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During the educational program Media and Communication engineering was this thesis project made in
spring 2006 for STRAX media located i Linköping. STRAX media felt they wanted to market
themselves as well as their products and services on the Internet. They felt that this was an excellent
oppurtunity for a student at the university to make this as a thesis project. The homepage that was
developed is for most a way for STRAX media to show who they are and what they can offer.

The homepage is built by HTML and PHP and it is connected to a SQL-database. The purpose of this
report is to give the reader an insight in how the homepage was built by giving exampels and showing
images.
The planing that was made in the beginning of the projekt turned out to be well made and the webpage
was published on the Internet in time. I am proud of what I have done and I am happy that my that
planing and the follow-up of the goals was good.

The result is a webpage with high userability and tested in both Mozilla and Internet Explorer so most
part of the Internet users can access and view the webpage correctly.
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Sammanfattning
Under utbildningen Medie- och kommunikationsteknik utfördes detta examensarbete på våren 
2006 åt STRAX media i Linköping. Eftersom STRAX media kände att det var dags att de 
marknadsförde sig på Internet tyckte de att det var en utmärkt idé att en examensarbetare 
skulle göra hemsidan åt dem. Denna hemsida är ett sätt för STRAX media att visa vad de 
erbjuder samt vilka de är som driver företaget.

Hemsidan är uppbyggd av HTML och PHP och den är kopplad mot en SQL-databas. Syftet 
med rapporten är att ge läsaren en enkel insikt om hur jag skapade hemsidan åt STRAX media 
genom att ge exempel och bilder. 

Planeringen som gjordes bra och således kunde hemsidan läggas ut inom den planerade 
tidsramen. Detta är jag stolt och glad över och det tyder på god planering och uppföljning av
mål.

Användbarheten var en viktig del av utvecklingen av hemsidan och riktlinjer av 
användbarhetsexperter har följts för att få en så användbar hemsida som möjligt.

Resultatet är en hemsida med hög användbarhet och testad i såväl Mozilla och Internet 
Explorer för att den skall vara tillgänglig för så många som möjligt.

Abstract
During the educational program Media and Communication engineering was this thesis 
project made in spring 2006 for STRAX media located i Linköping. STRAX media felt they 
wanted to market themselves as well as their products and services on the Internet. They felt 
that this was an excellent oppurtunity for a student at the university to make this as a thesis 
project. The homepage that was developed is for most a way for STRAX media to show who 
they are and what they can offer.

The homepage is built by HTML and PHP and it is connected to a SQL-database. The purpose 
of this report is to give the reader an insight in how the homepage was built by giving 
exampels and showing images.

The planing that was made in the beginning of the projekt turned out to be well made and 
the webpage was published on the Internet in time. I am proud of what I have done and I am 
happy that my that planing and the follow-up of the goals was good.

The result is a webpage with high userability and tested in both Mozilla and Internet Explorer
so most part of the Internet users can access and view the webpage correctly.
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1. Inledning

1.2 Bakgrund
Examensarbetet utfördes i samarbete med företaget STRAX media, som har sitt kontor i 
Linköping. STRAX media arbetar främst med att ta fram trycksaker och grafiska profiler åt 
andra företag i behov av detta, men de gör även hemsidor.

Innan jag började hade företaget ingen egen hemsida att presentera sin verksamhet på. De 
ville dessutom få funktionen att man skall kunna beställa vissa produkter direkt från deras 
hemsida. Det blev min uppgift att göra detta.

1.3 Metod
Först gjordes en planering av för att få kontinuitet och för att kunna följa upp arbetet under 
tiden. 

Efter att planeringsarbetet var klart gjordes en grundlig litteraturstudie. Detta var extra 
viktigt för mig personligen, därför att jag aldrig programmerat i PHP och MySQL förut. Även 
böcker om marknadsundersökningar, användarbarhet och presentation av material på Internet 
lästes för att kunna göra ett så bra examensarbete som möjligt.

När litteraturstudierna var klara var det dags att genomföra en enkel men effektiv 
marknadsundersökning av nuvarande och potentiella kunder.

Eftersom mycket av arbetet gjordes hemma var nedladdning och installation av 
programvara en viktig fas i arbetet. För att över huvud taget utvecklingen av hemsidan skulle
kunna genomföras behövde tre olika programvaror installeras på den dator arbetet skedde.

Efter lite efterforskningar kom jag fram till att programmeringsspråket PHP är ett av 
vanligaste använda på servrar idag. Jag valde också att använda PHP5 (version 5) som är den 
senaste versionen. För databasen användes MySQL som, precis som PHP, är gratis att ladda 
hem och använda. En http-server behövs också för att kunna testa hemsidan. Jag valde 
Apache eftersom den är gratis och väl använd på Internet idag.

Att installera dessa programvaror kan vara ganska enkelt men att få dem att arbeta 
tillsammans kan vara betydligt svårare. Efter efterforskningar på Internet hittade jag ett 
program som automatiskt installerade och konfigurerade dessa tre program. Detta program 
kallas Wamp. Wamp sparade mycket tid för mig, som jag kunde lägga på själva 
examensarbetet istället.

Efter installationsfasen började programmeringen utifrån de krav på funktioner som var 
satta. Det var här som mycket av tiden lades ner, tillsammans med designarbetet.
Designen togs självklart fram tillsammans med företaget. Efter några förslag bestämde vi oss 
för det nuvarande.

1.4 Syfte
Syftet med examensarbetet var att skapa en hemsida åt företaget STRAX media genom att 
utnyttja kunskaper jag lärt mig i min utbildning, men även att lära mig och utnyttja nya 
kunskaper. En av dessa nya kunskaper var PHP för att göra hemsidan mer dynamisk.

1.5 Mål
Målet med examensarbetet var att skapa en användarvänlig hemsida för både företagets 
kunder och anställda på STRAX media. Eftersom företaget är nystartat har de ett stort behov 
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av att synas på marknaden. Hemsidan bör därför vara intresseväckande och tydlig i sitt 
budskap.
En kravspecifikation upprättades tillsammans med företaget.

Kravspecifikation:

 Det skulle finnas en möjlighet att enkelt kunna kontakta företaget genom 
kontaktuppgifter eller formulär direkt på hemsidan.

 Hemsidan skall innehålla en enkel beställningsfunktion där kunder kan beställa vissa 
produkter.

