
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University                                                                                            Linköpings Universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping 

  
  
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LiU-ITN-TEK-G--08/006--SE

Utveckling av webbplats med
hjälp av PHP och SQL

Daniel Andersson

2008-02-27



LiU-ITN-TEK-G--08/006--SE

Utveckling av webbplats med
hjälp av PHP och SQL

Examensarbete utfört i tekniska informationssystem
vid Tekniska Högskolan vid

Linköpings unversitet

Daniel Andersson

Handledare Walter Kjell
Examinator Kenneth Bjerner

Norrköping 2008-02-27



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

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

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

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

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Daniel Andersson



  
 

Sammanfattning 
 
Svensk Juristpartner HB bedriver sedan våren 2006 juridisk rådgivning via sin webbplats. Där 
kan allmänheten ställa frågor om juridik och få dem besvarade av ett antal juriststudenter. 
Alla frågor publiceras sedan anonymt på webbplatsen så att fler personer än frågeställaren kan 
ta del av informationen. Då mängden inkomna frågor ökat markant, har behovet av en mer 
avancerad webbplats växt fram. 
 Uppgiften har varit att skapa en ny webbplats åt Juristpartner. Genom att införa kopplingar 
till en databas har hanteringen av frågor och svar förbättrats. Det har även skapat möjligheten 
att införa nya funktioner, som sökning och kategorisering av frågorna. De språk som använts 
är HTML, CSS, JavaScript, PHP och SQL. 
 Rapporten beskriver först några grundläggande begrepp inom webbutveckling, samt de 
olika språk och programvaror som använts. Sedan följer en genomgång av det praktiska 
arbetet med webbplatsen, där vissa utvalda delar även förklaras med kodexempel. 
 Examensarbetet har resulterat i en webbplats som har bättre funktionalitet jämfört med den 
tidigare webbplatsen. Administreringen av webbplatsens innehåll kan nu skötas mer effektivt 
samtidigt som det blivit enklare för besökare att hitta på sidan.  
 
Webbplatsen finns att beskåda på http://www.juristpartner.se. 



  
 

Abstract 
 
Svensk Juristpartner HB is since the spring of 2006 providing legal advice through its 
website. From there, the general public may ask questions regarding law and have them 
answered by law students. All the questions will also be posted anonymously on the website 
to allow more people to take part of the information. As the number of questions have 
increased, the need for a more advanced website has arisen. 
 The task has been to create a new website for Juristpartner. By introducing connections to a 
database the ability to provide faster handling of questions and answers has improved. It has 
also introduced new features such as search functions and categorization of the questions. The 
languages used are HTML, CSS, JavaScript, PHP and SQL. 
 This report first describes the basic concepts of web development, as well as the different 
languages and software that has been used. It then proceeds to explain the practical work with 
the website, with some chosen parts demonstrated by code examples. 
 The degree thesis has resulted in a website that has better functionality compared to the 
previous website. The administration of the website’s contents can now be handled more 
effectively as well as making it easier for visitors to navigate the website.  
 
The website can be found at http://www.juristpartner.se. 
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1 Inledning 
 
Detta examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Medie- och kommunikationsteknik 
har utförts under vårterminen 2007 och omfattar 10 veckors arbete. Projektet har gått ut på att 
utveckla en ny webbplats åt Svensk Juristpartner HB så att nya nödvändiga funktioner har 
kunnat implementerats. 
 
 

1.1 Svensk Juristpartner HB 
 
Svensk Juristpartner grundades av Walter Kjell i Norrköping våren 2006. Genom sin 
webbplats bedriver de juridisk rådgivning och där kan allmänheten ställa frågor om lagar och 
juridik och sedan få dem besvarade. Frågebesvararna är studenter som är i slutskedet av sina 
juriststudier eller som nyligen börjat arbeta som jurister. Tjänsten är gratis att nyttja, vilket är 
möjligt tack vare att de som svarar på frågorna gör det ideellt. I utbyte får de istället bra 
praktiska erfarenheter genom att de får sätta sig in i riktiga fall. Parallellt med denna 
gratistjänst har Svensk Juristpartner även en juristbyrå som huvudsakligen ägnar sig åt 
trafikrätt och affärsjuridik.  
 
 

1.2 Bakgrund 
 
Knappt ett år efter att den ursprungliga webbplatsen lanserats på Internet hade arkivet med 
besvarade frågor växt så pass att det började bli svårt att få en överblick av vilka frågor som 
egentligen fanns besvarade på webbplatsen. Sidans uppbyggnad var helt enkelt inte anpassad 
för att hantera den mängd frågor som det rörde sig om. En ny webbplats med mer avancerad 
funktionalitet behövdes därför. 
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att utveckla Juristpartners webbplats så att nya funktioner kan 
läggas till för att tillgodose de behov som uppstått. Främst handlar det om att underlätta 
administreringen av frågor och svar, men även om att göra innehållet på webbplatsen mer 
lättöverskådligt för besökarna. Rapportens syfte är att beskriva de olika moment som ingått i 
utvecklingen av webbplatsen. 
 
 

1.4 Mål 
 
Målet med examensarbetet är att efter slutfört projekt ha åstadkommit en väl fungerande 
webbplats som bidrar positivt till Svensk Juristpartners framtida utveckling. Den ska uppfylla 
de krav som togs fram i arbetets inledningsfas. 
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1.5 Avgränsningar 
 
Ett par avgränsningar bestämdes vid det första mötet med Svensk Juristpartner. 
 
• Tankar på att utföra s.k. iterativa användartester där man väljer ut ett antal representativa 

användare som får testa prototyper av webbplatsen fanns från början, men då Juristpartner 
inte hade några krav på sådana tester ingår det inte heller i arbetet. Att utföra iterativa 
användartester på ett korrekt sätt skulle även föra med sig att programmeringsdelarna 
skulle bli lidande. 

 
• Inloggning för frågeställare ingår inte heller i arbetet då det inte bedömdes som 

nödvändigt att ha med. 
 
I övrigt ska arbetet följa den kravspecifikation som togs fram i arbetets inledningsfas. 
Kravspecifikationen går att finna som bilaga B1. 
 
 

1.6 Rapportens struktur 
 
Rapporten inleds med ett par teoridelar där några typiska begrepp inom webbutveckling 
förklaras. Därefter återfinns en beskrivning av de olika språk och programvaror som använts. 
Sedan följer en genomgång av det praktiska arbetet och utförandet, där vissa utvalda delar har 
kodexempel. Avslutningsvis finns en utvärdering av hur arbetet med webbplatsen gått och 
några förslag på delar som skulle kunna läggas till eller förbättras vid ett senare tillfälle. 
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2 Typiska begrepp inom webbutveckling 
 
Detta kapitel tar upp ett par grundläggande begrepp som kan vara bra att känna till för att få 
bättre förståelse för resterande delar av rapporten. Först förklaras vad en dynamisk hemsida är 
eftersom det är just en sådan som skapats i projektet. Därefter förklaras förhållandet mellan 
server och klient.  
 
