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Sammanfattning 

Den här rapporten beskriver arbetet med att skapa en databas, en hemsida samt en produktkatalog 

åt Flack bygg- och industripartner . Syftet med arbetet är att skapa en databas som är enkel att 

hantera där alla produkter skall finnas med. Hemsidan ska vara till för kunderna och vara uppbyggd 

på ett enkelt men professionellt sätt med den senaste tekniken och webbstandarden. 

Produktkatalogen ska tryckas på papper och fungera som en traditionell katalog. 

Under projektets gång skapades först skisser på databasen för att sedan skapa den riktiga databasen 

med hjälp av phpMyAdmin och MYSQL. När databasen var klar skapades en hemsida med PHP, SQL, 

XHTML och CSS. Katalogen skapades med XML som grund där alla information angående 

produkterna fanns. Sedan skapades ett XSL-FO dokument som innehöll XSLT.  

Arbetet resulterade i att mallarna för hemsidan och katalogen är klara. Återstående arbete innebär 

att ordna layouten på hemsidan och katalogen samt fylla databasen med alla produkter. 

Rapporten tar inledningsvis upp bakgrunden och syftet med arbetet . Därefter kommer teorin bakom 

de programspråk som användes förklaras för att läsaren skall få en bild av hur de fungerar. Sedan 

kommer utförandedelen som beskriver hur arbetet har gått till. Rapporten avslutas med slutsats 

samt funderingar inför framtida arbete.  
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1. Inledning 

Följande rapport är ett examensarbete för medie- och kommunikationsteknik vid institutionen för 

teknik och naturvetenskap (ITN), Linköpings universitet. Arbetet är ett uppdrag av Flack Bygg- & 

Industripartner AB som har sitt huvudkontor i Örebro.  

Examensarbetet går ut på att skapa en databas, en hemsida samt en produktkatalog över deras 

sortiment.  Katalogen ska kunna uppdateras på ett enkelt sätt så att personal på företaget ska kunna 

skapa en katalog med senaste sortiment, vilket även gäller för hemsidan. 

Utbildningen har varit till stor nytta för examensarbetet, speciellt gällande skapandet av databasen 

samt webbpublicering. För att skapa katalogen har kunskapen inskaffats genom att läsa relevanta 

böcker samt uppsökande av information genom Internet.  

1.1. Bakgrund 

Flack Bygg- & Industripartner AB är ett företag som säljer förbrukningsmaterial till byggföretag i 

Örebro och Stockholm. Konceptet går ut på att köpa in material från de bästa leverantörerna och 

sälja vidare till mindre byggen med en mer personlig service. Företaget har även ett eget sortiment 

som bland annat innehåller sågblad och arbetshandskar.  

Företaget har ingen bra överblick över deras nuvarande sortiment då de använder andra företags 

kataloger vilket inte ger en bra bild av sortimentet. De saknar en databas över sortimentet. 

Än så länge finns ingen katalog eller hemsida över produkterna vilket gör det svårare för kunderna 

att se vad det finns för sortiment.  

1.2. Syfte 

Syftet är att först skapa en relationsdatabas som ska fungera som bas både för katalogen och för 

hemsidan. Databasen ska ha en enkel uppbyggnad så att personalen på företaget snabbt ska kunna 

sätta sig in i hur den fungerar och kunna editera den. Det ska gå att lägga till och ta bort produkter 

och även editera kategorier utan att databasen måste göras om helt.  

Sedan ska en hemsida skapas. Hemsidan ska visa alla produkter och måste därför automatiskt hämta 

alla produkter från databasen och visa dessa utan att personalen måste ändra i kod.  

Till sist ska en katalog över hela sortimentet skapas. Katalogen ska enkelt kunna uppdateras varje 

gång företaget vill trycka en ny katalog. Katalogen måste därför automatiskt hämta informationen 

från databasen och skapa en layout som sedan kan redigeras så att kunden får den katalog som 

önskas.  
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Syftet är också att uppfylla de mål som är uppsatta tillsammans med företaget. 

• Skapa en databas över alla produkter som finns i företaget. Personalen ska på ett enkelt sätt 

lägga till och ta bort produkter i databasen. 

• Skapa en hemsida som visar alla produkter i sortimentet. Hemsidan ska automatiskt 

uppdateras när en ny produkt läggs till eller tas bort utan att personalen ska behöva ändra 

något i koden. 

• Skapa en tryckbar katalog som ska innehålla en automatisk innehållsförteckning samt alla 

produkter. Katalogen ska ha känslan av ett professionell bygghandels företag. 