 Ett administrationsgränssnitt skall finnas där de anställda kan logga in.
 En nyhetsfunktion skall finnas där de på ett enkelt sätt kan presentera nyheter och 

information om företaget.
 Företagets vision och affärsidé skall tydligt finnas tillgängligt på hemsidan.
 Hemsidan skall vara användarvänlig och enkel att navigera i.
 En databas med kundregister skall finnas under administrationsgränssnittet.
 Det skall finnas information om tidigare uppdrag på hemsidan.

1.6 Avgränsningar
Jag hade som förslag att man som kund skulle kunna logga in på hemsidan för att göra 
intresseanmälan av en tjänst eller produkt. Detta tyckte dock STRAX media var onödigt.

STRAX media ville även ha en mer avancerad flash-animation på huvudsidan. Detta ansåg jag 
var onödigt och skulle bara kräva extra bandbredd som kunden kanske inte har och sidan blir 
då långsam. Det blir också som om flashanimationen då är i centrum när det är informationen 
som skall lyftas fram.

1.7 Struktur
Rapporten börjar med att gå igenom teorin bakom projektet för att sedan gå över de program 
och programvaror som har använts i projektet. Efter denna del kommer beskrivning av själva 
utförandet av arbetet. Denna del innehåller hur funktionerna är uppbyggda och hur designen 
har tagits fram. I slutet kommer en avslutande diskussion av resultatet. I slutet finns även en 
del referenser och bilagor.
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2 Teori

2.1 Färger
Hemsidans kulörer valdes utifrån STRAX medias logotyp och dessa färger kombinerades på 
ett sånt sätt att på ställen där det skulle presenteras mycket information valdes en ljus kulör 
för att få en hög kontrast mot texten. Detta för att göra det så läsbart som möjligt för 
användaren.

2.2 Typsnitt
Enligt Bergström (Effektiv visuell kommunikation, 2001) är typsnittet Verdana, som är en 
sanserif, ofta använd på hemsidor. Jag valde just Verdana eftersom det är anpassat efter att 
visas på skärm och är vida känt som bra för just det ändamålet.
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Figur 3.9 Blockschema över hemsidan
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2.3 Sajtindelning

2.3.1 Huvudsidan
Designen av hemsidan bygger på tre boxar i olika storlekar. 

Den vänstra innehåller STRAX medias logga och en liten flash-animation, som när man 
för muspekaren över bilderna visar en liten pratbubbla med beskrivande text.

Den undre boxen innehåller kontaktinformation, PCGhusets logga och en AD-länk, som när 
man trycker på den visar ett formulär för att logga in som administratör. 

Den tredje och största boxen är själva hjärtat av hemsidan. Det är här all annan information 
presenteras.

Enligt Nielsen och Tahir (Användbara hemsidor, analys av 50 webbplatser, 2002) finns det ett 
antal punkter man kan utgå ifrån när man skall formge en hemsida, se bilaga, och jag har 
försökt rätta mig efter så många av dem som möjligt. Även Nielsen (10 grundregler, 1994) 
ligger till grund för designen. De två olika listorna av användarbarhetsprinciper pekar på både 
design såsom färg och placering av logga, d v s hur företaget vill synas på hemsidan helt 
enkelt. Den andra listan med punkter pekar mer på funktionalitet och hur användare 
interagerar med systemet.

STRAX medias logo ligger på en tydlig plats, längst upp till höger. Detta för att det är där 
besökaren tittar först och självklart är det logon som då skall synas. Som startpunkt för 
hemsidan ligger nyhetssidan där STRAX media kan skriva in nyheter som skall visas för 
besökaren. 

2.3.2 Om oss
Här visas information om företaget och vilka det är som driver företaget. Både STRAX media
och jag kände, att efter att ha analyserat andra webbplatser, att vi skulle låta STRAX media ge 
ett mera personligt intryck på besökaren, för att försöka skilja sig från mängden och därmed 
inge denne förtroende.

2.3.3 Kontakta oss
Ett kontaktformulär att använda sig av för att kontakta STRAX media.

2.3.4 Uppdrag
Under uppdrag ligger det tidigare gjorda arbeten och tjänster, för att ge besökaren information 
om såväl vad STRAX media kan som erbjuder.

2.3.5 Tjänster
Under tjänster kan man se de olika tjänster STRAX media erbjuder, men sidan främsta 
funktion är att besökaren kan beställa varor direkt från hemsidan. Detta görs genom att ett 
formulär fylls i och sedan skickas ett e-mail till både beställaren och till STRAX media. Att ha 
en e-mailbaserad beställningsfunktion tyckte vi var det bästa för STRAX media, eftersom den 
är enkelt för kunden att använda, man behöver t ex inte logga in för att beställa och det är 
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enkelt att efterhand lägga till produkter i sortimentet man erbjuder. Längst ner finns 
beställningsvillkoren under en länk och dem är det viktigt att beställaren är införstådd med.

Därför ligger det ett JavaScript där, som gör så att beställaren måste godkänna 
köpvillkoren för att kunna beställa. 

2.3.6 Hem
Hemsidans huvudsida där företagets nyheter presenteras på ett tydligt sätt för kunden. Även 
en kort beskrivning av företaget för att besökaren inte ska behöva leta sig fram till vad STRAX
media är för ett företag eller vad de erbjuder, även om det är lätt att hitta.

Alla sidor på hemsidan har jag kodat på ett sådant sätt att lodrät rullning undviks. Detta för 
sådan ofta uppfattas som ett störande moment för besökaren och då drar uppmärksamheten 
ifrån det som är viktigt, innehållet på hemsidan.

Sidan är också optimerad för att ta så kort tid som möjligt att ladda för besökaren, på 
bekostnad av att det inte finns särskilt många bilder på hemsidan. Även om flashanimationen 
tar lite tid att ladda in tar det så kort tid att det inte är störande för besökaren.

2.4 Användarbarhet
När man designar en hemsida står man nästan alltid i valet mellan design och användarbarhet.

Jag har försökt att i hög utsträckning kombinera dessa två, dels efter mina och dels efter 
STRAX medias synpunkter och krav.