 

2.1 En dynamisk hemsida 
 
dynamisk (-a’-) –t självverkande, kraftfull; som utvecklar sig, rörlig 
 
För att förklara vad en dynamisk hemsida är, är det lämpligast att börja med att förklara vad 
en statisk hemsida är. 
 En statisk hemsida består av HTML-dokument som är skapade för att alltid visa exakt 
samma innehåll. Användaren kan inte påverka vad som ska visas. Fördelar med statiska sidor 
är att de är enkla att skapa och att man lätt kan flytta på dokumenten till olika datorer. 
Nackdelar är att det är mycket svårt att hantera statiska sidor när det rör sig om stora 
webbplatser och det kan även vara omständligt att hålla sidorna uppdaterade. 
 En dynamisk hemsida är motsatsen till en statisk hemsida. På en dynamisk hemsida kan 
användarna interagera med innehållet och man kan således säga att sidorna blir mer levande. 
Principen för en dynamisk hemsida är att det innehåll som ska visas, genereras utifrån frågor 
mot en databas. När en fråga ställs skapas en statisk sida, byggd i HTML, automatiskt på 
servern och skickas sedan till klientens webbläsare.  
 En sökmotor är ett bra exempel på en vanligt förekommande dynamisk sida. Beroende på 
vad man söker efter kommer sidan att få ett specifikt utseende för just den sökningen. Andra 
exempel på dynamiska funktioner är inloggnings- och administreringssystem, gästböcker, 
forum och kalendrar. 
 
 

2.2 Server och klient 
 
En server är i datasammanhang ett system som betjänar andra system (klienter) över ett 
nätverk. Några exempel på områden som en server kan sköta är informationstjänster, e-
posttrafik och skrivar- och fildelning. Beroende på sammanhang kan ordet server syfta 
antingen på hela den fysiska datorn eller på serverprogramvaran som datorn kör. 
 Internet är uppbyggt av en enorm mängd olika servrar. En webbserver har hand om de 
dokument och filer som behövs för att en webbplats ska fungera. När man går till en 
webbplats på Internet är det ens egen dator som är klient och den mottagna informationen 
tolkas och åskådliggörs av klientens webbläsare. Om webbplatsen innehåller en koppling till 
en databas är det vanligt att denna finns lagrad på en tillägnad databasserver. I sådana fall 
byggs kedjan på med ytterligare ett steg då webbservern behöver kontakta databasservern 
innan den information som efterfrågats kan skickas tillbaka till klienten. 
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Figur 1. Förhållandet mellan klient och server. 
 
 
Stegen nedan förklarar hur det går till när en klient vill åskådliggöra ett dokument från 
Internet i sin webbläsare: 
 
1) Klienten skickar en förfrågan efter dokumentet till webbservern.  
2) Webbservern tar emot förfrågan och om data behöver hämtas kontaktas databasservern.  
3) Databasservern letar fram rätt data ur databasen och skickar tillbaka dessa data till 

webbservern.  
4) Webbservern lägger in mottagna data i det efterfrågade dokumentet och skickar sedan 

tillbaka det till klienten. 
5) Dokumentet visas i klientens webbläsare. 
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3 De olika språken 
 
Detta kapitel tar upp de olika språk jag använt mig av för att skapa webbplatsen. Eftersom det 
endast är PHP och JavaScript som kan klassas som rena programmeringsspråk i traditionell 
bemärkelse kallar jag samtliga av dem kort och gott för språk om inte annat framgår.  
 
 

3.1 HTML 
 
HTML är ett märkspråk som används för att strukturera upp dokument så att man kan 
presentera information på ett överskådligt sätt i en webbläsare. Språket består av en mängd 
olika start- och sluttaggar. Den information som står mellan en start- och sluttagg tilldelas 
särskilda attribut för utseende och funktion. Exemplet nedan visar hur olika taggar påverkar 
en texts utseende: 
 
 
text     text 
<b>text</b>    text 
<i>text</i>    text 
<b><i>text</i></b>    text 
<font color=”grey”><b><i>text</i></b></font> text 
 

 
 
Några taggar måste alltid finnas med för att dokumentet ska kunna tolkas som HTML. 
Exemplet nedan visar hur grunden till en HTML-sida ser ut: 
 
 
<html> 
<head><title>Sidans titel som visas högst upp i webbläsarens fönster</title></head> 
<body> 
. 
. 
Mellan body-taggarna finns själva innehållet i dokumentet 
. 
. 
</body> 
</html> 
  

 
 
Ett smidigare sätt för att styra utseendet av HTML-sidor är att använda sig av stilmallar vilket 
förklaras utförligare i kapitel 3.2 CSS. 
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3.1.1 Dokumentmallar 
 
När man skapar en webbplats bör man sträva efter att skriva sin kod så att den följer vissa 
regler. Vilken typ av regler som gäller beror på vilken version av HTML som man använder 
och denna ska definieras i dokumentmallen som återfinns högst upp i varje HTML-dokument. 
 Den senaste varianten av HTML heter XHTML. Vad utvecklaren märker som största 
skillnad i praktiken är att XHTML är betydligt striktare med att koden är korrekt skriven. 
Dessutom krävs det att man separerar innehåll och stilinformation genom användande av 
CSS, vilket förklaras närmare i kapitel 3.2. HTML är mindre noggrant med hur man skriver 
sin kod, vilket kan föra med sig att sidornas utseende varierar mellan olika webbläsare 
eftersom de tolkar koden på olika sätt.  
 För att kontrollera att koden är korrekt skriven kan man använda sig av ett 
valideringsverktyg. Valideringsverktyget kollar först vilken version av HTML som angivits i 
dokumentmallen och går sedan igenom koden steg för steg. Skulle några fel eller 
tveksamheter upptäckas så meddelas det, ofta med en rekommendation om vad som bör 
ändras. Genom att göra några valideringskontroller kan man minimera riskerna att ens 
webbplats ska uppföra sig konstigt. 
 
 
3.1.2 World Wide Web Consortium 
 
World Wide Web Consortium (W3C) arbetar med att ta fram standarder och regler för 
webben. Gruppen består av medlemmar från hela världen och målsättningen är att genom 
öppet samarbete föra Internet mot dess fulla potential. Rekommendationen från W3C är idag 
att använda sig av den senaste versionen av HTML eller XHTML och på deras webbplats 
(http://www.w3.org) finns bra verktyg för att validera både HTML- och CSS-kod.  
 
 

3.2 CSS 
 
CSS är ett språk som används för att skapa så kallade stilmallar. En stilmall innehåller 
information om hur HTML-dokumenten ska se ut, t.ex. måttangivelser, typsnittsstorlekar och 
val av färger. Genom att använda sig av stilmallar blir det enklare få ett enhetligt utseende på 
sin webbplats och det finns tre olika sätt att infoga CSS på: 
 
• I en separat fil som styr alla HTML-dokument.  
• I sidhuvudet på varje HTML-dokument vilket styr endast just det dokumentet. 
• Invävt i HTML-koden för att styra kortare delar av ett HTML-dokument. 
 