1.3. Struktur 

Rapporten inleds med en teoridel som beskriver den programvara och programspråk som har 

använts under projektet. Detta för att ge läsaren en inblick om hur teorin fungerar. Därefter kommer 

en metodbakgrund som beskriver vilka idéer som togs fram, vilka kunskaper som behövdes samt hur 

strukturen på arbetet skulle bestämmas. Efter metodbakgrunden kommer utförandedelen där 

arbetet beskrivs för de olika områdena. Sedan kommer en resultat del där målen följs upp och även 

hur arbetet har gått mer generellt. Till sist finns en slutsats samt lite om hur framtiden kan se ut för 

detta projekt. 

2. Teori och programvara 

2.1. HTML, XHTML och CSS 

HTML (HyperText Markup Language) är inget programmeringsspråk utan standard för att strukturera 

hur text och annan media ska uppföra sig på till exempel en hemsida. Ett HTML dokument består av 

flera element. Ett element är uppbyggt av en starttagg och en sluttagg men kan även bestå av en 

enda tagg som i sig innehåller start och slut. Detta kallas för en tom tagg. I starttaggen kan det finnas 

attribut som tillexempel teckensnitt.  

XHTML (Extensible HyperText Markup Language) är en vidareutveckling av HTML men är inte en ny 

version av HTML utan är ett separat språk. Det som skiljer dessa två språk är att XHTML har mer 

regler som måste följas för att kunna validera som ett XHTML dokument. Ett XHTML dokument 

måste vara mer välformaterad än ett HTML dokument och med detta menas att varje tagg måste 

stängas samt att taggarna måste komma i rätt följd vilket inte är nödvändigt med HTML.  

Det går i dag att skapa hemsidor som är HTML men det säkraste är att använda XTML då det är den 

senaste standarden och kommer används som standard för skapandet av hemsidor i framtiden. 
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För att få en bra hemsida ska inte utseendet definieras i XHTML dokumentet utan i en separat 

stilmall. Stilmallen består tillexempel av en CSS (Cascading Style Sheets) fil som bestämmer hur 

utseendet på det tillhörande XHTML dokumentet ska se ut.  

Ett CSS dokument innehåller inte information om vad som ska finnas på hemsidan utan bara hur den 

ska se ut så som teckensnitt, färger, justering av innehålet med mera.  En CSS fil kan styra flera olika 

XHTML dokument. En ändring i CSS dokumentet ändrar justeringen på alla sidor automatiskt.  Detta 

gör att koden i ett XHTML dokument minskar och laddningstiden för en webbläsare minskar även om 

det är flera XHTML dokument per hemsida. 

2.2. Databaser och SQL 

En databas är en samling av en eller flera tabeller som innehåller information om en viss sak. Det kan 

vara en tabell över all personal som jobbar på ett kontor eller alla adresser i en stad.  En modern 

databas är oftast en relationsdatabas vilket innebär att tabellerna har relationer med andra tabeller i 

samma databas.   

En relation kan beskrivas som att två tabeller har samma attribut och länkas samman genom detta 

attribut. På så sett kan information från olika tabeller länkas ihop till en och samma tabell. Det kan till 

exempel vara en tabell med personalens information och en tabell med information om varje adress. 

Attributet som länkar tabellerna tillsammans kan tillexempel vara Adress, detta finns i båda tabeller.  

Programvaran som har använts i detta projekt är MYSQL som är en databashanterare och hanterar 

informationen i databasen. För att kunna använda MYSQL måste Webbserven kunna hantera och 

innehålla en installation av en MYSQL version. 

När det finns en tillgänglig relationsdatabas på servern måste informationen hämtas från databasen, 

detta sker med SQL. SQL fungerar genom att det ställs frågor till databasen där information hämtas 

beroende på vilken fråga som ställs. Informationen kan hämtas exakt som den är eller så kan man 

modifiera informationen genom olika operationer så som att räkna ihop vissa kolumner eller sortera 

den hämtade informationen på ett visst sätt.       

2.3. PHP 

PHP (Hypertext PreProcessor) är ett skriftspråk som vanligtvis körs på en webbserver för att generera 

dynamiskt innehåll som till exempel en databas till en hemsida. PHP används för att kontakta 

databasen och hämta ut informationen från den. PHP kan skrivas i samma dokument som XHTML 

men med skillnaden att PHP använder en speciell start (<?php) och sluttag (?>). Om PHP används ska 

dokumentet få filnamnstilägget php även om det är blandad PHP/XHTML.  
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För att kunna köra PHP dokument måste det finnas en webbserver som klarar PHP, detta kan 

installeras på en vanlig persondator eller så finns det webbhotell som har stöd för PHP. 