Enligt Brink m.fl. (Usability for the web, 2002) uppstår det användarbarhetsproblem på 
hemsidor även om Internet är uppbyggt av simpla gränssnitt med knappar, text, grafik och 
bilder. Ofta är det människans egen tolkning av gränssnitt och navigation som ger upphov till 
dessa problem. Problemen med tolkningen blir det ofta då man sätter designen främst istället 
för användarbarhet. Även hur data är sparad, i t ex databaser, har inverkan då de ofta inte är 
designade för att ge användaren informationen på ett bra sätt utan på hur man sparar datan på 
ett så bra sätt som möjligt. Allt detta leder ofta till att användaren inte kan lösa en uppgift.

Brink m.fl. fortsätter med att eftersom det finns så många olika typer av användare med olika 
förkunskaper blir det en stor utmaning att skapa en användarbar hemsida. Det finns dessutom 
ett antal olika webbläsare såsom Internet Explorer, Mozilla, Mozilla Firefox, Opera och 
Safari. Detta göra att informationen på hemsidan visas olika beroende på webbläsaren. Man 
bör därför följa standarder i så stor utsträckning som möjligt. 

Brink m.fl. skriver att layouten också är viktig eftersom det är den som ska skapa en 
kommunikation, framhäva viktiga delar och strukturera innehållet. En enkel design gör det 
lättare att känna igen alla delar på hemsidan. Det gäller även att vara konsekvent i designen av 
hemsidan. Att ha en knapp för att komma till startsidan är det många webbdesigners som 
glömmer av. Denna knapp, eller länk, är viktig för att snabbt kunna komma tillbaka till 
förstasidan. Denna knapp bör även vara väl synlig.

Knappar och länkar bör vara ledtrådar till den information den leder till. Att använda en 
navigeringslist är ett bra sätt att göra navigeringen överskådlig. Det är också vikigt att 
navigeringslisten inte innehåller för många eller för få element då det lätt blir krångligt och 
det viktiga missas.
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2.5 Användarbarhetstest
För att eliminera fel och misstag gjordes ett användarvänlighetstest med hjälp av personer 
med olika Internetvana och ålder. Ett antal uppgifter skulle lösas och antalet fel och hur lång 
tid uppgifterna tog att lösa antecknades. Efter att jag sammanställt testets utfall blev resultatet 
positivt i den bemärkelsen att testpersonerna inte hade några problem med att hitta eller lösa 
uppgifterna, förutom vad gäller en sak. När de loggat in hade alla testpersoner svårt att hitta 
länkarna i nedre boxen. 

Detta löste jag genom att lägga in en välkomstsida när man loggar in, som beskriver var 
man kan hitta navigationslänkarna. 

Efter detta blev resultatet betydligt bättre och jag är nöjd.

2.6 Använda programvaror

2.6.1 Apache HTTP-server 2.0.55
Som webbserver i utvecklingsmiljön användes Apache som är den mest använda webbserver 
idag. Den är gratis att ladda ner och använda. En webbserver tillhandahåller webbsidor åt en 
eller flera anslutningar till Internet.

2.6.2 MySQL 5.0.18
Är en databashanterare som är snabb och enkel att använda. Även MySQL är baserad på fri 
programvara och är därmed gratis att ladda ner och använda.

En databashanterare är en programvara som hanterar lagring, sökning och uppdatering av 
posterna i en databas.

2.6.3 phpMyAdmin 2.7.0-pl2
PhpMyAdmin är ett program som via ett webbgränssnitt ger åtkomst till databasen, i det här 
fallet MySQL-databasen. Programmet ger ett smidigt och lättförståeligt sätt att uppdatera eller 
skapa/ta bort poster i databasen. Man kan även skapa nya databaser i phpMyAdmin. Även 
detta program är gratis att använda sig av.

2.6.4 WAMP5 1.6.1
Wamp är ett litet program som installerar och konfigurerar PHP, MySQL, Apache och 
phpMyAdmin automatiskt.

2.6.5 Macromedia Dreamweaver MX 2004
Dreamweaver är ett redigeringsprogram för webbsidor. Programmet är mycket populärt och 
används av såväl av amatörer som professionella webbdesigners. Det som är bra med

Dreamweaver är att du har tre olika lägen att arbeta i. Ett kodläge där du helt enkelt 
skriver in kod rad för rad.

Det finns även ett designläge där du istället för att skriva in kod arbetar med objekt rent 
visuellt. Det sista läget är en mix av de två andra lägena. Där kan du se direkt i designen vad 
som händer när du skriver in kod. Dreamweaver stödjer också PHP, vilken var en av 
grundförutsättningarna när redigeringsprogram valdes.
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2.6.6 Macromedia Flash MX 2004
Flash är ett animeringsprogram som används mycket för att presentera animationer på 
Internet. Flash stödjer både keyframes och Actionscript. Det senare är att föredra då det oftast 
ger mindre filer vilket är fördelaktigt på Internet.

2.6.7 Photoshop CS2
Photoshop är ett av de mest populära bildbehandlingsprogram som finns idag. Photoshop gör 
det enkelt att redigera bilder egenskaper såsom att beskära dem, ändra färger och kulörer och 
ändra storlek på bilden.

Photoshop stödjer många olika filformat som används på Internet såsom xxxx.gif eller 
xxxx.jpeg.

2.7 Använda språk

2.7.1 HTML
HTML står för HyperText Markup Language och är ett språk och standard för att presentera 
text och andra media i webbsidor eller e-mail. HMTL-filer innehåller förutom text även 
taggar vilka förklarar för webbläsaren hur informationen skall tolkas och presenteras.

2.7.2 CSS (Cascading Style Sheets)
CSS är ett sätt att lägga informationen om hur saker på hemsidan skall presenteras i en fil för 
att sedan länka till denna fil i html-dokumenten. Detta gör det enklare att ändra på sin design 
för man behöver bara ändra på ett ställe så ändras alla sidor som har länkat till denna.

2.7.3 PHP 5.1.2
PHP står för HyperText preprocessor och är ett vida använt scriptspråk för webbapplikationer.

PHP är en fri programvara och är således gratis att ladda ner och använda. PHP är ett 
serverbaserat scriptspråk och med det menas att allt som PHP gör utförs på servern. Detta till 
skillnad mot HTML där det utförs hos klienten.

2.7.4 JavaScript
JavaScript är ett objektorienterat scriptspråk som främst används för webbtillämpningar.

Vanligtvis inkluderas JavaScript i HTML-sidor. Det går t ex med JavaScript att kontrollera 
om ett formulär är korrekt ifyllt eller en bild som skiftar med ett visst tidsintervall. 