Man bör sträva efter att använda en separat fil för stilmallen så långt det går. På så sätt kan 
man styra utseendet på tusentals HTML-dokument genom att endast göra ändringar i 
stilmallen. Detta gör att mängden kod i HTML-dokumenten minskar avsevärt och sidorna kan 
laddas in snabbare i webbläsaren. 
 Om man väljer att inte använda stilmallar får man styra dokumentens utseende med HTML-
kod. Den stora nackdelen med det är att man inte kan återanvända stilattributen, så samma 
stilattribut kan behöva matas in på många olika ställen i HTML-koden. Detta skapar en hel 
del redundant kod och vill man göra en större ändring av utseendet på sin webbplats kan det 
bli mycket tidsödande. 
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Exemplet nedan visar hur formatering med CSS kan se ut för att åstadkomma fet, mörkgrå 
text med typsnittet Verdana i 12 punkters storlek: 
 
 
.specialtext {font: bold 12pt verdana; color: #555555;} 
 
<font class=”specialtext”>Juristpartner</font> 
 

 
 
Med hjälp av CSS kan man skapa en klass för en särskild typ av text. All text i HTML-
dokumenten som ska formateras som ”specialtext” kallar sedan på den klassen.  
 
Exemplet nedan visar hur samma formatering som ovan skapas med endast HTML: 
 
 
<font face=”verdana” size=”3” color=”#555555”><b>Juristpartner</b></font> 
 

 
 
Genom att endast använda HTML kan man inte återanvända redan definierad formatering, så 
alla stilattribut måste skrivas in på alla ställen där man vill ha denna typ av text. 
 
En annan stor fördel med att använda stilmallar är att konverteringar till andra plattformar 
som t.ex. mobiltelefoner och handdatorer underlättas eftersom all stilinformation ligger 
separerad från själva innehållet i dokumenten. Genom att använda flera olika varianter av 
stilmallar på sin webbplats kan man även underlätta för personer med nedsatt syn eftersom de 
då får möjlighet att påverka textstorleken. 
 
 

3.3 Javascript 
 
JavaScript är ett klientbaserat skriptspråk. Fördelen med att det körs hos klienten är att 
sidorna oftast går snabbare att ladda och det minskar belastningen på servern. JavaScript 
skrivs antingen in direkt i HTML-koden eller i en separat fil som HTML-dokumenten har en 
koppling till. Några populära funktioner som JavaScript brukar användas till är rullande 
texter, popup-fönster och menysystem. 
 
För att tala om för webbläsaren vad som är JavaScript används taggarna: 
 
 
<script type=”text/javascript”>Här emellan skrivs koden</script> 
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3.4 PHP 
 
PHP är ett serverbaserat skriptspråk som framför allt används för att skapa dynamiska 
webbplatser och dess kod kan skrivas in direkt bland övrig HTML-kod. Enklast beskrivs PHP 
som ett filter som automatiskt genererar HTML-sidor baserat på de parametrar som 
användaren anger. Det handlar oftast om att hämta information från en databas eller att visa 
formulärdata.  
 Några fördelar med PHP är att det är gratis och förhållandevis enkelt att komma igång med. 
Dessutom är det välanvänt och antalet sidor på Internet med guider, tips och forum om PHP 
är många. ASP och JSP är exempel på andra språk som går att använda för att skapa 
dynamiskt innehåll på en webbplats. 
 
Enklast möjliga exempel för att skriva ut text med PHP: 
 
 
<?php 
echo ”Välkommen till Din Juristpartner”; 
?>  
  

 
 

3.5 SQL 
 
SQL är ett frågespråk som används för att hämta och bearbeta information ur databaser. Det 
utvecklades av IBM redan i mitten av 1970-talet eftersom det inte tidigare funnits några enkla 
sätt att logiskt hantera data i relationsdatabaser.   
 Språket går ut på att man ställer frågor till en databashanterare för att visa, ändra och spara 
information i en databas. Det brukar vara ganska enkelt att förstå även för den som inte är 
insatt eftersom frågorna skrivs i näst intill klartext. SQL används i många olika 
databashanterare, t.ex. Access, Oracle, MS SQL Server och Sybase. Vid användning av SQL i 
kombination med PHP brukar dock databashanteraren MySQL vara det mest naturliga valet 
eftersom det är väl beprövat, stabilt och gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 9 - 

 
 

4 Utveckling av webbplatsen 
 
Här börjar beskrivningen av hur det praktiska arbetet med Juristpartners webbplats gått till. 
 
 

4.1 Förberedelser 
 
I inledningen av arbetet fördes en diskussion med Juristpartner för att komma fram till vilka 
mål som jag skulle arbeta mot. Av egen erfarenhet vet jag att arbeten med webbplatser lätt 
kan skena iväg och byggas på med i princip oändligt med funktioner så det gällde att ha klart 
för sig ungefär vilken omfattning arbetet skulle ha. Juristpartner hade i förväg tagit fram en 
kravspecifikation med ett antal punkter som var listade i fallande prioritetsordning som vi 
tillsammans gick igenom. Några delmål av lägre prioritetsordning sållade vi bort helt men 
överlag stämde kravspecifikationen väl överens med det upplägg som jag själv tänkt mig. 
Kravspecifikationen finns med som bilaga B1 i slutet av rapporten. 
 Som nästa steg skissades en enkel struktur upp på papper för att lättare få en uppfattning om 
vilka olika sidor som behövde finnas med och vilken funktion de skulle ha. En sådan skiss 
finns att beskåda i bilaga B2. 
 
 

4.2 Webbhotellet 
 
För att husera webbplatsen behövs ett webbhotell. Eftersom det webbhotell som Juristpartner 
tidigare använt inte hade stöd för PHP och SQL behövde vi leta reda på ett nytt. Våra krav var 
förutom bra support och pålitlighet följande: 
 
• Stöd för PHP 
• Stöd för SQL-databas 
• Minst 100MB lagringsutrymme 
• Flera underdomäner 
• Flera e-postadresser 
• Vidaresändning av e-post 
• Flytt av befintlig domän 
 
Efter lite efterforskningar och bortsorteringar föll valet på Levonline som uppfyllde alla våra 
kriterier (http://www.levonline.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 10 - 

 
 

4.3 Val av programvaror 
 
När det gäller val av programvara har man två valmöjligheter; det första är att använda sig av 
kommersiell programvara som kostar pengar. Det andra är att använda sig av fri programvara. 
Fördelar med att använda sig av dyr kommersiell programvara är att de har garanti och 
support och att de ibland kan vara kraftfullare och stabilare än motsvarande gratisalternativ. 
De fria programvaror som finns att använda idag är dock så pass väl beprövade och 
kompetenta att de utan problem skulle klara av de saker som skulle bli aktuella i arbetet med 
Juristpartners webbplats. Därav fanns det ingen anledning för oss att inte välja att använda 
gratisalternativen. 
 
 
4.3.1 Crimson Editor 
 
Den absolut största delen av arbetet består av att skriva kod. Vid mina tidigare konstruktioner 
av hemsidor har jag använt Windows inbyggda och oerhört primitiva Anteckningar 
(Notepad). Det har då fungerat utmärkt eftersom jag vill ha full koll på alla rader kod när jag 
arbetar. Speciella program som är utvecklade för att underlätta skapandet av hemsidor, t.ex. 
Adobe Dreamweaver har en tendens att strukturera koden på just sitt föredragna sätt. 
Visserligen erhåller man förhoppningsvis korrekt skriven kod, men det blir i mitt tycke 
krångligare att sätta sig in i och modifiera koden då. 
 Kort efter att jag börjat med kodandet av webbplatsen upptäckte jag att det skulle bli jobbigt 
att använda Anteckningar som jag är van vid eftersom PHP-kod är mer komplicerad än 
HTML. Under utvecklingsfasen blir det mycket testande och när olika fel uppstår skrivs ett 
meddelande ut med numret på den rad där felet antagligen ligger. Eftersom Anteckningar har 
dålig möjlighet att visa radnummer var jag tvungen att hitta ett annat alternativ. 
 Valet föll på Crimson Editor då det är snabbt, enkelt, resurssnålt och framför allt gratis att 
ladda ner och använda. Programmet har tre stycken värdefulla funktioner som jag numera inte 
skulle klara mig utan. 
 