PHP används främst med en koppling till en databas. Det är enkelt att koppla till databasen och 

sedan hämta information.   

2.4. XML, XSLT och XSLT-FO 

XML (Extensible Markup Language) är en annan form av språk likt XHTML. XML används till många 

olika områden såsom hemsidor, tryckt media med mera. Eftersom XML är en standard för hur data 

ska presenteras kan samma XML dokument användas till att utgöra grunden för olika 

användningsområden.  

Ett XML dokument innehåller alltid en rot tag och sedan ett antal barn som sedan kan ha egna barn.  

Det är viktigt att komma ihåg att XML inte är ett programmeringsspråk utan bara en standard för hur 

ett dokument med information ska vara uppbyggd.  

XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformation) är en XML applikation för att specificera regler 

där ett XML dokument är omvandlat till ett annat XML dokument, ett XSLT dokument. Skillnaden 

mellan ett XML och ett XSLT dokument är att XSLT innehåller mallar för hur innehållet ska se ut och i 

vilken ordning informationen ska skrivas ut.  

XSLT – FO (eXtensible Stylesheet Language Formatting Objects) är ganska likt CSS men med en stor 

skillnad. Med XSL-FO beskrivs exakt ut dokumentet ska se ut och uppföra sig.  Det finns element för 

att beskriva sekvensen av sidor, texten på sidan, grafik så som bilder och även definitionen av hur en 

sida ska vara tillexempel ett A4 format med marginal i kanterna.  

Oftast används inte XSLT och XSL-FO separat utan sätts samman till ett XSL dokument. Först kommer 

XSL-FO delen som då beskriver detaljerna om uppbyggnaden av sidorna. Sedan kommer mallarna för 

hur innehåller i XML dokumentet ska skrivas ut på sidorna.   

XSL dokumentet kan sedan bli ett HTML dokument om informationen ska bli en hemsida eller till 

exempel som en PDF om informationen ska lämnas in för tryck.  

3. Metodbakgrund 

3.1. Idéer 

Innan arbetet med katalogen och hemsidan kunde börja fanns det några frågetecken som behövde 

rätas ut innan arbetet kunde starta. Det största frågetecknet var ganska givet. Vad skulle göras? Hur 
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skulle katalogen och hemsidan se ut? I vilket språk skulle de skrivas? Andra frågor rörde om arbetet 

skulle genomföras på kontoret i Örebro eller någon annanstans.  

Arbetet började med att samtala med företaget i Örebro. De första samtalen handlade om att 

diskutera igenom vad de ville ha och vad som skulle kunna genomföras. Det var givande samtal där 

många idéer och synpunkter kom fram.  

Eftersom företaget inte hade så stor kunskap om den tekniska biten av arbetet blev examinatorn en 

viktig del som skulle bidra med den tekniska bakgrunden, speciellt angående databasen. Detta var till 

en början invecklat eftersom det var svårt att bolla tekniska lösningar med företaget som skulle 

använda den färdiga produkten. 

De första samtalen med examinatorn handlade om hur databasen skulle designas. Databasen skulle 

vara så enkel som möjligt och den skulle kunna användas till både hemsidan och katalogen samtidigt. 

Det skulle även vara enkelt att lägga in och ta bort produkter i databasen. Därför beslöts det att 

använda administrationsgränssnittet phpMyAdmin för att administrera databasen.   

För att skapa hemsidan tyckte alla parter att det var bäst att använda PHP och SQL för att hämta 

informationen från databasen och med XHTML och CSS skapa hemsidan. Eftersom hemsidan bara 

skulle innehålla information och inte skulle fungera som en webbshop beslöts att säkerheten inte var 

prioriterad. En annan viktig sak med hemsidan var att personalen på företaget inte skulle behöva gå 

in och ändra i koden för att uppdatera med nya produkter.  

Språket som skulle användas för att skapa katalogen blev XML i kombination med XSLT och XSL-FO 

dels för att XML är ett bra språk på att hantera en stor mängd information. XSLT och XSL-FO är bra 

för att skapa autogenerade sidor som kan används till en katalog. 

Att använda XML i kombination med XSLT och XSL-FO kom fram efter att ha samtalat både med 

examinatorn men även med andra studenter som tipsat om hur bra och effektivt XML kan vara. 

Eftersom erfarenheten om dessa språk inte fanns där från början var det osäkert om detta verkligen 

skulle vara det bästa eftersom det skulle krävas en del att lära sig i ett helt nytt språk. 

