetoder som följer ett iterativt och 

inkrementellt tillvägagångssätt för mjukvaruutveckling. Utvecklingen utförs på ett väldigt 

samarbetsmässigt sätt genom självorganiserade team. Teamen producerar högkvalitativ mjukvara på ett 

kostnads- och tidseffektivt sätt samt är redo för kunders förändrade krav och önskemål. [Ambler] 

 

Alla utvecklingsmetoder som går under namnet Agile Software Development utgår från följande 

principer som definieras i Agile Manifesto: [Agilemanifesto.org] 

 Individer och interaktion går före processer och verktyg. 

 Fungerande mjukvara går före omfattande dokumentation. 

 Kundsamarbete går före kontraktsförhandling. 

 Reaktion på förändring går före att följa planer. 

 Agile Manifesto framhåller att uttrycken till höger är av värde men att de inte värderas lika högt som de 

till vänster. [Agilemanifesto.org] 

 

Vi har i detta projekt valt att följa den populäraste Agile Software Development-metoden, Extreme 

Programming. Denna utvecklingsmetod har 13 tillämpningar som stöttar de fyra ovanstående 

grundprinciperna [Beck]: 

 Planeringsspelet – Funktionalitet och tidpunkt för nästkommande leverans bestäms av kunden 

med hjälp av programmerares uppskattningar.  Endast de funktioner som är aktuella för 

versionen implementeras, varken mer eller mindre. 

 Små leveranser - Systemet levereras i små inkrementella versioner. 

 Metafor - En enkel beskrivning av hur systemet ska fungera som förstås av både kund och 

programmerare 

 Enkel design - Genom att hålla koden enkel blir även designen enkel. Komplex kod ersätts 

kontinuerligt (vid testtillfällen).  

 Testning - Tester skrivs kontinuerligt under arbetets gång och samlas ihop och körs vid 

testtillfällen. 

 Omstrukturering – Systemet utvecklas utifrån existerande design på så sätt att tester alltid 

uppfylls felfritt.  

 Parprogrammering - Programmerare arbetar i par vid en dator. En skriver koden medan den 

andre granskar koden.  

 Kontinuerlig integration – När ny kod ska integreras i systemet byggs systemet upp från 

grunden och alla tester ska klaras felfritt, om detta inte uppfylls tas ändringarna bort. Detta kan 

ske flera gånger per dag.  

 Gemensamt ägarskap - Alla har rätt att ändra i all kod om de ser något som de kan förbättra, 

även om den är skriven av någon annan.  
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 Kund på plats - Kunden arbetar med utvecklarna på heltid för att kunna svara på frågor, 

definiera systemet och skriva tester.  

 40-timmars arbetsvecka - Programmerare tänker och därmed arbetar bättre utvilade. Övertid 

tillåts inte i två veckor i rad.  

 Öppen arbetsplats – Arbetsplatsen är öppen och samarbete uppmuntras. Avskilda bås används 

ej. 

 Kodstandard - Konsistent kodstandard som alla programmerare följer. Kan ändras 

kontinuerligt så länge som effekter av dessa förändringar kan åtgärdas.  

 

 Motsatsen till Agile Software Development är de traditionella utvecklingsmetoderna som följer 

sekventiella mönster. Ett exempel på en sådan är Vattenfallsmodellen som synes i figur 2.1. 

Vattenfallsmodellens sekventiella upplägg krävde att kunden preciserade alla krav och önskemål en 

gång för alla i projektets början och projektets mål blev att leverera endast dessa och ingenting annat. 

[Beck] 

 

Problem uppstod ofta på grund av detta tillvägagångssätt. Kunden kunde sällan bestämma sig för vad 

som önskades av projektet från början, utan kom ofta med krav och synpunkter när implementationen 

redan var påbörjad. Det kunde hända att funktioner eller egenskaper som preciserades vid projektets 

start blev oönskade vid ett senare tillfälle. Det sekventiella upplägget leder även till att fel som gjordes i 

designfasen först kan upptäckas i testfasen, det vill säga i projektets slutfas. Om felet var allvarligt 

kunde det resultera i att en majoritet av arbetet skulle behöva göras om. Med den iterativa modellen 

avhjälptes dessa problem till viss del och denna upptäckt låg till grund för Extreme Programming. 

[Beck] 

      Figur 2.1 - Jämförelse mellan Vattenfallsmodellen och Extreme Programming 

         Källa: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=796139&tag=1 

 
Metoden följer alla steg i Vattenfallsmodellen men med väldigt jämna mellanrum. Arbetsprocessen går 

till på följande vis; nya versioner av produkten släpps ständigt och det är kunden med hjälp av 

programmerare som bestämmer storleken och tidpunkten för varje ny version. Vad som ska ingå i 

versionen väljs utefter principen om att de mest värdefulla funktionerna (eng. stories) implementeras 

och detta pågår i en iterativ process ända tills projektets slut. 

 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=796139&tag=1
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Programmerare implementerar endast de funktioner som är aktuella för versionen i fråga och har ofta 

enskilt ansvar för delar av funktioners implementation. Programmeraren utför därefter diverse testfall 

tillsammans med en partner för att utveckla systemet och rätta till designfel. Målet är att erhålla den 

mest simpla designen för systemet som helhet. [Beck] 

 

Extreme Programming lämpar sig väldigt bra för just webbdesign. Detta eftersom utvecklaren har 

möjligheten att kontinuerligt kunna testa webbplatsens implementation vid ändringar. Testningen kan 

utföras i en testmiljö där slutanvändarna inte kan drabbas av eventuella problem som uppstår och 

implementationen kan sedan göras tillgänglig för endast ett fåtal användare. Endast när webbplatsen är 

noggrant testad med förväntat resultat som utgång så bör ändringarna sättas i bruk. 

 

 2.5 SGML och HTML 

 
HTML (HyperText Markup Language) används för att skapa plattformsoberoende hypertextdokument. 

HTML har använts på WWW (World Wide Web) sedan 1990 och används fortfarande för att 

strukturera text och multimedia samt tillhandahålla referenser mellan hypertextdokument.  

Hypertextdokument är filer som innehåller text och markup i form av taggar (eng. tags) som 

specificerar hur en webbsida ska se ut. En webbläsare tolkar sedan denna kod och presenterar det på 

skärmen. Vid utvecklingen av HTML inspirerades semantiken av SGML (Standard Generalized Markup 

Language) som är ett system för att definiera strukturerade dokumenttyper och markupspråk. [Berners-

Lee] 

 

 

2.6 HTTP och HTTPS 

 
HTTP står för HyperText Transfer Protocol och erbjuder en standard för kommunikation mellan 

webbläsare och servrar. HTTP är ett applikationslagerprotokoll som sköter kommunikation mellan 

klient (webbläsare) och server med hjälp av så kallade HTTP anrops- och svarsmeddelanden. [Mitchell]  

 

HTTPS står för HyperText Transfer Protocol over SSL (Secure Socket Layer) . Det är en tillämpning 

av HTTP som använder en krypterad uppkoppling för att överföra data på ett säkert sätt. Eftersom all 

information är krypterad kan den data som skickas inte läsas av någon annan än mottagaren. HTTPS 

används vanligtvis på webbplatser där väldigt känslig data överförs, exempelvis vid transaktioner av 

ekonomiskt slag över Internet. [Kyrnin] 

 

2.7 XML och XHTML 
 

I detta examensarbete använder vi XHTML. XHTML står för Extensible HyperText Markup Language 

och bygger på XML till skillnad från HTML som bygger på SGML. XML beskriver en klass av 

dataobjekt som kallas XML-dokument men även hur dataprogram som behandlar dessa objekt ska bete 

sig. XML har sina rötter i SGML som beskrevs tidigare vilket gör att XML-dokument även är SGML-

dokument.  I utvecklingen av XML erhölls de kraftfulla och flexibla aspekterna från SGML samtidigt 

som komplexiteten minskades.  [W3C-1] 
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Utvecklare kommer ständigt på nya sätt att uttrycka sina idéer genom markup och en fördel med XML i 

det anseendet är att det är relativt simpelt att introducera nya element och elementattribut. XHTML-

familjen underlättar implementationen av sådana påbyggnader genom särskilda moduler och tekniker 

(eng. XHTML-conforming modules). Dessa moduler tillåter kombinationer av existerande och nya 

funktioner vid utveckling. [W3C-2] 

 

En viktig fördel med XHTML jämfört med HTML är att det är designat med kompatibilitet i åtanke. 

Nya sätt att ansluta till Internet utvecklas ständigt och XHTML tar vara på detta genom att erbjuda en 

mer generell lösning än HTML vilket minskar kompatibilitetsproblemen mellan webbläsare.  Detta är 

väldigt viktigt för utvecklare och är en viktig anledning till vårt val av XHTML över HTML då det 

sparar mycket tid då man kan vara säker på att kod som skrivs får ett resultat som tolkas likadant i 

exempelvis Mozilla Firefox och Internet Explorer. HTML erbjuder inte denna garanti utan kod som 

fungerar perfekt i Mozilla Firefox kan se helt annorlunda ut i Internet Explorer. [W3C-2] 

 

Elizabeth Castro gör i boken HTML, XHTML & CSS en liknelse mellan XHTML och en ren och 

välorganiserad verkstad där alla hammare och skruvmejslar hänger på sina bestämda platser på väggen 

samt att alla muttrar och skruvar ligger i märkta förvaringslådor. Hon menar med denna metafor att 

XHTML hjälper dig att hålla din kod konsistent, välstrukturerad och fri från icke-existerade taggar 

vilket leder till att det blir lättare att uppdatera och förändra, att formatera med CSS och att anpassa för 

olika system såsom bärbara enheter. [Castro 2007, sid 38-39] 

2.8 PHP och MySQL 

 
För att utveckla ett community krävs mer än bara XHTML. Då XHTML endast är ett markeringsspråk 

med taggar och väldigt grundläggande funktioner krävs ett mer dynamiskt och kraftfullt skriptspråk för 

att kunna åstadkomma den utformning och funktionalitet som vi önskade. Vi valde att programmera i 

PHP istället för andra liknande språk såsom ASP eller JSP eftersom PHP är plattformsoberoende, 

gratis, populärt, väldokumenterat samt att det har relativt simpel men effektiv syntax. Att PHP är ett 

dynamiskt språk betyder att det kan hantera innehåll som genereras från till exempel en databas eller ett 

formulär.[Sklar, sid 4-5]  

 

PHP är ett serverspråk som sköter i princip allt på vårt community, allt ifrån personliga profiler och 

personliga meddelanden till gästbok och medlemsregistrering. Serverspråket representerar dessa 

funktioner i form av kod som exekveras (dvs. tolkar, utför instruktioner och skickar tillbaka resultat). 

För att kunna lagra och hämta information om exempelvis användare krävs också en databas. Det finns 

en mängd olika alternativ bland databaser men vi valde att använda oss av MySQL eftersom det är 

väldigt vanligt att använda PHP och MySQL tillsammans i webbutveckling. Kombinationen är 

väldokumenterad, populär, kraftfull och framför allt gratis. Många välkända organisationer som 

exempelvis Wikipedia, Youtube och Google använder sig av MySQL. [MySQL] 
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2.9 Javascript 

 

Javascript är ett dynamiskt skriptspråk som erbjuder större möjligheter till interaktion med användaren 

samt gör det möjligt att utveckla utseendemässigt effektfullare implementationer. Det utför till skillnad 

från PHP sina instruktioner på klientsidan, vilket tillåter uppgifter att utföras utan att sidan laddas om. 

Ett exempel på detta är när att ett felmeddelande skrivs ut direkt efter att man matat in ett felaktigt 

användarnamn eller e-postadress istället för att som med PHP få felmeddelanden först efter att man 

tryckt på en knapp för att registrera sig. Syntaxen i Javascript är väldigt likt den i Java och C++ och 

detta är ett medvetet designval i utvecklingen av språket för att minimera mängden ny kunskap som 

krävs för att lära sig Javascript. [Mozilla] 

 

2.10 Frameset 

 

Frameset är det man kallar en uppsättning av ramar (eng. frames) som i HTML kan utgöra 

grundstrukturen för en webbplats. Ramar tillåter visning av dokument (exempelvis PHP-dokument) i 

flera fönster eller underfönster vilket gör att man med dessa kan forma en struktur. Ett exempel på en 

sådan struktur kan vara en meny till vänster, en banner ovanför menyn och information som visas i 

mitten och kan snabbt ersättas med ny önskad information vald från exempelvis menyn. [W3C-3] 

 

Den största fördelen med att använda ett frameset är möjligheten att kunna låta delar av webbplatsen 

vara statisk medan andra delar kan ändras eller uppdateras. Av denna anledning används ofta ramar till 

menyer. Ramar är dessutom effektiva ur bandbredds- och serversynpunkt eftersom allt innehåll på 

webbplatsen ej behöver laddas om varje gång en ny webbsida visas. [Owen] 

 
      -------------------------------- 
   |         |                             | 

   |         |                             | 

   | Frame 1 |                             | 

   |         |                             | 

   |         |                             | 

   |---------|                             | 

   |         |          Frame 3            | 

   |         |                             | 

   |         |                             | 

   |         |                             | 

   | Frame 2 |                             | 

   |         |                             | 

   |         |                             | 

   |         |                             | 

   |         |                             | 

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

                  Figur 2.2 Exempel på en struktur med ramar 
             Källa: http://www.w3.org/TR/REC-html40/present/frames.html 

 

 

Tyvärr medför användandet av ramar väldigt många nackdelar. Det finns ett vanligt förekommande 

problem med frameset som ”går sönder”. Med detta menas att ramar ej laddas eller visas korrekt vilket 

kan leda till att exempelvis menyn inte visas alls. Detta problem kan uppstå när besökare 

vidarebefordras till webbplatsen via en sökmotor (ex. Google) till exempelvis bannern istället för 

huvudsidan vilket leder till att strukturen som var tänkt att visas inte syns.  

 

 

http://www.w3.org/TR/REC-html40/present/frames.html
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Detta sker eftersom sökmotorer generellt sett hanterar ramar dåligt. Sökmotorer fungerar på så sätt att 

de letar upp enskilda sidor med relevant innehåll och problemet ligger i att den försöker jobba sig bakåt 

i webbplatsens sidstruktur för att kunna bestämma vilket frameset varje webbsida hör till och då detta 

inte är möjligt uppstår fel. [Owen] 

 

Ett annat problem är att det i allmänhet inte går att länka direkt till en ramad sida utan att stöta på 

komplikationer. Dessa komplikationer kan i viss mån undvikas med Javascript men risken finns att 

andra problem erhålls istället. Det kan hända att personer skriver korrekta länkar men att de inte 

vidarebefordras till webbsidan de tänkt sig och länkningar till webbplatsen går förlorade samtidigt som 

användare irriteras och förvirras över trasiga länkar. Detta problem påverkar även bokmärkning av 

sidor. När användare sparar en ramad sida som bokmärke så kommer de att upptäcka att bokmärket 

leder till en helt annan sida. [Owen] 

 

Det finns dessutom ett flertal mindre allvarliga men fortfarande negativa aspekter att ta upp. 

Användningen av ramar innebär att de är låsta och ej kan flyttas vilket gör att andelen användbar yta 

minskar samt att utskriftsproblem uppstår. Detta gör att ramar även är otympliga när hemsidor ska visas 

på små skärmar, exempelvis på mobiltelefoner. Frameset anses numera vara en amatörmässig och 

föråldrad teknik. Frameset har av bland annat ovanstående anledningar fått ge upp popularitet till ett 

tillvägagångssätt som använder HTML-taggen div. [Owen] 

 

 

2.11 Div 

 
Vi räknade i föregående avsnitt upp ett antal anledningar till att inte använda ramar (eng. frames) och vi 

kommer i detta avsnitt att förklara den teknik vi istället valt att använda för att strukturera vårt 

community. Div står för division och delar upp webbsidan i mindre delar (divisioner) som kan fyllas med 

information. Div undviker de problem vi beskrev i föregående avsnitt samtidigt som det går att använda 

så kallade stilmallar (CSS) till varje enskild div vilket underlättar designförändringar.[W3C-4] 

 

 

2.12 Ajax 

 
Ajax är en samling teknologier som kan samverka och bilda kraftfulla lösningar. Ajax erbjuder följande 

[Garret]: 

 

 1. Standardiserad presentation med XHTML och CSS. 

 2. Dynamisk visning och interaktion med hjälp av DOM (Document Object Model). 

 3. Internt datautbyte och intern datamanipulation med XML och XSLT. 

 4. Asynkron datahämtning med hjälp av XMLHttpRequest. 

 5. Javascript för att binda ihop allt. 

 

Den traditionella webbplatssmodellen (classic web application i Figur 2.1) fungerar enligt principen att 

de flesta användarinteraktioner, exempelvis att besökaren klickar på en länk, leder till att ett så kallat 

HTTP-anrop skickas till servern. Servern bearbetar därefter anropet för att till slut kunna skicka tillbaka 

en HTML-sida till klienten. När servern bearbetar detta anrop tvingas användaren vänta varje gång 

servern behöver anropas.[Garret]  
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Ajax-modellen (Ajax web application model i Figur 2.3) undviker dessa väntetider genom att 

introducera ett mellanlager kallat Ajax engine mellan servern och klienten. Det kan vid första anblick 

tyckas ineffektivt att lägga till ett extra lager men faktum är att responstiden minskar. [Garret] 

       Figur 2.3 -  Jämförelse mellan den traditionella server-klient modellen och Ajax-modellen 

    Källa: http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000385.php 

Detta åstadkoms genom att webbläsare läser in en Ajax engine (skriven i Javascript och gömd i en 

osynlig ram) istället för att läsa en webbsida i början av sessionen. Ajax engine har därmed ansvaret för 

att både rendera gränssnittet användaren ser och att kommunicera med servern angående användarens 

anrop. Den tillåter också att användarinteraktioner sker asynkront, oberoende av kommunikationen 

mellan servern. Detta betyder i praktiken att Ajax engine kan skicka massor av anrop till servern utan 

att ta hänsyn till att vänta tills den fått svar innan den skickar nästa anrop vilket gör att det ej 

förekommer väntetider såsom i den traditionella modellen, allt händer direkt. Ajax är populärt och 

används i välkända och stora tjänster såsom Gmail, Google Maps och Facebook. [Garret] 

 

Vi kommer att använda Ajax för att implementera ett flertal funktioner på vårt community, bland annat 

för att på ett smidigt sätt kunna visa en lista på inloggade vänner och uppdatera denna automatiskt utan 

att hela webbsidan behöver laddas om. Vi använder även Ajax för att uppdatera ens egen 

inloggningstatus. [Garret]  

 

 

http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000385.php
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2.13 Kryptering av lösenord 

 
Vi har valt att använda oss av blowfish-kryptering för att skydda lösenorden som finns lagrade i 

webbplatsens databas. Blowfish är tidseffektiv, gratis och licensfri och har ännu inga kända svagheter. 