2.8 Programmering grunder
För att läsa och förstå denna rapport kan det vara bra att veta om och förstå vissa grunder 
inom programmering. Även om man aldrig har programmerat själv eller ens sett kod skall
man kunna förstå innehållet och tanken med rapporten. Nedan listar och förklarar jag termer 
och begrepp som vanligen används.
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2.8.1 If och else
En metod att sätta upp villkor för datorn är att använda if eller else. Det går ut på att man 
säger att om ett villkor uppfylls så skall någonting göras, om det inte uppfylls skall något 
annat göras. 

Nedan visas ett exempel:

if (variabel == 1) {
print(variabeln är lika med 1);

}
else {

print(variabeln är inte lika med 1);
}

En if-sats kan kombineras med flera andra if-satser utanför eller i en annan if-sats. 
  
{ } kallas för måsvingar och det är innanför dem man skriver de saker som skall utföras om 
villkoren stämmer. Vill man utföra flera saker kan man använda flera par måsvingar.

2.8.2 Loopar
Loopar, eller slingor som de kallas ibland, innebär att man upprepar en bit kod ett antal 
gånger. Antingen kan man ha ett förutbestämt antal varv en bit kod skall loopas. Då används 
en for-loop. Ett exempel på en for-loop visas nedan:

for (x=1; x<=10; x++) {
print(x);

}

Först skapas en variabel som kallas för x och den har värde 1. Sen deklareras det att x får vara 
mindre eller lika med 10. Det sista (x++) betyder att värdet på x skall öka med 1 för varje 
varv. 

Denna for-loop loopar 10 gånger och skriver ut talen 1-10 på skärmen. Vill man använda 
en loop som loopas utan stopp fram till dess att villkoret är uppfyllt oavsett hur många varv 
det tar använder du en while-loop. Ett exempel visas nedan:

x=1;
while (x<=10) {

print(x);
x++;

}
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2.8.3 Kommentarer
Kommentarer används i programmering för att beskriva den kod man har skrivit.

Kommentarer har ingen betydelse för hur resultatet av koden blir för de struntas i av 
datorn när den tolkar koden.

Att kommentera kod kan vara bra om man har en mycket komplicerad kod eller väldigt 
många rader med kod. Det underlättar inte bara för en själv om man vill titta tillbaka på sin 
kod för att ändra något, utan även för andra som kanske skall utveckla koden ännu mer, lägga 
till funktioner etc. 

I PHP skriver man kommentarer genom att före kommentaren skriva ut två stycken //.

//Detta är ett exempel på en kommentar

Om man vill skriva ut flera rader med kommentarer kan man istället för att sätta // framför 
varje rad skriva /* i början och */ i slutet.

/*Detta är ett exempel på en kommentar. Denna rad tolkas inte av datorn. 
Detta är ett exempel på en kommentar. Denna rad tolkas inte av datorn.*/

Denna metod används även i JavaScript.

I HTML skriver man kommentarer genom att sätta <!-- framför sin kommentar och --> efter 
sin kommentar.

<!--Detta är ett exempel på en kommentar. Denna rad tolkas inte av datorn. 
Detta är ett exempel på en kommentar. Denna rad tolkas inte av datorn.-->

Detta var lite om hur programmering fungerar och jag hoppas det är en hjälp om det är något 
du inte förstår i min rapport.
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4. Utförande

4.1 Planering
Ett projekt utan planering blir ofta inte bra i slutändan. Därför hade jag och STRAX media ett 
möte då vi planerade hur arbetet skulle genomföras och vad som skulle vara med på 
hemsidan.

Detta möte resulterade i att en kravspecifikation upprättades där funktioner och information 
som skall presenteras på hemsidan fanns med.

4.2 Litteraturstudier och förberedelser
Eftersom jag aldrig har arbetat i PHP förut var det en grundförutsättning att läsa på i böcker 
och på Internet om PHP. Med hjälp av PHP 5 och MySQL: handboken av Jörgen Overgaard 
gick det ganska fort att sätta sig in och förstå PHP. Jag lärde mig mycket av att programmera 
exempel från boken. 

Även böcker om användarbarhet och visuell kommunikation lästes igenom för att få lite 
grund att stå på när hemsidan sen utvecklas.

4.3 Kundundersökning
För att få reda på vad kunderna förväntar sig och vill ha ut av hemsidan gjordes en 
kundundersökning. Ett frågeformulär skickades ut till en del personer och ett par intervjuades 
personligt av mig. Efter att jag hade sammanställt undersökningen kunde jag tillsammans med 
STRAX media mer grundligt planera innehållet av hemsidan.

4.4 Installering av programvara
För att överhuvudtaget kunna utveckla en hemsida i PHP och databaser behövdes det ny 
programvara på datorn. Till detta användes Wamp för att slippa konfigurera allt själv, vilket 
kan vara otroligt krångligt för den som inte är van.

4.5 Designförslag
Ett designförslag lämnades till mig av STRAX media och efter lite diskussion kom vi fram till 
ett förslag som vi tyckte passade in i företagets profil.

4.6 Programmering

4.6.1 HTML
HTML är ett språk som skrivs med taggar. Dessa ser ut som följer:

<BODY>text</BODY>

En tag börjar med en ”<” och slutar med en ”>”. Det finns olika taggar beroende på vad som 
skall visas. Det finns taggar för länkar, bilder etc.
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4.6.1.1 Tabeller
Av den lilla HMTL-kod, som finns på sidorna, består det mesta av tabeller och lager. Tabeller 
skrivs ut med taggen:

<table>

Innanför denna lägger man rader <tr> och kolumner <td>. Nedan ser du ett exempel på hur en 
tabell med 2 rader och 4 kolumner ser ut i både kod och design:

<table width="670" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td>text</td>
    <td>text2</td>
    <td>text3</td>
   <td>text4</td>

  </tr>
  <tr>
    <td>text5</td>
    <td>text6</td>
    <td>text7</td>
    <td>text8</td>
  </tr>
</table>

4.6.1.2 Lager
Lager kan placeras med 1 pixels exakthet var du vill på skärmen. Detta gör det bra att använda 
som grund för design. Lager skrivs med taggen:

<div id="flashcontent">

id länkar till CSS-mallen som b la beskriver var på skärmen lagret skall ligga, om lagret skall 
ha kanter osv. Lager kan också överlappa varandra, göras osynliga eller till och med animeras.