3.2. Kunskap och inlärning 

När arbetet med idéerna var klara började arbetet med att se över kunskaperna om varje del av 

projektet. Det kändes som att kunskaperna angående databaser, PHP, XHTML och CSS var goda med 

tanke på erfarenheterna från utbildningen då många av projekten har gått ut på dessa språk.  
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Problemet var att det inte fanns några kunskaper angående XML, XSLT och XSL-FO. Nu fanns det två 

alternativ, antingen hittas en annan lösning till dessa där kunskapen finns eller så måste dessa språk 

läras in. Efter lite forskning kring olika språk insågs ganska snabbt att enda sättet var att lära sig. 

En bok om dessa språk införskaffades och efter att ha läst igenom de relevanta kapitlen lades 

grunderna. En annan viktig källa var internet. Där finns tutorials och exempel på hur allt fungerar och 

istället för bara teori, fås även en uppfattning hur allt fungerar i kod. 

3.3. Struktur av arbetet 

Istället för att jobba på plats hos företaget kunde arbetet bedrivas hemma eller på skolan, detta 

berodde främst på att personalen i Örebro inte skulle kunna hjälpa till med den tekniska biten utan 

kom med kontinuerliga synpunkter.  

Det som behövdes i arbetet var en dator som kunde fungera som en server för att köra PHP och 

databasen. Sådan programvara införskaffades tidigt och efter det fanns det inga restriktioner på 

arbetsplatsen. 

4. Utförande 

4.1. Databasen 

4.1.1. Design av databasen 

Det första steget var att skapa en design över hur relationsdatabasen skulle se ut. Detta skedde 

genom att skissa upp hur databasen skulle se ut på papper. Efter några försök att komma på en 

design hittades en bra lösning som kunde användas.  

4.1.2. Skapandet av databasen 

När designen var klar och databasen var normaliserad byggdes den upp med hjälp av phpMyAdmin 

som är ett gränssnitt för att skapa och redigera databaser. Databashanteraren som användes var 

MYSQL. 

Anledningen till att MYSQL användes som databashanterare var att det fanns en version av MYSQL 

på företagets webbhotell och att det är en bra och stabil databashanterare. Det finns olika 

databashanterare men erfarenheten med MYSQL spelade roll i valet.   

Databasen döptes till flack och är uppbyggt med 10 tabeller. Först skapades tabellen produktGrupp 

där alla kategorier lades in. Tabellen består bara utav ett unikt produktGruppNamn och det är 

namnet på den kategori varje produkt är indelad i. 



 

 Sedan tillkom tabellen produkter

gemensamt att de har ett namn, en bild, allmän information om produkten samt till vilken kategori 

den tillhör. Denna tabell är i relati

produktGruppNamn.  

Varje produkt kan ha flera olika artiklar som har unika värden på diverse attribut så som dimension, 

ytbehandling och så vidare. Därför skapades en tabell för varje kategori, tabellerna 

bits_hylsor, bygg_stålinfästning

Varje tabell har den primära nyckeln 

samt till produktGrupp genom attributet

kategori istället för att ha en tabell med alla artiklar är för att varje kategori innehåller många unika 

attribut som bara finns i den kategorin. Skulle det bara finnas en stor tabell för alla arti

databasen innehålla alldeles får många fält som har värdet NULL

överskåda alla artiklar. 

4.1.3. Inmatning av data

Nu finns det en databas men för att kunna göra något 

lades det till falska produkter som inte existerade bara för att kunna testa om databasen fungerade 

samt för att använda till de tilltänkta delarna. Till att 

phpMyAdmin. Först loggar användaren in på sitt konto och därefter väljs vilken databas som skall 

produkter som ska innehålla varje produkt i sortimentet där alla har 

gemensamt att de har ett namn, en bild, allmän information om produkten samt till vilken kategori 

den tillhör. Denna tabell är i relation med föregående tabell med det gemensamma 

Varje produkt kan ha flera olika artiklar som har unika värden på diverse attribut så som dimension, 

ytbehandling och så vidare. Därför skapades en tabell för varje kategori, tabellerna 

stålinfästning, flack-produkter, plugg_förankning och trä_skivinfästning

Varje tabell har den primära nyckeln ArtNummer och är i relation till produkter genom 

attributet produktGruppNamn.  Anledningen att ha en tabell för varje 

kategori istället för att ha en tabell med alla artiklar är för att varje kategori innehåller många unika 

inns i den kategorin. Skulle det bara finnas en stor tabell för alla arti

år många fält som har värdet NULL och dessutom skulle det bli svårt att 

Figur 1 Designen av databasen. 