Krypteringstekniken använder sig av nyckelberoende så kallade S-boxar (eng. Substitution-box). En S-

box är en komponent i algoritmen som med hjälp av en array som genererats byter ut tecknen i den 

textsträng som ska krypteras. Detta utförs 16 gånger tills det att originaltexten är praktiskt taget 

omöjlig att utvinna utan att använda nyckeln i kombination med den array som har genererats. 
 

Den känsliga informationen i databasen ska inte vara åtkomlig för obehöriga, men risken finns alltid att 

en inkräktare på något sätt ändå kommer åt denna. Därför är det viktigt att lösenordet inte står i klartext 

utan har tillräckligt stark kryptering för att informationen ska vara oanvändbar för utomstående. 

 

2.14 SQL Injection 

 
SQL Injection är en av de vanligaste sårbarheterna som påträffas i PHP-applikationer. Det som är mest 

förvånande med detta är enligt Shiftlett faktumet att webbutvecklare måste missa två kritiska aspekter 

för att möjliggöra denna attack. Den första aspekten är att indata som skickas till applikationen ej 

filtreras och den andra är att kontroll och korrigering av den data som skickas till databasen ej utförs. 

Dessa två kritiska aspekter borde enligt Shiftlett aldrig hoppas över och han menar att utvecklare borde 

ta hänsyn till riskerna som uppstår när dessa ej åtgärdas för att minimera problemen.  

 

För att SQL Injection ska kunna utföras krävs vanligtvis en del experimentation och spekulation av 

personen som utför attacken för att kunna gissa sig till databasens struktur. Detta förutsatt att personen  

inte har tillgång till information om databasens struktur.[Shiftlett, 2005]   

 
Ett exempel taget ur Essential PHP Security illustrerar  hur en sådan attack kan gå till: 

<form action="/login.php" method="POST"> 

   <p>Username: <input type="text" name="username" /></p> 

   <p>Password: <input type="password" name="password" /></p> 

   <p><input type="submit" value="Log In" /></p> 

</form> 

Programkod 2.1 – Exempel från boken Essential PHP Security 

 

Ovanstående kod ser ut på följande sätt vid exekvering: 

           Figur 2.4 -  Resultat av programkod 2.1 vid körning 
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Om en person med avsikt att attackera skulle visas denna webbsida kan denne börja spekulera i hur 

förfrågan till databasen för validering av indata från Username och Password är formulerad. Genom att 

inspektera HTML-källkoden via webbläsaren kan personen börja gissa sig till utvecklarens 

namngivningsmönster. Ett vanligt antagande är att de namn som används i formuläret även används i 

databasens tabeller. Att undvika detta sätt att namnge är hursomhelst inte tillräckligt som skydd.  

 

Personen behöver inte nödvändigtvis gissa sig till rätt struktur på första försöket, personen kan 

experimentera sig fram. Ett exempel på en bra gissning är att skriva in ett enkelt citattecken som 

användarnamn eftersom detta kan avslöja känslig information. Detta eftersom många utvecklare 

använder funktionen mysql_error för att få information angående fel om sådana uppstår. Detta är 

användbart när webbsidan skapas men kan innebära att känslig information visas för fel personer. Koden 

ser ut som följande när personen som utför attacken matar in ett enkelt citattecken: 

 

<?php 

$sql = "SELECT * 

        FROM   users 

        WHERE  username = ''' 

        AND    password = 'a029d0df84eb5549c641e04a9ef389e5'"; 

?> 

Programkod 2.2 – Exempel från boken Essential PHP Security 

 

 

Om webbplatsen ej har vidtagit några säkerhetsåtgärder kring mysql_error blir resultatet av inmatningen 

följande: 

 

You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your 

MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE username = ''' AND password = 

'a029d0df84eb55 

 

Konsekvensen av detta är att personen med väldigt liten ansträngning nu känner till namnet på två 

kolumner i databasen (username and password) samt ordningen de är skrivna i databasförfrågan. 

Personen känner nu även till att indata ej är filtrerat (det nämndes i felmeddelandet ingenting om 

felaktigt användarnamn) och det utförs ingen kontroll eller korrigering av den data som läggs in i 

databasen (eftersom databasen gav ett felmeddelande). Personen fick dessutom tillgång till information 

om WHERE-satsen som är den villkorssats som bestämmer vilka poster som ska tas ut ur databasen.  

 

Personen kan nu ta sig förbi inloggningen genom att gissa ett giltigt användarnamn, exempelvis chris, 

och därefter skriva ett villkor som alltid är sant: 

 

 'chris' or 'foo' = 'foo' 

Programkod 2.3 – Exempel från boken Essential PHP Security 
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3. Förberedande analys och undersökning 

 
I det här kapitlet redogör vi för de aspekter av vårt arbete som kan klassas som förberedelser. Här 

redovisas analyser och undersökningar som ligger till grund för ett flertal av våra designbeslut. 

 

 

3.1 Designprocessen 

 
Designprocessen kan på många sätt ses som en undersökande process. Detta är tydligt i de inledande 

faserna av designarbetet då så mycket information som möjligt tas fram om den nuvarande situationen 

och hur utvecklingen skall ske. Det är vanligt att utveckling utgår ifrån redan existerande 

designsituationer och att den inledande uppgiften är att lära sig så mycket som möjligt om denna. Det är 

dock viktigt att dra en gräns mellan existens och potentialitet, dvs. det som redan existerar och det som 

skulle kunna existera i framtiden. Det införs kontinuerligt nya lösningar på designsituationer som kan 

förändra delar av det som tidigare ansågs som god design. Enligt Löwgren & Stoltman är det är en 

kritisk aspekt att uppmärksamma detta, om man inte analyserar det existerande finns det en risk att 

designprocessen misslyckas.[Löwgren 2003, sid 86] 

 

 

3.2 Förundersökning 

 
En förundersökning utfördes av oss för att ta reda på vilka funktioner personer inom vår målgrupp 

önskade sig mest och om intresse fanns för ett community för norska diabetiker. Undersökningen 

bestod av ett formulär som återfinns som Bilaga A. Vi utförde undersökningen i samarbete med 

sjukhuset i den norska staden Drammen som gick med på att dela ut 20 kopior av vårt formulär till 

patienter vid sjukhusets ungdomsmottagning för diabetiker. Anledningen till att vi valde att utföra 

undersökningen i Norge och inte i Sverige var för att vi ville få åsikter från vår målgrupp i det landet 

som vår webbplats är utformad för. Vi hoppas att på så sätt få en mer verklighetsanpassad helhetsbild 

av våra potentiella användares önskemål. Möjligheten finns att personer prioriterar funktioner olika högt 

i olika länder. Andra möjliga skillnader kan vara sättet sjukvården hanterar och informerar om diabetes 

och ungas möjligheter att ha kontakt och kommunicera med andra personer som har diabetes.  

 

Av de 20 formulären som skulle delas ut fick vi svar på 17. Av de 17 personer som deltog i 

undersökningen var 13 av dessa intresserade av ett community avsett för diabetiker. 
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Som synes i tabellen nedan var chatten den mest önskade funktionen. Vi försökte att utveckla 

funktionerna med dessa resultat i åtanke, men vi valde att placera chatten relativt lågt i prioritet på 

grund av dess komplexitet och långa utvecklingstid. Vi tog detta beslut eftersom vi dessutom ansåg att 

en chatt är användbar men ej är fundamental för ett community. Fundamentala funktioner är exempelvis 

användarprofiler eftersom utan en profil kan inga kontakter knytas på det personliga planet då alla är 

anonyma. Privata meddelanden är ett annat exempel på en fundamental funktion. 
 

 

Figur 3.1 - Diagram över de tillfrågades intresse för olika funktioner 
 

 

 

3.3 Kontextuellt utforskande 
 

Under arbetets gång sökte vi inspiration och underlag för att hjälpa oss att fatta resonabla designbeslut 

som ej vilseledde eller avskräckte användare. Det var viktigt för oss att skapa användarvänlig och 

lättförståelig design då användare mycket väl kunde vara nybörjare till datoranvändning. Eftersom 

Facebook är världens för tillfället största sociala nätverk har vi i viss mån låtit oss inspireras av de 

designbeslut som tagits där för att få användare att känna sig som hemma även på vårt community. 

 

När man är inloggad på Facebook finns det exempelvis en lista i den vänstra delen av sidan där de 

vänner som är online visas, de som är aktiva symboliseras av en grön prick och visas högst upp medan 

de som är inaktiva för tillfället symboliseras av en brun/orange prick. Vi använder ett liknande system på 

vårt community: 
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 Figur 3.2 – Facebooks vänner-lista            Figur 3.3 – Vår vännerlista  

 

 

I vår implementation visas användarens vänner som för tillfället är inloggade. Listan är sorterad efter 

inloggningstid och visar den senast inloggade vännen högst upp i listan. Vännerna i listan symboliseras 

av deras användarnamn samt en grön prick och det är möjligt att klicka på namnet för att 

vidarebefordras till den valda personens profilsida.  

 

Att som Facebook ge användare valfrihet att visa födelsedatum anser vi vara ett smidigt 

tillvägagångssätt. De använder sig av en rullgardinsmeny precis under valet av födelsedatum där de ger 

olika alternativ för visning:  

 

  Figur 3.4 - Facebooks datumalternativ            Figur 3.5 – Våra datumalternativ 
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Vi har valt att göra på ett liknande sätt men vi har ökat antalet alternativ från tre till sex vilket vi hoppas 

bidrar till att användare hittar ett visningssätt som passar just deras preferens. Det alternativet som är 

valt för tillfället står allra högst upp i rullgardinsmenyn. Alternativen är följande: 

 

1. Visa all information, ex: 15 april 2010 

2. Visa år och månad,  ex: april 2010 

3. Visa månad och dag, ex: 15 april 

4. Visa år, ex: 2010 

5. Visa månad, ex: april 

6. Visa ingen information. 

 

Lösningen vi kommit fram till när det gäller privata meddelanden har delvis tillkommit med inspiration 

av Facebook som använder sig av en struktur där användare klickar sig vidare från inboxen till det 

önskade meddelandet. Meddelandet visas därefter på en sida med ursprungsmeddelandet högst upp och 

eventuella efterföljande svar under detta. Vi har även valt att visa användarens profilbild vid varje 

gästboksinlägg och personligt meddelande. Detta borde bidra till en mer personlig prägel på 

kommunikationen mellan användare, vilket vi tror de kommer att uppskatta. 

              Figur 3.6 – Facebooks struktur för privata meddelanden  

  

       Figur 3.7  Vår struktur för privata meddelanden 
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En annan webbplats vi tagit viss inspiration av är Loading.se. Vi inspirerades av deras upplägg för 

användarregistrering. Vi anser att det är fördelaktigt att, som i deras design, tydligt dela upp 

informationsinmatningen vid registrering i obligatoriska och frivilliga fält. Detta upplägg gör att det 

otvivelaktigt framgår vad som krävs för att få registrera sig och skapa ett konto.  

Vi har valt att designa vår användarregistering på liknande sätt eftersom upplägget gör registreringen 

lättförståelig och simpel samtidigt som användarvänligheten ökar.  

  Figur 3.8 – Upplägg vid användarregistrering hos Loading.se  

 

         Figur 3.9 – Vår användarregistrering  
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Vi har även valt att utforma valet av stad vid registreringen på ett liknande sätt. Det är utformat på så 

sätt att man börjar med att välja ett län ur en rullgardinsmeny och det är därefter endast möjligt att välja 

en stad som faktiskt finns i det länet. Vi anser att detta är en väldigt smart lösning eftersom det 

förhindrar personer från att ange sin boplats till något som ej existerar, är absurt eller som kan anses 

stötande av andra användare. 

 

 Figur 3.10 – Val av bostadsort på Loading.se         Figur 3.11 – Vår implementation 
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4. Design och implementation av community 

 
I det här kapitlet kommer vi att beskriva de aspekter av arbetet som rör själva implementationen och 

utformningen av vårt community samt förklara de funktioner vi implementerat. Vi kommer även att 

motivera designbeslut i detta kapitel. 

 

 

4.1 Validering av kod 

 
För att vara säkra på att vår kod är skriven korrekt och får det resultat vi planerat har vi grundligt 

validerat alla kodfiler med hjälp av W3C (World Wide Web Consortium) och deras Markup Validation 

Service med standarden XHTML 1.0 Strict. Det finns flera olika nivåer och av dessa är Strict den 

hårdaste och mest säkra standarden att följa om man vill kunna använda sidan på så många olika 

webbläsare som möjligt. W3C är en organisation som fastställer standarder inom webbprogrammering 

och är en viktig grundpelare inom detta område. Vi har även använt oss av tjänsten CSS Validation 

Service som är ett verktyg utformat av W3C för att validera stilmallar. Det finns även flera olika nivåer 

CSS-standarden och den vi har använt oss av är Level 3. 

 

 

4.2 Användning av Ajax  

 
Som vi tidigare nämnt använder vi Ajax till ett flertal av funktionerna vi implementerat. Ett problem när 

serverskript anropas av Ajax är att moderna webbläsare ofta cachar webbsidor för att öka hastigheten 

och minska datatrafiken. Detta kan resultera i att samma statiska resultat erhålles vid varje hämtning och 

skriptet förlorar då sitt syfte. Detta har vi löst genom att vid varje anrop skicka ett slumptal som en 

parameter till serverskriptet, webbläsaren är då tvungen att göra ett nytt anrop eftersom argumentet 

med största sannolikhet inte var det samma som vid föregående anrop. 

 

I de flesta av våra Ajax-skript efterfrågas en lista med värden som hämtas från databasen. Vi har valt att 

istället för att skicka dessa ett i taget skicka hela datamängden som en sträng och sedan låta klientdatorn 

själv med hjälp av javascript sortera den efterfrågade informationen. Detta gör vi för att minska 

belastningen på servern och för att minska den utnyttjade bandbredden. Att endast göra ett anrop till 

server-skriptet besparar både klienten och servern det arbete som många anslutningar skulle medföra. 

Även antalet databasuppslagningar minskar då all nödvändig information hämtas på en gång. Då servern 

kan behöva hantera ett stort antal användare tycker vi att det är viktigt att den inte behöver utföra mer 

arbete än nödvändigt. 
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4.3 Säkerhet 

 

4.3.1 Inloggning krävs för åtkomst 

 
För att hindra obehöriga från att komma in på webbplatsen har vi implementerat en säkerhetsåtgärd som 

kontrollerar och ser till att användare måste vara inloggade för att kunna utnyttja webbplatsens 

funktioner. Om en icke-inloggad användare försöker komma in på vårt community manuellt genom att 

skriva in en undersida, exempelvis private_msg.php via adressfältet vidarebefordras personen direkt till 

inloggningssidan.  
 

 

4.3.2 SQL Injection 

 
För att försäkra oss om att denna typ av attack (se avsnitt 2.14) inte är möjlig att utföra har vi följt 

Shiftletts råd om att införa filtrering av den indata som tas emot från inmatningsfält samt att den data 

som skickas till databasen kontrolleras och korrigeras innan den läggs in.   