Figur 4.8 Tabell med 2 rader och 4 kolumner
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4.6.1.3 Formulär
Ett formulär skrivs ut med taggen:

<form action="register.php" method="post" target="iframeMain">

Där action står för till vilken sida data skall skickas. Method är vilken metod som formuläret 
använder sig av. I detta fall är det metoden post som är ett formulär där man skriver in data 
genom att först kontakta servern. Metoden get skickar data direkt i webbadressen. 

Innanför formtaggen lägger man det som skall byggas upp till ett formulär. Det kan vara en 
enkel textruta:

<input type="text" name="gata" value="">

En lite större textarea:

<textarea name="kom" rows="10" cols="40" wrap="hard"></textarea>

Eller en knapp:

<input type="submit" name="submit" value="Spara uppgifterna" class="knapp">

Man kan också skicka med data i formuläret som inte syns grafiskt, t ex om man ska skicka 
med en kunds id-nummer till en annan sida. Det gör med attributet hidden:

<input type="hidden" name="kund_id" value="<?php echo("$array[id]"); ?>"\>

När man vill komma åt posterna i formuläret med PHP använder man sig av $_POST eller 
$_GET. Exempelvis om jag vill använda mig av datan i textrutan i exemplet ovan och skriva 
in det i en databas skriver jag som det visas nedan:

$sql = "INSERT INTO kunder(id) VALUES('{$_POST['kund_id']}')";
mysql_query($sql);

4.6.2 CSS
Eftersom jag har byggt upp hemsidan med hjälp av lager, som jag placerar ut, är det smidigt 
att använda sig av CSS när man ska placera ut lagren och vad som skall visas i lagren.

Exempel på detta ser ut så här:

html { 
overflow-x:hidden;
overflow-y:hidden;

}
body {

background-image: url(bilder/bakgrund2.jpg);
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-weight: normal;
font-size: 11px;

  text-align: center;
width: 620pt;
height: 448pt;
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}
#leftbox {

background-color: #EEF3FA;
border-top: 4px solid #FFFFFF;
border-left: 4px solid #FFFFFF;
border-bottom: 4px solid #FFFFFF;
border-right: 4px solid #FFFFFF;
width: 184px;
height: 500px;
margin: 30px 0px 0px 10px;
position: absolute;
z-index: 3;
text-align: right;

}
.text1 {

font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-weight: bold;
font-size: 11px;

}

För att förklara lite om vad de olika delarna av koden, som inte talar för sig själva, står för kan 
jag påpeka följande:
overflow:hidden betyder att rullningslisten skall vara gömd.
Z-index är i vilken ordning på z-axeln lagren ska visas där det med högst z-index ligger 
överst.
Position:absolute anger att lagrets position inte skall vara relaterat till andra element, till 
skillnad mot
position:float där lagrets egenskaper beros på andra element som t ex lager med högre z-
index.

4.6.3 PHP
PHP skrivs med hjälp av taggen:

<?php text ?>

där “text” byts ut mot din PHP-kod som jag besriver lite senare i detta kapitel.
Det första jag gjorde var att skapa en databas där jag kan lagra all data. Allt från 
inloggningsuppgifter till vanlig text lagras, så det blev starten. Databasen skapades enkelt 
genom phpMyAdmin och efter det satte jag upp tabellerna i den.

Efter att jag skapat databasen kände jag att det var dags att gå vidare med att göra en sida där 
man skapar inloggningsuppgifter för administratörer.

Först måste man ansluta sig till databasen och det görs med koden:

mysql_connect (”host”, ”user”, ”password”);

“Host” är värden du kopplar upp dig mot. I utvecklingsarbetet är det ”localhost” jag kopplar 
upp mig mot, som är min egen webbserver. Denna rad kod används väldigt ofta när man 
arbetar med PHP och MySQL, då man så fort man vill hämta eller ändra något i databasen 
måste koppla upp sig mot densamma.
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Sedan deklarerar man vilken tabell man vill arbeta mot. Det görs med koden:

mysql_select_db(“my_database2);

Här är my_database helt enkelt namnet på den databas du har skapat.

För att hämta, lägga in, uppdatera eller ta bort data ur en tabell i databasen används SELECT, 
INSERT, UPDATE och DELETE. Exempel på hur dessa kan användas visas här:

SELECT * FROM $TableName VALUES(’value1’, ’value2’, ’value3’);

INSERT INTO $TableName VALUES(’value1’, ’value2’, ’value3’);

UPDATE $TableName SET (’value1’ = ’value2’);

DELETE ‘value1’ FROM $TableName;

4.6.3.1 Skapa administratör
Det som först och främst behöver göras när man skapar en 
inloggingsfunktion är att antingen lägga in 
inloggningsuppgifterna direkt i databasen eller så skapar man 
ett formulär, som man fyller från sin webbläsare. Jag valde 
det sistnämnda då det är det mest användarvänliga sättet 
företaget kan göra det på.

Formuläret är uppbyggt av textrutor där man skall fylla i 
sina uppgifter, såsom t ex användarnamn, lösenord, namn, e-
mail etc.

När jag har kopplat upp mig mot databasen hämtar jag
uppgifterna ur formuläret och lägger in dem i databasen.

Detta kan göras med koden:

$query = “INSERT INTO users(username) VALUES('{$_POST['user']}')”;

mysql_query($query);

mysql_query(); används för att köra SQL-frågan på servern.
Andra funktioner på denna sida är att kontrollera så det inte finns några tomma fält:

if (empty($_POST['user']) || empty($_POST['passwd']) || 
    empty($_POST['name']) || empty($_POST['ename']) || 
    empty($_POST['email']) || empty($_POST['foretag']) ||        
empty($_POST['tel'])) {
    $reg_error[] = 0;
}

Figur 4.1 Registreringsformulär
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Att användarnamnet inte är upptaget:

$sql = "SELECT COUNT(*) FROM users WHERE username='{$_POST['user']}'";
  $result = mysql_query($sql);
  if (mysql_result($result, 0) > 0) {
    $reg_error[] = 1;
  }

När dessa funktioner var klara lade jag in mig själv som administratör så jag kan testa och 
underhålla sidan tills vidare. 

4.6.3.2 Inloggning
Den består av ett formulär där man skriver i användarnamn och lösenord som sedan jämförs 
mot uppgifter som är sparade i databasen. 