• Den visar radnummer. 
• Olika typer av kod markeras i olika färger. 
• När textmarkören står på startklammern av en funktion, markeras även slutklammern så 

att man lätt kan se vilka segment som ingår i funktionen. 
 
 

               
 
Figur 2. Radnummer visas.                   Figur 3. PHP skiljs från HTML.           Figur 4. Funktioner visas. 
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4.3.2 Apache HTTP Server 
 
För att kunna utveckla en webbplats som använder sig av en databas krävs det att alla filer 
placeras på en server. Detta gäller redan på utvecklingsstadiet. Att köra sidorna lokalt på sin 
dator genom att dubbelklicka på dem kommer alltså inte att fungera. PHP och SQL körs på 
serversidan så först måste en särskild programvara installeras som konfigurerar datorn så att 
den fungerar som webbserver.  
 Jag valde att installera Apache HTTP Server eftersom den har ett välrenommerat namn samt 
att bl.a. Linköpings Universitet använder sig av den. Den är gratis att använda, vilket 
antagligen är största orsaken till att den används i mer än hälften av alla domännamns 
webbserversystem. (Enligt http://sv.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server, 2007-10-04).  
 
 
4.3.3 MySQL  
 
MySQL är den databashanterare som jag använt. Den används för att sköta lagring, sökning 
och uppdatering av posterna i en databas. Fördelen med MySQL är att den distribueras helt 
gratis på nätet som öppen källkod och den anses av många vara idealisk i kombination med 
PHP. 
 Skaparna till MySQL har även utvecklat ett antal extra program till MySQL med grafiskt 
användargränssnitt för att förenkla för den som inte är expert inom området. Dessa program 
kan laddas ner separat vilket jag gjorde. För att skapa och hantera själva databasen och dess 
tabeller använde jag MySQL Query Browser. För att säkerhetskopiera databasen, sätta 
lösenord och rättigheter m.m. använde jag MySQL Administrator. 
 
 
4.3.4 PHPmyAdmin 
 
För att ha kontroll över databasen när webbplatsen hade förts över till vårt webbhotell 
använde jag det webbaserade gränssnittet PHPmyAdmin. Programmet som är skrivet i PHP 
används för att sköta administrationen av MySQL via en webbläsare. Alla nödvändiga 
funktioner finns att tillgå och det är väldigt enkelt att använda. Precis som MySQL är 
PHPMyAdmin helt gratis. 
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5 Utveckling av webbplatsens funktioner 
 
Detta kapitel beskriver några av de funktioner som utgör grunden för webbplatsen. 
 
 

5.1 Skapa databasen 
 
En databas innehåller olika typer av data som på något sätt hör ihop med varandra. Databasen 
består av tabeller och tabellerna består i sin tur av kolumner och rader. Varje rad tilldelas en 
datatyp beroende på vad som ska lagras. Några exempel på datatyper är heltal, decimaltal, 
datum och text.  
 Det finns två tillvägagångssätt för att sätta upp tabellerna i en databas. Den första varianten 
är att skriva in SQL-koden manuellt vilket kan se ut ungefär så här: 
 
 
CREATE TABLE ‘databas’.’tabell’  
(‘id’ INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
’namn’ VARCHAR(45) NOT NULL, PRIMARY KEY(’id’)) 
 

 
 
I den andra varianten sätter man upp alla sina tabeller med hjälp av ett program som låter en 
konfigurera tabellerna genom textfält och rullmenyer. När man sedan är nöjd med 
konfigurationen genererar programmet SQL-koden automatiskt. Jag valde att använda mig av 
programmet MySQL Query Browser för att skapa tabellerna och dess uppbyggnad finns med 
som Bilaga B3. 
 
 
5.1.1 Ansluta till databasen 
 
För att kunna arbeta mot sin databas måste man först skapa en anslutning. Man skriver in kod 
som ser ut som något i stil med följande: 
 
 
<?php 
$anslutning = mysql_connect(”adress”, ”anvandarnamn”, ”losenord”); 
mysql_select_db(”min_databas”, $anslutning); 
?> 
 

 
 
Först används funktionen mysql_connect för att ansluta sig till servern. Man anger serverns 
adress, sitt användarnamn och lösenord. Dessa tre värden lagras i en variabel vid namn 
$anslutning. Därefter skriver man med hjälp av funktionen mysql_select_db in vilken databas 
man vill arbeta mot. Den funktionen kräver två argument, namnet på databasen samt länken 
till webbservern som är lagrat i variabeln $anslutning. 
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5.1.2 Arbeta mot databasen 
 
När man väl har anslutit sig till databasen kan man börja använda de olika tabellerna i 
databasen. Kommunikationen mot databasen sker med frågespråket SQL och jag kommer nu 
gå igenom de kommandon som jag använt mig av och som i allmänhet används mest frekvent.  
 
 
SELECT 
 
Med detta kommando väljer man ut vilken data som ska behandlas. Jag tar som exempel upp 
den frågeställning jag använder för att lista de tio senast publicerade frågorna. 
 
 
SELECT * FROM fragor ORDER BY datum DESC LIMIT 10 
 

 
Översättning: Välj alla kolumner från tabellen fragor. Sortera efter datum i fallande 
prioritetsordning och begränsa resultatet till tio rader. 
 
 
Man bestämmer alltså vilken tabell som ska genomsökas och genom att lägga till villkor 
preciserar man vilka rader man är intresserad av. Eftersom det är PHP jag använder mig av 
krävs det att man lägger till funktionen mysql_query() innan SQL-frågeställningen. Det 
kommer således se ut så här: 
 
 
<?php 
$fragor = mysql_query(”SELECT * FROM fragor ORDER BY datum DESC LIMIT 10”); 
?> 
 

 
 
För att sedan skriva ut önskade värden från de tio senaste raderna använder man sig av en 
while()-loop. Den utför samma uppgift för varje rad ända till dess att alla rader som ska 
behandlas är slut. För att visa utvalda kolumner används funktionen mysql_fetch_array() som 
returnerar en ordningsföljd med alla värden, indexerade genom kolumnnamnen. I mitt 
exempel är det datum och rubrik som ska visas och koden kommer då se ut på följande sätt: 
 
 
<?php 
while($rad = mysql_fetch_array($fragor)) 
{ 
  echo ”” . $rad['datum']. ” ” . $rad['rubrik']. ”<br />”; 
} 
?> 
 

 
 
 
 
 



 
- 14 - 

 
 

INSERT 
 
Kommandot INSERT infogar nya poster i en tabell. Som exempel tar jag koden som används 
när administratören ska lägga till en nyhet. I detta fall är det datum, namn, rubrik och 
nyhetstext som ska lagras.  
 