Vid varje inmatning utför vi kontroller som validerar det som skickats in via formulär. Nedan följer en 

liten del av all validering som utförs när en användare registrerar ett konto: 

 

    // Error control 

    if(isset($form_sent)) 

    {   

       $form_error = false; 

 

       //password check 

       if($password1 != $password2) 

       { 

          $password2_error = "Du må skrive inn samme passord som over."; 

          $form_error = true; 

       } 

 

       if (strlen($password1) == 0) 

       { 

          $password1_error =  "Du må skrive inn et passord."; 

          $form_error = true; 

       } 

       else if(strlen($password1) < 6) 

       { 

          $password1_error =  "Passordet du har valgt er ikke langt nok. Det må 

                               være på mellom 6 og 30 tegn."; 

          $form_error = true; 

       } 

       else if(strlen($password1) > 30) 

       { 

          $password1_error =  ""; 

          $form_error = true; 

       } 

Programkod 4.1 – Kontroller för lösenord vid användarregistering 
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Det här kodblocket hanterar det indata som erhölls från lösenordfälten. Den första kontrollen 

undersöker om de två angivna lösenorden är likadana, detta är en vanlig kontroll för att försäkra sig om 

att användaren är säker på lösenordet som matades in. Därefter kontrolleras om något lösenord fyllts i 

överhuvudtaget, om det är minst sex tecken lång och till sist kontrollera så att det högst 30 tecken 

långt. Om fel upptäcks skrivs felmeddelanden ut bredvid inmatningsfälten. 

 

För att se till att inga tecken som kan orsaka skada eller fel läggs in i databasen använder vi oss av 

funktionen mysql_real_escape_string.  

 

$password1 = mysql_real_escape_string($password1); 

Programkod 4.2 – mysql_real_espace_string används på variabeln password1 

 

 

Med dessa åtgärder undviker vi att råka ut för SQL Injection-attacker. 

 

4.3.3 Kryptering av lösenord 

 

Krypteringen sker med hjälp av PHP-biblioteket mcrypt som alltså måste vara aktiverat på webbservern. 

När en användare registrerar ett konto eller byter lösenord genererar vi en ny så kallad initieringsvektor 

med hjälp av ett slumptal som skickas som en parameter till funktionen mcrypt_create_iv. Detta är en 

relativt långsam process som inte utförs vid inloggning. Initieringsvektorn används för att kryptera och 

dekryptera lösenordet. Då den inte behöver vara hemlig och samtidigt måste ha samma värde vid både 

kryptering och dekryptering av lösenordet sparar vi den i databasen tillsammans med övrig 

användarinformation. 

 

För att krypteringen ska fungera använder vi också en nyckel i form av en textsträng som vi själva 

bestämmer. Denna måste hållas hemlig och även den måste vara samma vid kryptering och 

dekryptering. Nyckeln skickas tillsammans med initieringsvektorn och det okrypterade lösenordet till 

funktionen mcrypt_encrypt som returnerar ett krypterat lösenord som vi nu lagrar i databasen. Detta 

kan vid inloggning dekrypteras med funktionen mcrypt_decrypt. 

 
 

4.4 Sidlayout och formgivning 

 

Utvecklingen av designen av vårt community har till stor del påverkats av målgruppen vi valt. Eftersom 

användarna är tänkta att vara unga, ofta i yngre tonåren, har vi strävat efter en tydlig och lättnavigerad 

struktur. Liten datorvana ska krävas och text riktad till användaren ska vara lättförståelig och tydlig. 

 

För att tjänsten ska uppfattas som en del av diabetesförbundets verksamhet har vi skapat en liknande 

design och använder oss av samma logotyp som ungdiabetes, vilket är den del av diabetesforbundet som 

arbetar för ungdomar mellan 14-30 år. Med en enhetlig design vill vi ge besökare intrycket av att vårt 

community är en del av organisationens webbplats, där vi kan komplettera dess enorma mängd fakta 

och expertkunskap med nya spännande funktioner för kommunikation mellan besökarna. 

 

För att på ett bra sätt kunna separera designen från innehållet har vi valt att använda stilmallar (eng. 

Cascading Style Sheets). Med hjälp av dessa kan vi i separata dokument definiera till exempel typsnitt, 

textstorlek och färg för de olika delarna av vårt community. Genom att modifiera stilmallarna kan vi 

sedan få en genomgripande förändring av hela designen. 
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För placering av de olika komponenter som vårt community består av (meny, banner, aktuell undersida 

osv.) har vi valt att använda oss av div-element och i dessa inkluderat de filer som används i alla delar 

av vårt community. Detta minskar arbetet vid administration av sidan avsevärt då sidans struktur enbart 

behöver konfigureras från enstaka filer för att gälla för alla relaterade sidor. Med hjälp av Ajax kan vi 

också kontrollera vilka delar av webbsidan som ska uppdateras vilket innebär att mindre data behöver 

skickas till klientens dator, med kortare laddningstider och mindre belastning av webbservern som följd. 

Ett önskemål från kunden var att bannern lätt skulle kunna ersättas i framtiden och eftersom vi använder 

CSS-mallar är detta lätt att uppfylla. För att byta ut banners öppnar man CSS-mallarna 

structure_loggedin.css och structured_notloggedin.css och går ner till följande kodstycke: 

 

 

#logo { 

 float: middle; 

 width: 940px; 

 height: 124px; 

 background-image:url('../images/banner.gif');} 

Programkod 4.3 – CSS-mall med kod för logo 

 

 

Koden ser ut som ovan i båda de angivna CSS-mallarna och det enda som krävs för att byta banner är 

att byta ut filen banner.gif mot en önskad banner alternativt att sökvägen ändras. Sökvägen är texten 

som står skriven innanför url ('…'). 

 

För att norska tecken ska visas korrekt konverterar vi dem till HTML-specifika tecken med den i PHP 

inbyggda funktionen htmlentities. Funktionen används till all text som skrivits in av användaren och 

skyddar även mot om texten innehåller HTML-formatering eller skript som kan köras av webbläsaren. 

Teckenuppsättningen vi valt är ISO-8859-1 som innehåller alla våra västeuropeiska tecken. Vi har valt 

att konvertera texten när den läses från databasen och skrivs ut på skärmen istället för innan den lagras i 

databasen. Detta kostar visserligen webbservern lite mer arbete, men vi vill spara texten i oförstörd form 

så att den om behövligt kan hanteras som mer än HTML. Detta sätt att lagra är dessutom mer 

utrymmeseffektivt.   

 

Vi har varit noga med att utforma felmeddelanden på ett sådant sätt att de är mindre formella och mer 

informativa så att användare inte blir avskräckta när de kommer upp. Exempelvis så skulle 

felmeddelandet ”Användarnamnet existerar ej i databasen” förmodligen uppfattas som väldigt 

skrämmande och allvarligt, oerfarna användare kanske till och med tror de har förstört någonting. Vi 

har därför valt att utforma felmeddelanden på ett mjukare sätt med mindre formellt språk. 
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4.4.1 Meny 
 

Menyn är utformad på så sätt att alla webbplatsens funktioner kan nås ifrån den och att den visas 

oavsett vilken funktion användaren utnyttjar på webbplatsen. Menyn indikerar även när exempelvis ett 

nytt privat meddelande anlänt genom att blinka (skiftar mellan normal och skinande text) tills 

användaren klickar sig vidare till inkorgen via knappen i menyn. Knappen för gästboken agerar likadant 

när någon person skrivit i användarens gästbok. Den sista knappen som utnyttjar denna funktion är 

sektionen för vänner. När en vänförfrågan skickas till användaren så blinkar menyknappen till. Menyn 

har också en annan visuell funktion som hjälper användaren att navigera genom vårt community. När 

användaren väljer en funktion som denne önskar nyttja ur menyn skuggas denna knapp och ser 

”intryckt” ut efter att användaren förts vidare. Användaren kan då lätt veta var denne befinner sig. 

 

    Figur 4.1 – Meny för navigering 
 

4.4.2 Flikar 

 

Ett antal funktioner på vårt community använder sig av flikar för att underlätta navigeringen och öka 

användarvänligheten. Dessa flikar visas i den övre vänstra delen av webbsidan som den aktuella 

funktionen finns i. Precis som menyn blir dessa flikar skuggade för att representera vilken underfunktion 

som används. Detta möjliggör snabb förflyttning mellan en funktions underfunktioner samtidigt som det 

är mer visuellt tilltalande än användning av vanliga länkar i form av text för att förflytta användaren 

mellan underfunktionerna. Ett exempel på en funktion som använder detta är privata meddelanden som 

har flikar för inkorg, utkorg samt skriva nytt meddelande. 

     Figur 4.2 – Flikar för navigering 
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4.5 Databasen 

 

För att kunna lagra information om användare i olika syften krävs en databasserver. För att åstadkomma 

denna lagring krävs interaktion mellan tre olika lager, det vill säga klienten, webbservern och 

databasservern. 

 

                                          
                              Figur 4.3 – Interaktionen mellan klient, server och databas.   
                      Källa: http://www.webbasedprogramming.com/Java-Unleashed-Second-Edition/f25-3.gif  
 

En klient kan exempelvis vara en användare som navigerar runt på vårt community med hjälp av sin 

webbläsare. Webbservern är i vårt fall en PHP-server som utför allt vi programmerat den till att utföra. 

Databassevern är en lagringsplats uppbyggt av tabeller som kan lagra olika typer av data och som 

tidigare nämnt har vi valt att använda oss av databassystemet MySQL. För att administrera databasen 

används verktyget phpMyAdmin vilket ser ut på följande sätt: 

       Figur 4.4 - Verktyget phpMyAdmin visar databasen community 

 

I vår databas som vi kallar för community (hädanefter benämnd databasen) har vi sex stycken tabeller, 

alla vitala för att vårt community ska fungera. Tabellerna har namngivits cities, counties, friends, 

guestbook, private_messages och users. Det är i dessa som all information som används i våra 

funktioner lagras. Notera att efterföljande databasstruktur ej representerar den slutgiltiga strukturen 

utan väsentliga delar kommer ändras innan webbplatsen sätts i drift. Som synes har vi använt oss av 

svensk kollationering i våra tabeller, detta eftersom norsk kollationering ej fanns att tillgå. Med den 

svenska kollationeringen fungerar alla norska såväl som svenska specialtecken felfritt. 

http://www.webbasedprogramming.com/Java-Unleashed-Second-Edition/f25-3.gif
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    Figur 4.5 - Tabellen cities 

 

I tabellen cities lagras information om städer och vilket län de tillhör.  

Attribut:  

 id är primärnyckel. 

 name lagrar namnet på en stad 

 belongs_to_county håller koll på vilket id länet som den tillhör har.   

Att id är auto-increment betyder att för varje ny post i databasen ökas id automatiskt med 1 och detta 

försäkrar oss om att det aldrig kommer att finnas dubbletter.  

 

    Figur 4.6 - Tabellen counties 

 

I tabellen counties lagras information om län.  

Attribut:  

 id är primärnyckel. 

 name lagrar namnet på ett län 

 

    Figur 4.7 - Tabellen friends 

 

I tabellen friends lagras information angående användares vänner eller blivande vänner. 

Attribut:  

 id är primärnyckel. 

 user_id representerar en användares egna id. 

 friend_id motsvarar id för en vän till användaren med user_id 

 accepted är en sanningsvariabel (eng. boolean) som lagrar om en vänförfrågan mellan   

användare med user_id och friend_id accepterats. 

 seen är en sanningsvariabel som lagrar information om en vänförfrågan        

uppmärksammats av en användare med user_id. 

 request_time lagrar datum och tid då vänförfrågan skickade. 
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    Figur 4.8 -  Tabellen guestbook 

 

I tabellen guestbook lagras information angående användares gästböcker och inläggen i dessa.  

Attribut:  

 id är primärnyckel. 

 reply_to_post lagrar om ett inlägg är ett svar på ett annat inlägg. Om det ej är svar är denna 

  som standard. 

 sender_id är id för den användaren som skickade inlägget. 

 guestbook_owner_id är id för den användaren som äger gästboken. 

 message lagrar själva meddelandet i ett inlägg. 

 date_sent lagrar datum och tid för tillfället då inlägget skickades in till en gästbok. 

 seen_message är en sanningsvariabel som håller koll på om ägaren till gästboken sett inlägget. 

    Figur 4.9 - Tabellen private_messages 

 

 

I tabellen private_messages lagras information angående användares privata meddelanden. 

Attribut:  

 id är primärnyckel. 

 reply_to_message lagrar om ett meddelande är ett svar på ett annat meddelande. Om det ej är 

svar är denna satt till 0 som standard. Om det är ett svar har den värdet av               

attributet id för posten som svarades på. 

 sender_id är id för användaren som skickat meddelandet. 

 receiver_id är id för den användaren som är mottagare av meddelandet. 

 message är själva texten som skrivits i meddelandet. 

 topic lagrar meddelandets ämne. 

 date_sent lagrar datum och tid för tillfället då det privata meddelandet skickades. 
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 seen_message är en sanningsvariabel som håller koll på om användaren har sett meddelandet. 

 read_message är ännu en sanningsvariabel, denna håller koll på om användaren klickat och läst 

ett meddelande. 

 deleted håller koll på om meddelandet ska tas bort. Ett meddelande finns oftast hos både 

avsändaren (utkorg) och mottagaren (inkorg) och ett meddelande ska endast tas         

bort från databasen om båda har valt att ta bort meddelandet. Standardvärdet är 0 och om     

antingen avsändaren eller mottagaren tar bort sin kopia sätts detta attribut till dennes id. När den 

andre tar bort sin kopia utför vi ett test om meddelandet har detta attribut satt till något som inte 

är 0. Om den inte är satt till 0 kan man vara säker på att någon av de två kopiorna tagits bort 

och den återstående är den sista. Meddelandet kan då tas bort från databasen. 

 

    Figur 4.10 -  Tabellen users 
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I tabellen users lagras information angående användarens konto och personlig information. 

Attribut:  

 id är primärnyckel. 

 username är användarens valda användarnamn 

 password lagrar kontots lösenord, krypterad. 

 email lagrar användarens e-postadress. 

 firstname lagrar användarens förnamn.   

 lastname lagrar användarens efternamn. 

 presentation lagrar användarens presentation om användaren skrivit en sådan om sig själv. 

 birth_year håller koll på året användaren angivit som födelseår. 

 birth_month håller koll på  månaden angivits som födelsemånad.  

 birth_day håller koll på vilken dag som angivits som födelsedag 

 sex lagrar användarens kön, värdet m står för man och värdet f står för kvinna. 

 city har information om vilken stad användaren är ifrån. 

 account_created sparar datumet och tidpunkten då kontot skapades. 

 login_count håller koll på antalet gånger användaren har loggat in med kontot,          

räknas upp vid varje inloggning. 

 last_loggedin lagrar tidpunkt och datum för när användaren senast loggade in, uppdateras vid 

varje inloggning.  

 last_active sparar den tid i sekunder när användaren senast hade kontakt med servern på vårt 

community. Uppdateras automatiskt var 30:e sekund när användaren är inloggad. 

 show_firstname är en sanningsvariabel som håller koll på om förnamn ska visas i 

användarprofilen eller ej. 

 show_lastname har samma syfte som föregående men för efternamn. 

 show_birth_year  har samma syfte som föregående men för födelseår. 

 show_birth_month  har samma syfte som föregående men för födelsemånad. 

 show_birth_day  har samma syfte som föregående men för födelsedag.  

 show_hometown  har samma syfte som föregående men för hemstad. 

 show_sex  har samma syfte som föregående men för kön. 

 show_email  har samma syfte som föregående men för e-mailadress. 

 profile_picture_exists är en sanningsvariabel som håller koll på om användaren laddat upp en 

profilbild. 

 show_profile_picture  håller koll på om profilbilden ska visas på användarprofilen. 

 guestbook_display är ett heltal som håller koll på vilken sekretessinställning användaren     

med username har för sin gästbok. Har standardvärdet 0 vilket representerar valet         

”Tillåt alla åtkomst”. Värdet 1 representerar valet ”Tillåt endast vänner åtkomst” och till slut 

värdet 2 som representerar valet ”Neka alla åtkomst”. 

 message_send är ett heltal som håller koll på vald sekretessinställning för användarens privata 

meddelanden. Har standardvärdet 0 vilket representerar valet ”Tillåt att alla skickar 

meddelanden”.  Värdet 1 som representerar valet ”Tillåt endast vänner att skicka meddelanden” 

och till slut värdet 2 som representerar valet ”Ingen får skicka meddelanden”. 

 account_deactivated håller koll på om användaren eller en administratör har avaktiverat kontot, 

standard är 0 och betyder att kontot är aktivt. Värdet 1 betyder avaktiverat. 

 admin lagrar en sanningsvariabel som bestämmer om en användare har administratörsrättigheter 

eller ej. Värdet 1 ger användaren dessa rättigheter och värdet 0 är standardvärdet. 

 iv är en textvariabel som lagrar information som används för kryptering av lösenord. Detta är ej 

känslig information utan kan med bibehållen säkerhet lagras i databasen. 
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Vi kan ta ett exempel med användarregistrering och utgå ifrån inloggningssidan. När klienten trycker på 

länken för användarregistrering skickas ett anrop från klienten till webbservern som informerar 

webbservern om att det är registreringssidan som ska hämtas. Webbservern skickar ett svar på anropet 

och vidarebefordrar klienten till den önskade webbsidan. Väl där kan klienten börja fylla i de 

inmatningsfält som finns och när klienten är nöjd skickas informationen in genom ett tryck på skicka-

knappen. När klienten tryckt på knappen är det väldigt mycket som sker i det dolda, webbservern 

hanterar den data som skickades från klienten genom att utföra felkontroller som vi själva definierat och 

om fel påträffats skickas ett svar från webbservern som informerar klienten om detta. Om allt ser ut att 

vara i sin ordning öppnas en uppkoppling mellan webbservern och databaservern och ett databasanrop 

(eng. database query) utförs.  