Inmatning av data 

Nu finns det en databas men för att kunna göra något måste den innehålla information, från början 

lades det till falska produkter som inte existerade bara för att kunna testa om databasen fungerade 

ända till de tilltänkta delarna. Till att mata in data i databasen användes 

phpMyAdmin. Först loggar användaren in på sitt konto och därefter väljs vilken databas som skall 
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innehålla varje produkt i sortimentet där alla har 

gemensamt att de har ett namn, en bild, allmän information om produkten samt till vilken kategori 

on med föregående tabell med det gemensamma fältet 

Varje produkt kan ha flera olika artiklar som har unika värden på diverse attribut så som dimension, 

ytbehandling och så vidare. Därför skapades en tabell för varje kategori, tabellerna döptes till Beslag, 

_skivinfästning .  

genom produktNamn 

.  Anledningen att ha en tabell för varje 

kategori istället för att ha en tabell med alla artiklar är för att varje kategori innehåller många unika 

inns i den kategorin. Skulle det bara finnas en stor tabell för alla artiklar skulle 

och dessutom skulle det bli svårt att 

 

den innehålla information, från början 

lades det till falska produkter som inte existerade bara för att kunna testa om databasen fungerade 

mata in data i databasen användes 

phpMyAdmin. Först loggar användaren in på sitt konto och därefter väljs vilken databas som skall 
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användas. Sedan väljs den tabell där informationen skall läggas in i. Nu är det bara att skriva in den 

informationen som skall finnas med.  

4.1.4. Hämtning av data 

För att få ut information från databasen till XML dokumentet samt XHTML dokumentet behövs SQL. 

Det som ska finnas med i både katalogen och hemsidan är produktens namn, bild, dess information 

samt dess unika artiklar och attribut. Nu ligger detta i två olika tabeller och för att sammanfoga detta 

så att det blir en och samma används operationen JOIN. JOIN sammanfogar två tabeller med villkoret 

att det måste finnas ett attribut som har samma namn.  I detta fall är det produktNamn från 

produkter samt en av de 7 kategorierna.  När en SQL-förfrågan är utförd bildas en temporär tabell 

som innehåller svaret på frågan.  

 

Figur 2 Exempel på hur en SQL- förfrågan ser ut. 

4.2. Hemsida 

Eftersom företaget inte hade någon existerande hemsida som kunde utvecklas. Fanns det mer plats 

för egen kreativitet. Tanken med hemsidan var i första hand att ge kunderna en bra och enkel 

överblick över sortimentet. 

Först skapades en enkel hemsida som skulle fungera som testsida för hur produkterna skulle 

genereras från databasen.  En sida med HTML och CSS byggdes upp, ingen fokus på design och 

utseende lades ner.  

Med hjälp av PHP och SQL hämtades informationen från databasen som sedan skulle presenteras på 

hemsidan.  Varje kategori fick ett eget PHP dokument som var uppbyggt så att varje produkt var ett 

fristående block som kunde redigeras. Varje gång en ny produkt tillkom med tillföljande attribut 

skapades således ett nytt block.  

Det finns olika språk för att hämta data från en databas men faktorn att erfarenheten av de andra 

förutom PHP och SQL inte fanns där spelade stor roll i beslutet. Nu används två språk där 

erfarenheten finns och istället för att lägga tid på att lära sig ett nytt så lades mer tid på att skriva bra 

kod.  

SELECT  produkter.produktNamn,  produkter.Information, produkter.Bild, bits_hylsor.ArtNummer, bits_hylsor.Benämning, bits_hylsor.Dim   

FROM produkter JOIN bits_hylsor ON produkter.produktNamn = bits_hylsor.produktNamn  

 ORDER BY produkter.produktNamn, bits_hylsor.produktNamn 
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För att minska på mängden kod som blir när varje PHP dokument innehåller en del kod som gör 

samma sak i varje dokument skapades ett generellt PHP dokument som tar hand om den del som är 

lika för alla dokument. Innehållet i filen som heter generellProdukt.php beskriver hur hämtningen 

från databas till hemsidan hanteras.  

Problemet med informationen som fås från databasen är att varje rad i den nya tabellen innehåller 

namn, bild, information och dess attribut. Istället för att skriva ut namn, bild och information varje 

gång ska detta bara skrivas ut en gång per produkt. Det som gjordes i detta fall var att ta med lite 

olika villkor i koden med hjälp av en så kallad if sats, som kollade om namnet redan fanns så skulle de 

tre attributen inte skrivas ut förrän det blev en ny produkt.   