 
<?php 
mysql_query (”INSERT INTO nyheter (datum, namn, rubrik, nyhetstext) VALUES 
(‘$datum’, ‘$namn’, ’$rubrik’, ’$nyhetstext’)”); 
?> 
 

 
 
Värdena $datum, $namn, $rubrik och $nyhetstext är variabler som innehåller den text som 
skrivits in i de olika fälten i nyhetsformuläret. 
 
 
UPDATE 
 
Om man vill uppdatera en redan befintlig post använder man kommandot UPDATE. Det kan 
t.ex. röra sig om att man vid en publicerad fråga i efterhand upptäcker att något bör ändras. 
För att uppdatera svaret på en fråga som redan har svaret publicerat används följande: 
 
 
<?php 
mysql_query (“UPDATE fragor SET svar='$svar' WHERE id = “.$_GET[‘edit’].””); 
?> 
 

 
 
Vad $_GET innebär förklaras närmare i 5.2 Formulär.  
 
 
DELETE 
 
Kommandot DELETE används för att radera poster från databasen. För att ta bort en post från 
databasen används: 
 
 
<?php 
mysql_query ("DELETE FROM ".$_GET['table']." WHERE id = ".$_GET['delete'].""); 
?> 
 

 
 
Alla poster som motsvarar sökvillkoret WHERE kommer att raderas. Vad $_GET innebär 
förklaras närmare i 5.2 Formulär.  
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5.2 Formulär 
 
Så gott som alla dynamiska hemsidor innehåller funktioner som styrs av formulär. För att 
kunna interagera med innehållet på en webbplats måste användaren kunna skriva in vad denne 
vill göra och detta sker genom formulär. På Juristpartners webbplats märks dessa formulär när 
man ska skriva en fråga samt vid sökning bland frågor. För administratören finns liknande 
formulär för att logga in och redigera frågor, skriva nyheter, ändra lösenord m.m. Som 
exempel visas här formuläret som används för att söka bland frågor. 
 

 
 
Figur 5. Formuläret som används för att söka bland frågor. 
 
 
Koden som skapar formuläret ovan: 
 
 
<form method="get" name="sok" action="sok.php"> 
Sökord: <input type="text" name="q" size="30" maxlength="30"><br /> 
Kategori: <select name="cat" size="8"> 
<option></option> 
<option>Avtal</option> 
<option>Arbetsliv</option> 
<option>Brott och straff</option> 
<option>EU</option> 
<option>Familj</option> 
<option>Fastigheter</option> 
<option>Fordran och skuld</option> 
<option>Företagande</option> 
<option>Immateriella rättigheter</option> 
<option>Köp och sälj</option> 
<option>Lokal/bostadshyra </option> 
<option>Myndigheter och förvaltning</option> 
<option>Skadestånd och försäkring</option> 
<option>Skatter</option> 
<option>Tjänster</option> 
<option>Övrigt</option> 
</select><br /> 
Sorteringsordning:  
<input checked="checked" type="radio" name="sort" value="DESC"> Nyast först 
<input type="radio" name="sort" value="ASC"> Äldst först<br /> 
<input type="submit" name="search" value="Sök"> 
</form> 
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Form är den tagg som alltid inleder och avslutar ett formulär. Method talar om på vilket sätt 
formulärdatat ska skickas och man kan antingen använda sig av post eller get. Kortfattat kan 
man säga att post används när en ändring av data ska utföras, medan get används när data ska 
hämtas. Action anger namnet på den sida dit formulärdatat ska skickas. 
 Mellan form-taggarna lägger man in vad för typ av textfält och val som man vill ha med i 
formuläret. Varje formulärfält som information ska hämtas från ska namnges (name) så man 
kan identifiera dem. 
 I sökformuläret i mitt exempel används get eftersom det är just hämta data man vill göra. 
Get skickar med informationen som en del av webbadressen och en sökning efter alla frågor i 
kategorin Avtal kommer se ut så här: 
 
 
http://www.juristpartner.se/sok.php?q=&cat=Avtal&sort=DESC&search=S%F6k 
 

 
 
Man kan alltså föra med innehåll från en sida till en annan på detta sätt vilket är ytterst 
praktiskt. För att få tag på formulärdatat används variabeln $_GET och namnen på 
formulärfälten blir automatiskt identifieringsnycklar. Vill man sedan t.ex. kalla på aktuell 
kategori skriver man $_GET["cat"]. $_POST är snarlik $_GET men med skillnaden att 
formulärinnehållet inte syns som en del av webbadressen. 
 
  
5.2.1 Validering av formulär 
 
När man använder ett formulär som är tillgängligt för allmänheten vill man oftast att de olika 
fälten ska fyllas i enligt vissa regler. Man vill t.ex. inte att ett tomt formulär ska skickas iväg 
eller att någon skrivit sitt namn där det är tänkt att man ska skriva sin ålder. För att kontrollera 
att informationen som användaren skrivit in är korrekt använder man någon form av 
validering. Valideringen kan göras på klientsidan eller på serversidan.   
 Väljer man att utföra valideringen på klientsidan används ofta JavaScript. Detta sätt att 
validera är ej att rekommendera då det förutsätter att användaren har JavaScript aktiverat i sin 
webbläsare. Visserligen har majoriteten JavaScript aktiverat men möjligheten finns ändå att 
stänga av det och då kommer inte valideringen att fungera.  
 Det andra sättet är att validera på serversidan med t.ex. PHP. Då slipper man nackdelarna 
som validering med JavaScript för med sig. Därav har jag valt att utföra valideringen med 
PHP. 
 
Följande kontrolleras när man ställer en fråga på Juristpartners webbplats: 
 
• Alla obligatoriska fält ska vara ifyllda. 
• Postnummer ska bara kunna vara exakt 5 siffror. (Ej bokstäver) 
• E-post ska vara på formen xxx@xxx.xxx.xxx 
 
Om de fält som användaren skrivit in inte passerar valideringen dyker ett meddelande upp 
som förklarar vad som ska korrigeras. 
 Själva kontrollen görs med så kallade reguljära uttryck som används för att mönsterpassa ett 
visst ord eller teckenföljder. Det som användaren skriver in måste motsvara de tecken som 
definierats i mönstermallen. För kontrollen av e-post krävs det t.ex. att punkter och @-tecken 
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finns med på godkända ställen i teckenföljden. Det reguljära uttryck som används för kontroll 
av e-post visas nedan: 
 
 
<?php 
preg_match 
("/^[a-z0-9\å\ä\ö._-]+@[a-z0-9\å\ä\ö.-]+\.[a-z]{2,6}$/i", $_POST['email']); 
?> 
 

 
 
Det är i princip omöjligt att spärra alla former av felaktiga inmatningar i ett formulär, men 
genom att införa validering kan man minska risken att någonting blir fel.  
 