Det fungerar så här:

$sql = "SELECT id, status FROM users 
         WHERE username = '{$_POST['user']}' 
         AND password = ('”.$_POST['pass'].”') ";

$result = mysql_query($sql);

När man har loggat in som administratör skall de val som man som administratör har att välja 
på visas. Dessa är ta bort/skapa nyheter, mina uppgifter, skapa kund och administrera 
kunduppgifter. Dessa blir synliga först när man loggat in som administratör.

Detta hanteras med hjälp av sessionsvariabler och dessa sessionsvariabler visar koden om 
personen som besöker hemsidan är inloggad eller inte. Är personen inloggad skall viss 
information visas och är denne inte det, skall annan information visas. Sessionsvariabeln 
lagras som en tillfällig fil på servern.
Variabeln den lagras i heter $_SESSION['sess_user'] och/eller $_SESSION['sess_id']. 
När man sedan loggar ut vill man att sessionen skall avslutas och det görs med koden:

session_unset();
session_destroy();

Om man surfar vidare till en annan sida utan att logga ut från STRAX media kommer 
sessionen vara aktiv och när man kommer tillbaka till STRAX media är man fortfarande 
inloggad.

4.6.3.3 Administration
När man har loggat in dyker det upp flera valmöjligheter i boxen längst ner på sidan. Dessa är 
redigera/skapa nyheter, mina uppgifter, skapa kund och administrera kunduppgifter.

Figur 4.2 Inloggningsformulär
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4.6.3.4 Skapa/ta bort nyheter
Här kan man som administratör skapa en nyhet eller ta bort en 
nyhet om man så vill. Denna funktion utföres via ett formulär 
kopplat till databasen. 

För att den nyhet man skriver in skall hamna överst i 
ordningen skriver jag in en 0:a som id på den nyhet som skrivs 
in sist. Detta samt att jag har posten id i databasen satt som 
auto_increment, vilket innebär att för varje nyhet som läggs in 
i databasen får de gamla nyheterna +1 i sitt id-nummer.

Nyheten som hade id=0 får nu id=1 när jag lägger in en ny 
nyhet. Detta gör att jag kan ordna nyheterna hur jag vill.

$datum = date("Y-m-d");
$query = ("INSERT INTO nyheter (id,forfattare,subject,datum,text) VALUES 
('0','".($_SESSION['sess_user'])."','".($_POST['subject'])."','$datum','".(
$_POST['text'])."')");
mysql_db_query("strax",$query,$link);

date() är en inbyggd funktion i PHP som skriver dagens datum i valfritt format.

För att skriva ut nyheterna använder jag mig av en while-loop. 

while($array = mysql_fetch_array($result)) {

print("<br><b>$array[subject]</b><br>");
print(nl2br($array[text]));
print("<br><br><b>Av: $array[forfattare] || $array[datum]</b><br>");
}

4.6.3.5 Min sida
Min sida är en sida där man kan ändra sina egna uppgifter. Ett enkelt formulär som är kopplat 
till databasen och uppdaterar uppgifterna om man vill. Skillnaden i kod är att man måste 
skriva in sitt lösenord två gånger för att uppgifterna skall ändras. Detta som en 
säkerhetsfunktion så att man inte råkar göra det av misstag.

Figur 4.3 Administrationsgränssnittet

Figur 4.4 Lägg till/ta bort nyheter
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4.6.3.6 Administrera kunder
Denna sida skall fungera som ett kundregister åt STRAX media. Det man möts först av är en 
översiktssida med alla dessa sorterade efter företagsnamnet. Här kan man se information 
såsom kontaktperson, e-mail, företag, och telefonnummer. Detta för att snabbt kunna hitta 
information om en viss kund. 

Det hanteras av en while-loop som går igenom kundregistret på samma sätt som nyheterna 
visas.

Det finns tre knappar för varje kund och dessa är mer info, ändra uppgifter, ta bort kund. 
Trycker man på mer info kommer ett nytt fönster upp där mer utförlig information om kunden 
finns.

Trycker man på ändra uppgifter kommer det upp ett nytt fönster där man kan ändra 
uppgifterna för kunden. Mycket smidigt om man t ex vill ändra telefonnumret eller adressen. 
Sista knappen tar helt enkelt bort kunden ur databasen. 

För att rätt information skall visas, när man tryckt på en knapp, skickas kundens id i databasen 
med till det nya fönstret. Det görs direkt i koden för knappen, som är markerat med blått i 
exemplet nedan:

<form action="" method="post" 
onClick="javascript:window.open('info.php?kund_id=<?php print("$array[id]") 
?>', '', 'toolbar=no,location=no,width=700,height=500')">

<input type="hidden" name="kund_id" value="<?php echo("$array[id]"); ?>"\>
<input type="submit" name="info" value="Mer info" class="knappbla">

</form>

Figur 4.5 Administrera kunder

Figur 4.6 Kundinformation
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4.6.3.7 Skapa kund
På den här sidan finns ett formulär för att lägga in en kund i kundregistret. De poster som man 
kan fylla i är:

 Förnamn
 Efternamn
 E-mail
 Företag
 Telefonnummer
 Mobilnummer
 Fax
 Gata
 Gatunummer
 Postnummer
 Stad
 Hemsida
 Noteringar

4.6.3.8 Beställningsformulär
Under tjänster finns ett beställningsformulär som man använder för att beställa de produkter 
som erbjuds, för beställning över Internet. Även denna sida är uppbyggd av ett formulär men 
det är stora skillnader över hur PHP-koden hanterar detta. Formuläret är inte kopplat till någon 
databas, utan hämtar istället in posterna från formuläret och skickar dessa i ett e-mail till både 
beställaren och mottagaren. 