  

Det första som utförs är att förbereda alla variabler som ska läggas in i databasen. Med 

mysql_real_escape_string kontrolleras variabler så att tecken som kan vara farliga eller felaktiga rättas 

till vilket gör att attacker såsom SQL Injection undviks (se avsnitt 2.14 för mer information). 

 

$username = mysql_real_escape_string($username); 

$password1 = mysql_real_escape_string($password1); 

$email = mysql_real_escape_string($email); 

$firstname = mysql_real_escape_string($firstname); 

$lastname = mysql_real_escape_string($lastname); 

$year = mysql_real_escape_string($year); 

$month = mysql_real_escape_string($month); 

$day = mysql_real_escape_string($day); 

$sex = mysql_real_escape_string($sex); 

$city = mysql_real_escape_string($city); 

Programkod 4.4 – Exempel på användning av funktionen mysql_real_escape_string 

 

 

Därefter skrivs kod i en syntax som MySQL förstår och lagrar det i en variabel:  

 

$query = "INSERT INTO users (username, password, email, firstname, lastname, birth_year, birth_month, birth_day, 

sex, city, message_send) VALUES ('$username', '$password1', '$email', '$firstname', '$lastname', '$year', $month, $day, 

'$sex', '$city', 1)"; 

Programkod 4.5 – SQL-frågan skriven för att lagra informationen i databasen. 

 

Vi skriver MySQL-kommandon med versaler och tabellnamn, attributnamn och variabelnamn med 

gemener för att enkelt kunna skilja på dessa. ”INSERT INTO users” instruerar databasservern att lagra 

data i tabellen users. Därefter räknas de attribut i tabellen upp som värden ska lagras i inom det första 

långa parentesparet. Därefter följer ett nytt parentespar som innehåller de värden som ska läggas in i 

attributen i det tidigare parentesparet. 
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Innan frågan kan verkställas krävs att en uppkoppling startas mellan webbservern och databasservern, 

till det behöver vi följande information: 

 

require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/community/config.php");  

$connection = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_password) or die("The database is currently not available, try 

again later."); 

mysql_select_db($db_name, $connection); 

Programkod 4.6 – Kod som startar en uppkoppling mellan webbserver och databasserver. 

 

Koden i Programkod 4.6 återfinns i början av varje kodfil. Variabeln connection innehåller all den 

information som krävs för att komma åt databasservern, dvs. databasserverns värdnamn, vilken 

användare som vill komma åt den, databasnamnet samt användarens lösenord.  

 

Därefter utförs frågan som finns i variabeln query genom denna rad: 
 

mysql_query($query, $connection) or die(mysql_error()); 

Programkod 4.7 – Utför den fråga som finns lagrad i variabeln query. 

 

Man använder variabeln query som indata, connection innehåller som tidigare nämnt information som 

behövs för att starta uppkopplingen. 

 

 

4.6 Användarinloggning 

 

När användare klickar sig vidare till vårt community från Diabetesforbundets sida möts de av en 

inloggningsruta. En användare som ej har registrerat sig tidigare måste klicka sig vidare till 

användarregistreringen via en länk på sidan (mer detaljer kring registrering i kapitel 4.7). Vi har av 

säkerhetsskäl valt att endast registrerade användare har tillgång till funktionerna men även eftersom 

personlig profil ligger till grund för dessa. Exempelvis kräver funktionen för att skicka ett personligt 

meddelande en specifik avsändare och en mottagare för att fungera     

 

                                            Figur 4.11 - Användarinloggning  
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När en användare loggar in startas en session som är specifik för denne och användaren kommer att 

förbli inloggad tills denne väljer att logga ut eller lämnar sidan. Om användaren väljer att lämna 

webbplatsen utan att logga ut kommer denne att loggas ut automatiskt efter 10 minuter. En så kallad 

session timeout (sessionen avslutas efter en längre tids inaktivitet) kommer ej att uppstå då kontakten 

med servern hålls upprättad även då användaren inte begär nya sidladdningar. Lämnar användaren sidan 

utan att logga ut eller stänga webbläsaren hålls sessionen igång. Av säkerhetsskäl loggas användaren ut 

efter att inte ha haft kontakt med servern på fem minuter. Det har vi löst genom att vid varje 

siduppdatering jämföra tiden lagrad i databasen för senaste aktivitet mot den aktuella tiden som erhålls 

med den inbyggda PHP-funktionen time. 

 

Vid inloggning: 

 

$_SESSION["loggedin_user"] = $user_login; 

$_SESSION["loggedin"] = true; 

Programkod 4.8 – Sessionsvariabler tilldelas följande värden vid inloggning. 

 

Vid utloggning: 

 

$_SESSION["loggedin_user"] = NULL; 

$_SESSION["loggedin"] = NULL; 

Programkod 4.9 – Sessionsvariabler tilldelas följande värden vid utloggning. 

 

Både navigationsmenyn och listan med användarens inloggade vänner är dolda på inloggningssidan. När 

inloggning skett laddas en ny stilmall som ändrar sidans struktur, vi kan på så sätt visa endast den 

funktionalitet som användaren för tillfället har behörighet att använda. När användaren är inloggad visas 

också dennes användarnamn i nedre vänstra hörnet av bannern. Detta både för att försäkra användaren 

om att den är inloggad och för att folk som delar dator inte av misstag ska använda varandras konton.  

 

För att de registrerade besökarna ska lära känna varandra tycker vi att det är viktigt att de delar med sig 

av information om sig själva. Därför skickar vi vid första inloggningen efter att kontot registrerats 

användaren till inställningsfunktionen där användaren exempelvis kan skriva en presentation om sig själv 

eller ladda upp en profilbild.  

 

Vidarebefordringen utförs med hjälp av den inbyggda funktionen PHP header.  
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4.6.1 Felkontroll 

 

De felkontroller vi utför vid inloggning är bland annat att uppmärksamma användaren om att denne ej 

skrivit in något i fältet för användarnamn eller lösenord. Om ett angivet lösenord ej stämmer överrens 

med det lösenordet som finns lagrat i databasen för det angivna användarnamnet visas ett 

felmeddelande.  Vi har av säkerhetsskäl valt att ej explicit skriva ut om det är lösenord eller 

användarnamn som ej stämmer då detta skulle kunna underlätta för personer som olovligen försöker 

logga in med någon annans konto. Om lösenordet är det rätta för det angivna kontot förs användaren 

vid första inloggningen till webbsidan med kontots inställningar. Vid inloggningar vid senare tillfällen 

förs personen automatiskt till sidan kallad för ”hem” i menyn där användaren kan se vilka personer som 

är online för tillfället samt vilka användare som registrerade sig senast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figur 4.12 -  Felmeddelande vid användarinloggning  
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4.7 Användarregistrering  
  

En användare har möjlighet att registrera sitt konto med varierande grad av personlig information. Det 

finns ett antal obligatoriska fält med användarnamn, e-postadress och lösenord som måste fyllas i av 

uppenbara skäl såsom identifiering och kontaktbarhet vid t.ex. misskötsel eller om användaren glömmer 

sitt lösenord. Lösenord lagras krypterade i databasen, mer om detta i avsnitt 4.3.3. Användare som vill 

ha en mer detaljrik och utförlig profil kan frivilligt fylla i information om namn, födelsedatum, ort och 

kön. För att kunna skapa en användare kräver vi att personen godtar vårt användaravtal med de regler 

och normer som gäller på vårt community. Användaravtalet godkännes genom att rutan under detta 

kryssas i. 

 

    Figur 4.13 - Användarregistrering  

 

 

4.7.1 Felkontroll 
  

Vi utför en väldigt omfattande kontroll av den information användare matar in vid registrering, detta för 

att förhindra sabotage och omedveten felinmatning. Om fel upptäcks i inmatningen kommer ett 

felmeddelande att visas bredvid fältet där felet upptäcktes. Vi har varit noga med att utforma 

felmeddelanden på ett sådant sätt att de är mindre formella och mer informativa så att användare inte 

blir avskräckta när de visas.  
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Exempelvis så skulle felmeddelandet ”Användarnamnet existerar ej i databasen” förmodligen uppfattas 

som väldigt skrämmande och allvarligt, oerfarna användare kanske till och med tror de har förstört 

någonting. För felmeddelanden har vi valt att använda en röd färg. Detta eftersom färgen är väl synlig 

mot den vita bakgrunden och därför lätt kan uppmärksammas av användare. Röd är dessutom mer eller 

mindre standardfärgen för felmeddelande och vi tror att användare skulle få svårare att uppmärksamma 

dessa fel om de var av en annan färg och skulle möjligtvis missta dem för vanlig utskrift. Vi har därför 

valt att utforma felmeddelanden på ett mjukare sätt med mindre formellt språk. Resultatet blev följande:    

 

 

   Figur 4.14 -  Felmeddelanden vid användarregistrering  

 

 

Denna kontroll utförs med Javascript direkt när användaren lämnat inmatningsfältet, dessa kontroller 

finns enbart till för att hjälpa användaren upptäcka sina misstag och fungerar ej om användarens 

webbläsare har Javascript inaktiverat. När användaren skickar in formuläret utförs ytterligare en 

kontroll av alla inmatade värden, denna gång i PHP. Anledningen till den ytterligare felkontrollen är att 

inmatningar inte alls kommer att kontrolleras om Javascript är deaktiverat, men också för att Javascript 

till skillnad från PHP exekveras på klientens dator och därför enkelt kan ändras och förbigås av en 

användare med onda avsikter. 

 

Förutom de ovan givna begränsningarna för vilka tecken som får matas in i respektive fält finns andra 

villkor som formuläret måste uppfylla för att få skrivas till databasen. Om villkoren inte uppfylls visas 

formuläret återigen, ifyllt med användarens tidigare inmatningar och tillhörande felmeddelanden. 

Allteftersom felen rättas till försvinner meddelandena och proceduren upprepas tills formulärets 

uppgifter är korrekta. 
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De obligatoriska fälten användarnamn, e-postadress och lösenord samt kryssrutan för användaravtalet 

får inte lämnas tomma. Användarnamn, förnamn eller efternamn får inte ha ett blanksteg som första eller 

sista tecken, inte heller flera blanksteg efter varandra får förekomma. Sådana ”osynliga” tecken kan vara 

svåra att urskilja, vilket ytterligare skulle komplicera att till exempel skilja användare från varandra eller 

söka efter användare. Både användarnamn och e-postadress måste vara unika, ett användarkonto kan 

alltså inte registreras om något av dessa sedan tidigare finns lagrat i databasen. 

 

Vad gäller e-postadresser följer vi den standard som finns för vilket format den kan vara skriven i 

(alias@domain.topdomain). Vi ser till att tillåtna tecken finns på rätt position och att punkter inte följer 

varandra, finns i början eller slutet av adressen eller direkt efter @-tecken. Varje adress ska också 

innehålla exakt ett @. Vi har dock ingen möjlighet att kontrollera om adressen faktiskt finns registrerad 

i en e-postserver. 

 

                           Giltiga inmatningar: 

 

                           Användarnamn: A-Z, a-z, 0-9, understreck, blanksteg, å, Å, ä, Ä, ö, ö, Ö  

                           E-mail:        A-Z, a-z, 0-9, punkt, bindestreck, understreck, @   

                           Förnamn:    A-Z, a-z, å, Å, ä, Ä, ö, Ö, æ, Æ, ø, Ø, blanksteg  

                           Efternamn:  A-Z, a-z, å, Å, ä, Ä, ö, Ö, æ, Æ, ø, Ø, blanksteg 

 

            Figur 4.15 - Giltiga tecken vid användarregistrering 

 

Av säkerhetsskäl tillåter vi inte lösenordet att vara mindre än sex tecken långt. Användaren tvingas att 

uppge sitt lösenord två gånger, varefter vi kontrollerar att båda inmatningarna är identiska. Utan denna 

något omständiga procedur kan lösenordet omedvetet av användaren vara felstavat, med oförmåga till 

inloggning som följd. 

 

Årtalet användaren är född kan vara mellan det aktuella och hundra år tillbaka. Vi förutsätter alltså att 

användaren inte är äldre än 101 år gammal. Eftersom vi riktar oss till ungdomar anser vi detta vara ett 

rimligt antagande, men vi vill inte stänga ute vuxna personer från att ta del av gemenskapen. Att det inte 

finns någon nedre åldersgräns för registrering beror på att vi förväntar oss att föräldrar kommer att vilja 

registrera konton åt sina barn, innan barnen ens är kapabla att använda sig av en dator. Födelsemånaden 

kan självklart vara från januari till december. Vilken dag som får väljas beror på månaden som valts. Vi 

tar hänsyn till månadens antal dagar, även vid skottår. Det är inte heller möjligt att välja ett datum som 

ännu inte inträffat. För att inmatningen ska vara giltig krävs att antingen hela eller inget av 

födelsedatumet är valt. Valet av kön representeras av tecknen M och F för man (eng. man) respektive 

kvinna (eng. female), andra tecken tolkas som att könstillhörighet inte är vald. 

 

Vi hade planerat att använda oss av så kallade Capchas. Capchas är automatiskt genererade tecken som 

presenteras för användaren. Dessa är tänkta att visas i samband med kontoregistrering och syftet är att 

förhindra automatiserad programvara från att skapa användarkonton på webbplatsen genom att tvinga 

användaren att mata in de tecken som visas i bilden. Målet med att använda sig av sådan programvara 

kan exempelvis vara sabotage eller att införskaffa sig ett större antal användarkonton för att kunna 

kommunicera med många användare och på så sätt nå ut med sitt budskap (för ekonomisk eller 

ideologisk vinning). Vi hann dessvärre ej implementera detta på grund av tidsbrist men vi kommer att 

lämna detta som en rekommendation för implementering till Diabetesforbundet. 
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4.8 Inställningar för användarkonto 

 

Vi har valt att ha en separat sida för diverse inställningar för en användares konto. På denna webbsida 

ska användare kunna ändra sina kontouppgifter såsom förnamn, efternamn, födelsedatum, hemstad, 

kön, lösenord och e-postadress. Även information om när kontot skapades, antalet inloggningar samt 

när senaste inloggningen skedde visas. Det finns även möjlighet att skriva en presentation om sig själv 

för att göra sin profil ännu mer personlig. Vi valde att utelämna presentationen från 

användarregistreringen eftersom vi inte vill att användare som vill registrera sig på webbsidan ska känna 

sig överväldigade eller avskräckta på grund av att det finns för många fält som de måste fylla i.  

 

Alla fält fylls automatiskt i med den information som finns lagrad om användaren i databasen. När 

användare ändrar och skickar in sina nya uppgifter till databasen uppdateras den och den nya 

informationen kommer att visas nästa gång användaren går in på denna webbsida. Det finns hursomhelst 

två undantag, vi har valt att inte skriva ut lösenord eftersom det då skulle kunna ses i klartext i 

källkoden vid value-attributet för input-taggen. Källkoden är tillgänglig för vem som helst för läsning 

och vi anser att detta skulle innebära en säkerhetsrisk vi ej vill utsätta våra användare för. Lösenorden 

lagrar vi krypterade i databasen, mer om detta i avsnitt 4.3.3. 

 

Vi har valt att inte göra det möjligt att ändra användarnamn eftersom det skulle bli väldigt svårt att 

identifiera och straffa bråkmakare om all information inklusive användarnamnet skulle kunna bytas ut 

snabbt. Det känns också viktigt att personer har något att associera varandra med, vilket vi tror kommer 

att leda till att personer känner större samhörighet med varandra. Om personer inte känner varandra 

tillräckligt bra för att börja använda förnamn eller efternamn har de alltid användarnamnet de kan tilltala 

varandra med och eftersom det inte kan ändras är det säkert att detta blir ett godtagbart tilltalsnamn så 

länge som personen i fråga använder samma konto. 

 

    Figur 4.15 - Inställningar för användarkonto 
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Inmatningen för förnamn, efternamn och e-postadress sker med ett vanligt textfält och 

födelsedagsdatumet matas in med hjälp av tre rullgardinsmenyer som representerar år, månad och dag. 

Valet av bostadsort utförs på liknande sätt som födelsedatum genom två rullgardinsmenyer som 

representerar län och kommun.  Användaren väljer först ett län och de alternativ som ges för kommuner 

är endast de som förekommer i det valda länet. Detta för att förhindra att oseriösa användare skriver 

bostadsorter som inte alls existerar eller kan anses stötande av andra användare.  

 

Om en användare vill ”nollställa” födelsedatum eller bostadsort till utgångsvärdena väljer användaren 

alternativet utan text i rullgardinsmenyerna. 

 

         Figur 4.16 – Innan återställning         Figur 4.17 – Välj denna för återställning   

 

4.8.1 Felkontroll 
 

Om en felinmatning upptäcks i de önskade ändringarna efter att användaren tryckt på spara-knappen 

kommer dessa att pekas ut och för att underlätta för användaren återfås automatiskt de alternativ och 

indata som skrevs in i fälten innan försöket till ändring vilket gör att användaren ej behöver göra om alla 

ändringar utan behöver endast rätta till felet som upptäcktes. Användaren skulle annars behöva göra om 

ändringarna och utgå ifrån den information som fanns lagrad i databasen.  