 

5.3 Inloggning 
 
Man kan säga att hemsidan är uppdelad i två delar, en del som alla besökare har tillgång till 
och en skyddad del som kräver särskild behörighet. Den skyddade delen är till för 
administratörerna av webbplatsen och är endast synlig efter att man loggat in med ett specifikt 
användarnamn och lösenord. 
 Från början fanns tankar på att dela in inloggningsfunktionen i tre behörighetsgrupper; en 
för administratörer, en för frågebesvarare och en för frågeställare. Rätt snart därefter tänkte vi 
dock om. Juristpartner bedömde inte att en inloggningsfunktion för frågeställare var 
nödvändig vilket senare visade sig få konsekvenser på hur man ska föra ett kundregister, se 
vidare i kapitel 7.3.3. Vikten av ett bra kundregister var kanske inte heller helt klart i detta 
skede.    
 Tanken med en inloggningsfunktion för frågebesvarare var att de själva skulle kunna välja 
ut vilka frågor de vill svara på, men detta skulle kräva mycket aktiva frågebesvarare som ofta 
loggar in för att se vilka nya frågor som inkommit. Efter lite spekulationer kom vi fram till att 
detta antagligen bara skulle skapa merarbete för de olika parterna så därför beslutade vi oss 
för att endast ha en behörighetsgrupp för administratörer. Således är det administratörerna 
som styr hela webbplatsen och delar ut frågorna till rätt frågebesvarare eftersom de vet vilka 
specialområden de olika frågebesvararna har. 
 
 
5.3.1 Sessioner 
 
När administratören skriver in sitt användarnamn och lösenord jämförs de med dem som finns 
lagrade i tabellen ”anvandare”, se bilaga B3. Stämmer dessa överens loggas man in, i annat 
fall blir man varnad. 
 För att hålla reda på om en användare är inloggad används sessionsvariabler. Det är ett sätt 
för PHP att bevara användarinformation på servern medan användaren surfar runt på 
webbplatsen. Det fungerar på så sätt att ett unikt ID genereras för varje användare och en 
variabel skapas som lagrar användarinformationen. Denna variabel finns sedan kvar till dess 
att användaren loggar ut eller stänger webbläsaren. 
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För att få en session att starta när användaren ska logga in skrivs följande: 
 
 
<?php 
session_start(); 
$_SESSION[’sess_id’]=1; 
?> 
 

 
 
Överst på alla sidor som kräver att användaren är inloggad ska session_start() finnas med. När 
användaren sedan loggar ut vill man ta bort alla sessionsvariabler och för det finns det två 
funktioner. Session_unset() frigör alla sessionsvariabler som registrerats för sessionen medan 
session_destroy() förstör all data som har med sessionen att göra. För säkerhets skull har jag 
tagit med båda. 
 
 
<?php 
session_destroy(); 
session_unset(); 
?> 
 

 
 
Sessions är närbesläktat med det kanske mer allmänt kända begreppet cookies. De fungerar på 
liknande sätt men skillnaden är att cookies ligger kvar på användarens dator även efter att 
webbläsaren stängts. 
 
 

5.4 Automatisk e-postfunktion 
 
För att frågeställaren ska få reda på när dennes fråga har besvarats finns en automatisk e-
postfunktion på sidan. Syftet med det är att frågeställaren ska slippa gå in på webbplatsen 
varje dag för att se om något svar dykt upp. Svarstiden på frågor kan nämligen variera en hel 
del beroende på hur omfattande frågan är eller hur många andra frågor som ligger på tur. 
 Genom att använda funktionen mail() skickas ett meddelande till den angivna e-post-
adressen i samband med att frågan publiceras för allmänheten på webbplatsen.  
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Figur 6. E-postmeddelandet som skickas ut till frågeställaren när frågan besvarats och publicerats på 
webbplatsen. 
 
 
Koden som skapar det automatutskickade e-postmeddelandet ser ut på följande sätt: 
 
 
<?php 
$mailid = $listlank['id']; 
$mailemail = $listlank['email']; 
 
$body="Hej!<br /><br />Er fråga med svar är nu publicerad, gå in på:<br /><br /> 
<a href=\"http://www.juristpartner.se/visa.php?id=$mailid\"> 
http://www.juristpartner.se/visa.php?id=$mailid</a><br /><br /> 
Observera att nya frågor ställs via hemsida samt att du inte kan svara på<br /> 
detta mail.<br /><br /> 
MVH<br />SVENSK JURISTPARTNER"; 
 
$headers = "From: noreply@juristpartner.se \r\n";  
$headers.= "Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 ";  
$headers .= "MIME-Version: 1.0 ";  
mail($mailemail, "Er fråga har besvarats!", $body, $headers); 
?> 
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6 Utveckling av webbplatsens design 
 
Ganska snart efter att jag fått igång databasen och sett att kommunikationen fungerade 
började jag att bygga på sidornas utseende. Ett av delmålen som sattes upp i 
kravspecifikationen var just att skapa en ny, enkel och stilren design för webbplatsen. Från 
början hade jag tankar på att styra upp designen först i slutskedet av arbetet, men de tankarna 
slopades snabbt. För min del underlättades arbetet med webbplatsens funktionselement om 
sidornas design såg ut ungefär som de var tänkta att göra i slutprodukten. Därav växte de båda 
bitarna fram parallellt. 
 
 

6.1 Designförslaget 
 
Till vem riktar sig webbplatsen? 
Den typiske besökaren är svårdefinierad. Med största sannolikhet är besökaren en man eller 
kvinna mellan 15 och 75 år som förstår svenska och som vill lära sig mer om lagar och 
juridik. 
 
Webbplatsen bör ge ett intryck som stämmer överens med vad besökaren förväntar sig av 
innehållet. Eftersom den typiske besökaren är svårdefinierad borgar det för att ge 
webbplatsen ett tämligen neutralt utseende. Språkbruket är anpassat så det är vänligt och 
konkret vilket också är viktigt för att behålla rätt grad av trovärdighet hos besökarna. 
  
Vad vill besökaren göra när denne kommer till webbplatsen? 
Webbplatsen handlar om juridik och den typiske besökaren är där för att finna svar på en 
juridisk fråga. Först gör besökaren antagligen några sökningar på nyckelord i hopp om att 
finna en tidigare besvarad fråga inom det önskade området. Om den inte finner något svar 
efter några sökningar går denne vidare för att ställa sin egen fråga.  
 
Majoriteten av besökarna är inte intresserade av att få några fantastiska visuella upplevelser 
utan vill istället ha tag på ren information som är lättläst. 
 
 

6.2 Layout 
 
Det fanns tre stycken tänkbara tillvägagångssätt att välja på för att skapa webbplatsens layout. 
 
• Ramar: Med ramar (frames) delar man in webbplatsen i olika fönster och varje fönster 

visar var sitt dokument. Att bygga upp den nya webbplatsen med frames var inte aktuellt 
då det finns många nackdelar med det. Bland annat kan det uppstå problem vid utskrift, 
listning i sökmotorer, bokmärken, upplösningar och länkningar mellan olika frames. 

 
• Tabeller: Det har tidigare varit, och är till viss del fortfarande, populärt att använda 

tabeller för att styra layout. Att använda sig av en tabell inuti en annan tabell som i sin tur 
också ligger en tabell kanske kan uppnå önskat resultat, men det är inte ett särskilt 
modifieringsvänligt sätt att gå till väga på. Normen idag lyder; använd endast tabeller för 
att visa tabeller och inget annat. Därav valdes även detta alternativ bort. 
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• Lager: Lager är det sätt som jag har valt för att skapa layouten på Juristpartners 
webbplats. Därför beskrivs det i en egen punkt, 6.3 Lager. 