Först skapades en tabell som hade en rad med namnet och sedan en ny rad som innehöll en kolumn 

med informationen samt en kolumn med bilden. Detta utgjorde grunden för varje produkt i 

sortimentet.  Varje produkt kunde sedan ha flera artiklar med medföljande attribut som skrevs ut i 

samma tabell. Varje artikel fick en egen rad där artikelnumret samt de andra attributen fick varsin 

kolumn.  

 

Figur 3 En bild på hur en produkt ser ut. 

 

Ett annat problem var att endast skriva ut de attribut som inte innehöll några NULL värden. Eftersom 

det fanns många olika artiklar i varje kategori i databasen fick en del artiklar NULL värden. För att 

undvika detta loopades varje artikel igenom för att kolla om den innehöll något NULL värde. Om 

detta inträffades skulle dess attribut inte skrivas ut.  
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Figur 4 Hanteringen av NULL värden 

Hemsidans produktdel är uppdelad i kategorier, detta för att användaren ska få en bra överblick över 

sortimentet.  När en kategori väljs kommer det fram en lista på alla produkter som finns i den 

kategorin. Detta är en form av innehållsförteckning men istället för att visa vilken sida en viss produkt 

är på så kan användaren klicka på den önskvärda produkten som sedan skickas till den del av sidan 

där produkten finns. Detta kallas för ankarlänkar och är till för sidor som har mycket innehåll, istället 

för att scrolla ner till produkten kommer man direkt till den som valts. 

 

Figur 5 En bild på hur listan med produkterna ser ut. 

Utöver produkterna finns även en presentation av företaget och dess historia samt en kontaktlista 

med deras adress och telefonnummer.  

4.3. Katalog 

4.3.1. Skapandet av XML dokumentet 

För att hämta informationen från databasen till ett XML dokument skapas ett PHP dokument som 

loopar igenom på samma sätt som med hemsidan. Skillnaden är att PHP dokumentet bara körs en 

gång i webbläsaren istället som för hemsidan körs det hela tiden. När PHP dokumentet har körts via 

en webbläsare genereras ett XML dokument med innehållet genererat från PHP dokumentet.   
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Figur 6 EN bild på hur XML dokumentet ser ut. 

XML dokumentet består av alla produkter som finns i sortimentet och i vilken ordning de kommer 

bestäms i PHP dokumentet.  Samma sak gäller här som för hemsidan. Varje artikel som har NULL 

värden ska tas bort och det görs på samma sätt, genom att loopa igenom varje attribut och 

undersöka om artikeln har några NULL värden. 

4.3.2. Skapandet av XSL-FO 

Sedan skapas XSL-FO dokumentet. I början av det så skapas en layout-master-set tagg som innehåller 

all information om vilka sidor som ska finnas med och dess utseende.  I projektets fall ska katalogen 

vara i A4 formatet vilket innebär en sidhöjd på 29,7 cm och en sidbredd på 21,0 cm. Eftersom 

katalogen ska tryckas likt en bok kommer det bli varannan höger- och vänstersida. Vänstersidan har 

mer marginal åt höger medan högersidan har mer marginal åt vänster. Sidorna ska även innehålla ett 

sidhuvud och en sidfot. På sidhuvudet finns information om katalogen medan sidfoten visar 

sidnumret samt totalt antal sidor. En annan del som finns med i layout-master-set taggen är att 

vänster och höger sidan ska komma efter varandra. Detta sätts genom att använda den inbyggda 

funktionen repeatable-page-master-alternatives. I den ställs ordningen in och vilka sidor som ska 

alternera.  
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Figur 7 Exempel på hur innehållsförteckningens struktur ser ut. 

När sidorna är definierade skapas en page-sequence för varje sida som är definierad. Det skapas en 

page-sequence per kategori samt en för innehållsförteckningen. Denna del beskriver vad som ska 

finnas med på sidorna. En sida är indelad i tre huvuddelar. Överst finns sidhuvudet som oftast 

innehåller någon form av information som återkommer på flera sidor som tillexempel namnet på 

katalogen.  Underst finns sidfoten som har liknade egenskaper som sidhuvudet, i denna del finns ofta 

sidnumret. Utrymmet mellan huvudet och foten kallas body och det är i den som all information om 

produkterna kommer att finnas.  

 

Figur 8 Exempel på hur page sequence för innehållsförteckningen ser ut. 