 

Presentationen har en gräns på 1000 tecken och därefter tas alla tecken utöver dessa bort automatiskt. 

Detta görs med hjälp av Javascriptfunktionen maxlength_textarea: 

 
 

function maxlength_textarea(element, maxlength) 

{ 

    if(element.value.length > maxlength) 

        element.value = element.value.substr(0, maxlength); 

} 

Programkod 4.12 – Funktionen maxlengh_textarea 
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Presentationen matas in i ett textfält med taggen <textarea> och maxlength_textarea anropas på 

följande sätt: 

 

<textarea id="presentation" name="presentation" cols="80" rows="10" 

onkeyup="javascript:maxlength_textarea(this, 1000)"> 

<?php if (isset($form_sent)) print $presentation; 

else print $userinfo_presentation; ?> 

</textarea> 

Programkod 4.13 – Anrop till maxlength_textarea 

 

Genom att använda onkeyup anropas maxlength_textarea varje gång en tangent trycks ner och släpps, 

detta gör att funktionen kan hålla koll på när det 1000:e tecknet skrivits och ta bort alla tecken som 

överstiger den gränsen. Koden inom <?php  ?> ser till att skriva ut den presentation som skickades in 

med formuläret om fel uppstår för att användaren ska slippa skriva in hela presentationen på nytt. Om 

presentationen inte skickats via formuläret hämtas denna istället från databasen. 

 

Utöver ovanstående är övriga felkontroller nästintill identiska med de som finns i 

användarregistreringen, därför hänvisar vi till avsnitt 4.7.1 för att undgå upprepning. 

 

4.8.2 Sekretess 

 

På denna webbsida finns högst upp möjligheten att avgöra hur mycket information som ska kunna ses 

av andra personer som går in på användarens profil. Här bestäms även vilka personer som ska få tillgång 

till användarens profil och vem som ska ha möjlighet att skicka privata meddelanden till användaren. För 

att välja att visa eller inte visa förnamn, efternamn, hemstad, kön, profilbild och e-postadress har vi valt 

att använda simpla men intuitiva radioknappar med värdena ”ja” eller ”nej”. Användaren trycker på det 

alternativ som önskas för att markera och varje val kommer att reflekteras i användarprofilen. Med 

undantag för e-postadressen har vi som förval valt att visa de resterande nämnda fälten men detta kan 

lätt ändras av användare för att passa deras önskan om andelen information de vill visa om sig själva.  

 

Vi har valt att inte visa e-postadresser som förval av flera skäl. Risken finns att användare utnyttjar 

andra användares e-postadresser för att förfölja eller trakassera och det är inte ett beteende som vi 

önskar att se på vårt community. Detta är även en anledning till att vi valt att erbjuda möjligheten till 

byte av e-postadress. Även namn, födelsedatum och bostadsort är känslig information men skillnaden är 

att denna information ej är obligatorisk. Vi resonerar därför enligt följande; om användare har fyllt i 

information som inte är obligatorisk är denna information med stor sannolikhet menad att visas för 

andra användare. E-postadressen är dock obligatorisk och om vi hade valt att visa den som förval skulle 

det leda till att användare möjligtvis inte var medvetna om att de delade med sig av denna information. 

Vi har därför med användarnas integritet i åtanke valt att ej visa denna information som förval utan 

istället låta användare själva ändra detta i inställningar.  
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                                          Figur 4.18 – Sekretess 

 

För födelsedatum har vi valt att använda ett annat tillvägagångssätt, vi har valt att använda en 

rullgardinsmeny. Detta eftersom vi för användares skull valt att implementera flera möjligheter till vad 

som ska synas för andra användare.  

Användare kan önska att olika stor andel information om deras födelsedatum visas, därför har vi valt att 

implementera sex visningsalternativ: 

1. Visa all information, ex: 15 april 2010 

2. Visa år och månad,  ex: april 2010 

3. Visa månad och dag, ex: 15 april 

4. Visa år, ex: 2010 

5. Visa månad, ex: april 

6. Visa ingen information.  

 

Vi valde att utelämna alternativen att visa endast dag då denna enligt oss inte är ett tillräckligt preciserat 

alternativ för att kunna bidra med användbar information för andra personer som går in på användarens 

profil. Om en person önskar att dela med sig av information om födelsedatum anser vi att de 

ovanstående alternativen bäst förmedlar detta och det utelämnade alternativet kan ersättas med 

alternativet att inte visa någon information utan större förlust. Det förvalda alternativet är att visa all 

information. 

 

Efter inställningarna för användarprofilen följer sekretessinställningar för användarens gästbok.  

Det är med denna inställning användaren avgör vilka personer som får se dennes gästbok. Vi valde att 

implementera detta eftersom vi ytterligare ville förebygga förföljelse och mobbing av enskilda användare 

men också ge användare större valmöjligheter för hur de vill vistas och interagera på vårt community. 
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Det finns tre radioknappar med olika sekretessalternativ: 

 Tillåt alla användare åtkomst till gästboken. 

 Tillåt endast vänner åtkomst till gästboken. 

 Neka alla användare åtkomst till gästboken. 

Slutligen finns även sekretessinställningar för privata meddelanden. Här bestämmer användaren vilka 

personer som har tillstånd att skicka meddelanden till denne. Vi implementerade detta av samma 

anledning som sekretessinställningarna för gästboken. De alternativ som finns är följande: 

 Tillåt alla användare att skicka privata meddelanden till användaren. 

 Tillåt endast vänner att skicka privata meddelanden till användaren. 

 Neka alla användare möjligheten att skicka privata meddelanden till användaren. 

Alla inställningar sparas därefter genom ett tryck på spara-knappen. 

 

 

4.8.3 Avaktivering av konto 

 

Om en användare av någon anledning ej längre vill vara delaktig i vårt community finns möjligheten att 

avaktivera sitt konto. Funktionen är simpel men bidrar till att öka användares friheter att göra vad de 

själva önskar. Vi hoppas givetvis inte att användare kommer att använda denna funktion men den finns 

där om användare skulle känna att de inte längre vill vara aktiva. En annan anledning till att använda 

denna funktion kan vara att användaren tröttnat på sitt aktuella användarnamn och vill skapa ett nytt 

konto. 

 

Funktionen skriver ut en varning som påminner användaren om att avaktiveringen ej går att ångra och 

användaren ombedes att svara ”ja” eller ”nej” på frågan om de verkligen är säkra på sitt val.  

 

 
    Figur 4.19 – Avaktivering av konto 
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Om användaren väljer ”nej” ändras ingenting och användaren vidarebefordras till sin egen profil. Om 

användaren väljer ”ja” kommer account_deactivated i tabellen users i databasen att sättas till värdet 1 

istället för standardvärdet 0. Detta gör att användaren inte längre kommer att kunna logga in med det 

kontot. Det kommer inte heller längre vara möjligt för någon att skicka privata meddelanden till det 

kontot eller skriva i kontots gästbok. Möjligheten att gå in på profilen för kontot tas även den bort. Vi 

lämnar som en rekommendation till Diabetesforbundet att även erbjuda ett alternativ att radera 

informationen från databasen permanent. 

 

 

4.9 Profilbild 

 

Vi tillåter användaren att ladda upp en profilbild som ska visas bredvid dennes presentation. För att 

spara utrymme på servern och förenkla för användaren tillåter vi bara en profilbild åt gången per 

användare att finnas lagrad. När användaren laddar upp en ny bild ersätts den föregående automatiskt. 

Precis som med övrig information kontrolleras visning av bilden med en radioknapp med alternativen 

”ja” eller ”nej”. Bildfilen sparas i en katalog avsedd för profilbilder på servern och får filnamnet 

”profile” följt av användarens id och filändelsen ”.jpg”. Vi har valt att själva döpa filerna systematiskt 

för att försäkra oss om att filer från olika användare inte får samma namn och för att enkelt kunna hitta 

bilden som hör till den presentation som ska visas.  

I samband med att bilden laddas upp till servern skalas den också om till lämplig storlek och 

komprimeras samtidigt för att spara utrymme, bandbredd och minska laddningstiden. Bredden vi 

bestämt är 300 pixlar för att vara väl synlig, men också lämna plats för presentationstexten. Höjden 

anpassas efter bildens storlek för att behålla proportionen. Är bilden för stor riskerar den att förvränga 

sidans struktur och tillåts bilder att ha olika storlek förstörs helhetsintrycket av webbplatsen. Vi 

förstorar därför också bilder som har en bredd som är mindre än de bestämda 300 pixlarna. Detta är ett 

vanligt sätt att hantera problemet på andra existerande communities och vi räknar därför med att 

användaren själv förstår att en större bild behövs om den använda blir oskarp. Vi har valt att även spara 

om bilder som från början har passande bredd. Detta kostar arbete för servern men sparar däremot 

utrymme då bilden komprimeras. 

 

Innan profilbilden sparas ser vi också till att spara en miniatyrbild på endast 100 pixlars bredd tänkt att 

användas vid t.ex. bredvid gästboksinlägg och privata meddelanden. Här skulle vi kunnat välja att 

endast lagra profilbilden och vid behov använt html-formatering för att förminska den. Detta skulle 

spara lite lagringsutrymme men samtidigt höja den använda bandbredden vid nedladdning av miniatyren 

med flera hundra procent. Gästböcker där ett stort antal bilder visas skulle alltså ta väldigt lång tid att 

ladda. 
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Efter att diverse kontroller för filändelser utförts kommer vi in i följande kodsektion: 

Programkod 4.14 – Kod som behandlar bilder som laddas upp 

if ($file_extension == "jpg") 

    { 

       if(move_uploaded_file($_FILES['uploadedfile']['tmp_name'], $target_path)) 

       { 

         //put profile_picture_exists in database 

    $query = "UPDATE users SET profile_picture_exists=1 WHERE id =               

                  '$user_id'"; 

         mysql_query($query, $connection) or die(mysql_error()); 

 

         //--make minipicture-- 

    //resize image 

         $max_width = 100; //maximum pixels width of the image 

 

         $size = getimagesize($target_path); 

    $width = $size[0]; 

    $height = $size[1]; 

 

    $new_width = $max_width; 

    $new_height = round(($height / $width) * $max_width); 

 

    //change size of the image 

    $new_image_mini = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height); 

    $image = imagecreatefromjpeg($target_path); 

    imagecopyresampled($new_image_mini, $image, 0, 0, 0, 0, $new_width,         

                            $new_height, $width, $height); 

 

       //save the image with the new size 

    imagejpeg($new_image_mini, $target_path_mini, 100); 

 

    //--make fullsize picture-- 

    //resize image 

    $max_width = 300; //maximum pixels width of the image 

 

    $size = getimagesize($target_path); 

    $width = $size[0]; 

    $height = $size[1]; 

    

    $new_width = $max_width; 

    $new_height = round(($height / $width) * $max_width); 

 

    //change size of the image 

    $new_image = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height); 

    $image = imagecreatefromjpeg($target_path); 

    imagecopyresampled($new_image, $image, 0, 0, 0, 0, $new_width,   

                            $new_height, $width,    $height); 

 

      //save the image with the new size 

    imagejpeg($new_image, $target_path, 100); 

       } 

       else 

       { 

     $picture_error = 'Bildet ble ikke lastet opp'; 

     $form_error = true; 

       } 

     } 

     else 

     { 

        $picture_error = 'Bildet må være i JPG-format'; 

        $form_error = true; 

     }  

  } 
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Vissa av de funktioner vi använt för skalning av bilder fungerar endast på filer av typen JPEG (Joint 

Photographic Experts Group), detta är därför den enda filtypen vi accepterar. JPEG är den vanligaste 

standarden för bilder i digitalkameror och på webbsidor och tillåter komprimering med stor skillnad i 

filstorlek men liten synbar kvalitetsförsämring. För att bildhanteringen ska fungera krävs att PHP-

biblioteket GD Graphics Library 2.0 finns installerat på servern. 

 

Ett problem kan vara att webbservrar som standard brukar ha en gräns på två megabyte för uppladdning 

av filer. Kameror med hög upplösning producerar ibland större bilder än så, det är därför en bra idé att i 

serverprogramvarans inställningar höja gränsen då utrymmet bara används temporärt och frigörs så fort 

bilden sparats permanent.  

 

4.10 Användarprofil 
 

Användarens profil kan sägas vara användarens ansikte utåt mot andra användare. Här visas en samling 

av både personlig information och kontoinformation. Användaren har möjlighet att bestämma vilken 

information som ska visas på profilsidan och det påverkar personlig information om användaren såsom 

förnamn, efternamn, bostadsort, födelsedatum, kön och e-mailadress med undantaget användarnamn. 

Kontoinformation såsom när kontot skapades, datum vid senaste inloggning samt antalet inloggningar 

är information som alltid visas. Vi anser inte att denna information är tillräckligt känslig eller personlig 

för att rättfärdiga ett val som innebär att ej visa dessa. Denna information kan vara användbar för andra 

i flera fall, exempelvis när en person skickar en vänförfrågan och sedan undrar varför denne inte 

accepterar kan personen i vissa fall ta reda på varför. Det kan t.ex. bero på att personen som 

vänförfrågan skickades till inte varit inloggad. 

 
 

 

                                    Figur 4.20 – Användarprofil 
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Högst upp på sidan visas användarnamn följt av bostadsort inom parenteser och om användaren valt att 

ej visa bostadsort utelämnas denna och parenteserna. Därefter visas användarens profilbild tillsammans 

med en presentation på max 1000 tecken bredvid bilden, vi har även skrivit kod för att modifiera 

formateringen. Denna formateringskod ser till att presentationen aldrig kommer att kunna expandera 

tabellens storlek, vilket annars skulle åstadkommas genom att skriva massvis med text utan blanksteg. 

userinfo_presentation är här variabeln som lagrar presentationen som hämtats från databasen: 

 

$new_presentation = ""; 

$characters_in_word = 0; 

for ($i = 0; $i < strlen($userinfo_presentation); $i++) 

{ 

 if ($userinfo_presentation[$i] == ' ') 

 { 

  $characters_in_word = 0; 

  $new_presentation = $new_presentation . $userinfo_presentation[$i]; 

 } 

 else 

 { 

  $new_presentation = $new_presentation . $userinfo_presentation[$i]; 

  $characters_in_word++; 

   

  if ($characters_in_word > 40) 

  { 

   $new_presentation = $new_presentation . ' '; 

   $characters_in_word = 0; 

  } 

 } 

} 

$userinfo_presentation = $new_presentation; 

  Programkod 4.13 –Kodblock som förhindrar expandering av tabeller 

 

Vi använder även en funktion som ser till att motverka försök till sabotage genom att mata in HTML-

kod i presentationen. Denna kallas för htmlentities och är en inbyggd funktion i PHP. 

 

Bilden har en statisk storlek för att alla profilsidor ska få samma utformning. Denna statiska storlek är 

300 pixlar i bredd och höjden justeras proportionellt mot bredden så att bilden har kvar sina 

ursprungliga proportioner vid förstoring eller förminskning. Mer information om hur bilder behandlas 

finns att tillgå i avsnitt 4.9. 

 

Under bilden och presentationen finns en färgad ruta där majoriteten av informationen visas. Här visas  

förnamn, efternamn, kön, e-postadress och födelsedatum men även när kontot skapades, senaste 

inloggningen samt antalet inloggningar. Den här rutan är speciell på det sättet att den endast skriver ut 

den informationen som användaren önskar och ökar eller minskar storleken på rutan för att få plats och 

alltid se lika bra ut. Rutan visar alltid som minst den tidigare nämnda kontoinformationen.  
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4.11 Vänner 

En användare kan från en annan användares profilsida välja att bli vän med denne. Innan vänförfrågan 

skickas måste användaren godkänna handlingen för att säkerställa att en vänförfrågan inte skickas av 

misstag. För att vänskapen ska registreras krävs att den godkänns av båda parter, icke ömsesidig 

vänskap kan alltså inte väljas här. Den del av vårt community där vänner hanteras delar in dessa i tre 

olika kategorier; väntande, vänförfrågningar och vänner. Listorna med vänner från alla de tre 

kategorierna uppdateras med Ajax och med ett jämnt tidsintervall om 30 sekunder. Listan som hämtas 

från servern-skriptet består av användarnamn, id och inloggningsstatus, separerat med kolon. 

Användarnamnet och en statussymbol är det som visas för användaren och dessa är länkade till 

respektive användares profilsida. 

                             

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figur 4.21 – Lista med användarens vänner 
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4.11.1 Väntande 

 

Här visas de användare som den inloggade användaren valt att bli vän med, men inte blivit accepterad 

av ännu. Användaren kan inte skicka några nya vänförfrågningar till personerna i listan fören de tidigare 

förfrågningarna blivit avvisade. Bredvid varje namn i listan finns en knapp för att, utan att användaren 

behöver godkänna detta, radera förfrågan. Att skicka en ny vänförfrågan om användaren råkar ta bort 

en gammal är enkelt och kräver inte någon annan parts medverkan, vi tror därför inte att en ytterligare 

fråga om borttagning skulle uppskattas av användarna. Listan kan inte ses av någon annan än den egna 

användaren.

4.11.2 Vänförfrågningar 

 

Här visas de användare som önskar bli vän med den inloggade användaren. Knappar med 

svarsalternativen ”acceptera” eller ”avvisa” presenteras också bredvid varje utskrift av användarnamnet. 