 
 

6.3 Lager 
 
Ett lager är en del av en webbsida som behandlas som en oberoende enhet och innehållet i ett 
lager kan placeras ut var som helst på webbsidan. Genom att positionera och måttsätta olika 
lager i förhållande till varandra skapar de en helhetslayout. Vid lagerhantering används främst 
en tagg med namnet div. Det är en så kallad container och används för att omsluta olika 
områden i ett HTML-dokument. Genom div-taggen kan man även namnge områdena och då 
öppnas möjligheten att koppla in stilmallar på ett mycket effektivt sätt. 
 Den främsta orsaken till att jag valt att bygga Juristpartners webbplats med lager är att det 
bygger vidare på min tanke att styra hela webbplatsens utseende med en stilmall.  
 
Uppbyggnaden med lager visas på bilden nedan: 
 
 

 
 
Figur 7. Uppbyggnaden av layouten med hjälp av lager. 
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6.4 Navigering 
 
För att kunna navigera på webbplatsen behövdes någon typ av meny. Den första menyn jag 
lade in bestod av ett, till största del, redan färdigt JavaScript på drygt 150 rader. Orsaken till 
att jag ville ha en sådan meny var att den kändes både snygg och funktionell samt att den 
kunde innehålla många underrubriker. När man valde en huvudrubrik vecklades fält upp där 
alla underrubriker befann sig, liknande en huvudmeny i något datorprogram. Dock upptäckte 
jag efter ett tag att denna meny uppförde sig på olika sätt beroende på vilken webbläsare som 
användes. Underrubrikerna kunde t.ex. hamna bakom ett formulärfält så man inte såg texten 
och jag lyckades inte hitta någon lösning på detta vilket gjorde att jag fick slopa tankarna på 
JavaScript-menyn. 
 Istället beslutade jag mig för att bygga en egen meny genom att använda en HTML-lista i 
kombination med flitigt användande av CSS. Resultatet blev ett fliksystem som bara behövde 
en bråkdel så mycket kod som JavaScript-varianten. Fliksystemet kändes helt klart mer 
stilrent och man kan enkelt modifiera utseendet direkt från stilmallen. 
 Nackdelen med denna meny är att det inte finns några underrubriker i själva menyn. Efter 
några bortprioriteringar och sammanslagningar av rubriker kom vi fram till vilka 
huvudrubriker som var mest väsentliga och fick då till ett lämpligt upplägg av menyn. 
 
 

 
 
Figur 7. Huvudmenyn som består av flikar. 
 
 

6.5 Logotype 
 
Ett flertal olika logotyper hade tagits fram åt Svensk Juristpartner av en annan student vid ett 
tidigare tillfälle. Efter att ha lagt in samtliga och vridit och vänt på dem så valdes till slut 
denna: 
 
 

 
 
Figur 8. Logotypen som används  är framtagen av Anna Svensson (annsv718) GDK1 HT2006. 
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7 Avslutande diskussion 
 
Den avslutande delen tar upp några av de problem som uppstod under arbetets gång. Jag 
jämför även resultatet med den kravspecifikation som jag arbetade efter för att se om 
målsättningarna uppfylldes. Huruvida jag kunde ha löst vissa delar på andra sätt och vad som 
skulle kunna införas på webbplatsen vid ett framtida tillfälle behandlas också. Slutligen finns 
en del där jag reflekterar över hur hela arbetet med webbplatsen har varit. 
 
 

7.1 Problem 
 
Eftersom jag inte tidigare arbetat med PHP och SQL uppstod en del problem under arbetets 
gång, men det mesta har kunnat lösas relativt snabbt tack vare all information som finns att ta 
del av på Internet. 
 Redan från början hade jag bestämt mig för att designen av sidan skulle styras från en 
extern stilmall. Orsaken till det var att jag aldrig tidigare utnyttjat den fulla potentialen av 
stilmallar. Jag hade även satt som personligt mål att samtliga sidor skulle klara av 
valideringen på W3C’s webbplats. För att klara valideringen är man som jag förklarat i punkt 
3.1.1 tvungen att använda sig av endast standardiserade uttryck. Vissa äldre attribut som jag 
är van vid är inte tillåtna eller rekommenderade att använda längre vilket medförde att jag 
blev tvungen att leta rätt på nya tillvägagångssätt för att skapa önskade funktioner.  
 
Några exempel på uttryck som jag fick ta fram godkända alternativ till: 
 
 
Öppna länk i nytt fönster (gamla sättet):  
<a href=”link.php” target=”_new”>link</a> 

 
Öppna länk i nytt fönster (nya sättet):  
<a href=”link.php” onclick=”window.open(this.href); return false;>link</a> 

 
Ingen ram runt bilder (gamla sättet): 
<img src=”bild.gif” border=”0”> 

 
Ingen ram runt bilder (nya sättet): 
a img.block {border: none;} 
<img src=”bild.gif” class=”block”> 

 
 
Ett annan del jag fastnade på berör förhandsgranskningen av formulärdata. På 
administreringssidan vill man i vissa fall kunna uppdatera en redan publicerad fråga. 
Förhandsgranskningen måste då kunna visa den text som finns lagrad i databasen samtidigt 
som den ska visa den nya texten som användaren uppdaterar. Detta tog en hel del tid att lösa 
men visade sig mestadels bero på bristande koll på vilken variabel som skulle användas på 
vilket ställe. 
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7.2 Uppföljning 
 
Den färdiga webbplatsen uppfyller de flesta av de högst prioriterade målen som sattes upp vid 
examensarbetets start. Implementeringen av vissa delar har dock fört med sig att funktioner 
som vi inte tänkte på från början var tvungna att skapas. Ett par exempel på sådana är den 
automatiska konverteringen av webblänkar och e-postadresser och möjligheten att skriva 
nyhetsinlägg genom administrationsdelen. På grund av detta har det inte funnits tid att åtgärda 
några av deluppgifterna med lägre prioritetskrav. Man kan säga att vissa av de ursprungliga 
målen fick lägre prioritetskrav då flera av de nya funktioner som uppkom under arbetets gång 
bedömdes som högre prioriterade. 
 
 
Nedan följs kravspecifikationens (Bilaga B1) delmål upp.  
 
Mål 1 - Formulär för att ställa frågor: 
Ett formulär för att ställa frågor finns. Vissa formulärfält är obligatoriska och genomgår även 
en validering för att minska risken att felaktiga inmatningar skickas iväg. Det finns även 
möjlighet att förhandsgranska frågan innan man skickar iväg den. 
 
 
Mål 2 – Sökning på webbplatsen bland publicerade frågor: 
Från webbplatsen kan man söka bland alla publicerade frågor, dels genom sökord, dels genom 
att välja kategori. 
 
 
Mål 3 – Inloggning via webben: 
Endast administratörer kan logga in via webbplatsen. Där finns alla frågor tillgängliga för 
redigering. Som inloggad kan man även skriva nyheter och ändra lösenord. En funktion som 
automatiskt omvandlar epost-adresser och hemsidor till klickbara länkar har också lagts till 
för att underlätta för administratören. Ett automatgenererat epost-meddelande skickas till 
frågeställaren när dennes fråga blivit publicerad. 
 