För varje page-sequence måste det finnas en master-reference där namnet är den definierade sidan. 

Sedan finns det en del attribut som kan användas tillexempel att sidnumreringen ska börja på ett 

visst nummer.   

Sedan skapas innehållet i varje page-sequence element.  Eftersom det inte finns en huvud- eller 

sidfot i innehållsförteckningen skapas inte static-content utan en flow som har namnet xsl-region-

body.  

4.3.3. Skapandet av XSLT 

Nu är alla detaljer om katalogens struktur klara och information kan läggas in. Det är nu XSLT delen 

skapas, mallarna för hur artiklarna ska se ut och uppföra sig i katalogen.  

Det skapas en mall för varje tagg som finns i XML dokumentet och det går inte att skapa en mall för 

något som inte finns med i XML dokumentet. Första mallen heter Katalog och skapas runt layout-
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master-set och page-sequence. Mallen skapas genom att skriva <xsl:template match="Katalog"> där 

mallen ska startas och </xsl:template> för att avsluta den.  

Beroende på hur informationen ska se ut skrivs mallen på ett visst sätt. För att kunna skriva ut text 

måste ett block skapas för varje produkt skapas då ett huvudblock detta för att kunna hantera varje 

enskild produkt på ett enkelt sätt. En stor fördel med att skapa ett huvudblock är att kunna sätta 

attributet keep-together till always vilket betyder att om inte någon del av produkten får plats på en 

sida så flyttas den automatiskt över till nästa sida. Om inte detta hade funnits skulle det kunna bli så 

att produktrubriken skulle få plats men att bilden och tabellen hade flyttats till nästa sida.  

För detta projekt har tio stycken mallar skapats, förutom Katalog finns Produkt som innehåller 

mallen för varje produkt. Den innehåller informationen från varje produkt vilket innebär en rubrik 

med produktnamnet, en bild av produkten, information om produkten samt en tabell men 

produktens speciella attribut såsom artikelnummer med mera.  

För att tillämpa den mallen som ska finnas med finns ett kommando <xsl:apply-templates 

select="produktNamn"/> och då skrivs informationen från mallen ut. För att skriva ut en produkt 

behövs en mall för ProduktNamn som innehåller namnet på produkten. Sedan skapas en tabell med 

en rad och två celler. I varje cell skrivs mallarna Bild respektive Information ut.  Mallen Bild 

innehåller ett element som heter external-graphic som används för att skriva ut produktbilden.  

Mallen Information innehåller endast ett block som skriver ut informationen om produkten. 

Sedan skapas en ny tabell för produktens artiklar.  Istället för att skapa hela tabellen direkt i Produkt 

skapas bara en tom element för att sedan anropa mallen ArtikelTabell som i sin tur innehåller 

mallarna Rubriker och Artikel. Detta kan tyckas vara ganska krångligt och dåligt strukturerad men är 

ett sätt att få mer kontroll på varje enskild del.  

Rubriker och Artikel i sin tur innehåller en tabellrad samt mallarna Rubrik och ArtikelDetalj. Det är i 

dessa två mallar som cellerna skapas där artikelnumret och all annan speciell information kommer 

att finnas.  



 

Figur 

Anledningen till att bygga upp tabellen på detta 

det nu är mycket enklare att lägga in data utan att behöva tänka på hur många kolumner som 

skapas för varje produkt utan nu skapas kolumnerna automatiskt. 

Nu har mallen för katalogen skapats och det som är kvar att göra är att justera vissa detaljer som kan 

behövas som tillexempel färger, teckensnitt

tillsammans med XML dokumentet till en PDF som kommer att innehålla en 

samt alla produkter.  Detta sker med någon av de program som finns. Det finns både enkla som 

används genom att skriva till kommandoprompten 

enkelt sätt genererar önskat format

Figur 10

Figur 9 Ett exempel på Produktmallen i XSLT. 

upp tabellen på detta sätt istället för att skapa en stor tabell i början är att 

det nu är mycket enklare att lägga in data utan att behöva tänka på hur många kolumner som 

skapas för varje produkt utan nu skapas kolumnerna automatiskt.  

skapats och det som är kvar att göra är att justera vissa detaljer som kan 

ärger, teckensnitt. När detta är klart transformeras XSL

tillsammans med XML dokumentet till en PDF som kommer att innehålla en 

Detta sker med någon av de program som finns. Det finns både enkla som 

kommandoprompten eller så finns det grafiska gränssnitt som på ett 

enkelt sätt genererar önskat format 

10 Ett exempel på hur en produkt ser ut I katalogen 
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istället för att skapa en stor tabell i början är att 

det nu är mycket enklare att lägga in data utan att behöva tänka på hur många kolumner som ska 

skapats och det som är kvar att göra är att justera vissa detaljer som kan 

. När detta är klart transformeras XSL-FO dokumentet 

tillsammans med XML dokumentet till en PDF som kommer att innehålla en innehållsförteckning 

Detta sker med någon av de program som finns. Det finns både enkla som 

eller så finns det grafiska gränssnitt som på ett 
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5. Resultat 

Målet med arbetet var att skapa tre saker. 