”acceptera” flyttar användaren till vänner-kategorin och statusen ändras även för den andra användaren 

som är delaktig i vänskapen. ”avvisa” tar bort förfrågan och alla spår av att denna har existerat. Precis 

som för väntande vänner tycker vi även här att det skulle krångla till med krav på att godkänna sitt val, 

därför träder handlingen i kraft direkt när en knapp tryckts på. Listan kan inte ses av någon annan än 

den egna användaren. 

4.11.3 Vänner 

 

Här visas de användare där båda parter har accepterat vänskapen. Denna lista kan ses av alla och är 

även den som visas i ”vänner online-listan” under menyn på varje sida. Dessa användare är tänkta att 

vara användarnas kontaktnät och återspegla vilka som har en relation till varandra. Genom listorna får 

användare lättare att hitta vilka som hör till olika bekantskapskretsar, intresseområden eller geografiska 

områden. En vänskap är en relation som vi inte tycker bör kunna raderas med ett enda knapptryck. Vi 

ställer därför frågan vid borttagning av en vän om användaren är säker på att detta var avsiktligt. 

Bekräftelsen fungerar alltså som ett skydd för att minska risken att det viktiga beslutet sker av misstag. 

4.12 Inloggade vänner-lista 

 

När användaren är inloggad visas en lista under huvudmenyn med de vänner som för tillfället är 

inloggade. Denna lista uppdateras med ett jämnt tidsintervall om 30 sekunder med den inbyggda 

Javascriptfunktionen setInterval. Med hjälp av Ajax anropar vi ett serverskript som returnerar en 

textsträng med användarnamn och id till alla användarens inloggade vänner. I strängen skiljs 

användarnamn från id med kolon (:), detta är ett tecken som inte är tillåtet i varken användarnamn eller 

id och kan därför inte misstolkas som en del av någondera. Det är annars vanligt att använda semikolon 

för att skilja fält från varandra, anledningen till att vi inte väljer det är att vi då inte skulle kunna använda 

PHP för att koda om specialtecken till HTML då dessa innehåller semikolon och således skulle 

misstolkas som ett avslutande tecken.  
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      Figur 4.22 – Lista med inloggade vänner. 

 

Samtidigt som listan med de inloggade vännerna hämtas uppdaterar serverskriptet även den egna 

användarens status om tid för senaste kontakt med servern. Om tiden inte har uppdaterats under det 

förbestämda tidsintervallet antas användaren vara utloggad och dess inloggningsstatus ändras för övriga 

användare. På så sätt behöver användaren inte ladda om sidan varken för att försäkra sig om att inte bli 

utloggad eller för att se vilka andra som är inloggade. Att webbsidan inte behöver laddas om och att 

vänner-listan skrivs ut av ett klient-skript ger en visuellt mer tilltalande upplevelse för användaren då 

detta inte resulterar i att webbsidan ”blinkar till” vid uppdatering.

4.13 Privata meddelanden 

 
Funktionen för privata meddelanden är indelad i fyra underkategorier. Dessa är inkorgen, utkorgen 

(meddelanden som skickats av användaren), skriva nytt meddelande samt läsa valt meddelande. Alla 

webbsidor för dessa underkategorier har en rad med flikar för inkorg, utkorg samt skapandet av nytt 

meddelande vilket gör navigeringen mellan dessa användarvänligt och simpelt. 

 

Eftersom vi inte hann med att implementera den planerade realtids-chatten blev det viktigt att lätt kunna 

starta och hålla igång en konversation mellan användare. Därför valde vi att göra det möjligt att svara 

på privata meddelanden samt att visa både svar och ursprungsmeddelanden av samma meddelande på en 

och samma sida. Vi tror att detta bidrar till en känsla som liknar de realtids-konversationerna som var 

menade att återfinnas i chattfunktionen. Att kunna svara på och fortsätta en konversation inom samma 

meddelande anser vi är bättre lösning än alternativet där användare endast skulle kunna svara på ett 

meddelande med ett helt nytt meddelande. Detta eftersom användarvänligheten minskar om en 

användare skulle vara tvungen att gå fram och tillbaka mellan olika meddelanden för att kunna hålla koll 

på vad som skrevs tidigare.  
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4.13.1 Skriva & skicka meddelanden 

 
Denna underfunktion tillåter användare att skriva och skicka privata meddelanden till en mottagare. När 

en användare kommer in på webbsidan möts denne av en simpel och lättförståelig sida med 

inmatningsfält för mottagare, ämne samt själva meddelandet.  

            Figur 4.23 – Skriva privat meddelande 

 

4.13.1.1 Felkontroll 

 

De felkontroller som förekommer är relativt simpla. Avsändaren får ej vara samma person som den 

inloggade personen, dvs. användaren själv. Utöver det jämförs det angivna användarnamnet mot de 

användarnamn som finns lagrade i databasen men även om något användarnamn matats in 

överhuvudtaget. Meddelandet har en gräns på 1000 tecken i längd vilket ej går att överskrida då tecken 

över den gränsen tas bort automatiskt. Meddelandets längd kontrolleras med hjälp av kodraderna i 

Programkod 4.10, dessa ser till att meddelandet inte överskrider 1000 tecken. Meddelandets längd 

kontrolleras även av PHP-kod. Om inget ämne skrivs in kommer ”-- Inget ämne --” läggas in som ämne. 

Sist men inte minst finns en felkontroll som kontrollerar om avsändaren är tillåten att skicka 

meddelanden till mottagaren. Mottagaren väljer som nämnt tidigare i avsnittet för sekretess  (avsnitt 

4.8.2) en av tre sekretessinställningar gällande privata meddelanden. Om användaren valt att ingen ska 

få skicka meddelanden till denne så kommer ett felmeddelande som informerar avsändaren om att denne 

inte har tillåtelse att skicka ett meddelande till mottagaren. Om användaren valt att endast vänner får 

skicka privata meddelanden så kommer samma felmeddelande upp för alla som ej finns med på 

användarens vänner-lista. 
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4.13.2 Inkorgen 

 
Inkorgen är huvudnavet i vår privata meddelande-funktion. Det är inkorgen man blir vidarebefordrad till 

när Privata meddelanden väljs i menyn och här listas de meddelanden som mottagits. Meddelandena 

listas ett och ett med information om ämne, avsändare och när meddelandet skickades och möjligheten 

finns att ta bort meddelanden från listan. Om meddelandet har fått svar visas antalet svar inom 

parenteser till höger om ämnet, om inget svar erhållits utelämnas både parenteser och antal. Tid och 

datum skrivs på formen dag månadsnamn år kl. TT:MM, där TT och MM representerar timmar och 

minuter. Vi har designat borttagningen på så sätt att när den ene användaren av de två användarna som 

har meddelandet i sin inkorg tar bort det så sätts en kolumn i databasen från 0 till denne användarens id 

och slutar endast visa meddelandet för den användaren utan att ta bort det från databasen. När den 

andre användaren önskar att ta bort meddelandet upptäcks att kolumnen i databasen ej har värdet 0 

längre utan att det har en användares id vilket betyder att det endast är en person som har meddelandet 

kvar. Meddelandet tas då bort från databasen och finns inte längre tillgängligt. 
 

                 Figur 4.24 – Inkorgen för privata meddelanden  

 

Meddelanden visas i sorterad ordning efter datumet det skickades, med det senaste mottagna högst upp 

i listan. Inboxen visar naturligtvis de meddelanden som skickats av andra och valt den inloggade 

användaren som mottagare. Även de meddelanden som användaren själv skickat och som har svarats på 

av mottagaren visas här. Det finns även möjlighet för administratörer att specificera hur många 

meddelanden som ska visas på en gång, variabeln heter maxperpage och har standardvärdet 20: 
 

$maxperpage=20; // Sets the amount of messages to be displayed per page 

När gränsen överskrids delas listan med meddelanden vilket innebär att en nästa- och bakåt-knapp visas 

för att navigera mellan sidorna. Det finns även en knapp för att uppdatera inboxen och se om nya 

meddelanden inkommit. Vi har valt att visa en sådan knapp för att öka användarvänligheten eftersom 

användare kan ha väldigt varierande datorvana och det finns stor chans att de inte vet att uppdatering av 

listan kan åstadkommas genom diverse handlingar såsom att trycka på F5 eller genom ett klick på 

Privata meddelande-knappen i menyn.   
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4.13.3 Utkorgen 
 

Utkorgen är underfunktionen som visar vilka meddelanden som användaren själv skickat och fungerar 

på liknande sätt som inkorgen. Även här listas meddelanden med information om ämne, avsändare samt 

datum och tid när meddelandet skickades. De meddelanden som visas är endast de som användaren själv 

skickat och fått svar på och precis som i inkorgen visas nästa- och bakåt-knappar för navigering mellan 

sidor när antalet meddelanden överskrider variabeln $maxperpage, det maximala antalet meddelanden 

per sida.  

   Figur 4.25 – Utkorgen där skickade meddelanden visas 

 

 

4.13.4 Läsa meddelanden 

 
Denna underfunktion kommer användare till när de klickar på ett meddelande de önskar läsa i inkorgen 

eller utkorgen. Ämnet för meddelandet skrivs ut högst upp med större teckensnitt än allt annat och 

fungerar som överskrift för både ursprungsmeddelandet och alla svar eftersom dessa har samma ämne. 

Den fungerar även som en indikator som tydligt informerar användaren om vilket meddelande det är 

som läses.  

 

Ursprungsmeddelandet skrivs ut högst upp och allteftersom svar till ursprungsmeddelandet tas emot 

skrivs dessa ut i lodrät stil och sidan expanderar i takt med att fler svar tillkommer. Vi anser att låta 

sidan expandera så mycket som krävs är en bättre lösning än att implementera en funktion för 

navigering mellan sidor för dessa svar eftersom det blir mycket lättare att gå tillbaka och se vad som 

sades i ett tidigare svar än om man först måste leta upp den rätta sidan och sedan rätt position på denna.  
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Ursprungsmeddelandet och svaren skrivs ut på likadant vis. Först skrivs avsändarens användarnamn ut 

och namnet är även en länk som leder till avsändarens profil. Därefter skrivs datumet då meddelandet 

skickades ut inom parenteser på formen dag månadsnamn år kl. TT:MM, där TT och MM 

representerar timmar respektive minuter. Detta upplägg liknar det i populära Instant-messagingtjänster 

(realtids-kommunikation) såsom Windows live messenger, Yahoo eller Skype men även Facebook och 

vi hoppas att detta kommer att bidra till en känsla av igenkänning och lättanvändlighet och att det inte 

är besvärligt att skicka och läsa privata meddelanden. Själva meddelandet skrivs ut efter att ha 

kontrollerats och korrigerats av funktionen htmlentities vi skrivit. Denna funktion säkerställer att texten 

skrivs ut som den ska samt att ingen HTML-kod kan exekveras via meddelanden. De kodrader som 

återfinns i Programkod 4.10 garanterar att texten aldrig kommer att kunna expandera meddelandets 

storlek i bredd, vilket annars skulle kunna åstadkommas genom att skriva massvis med text på samma 

rad, utan blanksteg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figur 4.26 – Läsa privata meddelanden 

 

Om användaren är den som skrivit det sista svaret kan denne välja att ta bort svaret så länge som inget 

ytterligare svar har skickats, det går dvs. endast att ta bort det sista svaret om man själv skrivit det. Ett 

svar skrivs in i textrutan och har precis som meddelanden skapade med vår Skapa meddelande-funktion 

en gräns på 1000 tecken.  
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4.14 Gästbok 

 
Gästboken är en funktion som tillför användare möjligheten att lämna meddelanden till en person som är 

synliga för alla som har behörighet att se denna, vilket bestäms av användarens sekretessinställningar. 

Detta kan liknas vid en persons anslagstavla där vem som helst kan lämna och läsa de lappar som finns. 

Vi har hursomhelst implementerat möjligheten för användare att välja vilka personer som har tillstånd 

att läsa dennes gästbok. Det finns ett flertal alternativ som återfinns i avsnittet för sekretess 4.6.1. 

 

Vi tror att denna möjlighet kommer att uppskattas då det först och främst förhindrar förföljelse och 

mobbning av olika slag mot personen som gästboken tillhör. Det förhindrar aggressivt beteende från 

personer som gästboksägaren ej önskar ha kontakt med. Om en vän inte visar sig vara den vän man 

trodde sig ha kan denna väns möjligheter till att skriva i gästboken enkelt dras in genom att ta bort den 

personen från vänner-listan. 

 

När antalet meddelanden når en bestämd gräns (standardvärdet är 10) visas ej fler på den aktuella sidan 

utan en ny sida kommer att skapas när ännu ett inlägg anländer. Knappar för navigering visas då med 

möjlighet att visa första, nästa, föregående respektive sista sidan med meddelanden. Beroende på vilken 

sida användaren är inne på visas olika kombinationer av dessa knappar. Exempelvis så visas inga 

knappar om användaren är på första sidan och det inte finns tillräckligt med meddelanden för att flera 

sidor ska behövas. Ett ytterligare exempel är att när användaren är på sista sidan visas ej nästa eller 

sista-knapparna.  

 

Det är tänkt att gästboken ska öppna för att kontakter lättare ska kunna knytas vilket kan börja med 

exempelvis ett enkelt ”Hej” i gästboken. Därefter kan en mer personlig konversation fortsätta via 

privata meddelanden alternativt ett svar i den andres gästbok. Inlägg i gästboken skrivs ut ett efter ett i 

lodrät ordning med det äldsta högst upp följt av nyare.  

 

 
     Figur 4.27 – Gästboken 
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En användare kan ta bort det sista inlägget i gästboken om användaren var den som skrev det, som i vår 

funktion för att läsa privata meddelanden. När en användare är inne på sin egen gästbok finns 

möjligheten att ta bort alla inlägg som skrivits. Vi har valt att utelämna möjligheten att svara på inlägg i 

sin egen gästbok. Ägaren har istället en svarsknapp vid varje inlägg som leder till gästboken för 

personen som skrev inlägget och ger möjligheten att snabbt svara direkt i den andres gästbok. Efter att 

man tryckt på svarsknappen och kommit till inläggsförfattarens gästbok ändras texten ovanför textrutan 

där inlägget skrivs för att klargöra att det är ett svar som skrivs och inte ett normalt inlägg och återgår 

till det tidigare utseendet när svaret skrivits. Svarsinlägget har ett annorlunda utseende än övriga inlägg i 

gästboken, den har utöver den informationen som ett vanligt inlägg har även information om vilket 

inlägg som det är svar på och en länk till just det inlägget med hjälp av så kallade ankare. Vi valde att 

implementera svar på detta sätt eftersom vi tror att det kommer att öka användbarheten och göra det 

lättare att hålla reda vilket inlägg som en person svarat på. Detta kan liknas vid att en kedja av svar i 

gästböcker bildas och gör det möjligt att härleda alla svaren som skrivits i efterföljande ordning med 

hjälp av länkarna. Detta kan illustreras med följande exempel:  

 

A ---->  B  ---->  A  ---->  B  ---->  A 

 

Om A börjar med att skriva i B:s gästbok visas inlägget som ett normalt inlägg. När B ser att A har 

skrivit ett inlägg i hans gästbok bestämmer han sig för att svara genom att trycka på svarsknappen vid 

A:s inlägg. Nu när B är i A:s gästbok indikerar texten ovanför textrutan att det är ett svar som B 

skriver, B skriver sitt svar och skickar in. Svaret B skrev visas nu i gästboken med diverse information 

samt vilket inlägg i B:s gästbok det var tänkt som svar för. A kanske inte kommer ihåg att han skrev 

något i B:s gästbok men kan nu lätt klicka på länken som leder till inlägget för att friska upp minnet. På 

samma sätt kan både A och B längre fram i tiden gå tillbaka och kolla på tidigare skickade svar och till 

slut komma ända till första svaret i svarskedjan. Ett svar skrivet på ett inlägg ser ut som följande: 

 

 
    Figur 4.28 – Svar på ett gästboksinlägg 

 

Vi anser att det här är en väl fungerande lösning för gästboken eftersom det skulle bli tidsmässigt 

väldigt ineffektivt om användaren skulle svara i sin egen gästbok, som är en annan möjlig lösning. 

Användaren skulle då vara tvungen att gå igenom alla gästböcker han skrivit i för att kunna se om han 

fått svar på sina inlägg. Graden av ineffektivitet skulle öka i takt med att fler vänner erhålls och det 

skulle bli svårare att hålla reda på alla olika personers gästböcker. Med vår lösning samlas alla svar på 

inlägg i användarens egen gästbok och användaren kan då lätt se när svar skrivits. Genom vår ”inläggs-

länkning” kan användaren som tidigare nämnts lätt klicka sig vidare till inlägget som han själv skrev om 

han glömt bort vad ett svar i sin gästbok var menat för.  Ett inlägg eller svar som skrivs in i textrutan 

har en gräns på 1000 tecken, tecken som överstiger gränsen tas automatiskt bort. 
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Vi har optimerat sättet gästboksmeddelanden tas fram på, istället för att ta fram exakt alla användarens 

gästboksinlägg ur databasen varje gång man byter sida så fungerar vår implementation på så sätt att 

antalet som tas ut åt gången endast är det maximala antalet per sida. Detta kommer att minska storleken 

på databasanrop markant. 