 
Mål 4 – Ny design: 
Webbplatsens nya design är uppbyggd med lager och har getts ett neutralt och stilrent 
utseende. Klickar man på en fråga länkas man till den aktuella frågan och inte till sidans topp 
som tidigare var fallet. Eftersom jag valt att använda stilmallar kan förändringar av designen 
lätt utföras.  
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7.3 Fortsatt arbete 
 
Det är flera delar av detta projekt som jag nu i efterhand inser skulle kunna ha gått att göra på 
andra sätt än just de som jag har valt. Samtidigt finns det inga lösningar som är helt rätt eller 
helt fel så länge de olika delarna fungerar som man vill. Det finns dock några delar av 
webbplatsen som i dagsläget inte är optimalt utvecklade eller implementerade alls, men som 
vid ett framtida tillfälle skulle kunna bli det. Några sådana förslag listas nedan: 
 
 
7.3.1 Hantering av annonser 
 
Det fanns ett önskemål från Juristpartner om att införa ett system för att hantera annonser. 
Deras tanke var att man genom administreringsdelen ska kunna välja vilka annonser som just 
för tillfället ska vara synliga. Detta har dock inte implementerats än men skulle kunna vara en 
punkt att lägga till i framtiden om man kan enas om vissa förutsättningar som bildstorlekar 
och länkar.   
 
 
7.3.2 Databasens uppbyggnad 
 
I databasen har jag valt att dela upp de inkomna respektive besvarade frågorna i separata 
tabeller. Detta för att jag tyckte att man fick bättre överblick när man behandlade innehållet, 
samt att vid tillfället när databasen skulle skapas rådde det viss osäkerhet kring hur den som 
skriver in frågorna kommer gå till väga. Ett alternativ till separata tabeller kunde ha varit att 
ha en gemensam tabell för alla frågor där man har en tillägnad kolumn för att markera vilka 
frågor som är besvarade. På detta sätt skulle man möjligtvis kunna öka effektiviteten i 
databasen men knappast till den grad att det blir märkbart för den vanlige användaren. 
 Om hela webbplatsen vid framtida tillfälle skulle byggas ut med flera funktioner är en 
förändring av databasen nödvändig. 
 
 
7.3.3 Kundregister 
 
Eftersom vi valde att inte ha en inloggningsfunktion för frågeställare försvinner möjligheterna 
att föra ett vettigt register över dem. Så som det är nu skriver frågeställaren in sina 
personuppgifter vid varje ställd fråga vilket för med sig att även personuppgifterna blir 
lagrade i databasen vid varje ställd fråga. Med en inloggningsfunktion för frågeställare skulle 
personuppgifterna endast lagras en gång i samband med registrering på webbplatsen. Sedan 
kan man naturligtvis spekulera i hur många frågeställare det är som återkommer med flera 
frågor. 
 
 
7.3.4 Förbättrad sökfunktion 
 
Sökfunktionen på webbplatsen är en del som skulle kunna utvecklas för att klara mer 
komplexa sökningar. När man idag söker efter en fråga på webbplatsen behandlas sökordet 
som en sammanhängande sträng av tecken. Om sökorden kunde tolkas som mindre 
beståndsdelar skulle man kunna få fler träffar på sökord som inte stämmer exakt. 
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7.4 Slutsats 
 
Projektet med att utveckla en ny webbplats åt Juristpartner har varit mycket lärorikt. Det har 
många gånger varit riktigt roligt att arbeta förutom när man kört fast på någon del. Under 
arbetets gång har kunskaper från flera kurser på universitetet varit till nytta, framför allt inom 
Internetteknik, dokumentstrukturer och databaser. Kunskaper om HTML och CSS hade jag 
sedan tidigare men PHP och SQL var för mig nya områden. Arbetet med webbplatsen har 
inneburit att ett gammalt intresse vaknat till liv igen och det är ytterst troligt att jag kommer 
skapa fler webbsidor i framtiden som innefattar PHP och SQL. Jag har lärt mig hur de olika 
språken samverkar och att mycket av dagens webbplatser med forum, gästböcker och 
administreringsfunktioner är uppbyggda på ungefär samma sätt. 
 Kommunikationen med min kontaktperson på Juristpartner har fungerat mycket bra. Det har 
inte förekommit någon djupare diskussion om de rent tekniska bitarna, men vad gäller 
webbplatsens helhet har det varit ett bra återförande och engagemang som gjort att arbetet har 
gått framåt.  
 Dagens Internet utvecklas snabbt och nya standardiserade tekniker dyker upp då och då. Det 
krävs att man förnyar utseendet på sin webbplats med jämna mellanrum för att innehållet ska 
kännas fräscht hos besökarna. Jag är nöjd med vad jag åstadkommit och Juristpartner verkar 
vara det med. Jag hoppas att de får nytta av den nya webbplatsen. 
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Bilagor 
 
 

B1 Kravspecifikation 
 
1. Formulär för att ställa frågor 
• Obligatoriska fält måste vara ifyllda för att kunna gå vidare, såsom namn, efternamn, 

adress, e-post, meddelandefält (något måste ju vara ifyllt). 
• Icke obligatoriska fält; företag, tel.nr, rullist för att välja område. 
• Uppgifter överförs direkt till kundregistret. 
• Ruta att kryssa i om att man accepterar användarvillkoren (länk till dessa). 
• Säkerheten måste vara 100% vid överförandet av informationen. 
 
2. Sökning på webbplatsen i tidigare frågor och svar 
• Sökruta som möjliggör sökning på enskilda ord och efter våra ämnesområden. 
 
3. Inloggning via webben, dels för frågebesvarare, dels för frågeadministratör 
• Frågebesvarare ska kunna lämna sitt svar på webben, genom att först få möjlighet att 

förhandsgranska det, kanske en särskild ruta med länkar. 
• Fråge/webbadministratören ska sedan kunna logga in på webben och kontrollera de 

angivna svaren och sedan kunna publicera dem direkt. Kanske kan man koppla denna 
funktion till kundregistret samt att ett automatiskt svar skickas om att frågan är publicerad. 

 
4. Ny design 
• Som det är nu kan vi bara från första sidan länka till en annan sidas topp, det vore bra när 

man från första sidans länkar till senast besvarade frågor länkar direkt till just den fråga 
som avses. 

• Överhuvudtaget göra om sidan så att den ser mer professionell ut. 
• Bättre system för annonser. 
 
 
 
 
5. Test- och planeringsverktyg 
• Vad för juridiskt skydd behövs i en given familjesituation? 
• Vad behövs om man är sambos? Eller en tjänst för att genomföra bodelning. 
 
6. Inloggning på konsult.juristpartner.se för inkassoklienter 
• De ska i princip kunna lägga in fordran själva och få det som går att räkna fram 

automatiskt gjort direkt, dröjsmålsränta m.m. 
 
 
 
Ledord: stilrent, användarvänligt, pedagogiskt samt säkert 
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B2 Skiss 
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B3 Databasens tabeller 
 

 
Tabell: anvandare 
 

 
Tabell: nyheter 
 

 
Tabell: inkomna_fragor 
 

 
Tabell: fragor 
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B4 Skärmdump: Startsida 
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B5 Skärmdumpar: Admin 
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