Först hämtas posterna från formuläret och lägger dessa i variabler med passande namn:

$amne = "beställning - web";
$email = $_POST['email'];
$antal = $_POST['antal'];
$produkt = $_POST['produkt'];
$text = nl2br($_POST['text']);
$placering = nl2br($_POST['plac']);
$foretag = $_POST['foretag'];
$namn = $_POST['namn'];
$nummer = $_POST['nummer'];
$headers = "From: $email\r\n";
$fil = $_FILES['fil']['name'];
$tryck_strl = $_POST['tryck_strl'];
$tshirt_strl = $_POST['strl'];

Figur 3.7 Registrera ny kund
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Dessa läggs sedan i ett e-mail:

$message = "Här kommmer info om beställning! \n\n Produkt: \n $produkt \n\n 
T-hirt storlek: \n $tshirt_strl \n\n Antal: \n $antal \n\n Tryck: \n $text 
\n\n Placering av tryck: \n $placering \n\n Tryckets storlek 
[höjd]x[bredd]: \n $tryck_strl \n\n Beställare: \n $namn \n\n Telefon: \n 
$nummer \n\n Företag: \n $foretag \n\n Fil: \n $fil \n";

Detta e-mail skickas sen genom funktionen:

$mail = mail($mottagare, $amne, $message, $headers);

I beställningsformuläret finns också möjligheten att ladda upp en bild som kan användas som 
tryck. Denna funktion ser ut såhär:

$uploaddir = 'directory';
$uploadfile = $uploaddir . basename($_FILES['fil']['name']);

där directory ändras till den mapp man vill att bilderna skall placeras.

4.6.4 Flash
Flashanimationen på hemsidan är uppbyggd av Actionscript och bilder. Actionscripten talar 
om för bilderna om de skall synas eller inte. I detta fall talar bildernas actionscript om att när 
jag för muspekaren över en av bilderna skall dess pratbubbla visas och följa muspekaren så 
länge den är över bilden. 

4.6.5 JavaScript
JavaScript används på hemsidan för att göra flera olika saker.

 Popup-fönster
 Visa flash-animation
 Acceptera villkor

För att få ett popup-fönster utan adressfält, verktygsfält samt bestämd storlek använder jag ett 
JavaScript. Det är enkelt och kort och ser ut så här:

onClick=”javascript:window.open('sida.php','toolbar=no,location=no,width=70
0,height=500')”

Ett sådant fönster kan vara bra att använda sig av om man t ex vill visa bilder och/eller 
information om produkter.

För att få flash-animationen att fungera, jag går igenom själva problemet med detta senare i 
rapporten, behöver jag använda mig av ett JavaScript. Det ser ut så här:

var fo = new FlashObject("bilder/leftbox11.swf", "mymovie", "240", "530", 
"7", "#605F5F");
fo.write("flashcontent");
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Här deklarerar jag var filen ligger någonstans, hur stor den är i höjd och bredd, version som 
krävs för att se animationen och slutligen bakgrundsfärg. Raden längst ner talar om för 
FlashObject att skriva ut animationen till sidan.

När man skall beställa varor direkt från hemsidan måste man acceptera vissa 
beställningsvillkor. För att kunden inte ska kunna beställa utan att acceptera dessa har jag lagt 
in ett JavaScript som gör så att man måste kryssa för en ruta innan man kan trycka på beställa-
knappen. I annat fall visas en liten popup-ruta. 

Här visas hur JavaScriptet ser ut:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

function checkCheckBox(f){
if (f.agree.checked == false )
{
alert('Du måste acceptera villkoren för att kunna beställa.');
return false;
}else
return true;
}

</script>

Denna kod hänvisar i sin tur till denna kryssruta:

<input type="checkbox" value="0" name="agree">

4.7 Användarbarhetstest med testpersoner
För att hemsidan skall bli så användarvänlig som möjligt är det viktigt att man testar designen 
på personer för att se vilka fel som begås och vad som behöver ändras. Det är även viktigt att 
inse att det inte alltid är antalet personer man testar utan att det ofta är kvalitén på testet i sig 
som är det viktigaste. 

(Nielsen, 1994)

För att få testet att bli så bra som möjligt använde jag mig av personer med olika bakgrund 
och internetvana för att försöka täcka hela målgruppen. 

De frågor som ställdes var:

 Hitta beställningsformuläret
 Beställ 3 st av en produkt
 Hitta vilka företag/organisationer har STRAX media arbetat med tidigare
 Logga in
 Hitta kunduppgifter – mer info
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 Ta bort en kund
 Uppdatera kunduppgifter
 Lägg till ny kund
 Hitta dina egna uppgifter
 Lägg till en ny nyhet
 Hitta information om STRAX media
 Var kan du kontakta STRAX media

När alla personerna i testet är klara sammanställs materialet och man letar efter misstag att 
åtgärda, om det finns några.



23

5. Problem

5.1 Designproblem
Ett problem var att STRAX media ville ha de tre boxarna placerade i mitten av skärmen, 
oavsett vilken upplösning besökaren har. Det är inte lätt att anpassa en hemsida efter alla olika 
upplösningar som finns, men efter att ha letat runt på olika fora hittade jag en lösning. Genom 
att lägga allt på hemsidan inom ett enda stort lager och sedan centrera allt, fick jag ett resultat 
som jag var nöjd med. 

Ett problem med flashanimationen var att pratbubblorna inte visades utanför själva utrymmet 
som animationen tog upp. Det gjorde att pratbubblorna försvann i vissa lägen.

Figur 5.1 Före och efter korrigering av flash-animationen
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Detta löstes med att jag istället för att lägga flashanimationen i lagret lade jag lagren i 
flashanimationen. Det fungerade bra, förutom att om man kollar väldigt noga radar inte 
bakgrunden upp sig riktigt som den skall, men det är inte ett stort eller störande problem. 

Bland det första jag upptäckte när jag skapade designen på sidan var att hemsidan såg olika ut 
beroende på vilken webbläsare man använder. Detta är naturligtvis inte bra och jag började 
undersöka hur det kunde vara så. Efter lite efterforskningar kom jag fram till att Internet 
Explorer inte stödjer CSS-standarden fullt ut. Eftersom Internet Explorer är den överlägset 
mest använda webbläsare, av dem som finns idag, bestämde jag mig för att i första hand 
anpassa sidan åt Internet Explorer, så gott det går. Det största problemet var att IE inte tolkade 
bredden på lagren på ett korrekt sätt. Eftersom hemsidan är uppbyggd av lager var detta ett 
problem jag var tvungen att lösa. Som tur var finns det ett sätt och det kallas ”box model 
hack” och går ut på att man anger t ex tre olika värden för bredd i CSS-filen så att rätt 
webbläsare får rätt värde:

width: 170px;
\width: 184px;
w\idth: 170px;

Efter att ha implementerat detta fungerade den aspekten av designen bra.