 

Inlägg i gästboken skrivs ut på följande sätt, varje inlägg har utrymme för en bild i det vänstra övre 

hörnet av inlägget med bredden 100 pixlar. Höjden har vi inte satt till ett statiskt värde utan kan vara 

lika långt som inlägget självt. Om inlägget inte är ett svar så skrivs användarnamnet på författaren till 

inlägget ut som en länk som leder till dennes profil. Om inlägget är ett svar visas samma information 

som i ett vanligt inlägg men med ytterligare information med en länk direkt till det inlägg det är ett svar 

på och följs av vem som skrev inlägget. Oavsett om det är ett svar eller ej så följer en ”ta bort-knapp” 

längst till höger på samma rad om åtgärden är tillgänglig för inlägget. Därefter skrivs själva 

textmeddelandet ut som vi formaterar så att det aldrig kommer att kunna expandera inläggets storlek i 

bredd, som annars skulle åstadkommas genom att skriva massvis med text på samma rad, utan 

blanksteg. Funktionen htmlentities förhindrar även här att HTML-kod skickad via gästboksinlägg utförs 

av webbläsare och på så sätt skyddas webbsidan från möjlig skadegörelse. På sista raden av inlägget 

visas datum då inlägget skapades samt en svara-knapp, men denna visas endast för gästbokens ägare. 

4.15 Sökfunktion  

 
Sökfunktionen används för att hitta andra användare som är registrerade på vårt community. För att 

värna om våra användares personliga integritet tillåter vi bara att söka efter den information som 

användaren själv har valt att dela med sig av. Resultaten från sökningarna delas upp i olika sidor med 

maximalt tjugo användare per sida. Eftersom användarnamn är det som inte kan ändras och är 

obligatoriskt att visa för alla användare är det vad användaren först och främst förväntas söka efter. 

Användaren med det exakta sökta användarnamnet visas högst upp i sökresultatet, därefter visas alla 

andra resultat sorterade efter användarnamn i alfabetisk ordning. I sökningen används så kallade 

wildcards, hela namn behöver alltså inte skrivas in för att sökningen ska fungera. I listan med funna 

användare presenteras deras användarnamn, fullständiga namn, födelseår och bostadsort. Vi har valt att 

även kunna presentera den egna användarens profil i sökningen då det kan vara intressant att se vilken 

information andra användare ser om dig.  

 

Till skillnad från övriga formulär använder vi till sökning metoden GET som visar alla sökparametrar i 

webbläsarens adressfält. Vi gör detta för att göra det möjligt att bokmärka, spara eller dela med sig av 

en sökning till andra användare. 
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4.15.1 Snabbsök 

 
Snabbsök-formuläret är ett inmatningsfält som alltid finns tillgänglig för den inloggade användaren. I 

rutan kan ett användarnamn, förnamn eller efternamn skrivas in. Sökningen presenterar med hjälp av 

villkor i databasförfrågan resultat som matchar något av dessa tre fält. För att sökformuläret ska vara 

väl synligt och samtidigt inte ta upp för mycket plats valde vi att placera det i botten av bannern,  

bredvid där användarnamn för det egna kontot visas. 

 

     Figur 4.29 – Snabbsökning 

4.15.2 Avancerad sökning 

 
Denna typ av sökning används när snabbsök inte räcker till för att finna den sökta personen eller när 

användaren inte letar efter någon speciell. Funktionen kan tillexempel visa alla användare i ett valt län, 

kommun eller födelseår. Endast de användare som matchar alla ifyllda fällt visas, detta för att enkelt 

kunna filtrera ut just de resultat som intresserar. 

 

Algoritmen fungerar som så att den startar med en databasförfrågan som returnerar alla registrerade 

användare och beroende på vilka fält användaren fyllt i så läggs olika villkor till i förfrågan. Kvar blir de 

poster som fortfarande stämmer in efter att alla villkor applicerats. Vi kunde här inte som i snabbsök ha 

alla villkor från början eftersom användarens visningsstatus för namn, födelseår och ort endast ska 

kontrolleras om respektive fält är ifyllt.  

 

                                     
                                                  Figur 4.30 – Avancerad sökning 

 

 



 
62 

 

4.16 Inloggade-/senast registrerade användare 

 
Denna sida är den fösta som visas när en användare loggar in. Den är tänkt att fungera som en 

mötesplats där nya medlemmar kan hitta tidigare registrerade medlemmar att knyta kontakt med. 

Listorna med användare uppdateras med Ajax var 30:e sekund. 

                Figur 4.31 – Användare som är online samt senast registrerade användare

4.16.1 Inloggade användare 

 
Alla användare som för tillfället är inloggade listas här med användarnamn och inloggningsstatus 

tillsammans med antalet minuter sedan inloggning. Att vi här även visar inloggningsstatus beror på att 

den i övriga listor visas och att vi vill vara konsekventa så att användaren känner igen sig. För att enkelt 

kunna se nyligen inloggade användare sorteras listan med dessa överst. 

4.16.2 Senast registrerade användare 

 
De tio senast registrerade användarna listas här med användarnamn och inloggningsstatus. Den här 

listan finns till främst för att användarna ska kunna hitta nya användare att välkomna och bekanta sig 

med. 
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4.17 Administratörsgränssnitt

Diabetesforbundet hade som ett krav att tjänsten skulle kräva liten tillsyn från deras sida. Därför tillåter 

vi pålitliga utvalda användare att spärra konton för de användare som bryter mot användaravtalet. Att 

kontot blir spärrat får samma följder som om användaren själv skulle ha spärrat sitt konto; dennes 

profilsida, gästbok och vännerlista kan inte längre ses av andra användare. Användaren kan heller inte 

längre logga in och det är omöjligt för andra att bli vän med eller skicka privata meddelanden till denne. 

För att olovligt beteende inte ska få fortgå så måste åtgärder vidtas omgående, inte nästa gång 

användaren försöker logga in. Därför loggas en spärrad användare ut och skickas till inloggningssidan 

vid nästa sidvisning. Då användaren inte kan trycka på några knappar och fortfarande vara inloggad kan 

denne inte heller ställa till med mer skada. 

 

 

 

      Figur 4.32 – Administratörsgränssnitt 
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4.17.1 Hantera administratörer 

 
Av säkerhetsskäl har vi valt att inte låta administratörer kunna tilldela eller häva andra administratörers 

rättigheter. Vi tror att ett sådant privilegium förr eller senare skulle utnyttjas av någon för att få ensam 

kontroll, alternativt att för många administratörskonton beviljas. Denna typ av sabotage skulle vara 

svårt att återställa då vi inte har någon möjlighet att hålla reda på vilka som tidigare hade privilegier. Vi 

har istället skapat ett konto med en enda funktion; att distribuera rättigheter till vanliga användarkonton. 

Kontot är åtkomligt genom samma inloggningsformulär som för vanliga användarkonton. När 

användarnamnet ”admin” skrivs in tillsammans med det lösenord som valts för kontot skickas 

användaren till en sida där alla användare listas. Högst upp på sidan finns alla administratörer 

tillsammans med länkar för att häva rättigheterna för dessa. Längre ned finns alle de användare som inte 

är administratörer, där finns istället länkar för att bevilja rättigheter. När en länk klickas på byter den 

valda användaren lista och detta registreras i databasen. 

 

Kontot är tänkt att hanteras av en enda person som inte ska dela med sig av lösenordet till någon. Vi 

bedömer därför risken för falsk inloggning som liten. Lösenordet sparas som en variabel i en PHP-fil 

tillsammans med uppgifter för databasen. Eftersom PHP är ett serverspråk kan utomstående alltså inte 

läsa informationen även om denne skulle känna till filens namn och position. 

4.17.2 Administratörskonton 

En användare som fått administrativa rättigheter använder sitt konto precis som vanligt. Skillnaden 

märks först då någon av en användares egna sidor besöks, dessa innefattar profilsida, gästbok, vänner 

och bli vän. Förutom de vanliga flikarna finns för en administratör också en flik för att spärra det 

besökta kontot, alternativt låsa upp kontot om det redan är spärr
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5 Testning 

 
Detta kapitel behandlar den testning vi utfört under webbplatsens utveckling, vilket innefattar testning 

av enskilda funktioner såväl som testning av webbplatsen i sin helhet. 

 

5.1  Testning av funktionalitet 

 
I enlighet med utvecklingsmodellen Extreme Programming har vi utfört tester kontinuerligt under 

arbetets gång. De funktioner som implementerades testades och ändringar utfördes tills ett önskvärt 

resultat erhölls. Testerna följde detta flödesschema:  

 

                                                     
                                    Figur 5.1 – Tillvägagångssätt vid testning av funktioner 
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5.2 Webbläsarkompatibilitet för webbplatsen 

 
För att så många av våra användare som möjligt ska kunna utnyttja webbplatsen såsom det är tänkt så 

är webbläsarkompatibilitet viktigt. Att optimera webbplatsen så att den ej skiljer sig i utseende i olika 

webbläsare är viktigt med användbarhet och funktionalitet i åtanke men även det helhetsintryck som 

webbplatsen ger användare. Om en webbsida ser deformerad och konstig ut på grund av att 

webbläsaren tolkar HTML-koden annorlunda kan detta lämna användare missnöjda och irriterade vilket 

inte alls är önskvärt. Ett ännu värre scenario är om funktioner inte fungerar korrekt eller inte alls. 

 

Då det finns en stor variation av tillgängliga webbläsare som även finns i olika versioner så har vi valt att 

optimera webbplatsen och dess HTML-kod för de mest använda av dessa. För att ta reda på vilka 

webbläsare som är de vanligaste så vi använt oss av besöksstatistik som W3Schools har sammanställt 

(Tabell 5.2). Som W3Schools själva skriver så kan man inte förlita sig på statistik fullt ut, särskilt inte 

som webbutvecklare. Detta eftersom ett globalt medelvärde inte alltid representerar just de personer 

som besöker en viss webbplats. 

       Tabell 5.1 – Statistik över webbläsaranvändning 

              Källa: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp 

 

Som synes i tabellen ovan så är Mozilla Firefox nuförtiden faktiskt den största webbläsaren av alla med 

sina 46,4% och därefter följer Internet Explorer med sina olika versioner med en sammanlagd 

procentsats på 33.4%. Vi tror att många av våra yngre användare inte bryr sig om vilken webbläsare de 

använder och vi kan anta att det förmodligen är Internet Explorer som används i det fallet. Fler och fler 

väljer även att använda nykomlingen Google Chrome, som sett en ökning på runt 9% i användning det 

senaste året med procentsatsen 13,6% över användning. En annan webbläsare som växer i popularitet, 

framförallt bland ungdomar,  är Apple Safari som används vid surfning på exempelvis Apple Iphone. 

Med tanke på att vår målgrupp är ungdomar är chansen stor att de kommer vilja använda vår webbplats 

även när de inte sitter vid en dator. Apple Safari står för 3,7% av webbläsaranvändningen.  

 

 

Med denna statistik och dessa resonemang i åtanke har vi valt att fokusera på att optimera webbplatsen 

för Mozilla Firefox, Google Chrome och olika versioner av Internet Explorer samt Apple Safari som 

sammanlagt står för 97,1% av den totala webbläsaranvändningen enligt statistiken. Detta anser vi är 

fullt tillräckligt ur optimeringssynpunkt med den knappa tid vi hade att disponera för detta.  

http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp
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Under utvecklingen så testades webbplatsens funktionalitet och innehåll kontinuerligt i de utvalda 

webbläsarna. Många väldigt oväntade skillnader mellan webbläsarna upptäcktes och det var vanligtvis 

Internet Explorer som inte kunde tolka en webbsida korrekt även i fall då Firefox visade denna utan 

några fel. Här följer ett par exempel på fall då webbläsarna tolkade HTML-koden olika: 

 HTML-taggen input med attributet type som har värdet submit används för att skapa en 

knapp till ett formulär. Då denna istället för standardknappen fick utseendet av en godtyckligt 

vald bild fungerade formuläret inte längre som förväntat i Internet Explorer 8. Värdet som 

tilldelats med attributet value gick förlorat vilket resulterade i att vi inte längre kunde avgöra 

om formuläret skickats in. Lösningen blev att vid varje formulär där knappens värde behövde 

erhållas istället skicka värdet dolt i formuläret med hjälp av attributet hidden. 

 Javascripts indexering av strängar resulterade i samtliga av oss testade versioner av Internet 

Explorer i att skriptet avbröts, sidan visades alltså utan användning av detta. Vad vi 

indexeringen var tänkt att användas till var jämförelser av enskilda tecken i en textsträng. Vi 

löste detta genom att använda den i Javascript inbyggda funktionen substr som kan returnera 

ett eller flera tecken från vald textsträng. 

En slutsats som vi drog i början av arbetet visade sig vara felaktig. Denna slutsats var att om vi 

implementerade webbplatsen i XHTML så skulle den automatiskt visas korrekt i alla webbläsare. Vi har 

lärt oss den hårda vägen att detta inte är sant. Det visade sig att tolkningarna av de CSS-mallar vi 

definierade var där de största skillnaderna visade sig. Detta eftersom XHTML och CSS är två helt 

skilda standarder vilket innebär att webbplatsen inte alls var helt webbläsarkompatibel bara för att vi 

skrivit koden för webbplatsen i XHTML 1.0 Strict. 

 

När webbplatsen till slut var implementerad till fullo och webbläsaroptimeringen slutförd var resultatet 

en mycket kompatibel webbplats för de utvalda webbläsarna. De kvarstående skillnaderna var: 

 Internet Explorer tolkar marginaler något större än övriga webbläsare vilket resulterar i att 

stödlinjer och tabeller tar upp en något större plats. Merparten av de kosmetiska skillnaderna 

har dock rättats till genom modifiering av CSS-kod. 

 En skillnad som kan observeras vid jämförelse är att text som visas i andra webbläsare än 

Internet Explorer är tunnare med en något mjukare framtoning. Trots dessa små avvikelser 

presenteras webbläsaren visuellt tilltalande i samtliga webbläsare. 

 

Dessa skillnader skulle ha kunnat åtgärdats på ett snabbt och enkelt sätt genom att använda oss av CSS 

reset. Det går till på så sätt att tolkningen av olika attribut i koden får standardvärden så att webbläsare 

som inte tolkar CSS på samma sätt ändå har samma startpunkt att utgå ifrån. De attribut som ändras är 

exempelvis storlekar på marginaler som inte specifikt har definierats av webbutvecklaren. Vi har inte 

använt oss av denna metod för att vi helt enkelt inte hade kunskap om att den existerade och detta har 

inneburit en hel del extra arbete. Vi blev först informerade om denna metod när webbplatsen i princip 

stod klar och att anpassa webbplatsen efter det förändrade utseendet som CSS reset medförde skulle 

vara ett väldigt tidskrävande arbete. 
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En annan viktig aspekt för vår webbplats är att Javascript måste vara aktiverat i användarens 

webbläsare. Om Javascript ej är aktiverat kommer exempelvis inte de funktioner som använder Ajax att 

fungera korrekt men även vidarebefordring till andra sidor utförs av ett Javascript. Vi skriver därför en 

liten notis om detta vid inloggningsrutan för att försäkra oss om att användare får den upplevelse vi vill 

erbjuda. Vi kan än en gång hänvisa till en sammanställning gjord av W3Schools:  

 

      Tabell 5.2 – Statistik över användningen av Javascript 

              Källa: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp 

 

Som synes uppgår användningen av Javascript till nästan 100% i statistiken och vi tror att detta är en 

effekt av att det är aktiverat som standardinställning i de flesta webbläsare numera. Majoriteten av 

besökarna kommer därmed förmodligen inte att ha några problem med att visa webbplatsen korrekt och 

de få som har det avaktiverat blir informerade vid inloggningssidan om att aktivera det. Vi tror att detta 

leder till att nästintill alla kommer att kunna se webbplatsen som den var tänkt. 

 
 

http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp
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6 Slutsats 

 
I det här kapitlet drar vi slutsatser av vårt arbete och återkopplar resultatet av arbetet till våra 

frågeställningar och syften. 

6.1 Återkoppling av syften  

Arbetets huvudsakliga syfte var som bekant att utveckla ett community avsett för unga diabetiker 

runtom i Norge med Diabetesforbundet som kund. Vi tycker att detta syfte har uppfyllts då vi utformat 

webbplatsen efter deras önskemål och krav. Kraven de ställde på oss som utvecklare var att: 

 Webbplatsen skulle hålla hög säkerhet. 

 Webbplatsen skulle kräva lite underhåll från deras sida. 

 Webbplatsen skulle ej integreras i deras huvudsida utan istället länkas till därifrån.  

För att uppfylla kravet om hög säkerhet har vi vidtagit en rad åtgärder. För det första krävs inloggning 

för att komma åt webbplatsen, detta för att hindra att obehöriga personer kan orsaka skada utan att 

kunna kopplas till det. Om en person manuellt försöker ta sig in på en sida genom att använda 

adressfältet förflyttas personen automatiskt till inloggningsrutan. Detta beskrivs även i avsnitt 4.3.1. 