• Skapa en databas över alla produkter som finns i företaget. Personalen ska på ett enkelt sätt 

lägga till och ta bort produkter i databasen. 

En databas har skapats och med hjälp av användargränssnittet phpMyAdmin har vissa produkter 

lagts in. Det återstår dock ett stort jobb att lägga in alla produkter. Databasen finns nu på företagets 

webbhotell och kan användas. Personalen kan enkelt logga in till databasen och lägga till eller ta bort 

produkter.  

• Skapa en hemsida som visar alla produkter i sortimentet. Hemsidan ska automatiskt 

uppdateras när en ny produkt läggs till eller tas bort utan att personalen ska behöva ändra 

något i koden. 

Det finns en enkel hemsida som visar funktionaliteten men inte alla produkter. Hemsidan kommer 

inte bli klar förrän alla produkter lagts till i databasen samt en design skapas. Det finns även 

information om företaget och dess historia.  

• Skapa en tryckbar katalog som ska innehålla en automatisk innehållsförteckning samt alla 

produkter. Katalogen ska ha känslan av en professionell bygghandels företag. 

Det finns inte en färdig katalog utan en mall. För att skapa en katalog krävs det att alla produkter 

läggs in i databasen för att sedan generera katalogen. 
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6. Slutsats 

Målen som skapades var alldeles för konkreta och för svår uppnåeliga. Det är inte heller bra att ta 

med känslor i målen då det är svårt att veta om de är bra. Andra orsaker till att målen inte har 

uppnåtts har varit att företaget ändrade sig ganska sent angående hur vissa saker skulle vara.  

Ett problem som uppstod tidigt var att kunskapen om XML, XSLT och XSL-FO var för liten och att 

detta utgjorde till början en osäkerhet och ovisshet om hur det skulle gå senare. Detta löstes ganska 

snabbt då en bok om ämnet inhandlades och testades genom att köra igenom en mängd tutorials 

som fanns på Internet. 

Andra problem som alltid uppkommer när arbetet handlar om att skriva kod är buggar. Det har 

uppstått under hela projektets gång. Problemet har aldrig varit så stort men det är alltid irriterande 

när felet uppstår och det tar tid att lösa.   

Samarbetet med företaget i Örebro har fungerat väldigt bra. Det har alltid funnits tid och 

engagemang när vi har träffats både för att komma igång med arbetet och under projektets gång. De 

har även varit lätt att nå dem för att få ställa frågor angående deras bransch och direkt fått 

synpunkter på det jobb som lades ner. 

Det största problemet var att strukturera upp arbetet på ett bra sätt. Det har inte funnits någon 

bestämd arbetsplats utan det har varierat, men till största delen varit i hemmet. Detta har gjort att 

disciplinen inte alltid har varit den bästa och arbetstiderna varierat.  

Den största erfarenheten från detta examensarbete har varit att jag faktiskt klarar att utföra en 

ganska utmanande uppgift på egen hand. Med från början liten kunskap om ämnet så har jag lyckas 

klara av att läsa in de kunskaper som behövdes på kort tid. En annan sak är att detta projekt inte bara 

har varit en uppgift i utbildningen utan har haft en koppling till ett företag och deras önskemål. 

7. Framtiden 

Vid ett av mötena med företaget dök idén upp om att en kund ska kunna logga in och lägga en order 

via hemsidan. Det uppfattades som en bra idé men ansågs inte vara av prioritet i nuläget. Detta kan 

komma att implementeras i framtiden då mer tid finns. 

En annan sak som kan realiseras senare är en webbkatalog. Användaren ska kunna läsa igenom 

samma katalog som ska tryckas men genom att gå in på hemsidan och bläddra sida för sida och se 

katalogen. 
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Det ska även gå att beställa katalogen genom hemsidan. Användaren ska kunna fylla i namn och 

adress samt hur många exemplar som ska beställas. Ett Mail skickas till företaget som sedan kan 

skicka iväg katalogen. 
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