 

En ytterligare säkerhetsåtgärd vi vidtagit är kryptering av alla användares lösenord. Detta är ett måste 

för alla webbplatser som hanterar lösenord och det skulle innebära en markant säkerhetsrisk för 

användares konton och identiteter om dessa lagrades utan någon som helst kryptering i databasen. Vi 

har använt oss av Blowfishkryptering vilket anses säkrare än MD5. Vi valde att byta kryptering från 

MD5 till Blowfish då vi upptäckte att många runtom på Internet tipsade om att hålla sig borta från MD5 

då den lätt kunde dekrypteras av hackers. Mer information om dessa finns att tillgå i avsnitt 4.3.4. 

 

En tredje åtgärd som vi hade tänkt implementera var HTTPS, vilket skulle ha inneburit att alla 

uppkopplingar som skapades mellan användare och vår webbplats skulle vara krypterade. All 

information som sändes mellan användare och webbplatsen skulle då vara oläslig för alla förutom 

avsändaren och mottagaren. Vi hade tänkt använda oss av universitetets webbserver och på så sätt få 

tillgång till HTTPS för att öka säkerheten ytterligare. Vi stötte dessvärre på problem vid överförandet 

av webbplatsen från den tidigare servern till universitetets webbserver. Vi fick det inte att fungera såsom 

det var tänkt och på grund av tidsbrist mot arbetets slut var vi tvungna att prioritera andra aspekter över 

denna. HTTPS används dock mest i webbutiker eller på bankers webbsidor där ytterst känslig 

information skickas, såsom kontonummer eller liknande. Det kan argumenteras om det egentligen hade 

varit nödvändigt för ett community som i vårt fall att använda HTTPS då det inte ens används av det 

välkända Facebook som är ett community med hundra miljontals användare. Det är beklagligt att vi ej 

hann implementera HTTPS men det vi kan göra är lämna en rekommendation till Diabetesforbundet att 

implementera detta om de önskar ännu sig mer säkerhet. Mer information om HTTPS i avsnitt 2.6. 
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Angående kravet om lite underhåll från deras sida så anser vi att även det är uppfyllt. Vi har 

implementerat ett administratörsgränssnitt där pålitliga personer som utses av Diabetesforbundet 

tilldelas administrativa rättigheter och därmed möjligheten att kunna avaktivera problematiska 

användares konton. Det krävs därmed minimal inblandning från Diabetesforbundets sida när det gäller 

att hålla ordning på själva webbplatsen. 

 

Det tredje och sista kravet handlade om att Diabetesforbundet ej ville att vi skulle integrera vår 

webbplats i deras huvudsida. Vi tog detta krav i beaktning och utvecklade webbplatsen till att bli 

oberoende från deras huvudsida. Vi uppfyller därmed det tredje och sista kravet som ställdes på vårt 

community och har då även uppfyllt vårt huvudsyfte. 

 

Det första av två delsyften i vårt arbete var att utforma webbplatsen med användbarhet i åtanke. Vi ville 

att användare med olika datorvana utan problem skulle kunna utnyttja de funktioner vi utvecklat. Vi 

tycker att vi uppfyller även detta syfte, då vi i utvecklingen utgått från de fem faktorerna i avsnitt 2.3 för 

att skapa funktioner som vi hoppas är lätta att använda och förstå sig på. Faktumet att vi låtit oss 

inspireras av de största och mest använda tjänsterna i implementeringen av vissa funktioner tror vi 

kommer leda till att användare känner igen sig och vet hur de används. Exempel på detta är vår lista på 

inloggade vänner samt vårt upplägg för att visa privata meddelanden. Mer ingående information finns 

att tillgå i avsnitt 3.1. 

 

Det andra och sista delsyften för detta arbete var att vi själva skulle få djupare kunskap inom 

webbutveckling, framförallt i stora arbeten såsom detta. Vi anser att vi har fått en avsevärd 

kunskapsökning i en rad olika aspekter inom webbutveckling såsom PHP, Ajax och kryptering samtidigt 

som examensarbetet i sin helhet har varit en viktig erfarenhet på många sätt, exempelvis aspekten med 

kundkontakt. 

 

6.2 Svar på frågeställningar  

 
Nu till att besvara de frågor som vi ställde oss i början av rapporten.  Den första frågan handlade om 

säkerhet och kan mer eller mindre anknytas till det krav som ställdes på oss av Diabetesforbundet. Med 

de slutsatser som drogs kring säkerhetsaspekten i avsnitt 7.1 kan vi dra slutsatsen att vi har utformat 

webbplatsen med säkerheten i fokus och vi anser att den är tillräcklig. 

 

Den andra frågeställningen handlade om webbplatsen är konstruerad på ett sådant sätt att lite underhåll 

krävs av ägaren. Vi tycker även för denna frågeställning att vi har uppnått kraven men för att undvika 

upprepning hänvisar vi till avsnitt 7.1 där vi besvarar detta.  

 

Den tredje frågan vi ställde oss var hur kontakten mellan oss som utvecklare och kunden har gått till 

och fungerat. Som vi nämnde i Metod har vi förmodligen haft mindre kundkontakt än vad 

utvecklingsmetoden Extreme Programming förutsätter.  Det har ofta varit svårt att få kontakt med 

kunden och därav har få önskemål och krav kommit fram till oss under arbetets gång. Sådana önskemål 

och krav skulle ha hjälpt oss att ytterligare kunna utforma och anpassa webbplatsen efter deras behov.  
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Vi har gjort vårt bästa för att allt skulle passa så bra som möjligt även i denna situation vilket lyser 

igenom i många av våra designbeslut. Exempelvis valde vi att använda en design som är väldigt lik den 

som används på Diabetesforbundets huvudsida. Detta eftersom vi ville att detta community skulle 

kännas som ett naturligt tillägg och att användare inte skulle känna sig avskräckta eller förvirrade vilket 

möjligtvis skulle ha varit fallet om en helt annan design valts. Diabetesforbundet är nöjda med vårt 

arbete, vilket tydligt framgår i utvärderingen som deras webbadministratör Linn Frenningsmoen skrev. 

En översättning av denna återfinns i Avslutande diskussion. 

Den fjärde frågan handlade om den planering vi utförde i början av examensarbetet.Vi hade planerat att 

implementera en rad olika funktioner och vilka dessa var återfinns i avsnitt 3.2 som behandlar 

förundersökningen vi utförde. Detta var ett stort antal funktioner vilket ledde till att vi var tvungna att 

planera så att en till två funktioner implementerades till full funktionalitet per vecka samtidigt som ett 

avsnitt om varje skulle skrivas i denna rapport. Vi hade satt ut två veckor för arbete med chatten, som 

vi förväntande oss skulle bli den i särklass mest komplexa och tidskrävande funktionen att 

implementera. Det som bidrog allra mest till att vi inte hann med att implementera alla planerade 

funktioner var att många funktioner som ses som en självklarhet, även av oss, tog längre tid än planerat. 

Exempel på sådana funktioner var en lista med de vänner som var inloggade, en sökfunktion eller en 

funktion som behandlade en användares sekretessinställningar. En aspekt som minst sagt tog upp mer 

tid än vi hade tänkt var rapportskrivandet, vi visste att rapporten skulle ta lång tid att skriva men vi 

underskattade tidsomfånget som krävdes en aning. En annan bidragande orsak var att en rad funktioner 

inte gick att implementera så fort som vi önskade, när ett problem löstes visades sig ett annat. De 

funktioner vi har implementerat är hursomhelst de allra viktigaste och nödvändigaste för ett funktionellt 

community och vi ångrar inte de val vi gjort. Vi anser att om ett community ej har de funktioner som 

användare förväntar sig kommer de att bli irriterade eller besvikna vilket kan leda till att de helt enkelt 

inte bryr sig om att besöka webbplatsen flera gånger och det kanske då inte hjälper att det finns 

komplexa och avancerade funktioner när de grundläggande behoven ej blir tillfredsställda. Vi anser 

alltså inte att vår planering var orimlig, det var helt enkelt så att det blev mycket oväntat arbete och det 

gjorde det omöjligt att hinna med att implementera alla planerade funktioner inom den angivna 

tidsramen på tio veckor.  

 

Den efterföljande frågan vi ställde oss som nu kommer att besvaras är om utvecklingsmetoden Extreme 

Programming fungerar i utvecklingen av större arbeten såsom detta. Efter att ha använt denna 

utvecklingsmetod vid framtagningen av examensarbetets praktiska del så är vi eniga om att det är en 

väldigt kraftfull och effektiv utvecklingsmetod som har många positiva egenskaper gentemot de 

traditionella utvecklingsmodellerna som Vattenfallsmodellen (mer om skillnader mellan dessa i avsnitt 

2.3). Vi kan dra slutsatsen att utvecklingsmetoden har passat oss väldigt väl eftersom Extreme 

Programming bland annat förespråkar arbete i par. Utvecklingsmetodens upplägg känns överlag mycket 

mer logiskt än de traditionella eftersom de fel som påträffas åtgärdas direkt istället för att ignoreras tills 

arbetets slutskede. Upplägget förespråkar dessutom utveckling med många delmål vilket passade 

perfekt då vi kunde sätta delmål efter varje implementerad funktion. Mycket kundkontakt betyder även 

att resultatet blir mer skräddarsytt efter kundens önskemål och oönskade designbeslut kan rättas till 

tidigt. Vi anser att Extreme Programming har varit ett bra val av utvecklingsmetod för omfattningen av 

vårt arbete och vi tror att den är lika effektiv för projekt och arbeten av varierande storlek tack vare sitt 

väldigt iterativa upplägg.  
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En annan fråga som ställdes handlade om hur webbläsarkompatibel webbplatsen blev. Vi hade som mål 

att de tre mest använda webbläsarna skulle visa vår webbplats korrekt. Efter mycket finslipning visas nu 

webbplatsen nästintill identiskt i Mozilla Firefox, Internet Explorer 7 och 8 och Google Chrome vilket 

innebär att vi uppnått vårt mål för webbläsarkompatibilitet. De skillnader som upptäckts var bland annat 

den något hårdare och tjockare texten som presenteras i Internet Explorer i jämförelse med övriga 

webbläsare. Dessutom tolkades HTML-elementens marginaler ibland som större i Internet Explorer. Vi 

har kompenserat för detta i webbsidornas stilmallar och anser nu att resultatet ser bra ut i samtliga 

webbläsare. 

 

Slutligen ställde vi oss frågan om resultatet av vårt arbete följer standarderna XHTML 1.0 Strict och 

CSS Level 3. Detta är viktigt eftersom om vår webbplats följer de standarder som satts upp av W3C så 

är chansen större att den ser ut som planerat för så många användare som möjligt då dessa kan komma 

att använda olika webbläsare. All skriven kod har testats genomgående med de valideringsfunktioner 

som W3C erbjuder för XHTML och CSS. Om fel påträffats har dessa korrigerats och detta har fortgått 

tills det att alla fel åtgärdats.  Detta betyder alltså att hela vår webbplats har validerats och följer helt 

och hållet de standarder som satts upp inom webbutveckling. 
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7 Avslutande diskussion  

 
Denna rapport är en fallstudie över utvecklingen av ett community med hjälp av Extreme Programming 

och har därmed inriktats på att förklara designbeslut och hur den funktionaliteten som finns har 

implementerats. Rapporten har även behandlat teorier och begrepp som legat som grund för den 

praktiska implementeringen. Teori bakom metoder såsom kontextuellt utforskande och Agile Software 

Development har förklarats och detsamma gäller även för teori bakom begrepp inom webbutveckling 

som XHTML och SQL Injection. Vi hoppas att detta har bidragit till att läsaren lättare hängt med i 

kapitlet som behandlar själva implementeringen då det förekommer många tekniska termer. 

 

Ur en källkritisk synpunkt har de referenser vi använt oss av överlag varit välkända och pålitliga. De 

tryckta referenserna bör inte innebära några problem ur källkritisk synpunkt, vilket även är fallet för 

majoriteten av de elektroniska källorna. De elektroniska källorna är mestadels webbsidor från W3C, 

IEEE, IETF, Mozilla som minst sagt kan anses som pålitliga referenser. Vi använder en även artikel 

som skrivits av grundaren för en organisation som kallar sig Adaptive Path, som är en konsultfirma som 

inriktar sig på Agile development. Denna källa är inte riktigt lika pålitlig som de tidigare nämnda men 

författaren av artikeln verkar vara öppen med vem han är och vad han gör och att skriva felaktigheter 

borde innebära stor skada för hans karriär. Den källa vi måste vara mest källkritiska mot är artikeln på 

webbplatsen Mediacollege som beskriver fördelar och nackdelar med användningen av ramar.  

Mediacollege är en webbplats som erbjuder gratis utbildningsmaterial inom elektronisk 

mediaproduktion. 

 

Vi är båda väldigt nöjda med inte minst det community vi själva konstruerat från grunden, som nu är 

fullt funktionellt med en design som förhoppningsvis kommer att få besökare på Diabetesforbundets 

huvudsida att känna sig välkomna. Vi är även stolta över denna rapport som vi lagt ner en avsevärd 

mängd tid på att slutföra. Då detta som vi tidigare nämnt är det första riktigt stora arbete vi utfört och 

dessutom med en kund involverad är vi nöjda med vår arbetsinsats och det är tydligt att även 

Diabetesförbundet är det. Utvärderingar eller tester skulle kunna utföras när webbplatsen sätts i bruk för 

att erhålla användarnas synpunkter kring webbplatsens användarheten och användarvänlighet. 

 

Linn Frenningsmoen som är deras webbadministratör skickade oss följande utvärdering (fritt översatt av 

oss, originaltext återfinns i Bilaga C): 

 

Funktionalitet: 

Sidan fungerar mycket bra i förhållande till vad som var ”uppdraget”. Gästboken och möjligheten att 

skriva privata meddelanden gör att man kan välja vad man vill att alla vännerna ska se och vad man vill 

ska vara privat kommunikation. För ungdomar med diabetes kommer detta att kunna bli en väldigt 

användbar mötesplats där man kan diskutera och lära känna andra unga människor i samma situation. 

Gästboksfunktionen gör också att man har bättre kontroll på vad som sägs än om man hade ett öppet 

diskussionsforum där risken för felinformation, skräpmeddelanden och falska profiler skapade av 

personer från läkemedelsindustrin kunde ha fått fritt spelrum. Funktionerna fungerar som de ska och är 

lätta att förstå.
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Användarvänlighet: 

Resultatet är mycket lätt att använda och man vänjer sig fort vid hur allt fungerar. Webbplatsen är 

intuitiv och navigation mellan de olika funktionerna går snabbt och effektivt. 

 

Design: 

Designen liknar den som finns på den övriga webbplatsen, är stilren och fin och smälter in på ett bra 

sätt. 

 

Vi är väldigt nöjda med dessa kommentarer och de bekräftar även vår vision om att utforma en 

webbplats som inte bara är säker utan även användarvänlig och estetiskt tilltalande. Av kommentarerna 

att döma har vi alltså lyckats uppnå de mål vi satte upp i examensarbetets början. Vår förhoppning är att 

webbplatsen i framtiden kommer att bli en populär och uppskattad mötesplats för unga diabetiker 

runtom i Norge. 
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Bilaga A  

Community för diabetiker 

 

Denna undersökning utförs som ett underlag för att i samarbete med diabetesförbundet utveckla en 

mötesplats på Internet. Resultatet av undersökningen kommer att hanteras anonymt och utgöra grunden 

för en rapport om arbetet. 

Ett community är en mötesplats på nätet där du kan logga in och umgås med andra personer (nettby, 

Facebook). Medlemskapet kommer självklart att vara gratis och är speciellt inriktat mot ungdomar med 

diabetes. 

 

Ålder: ......... 

 

Skulle du vara intresserad av ett community för diabetiker? 

Ja □   Nej □ 

 

Vilka funktioner skulle du vara intresserad av i ett community? 

Profilsidor □ 

(Personlig sida där du kan berätta om dig själv) 

Chatt □ 

(Ett samtal där flera personer samtidigt kan skriva till varandra, liknande MSN Messenger) 

Privata meddelanden □ 

(Meddelanden till andra användare, liknande e-post) 

Gästböcker □ 

(Skriva kommentarer till andra användare) 

Delning av foton □ 

(Möjlighet att låta andra användare se dina foton) 

Eget förslag .................................................................................  

 

 

 

Tack för din medverkan. 
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Bilaga B  
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Bilaga C 

 
Funksjonalitet: 

Siden fungerer meget bra i forhold til hva som var ”oppdraget”. Gjesteboken og muligheten for å skrive 

private beskjeder gjør at man kan velge hva man vil at alle vennene skal se og hva man vil at skal være 

en-til-en-kommunikasjon. For unge personer med diabetes vil dette kunne være et veldig nyttig forum 

der man kan diskutere og bli kjent med andre unge mennesker i samme situasjon. Gjetsebok-funksjonen 

gjør også at man har bedre kontroll på hva som blir sagt enn om man hadde et åpent diskusjonsforum 

der faren for feilinformajson, spamming og legemiddelindustriens falske profiler lettere kan få fritt 

spillerom. Funksjonene fungerer som de skal og er lette å forstå. 

 

Brukervennlighet  

Løsningen er meget lett å bruke, og man kommer fort inn i hvordan løsningen fungerer. Den er intuitiv 

og navigeringen mellom de ulike mulighetene går raskt og effektivt. 

 

Design 

Designet ligner på resten av nettsiden, er rent og pent og glir inn på en god måte. 

 

 

 

 