5.2 Övriga problem
När jag skulle installera Apache HTTP-server 2.0.55 och PHP 5.1.2 så ville inte de två 
kommunicera med varandra, eftersom jag aldrig tidigare hade använt vare sig Apache eller 
PHP. Detta ledde till problem då jag inte hade en aning om hur jag skulle lösa problemet. Till 
slut hittade jag ett program där upphovsmannen hade lagt ihop de för mig nödvändiga 
programmen till ett. Efter att ha installerat detta fungerade det att visa php-sidor på den dator 
där programmeringen skedde.

5.3 Programmeringsproblem
Först tänkte jag beskriva lite bakgrund till problemet. Det är så att Microsoft förlorade en 
rättsprocess i USA, som rörde en lösning att automatiskt starta dynamiskt innehåll från 
webbläsaren. 

Detta gör att flashanimationen på hemsidan måste aktiveras med ett klick innan den kan 
användas i Internet Explorer. Detta är inte önskvärt ur vare sig estetisk eller användarvänlig 
synvinkel. Lösningen finns i ett JavaScript som jag hittade efter att ha letat på Internet. Det 
löste problemet tillfredsställande. Detta gällde då bara Internet Explorer och inte andra 
webbläsare.

Figur 4.2 Problem med Flash i Internet Explorer
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Självklart är det så att när man programmerar uppstår det hela tiden små problem, men oftast 
löser de sig genom att man hittar någonting på något forum på Internet, som haft samma 
problem som man själv och beskrivit hur det lösts. Denna serie av händelser uppstod flera 
gånger under tiden jag programmerade och det löste sig alla gånger på ett tillfredsställande 
sätt.

6. Utveckling
En funktion jag initialt erbjöd STRAX media var att man som kund skulle kunna logga in på 
hemsidan. Detta för att själv skulle kunna ändra sina uppgifter vid t ex byte av telefonnummer 
eller om man kanske vill lägga en intresseanmälan på en tjänst som STRAX media erbjuder.

Detta tackade STRAX media nej till då de tyckte denna funktion var onödig. En sådan 
funktion skulle man dock kunna utveckla i framtiden.

Även webbshoppen kan utvecklas till en mer generell webbshop, såsom man ser på 
Internet idag, där man som kund får logga in och sedan välja en eller flera produkter, för att 
sedan beställa och kanske till och med betala direkt över Internet. 

Man skulle även kunna utveckla ett webbaserat system, där man kan lägga till flera 
produkter i framtiden. Som det nu är måste man gå in i databasen och lägga till nya produkter 
där.

För att STRAX media skall kunna marknadsföra sig på ett bra sätt på Internet kan de använda 
rekommenderade annonseringssätt, som till exempel Google Adwords. Det är ett sätt att 
matcha sökord till en annons du äger. Så fort en potentiell kund söker på ett visst ord visas en 
annons för ditt företag på sidan.

7. Lägga ut hemsidan
Just nu finns sidan på STRAX medias webbhotells server. Att lägga ut sidan var inte något 
större problem, eftersom webbhotellet stödjer både PHP och MySQL. Dock var webbhotellets 
version av MySQL inte samma som och ej kompatibel med den jag utvecklade emot så, jag 
fick helt enkelt skriva om alla tabeller. Detta var dock inget större problem utan det löstes 
snabbt och enkelt. Webbhotellet har även phpMyAdmin installerat så det är enkelt att 
administrera databasen. 

8. Diskussion

8.1 Inledande diskussion
En användarvänlig hemsida åt STRAX media har skapats. De kunskaper som har krävts för att 
klara detta examensarbete har jag dels hämtat från kurser jag läst på Linköpings universitet 
och dels tagit mig tid till att därutöver lära mig. Det var ett roligt och stimulerande arbete som 
har gett mig nya många kunskaper och erfarenheter.

8.2 Design
Denna del av arbetet var den som tog längst tid och skapade mest problem. Det var många 
ändringar ifrån STRAX media och det var kompatibilitetsproblem mellan webbläsare.
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Samtidigt som jag hade ganska fria händer var det STRAX media som bestämde hur designen 
i slutändan skulle vara, men det var ett bra arbetssätt för både mig och STRAX media.

Ett användarbarhetstest gjordes för att eliminera misstag och problem, som man som 
utvecklare inte alltid upptäcker. De misstag och problem som härigenom upptäcktes rättades 
till och resultatet blev en användarvänlig hemsida.

8.3 Funktioner
STRAX media ville använda sidan dels som ett sätt att presentera sitt företag och sina tjänster 
och dels som ett sätt att sälja produkter. De ville även att man skall kunna använda databasen 
som ett kundregister.

Ett formulär skickades ut till målgruppen, där de fick svara på vad de tyckte att det skulle 
finnas för funktioner och information på hemsidan. Resultatet av denna undersökning låg till 
grund för hur funktionerna kan att se ut.

Eftersom företaget är litet och produkterna som erbjuds inte är så många bestämdes det att 
ett e-mailbaserat beställningssystem skulle användas. Detta är enkelt för beställaren att 
använda, kräver inte inloggning och registrering och det kräver inte mycket administrativt 
arbete av STRAX media. 

En databas skapades för att lagra kunder i kundregistret. Detta är dock inte kunder som 
beställer ifrån Internet utan ett register över kunder som STRAX media jobbar eller har jobbat
med. Här kan de lägga in uppgifter om kunden, samt egna noteringar om det behövs.

Säkerhet är en viktig fråga när man pratar om hemsidor, speciellt åt företag. Servern som 
STRAXmedia ligger på nu har inbyggd säkerhet då de bland annat kör PHP i safe-mode. 
Detta innebär att det inte med hjälp av PHP går att radera, flytta, ändra i filer.
För att en hackare inte skall kunna göra en så kallad SQL-injection, gör att den illasinnade 
personen får åtkomst av databasen, har jag helt enkelt kodat min PHP på ett sådant sätt att 
SQL-injection blir i princip omöjligt att utföra på hemsidan.
Jag har försökt att följa de säkerhetsföreskrifter som man kan hitta i böcker och på Internet i 
så stor utsträckning som möjligt och resultatet är en användarbar hemsida med hög säkerhet.

9. Slutsats
Arbetet med att utveckla en hemsida åt STRAX media har varit både roligt och utvecklande.

Jag har lärt mig många nya saker. Dels programmeringsmässigt och dels vilka 
angreppssätt som är bra att ta till på vissa delar. På hela taget är jag nöjd och är glad att arbetet 
utvecklades på det sätt det gjorde.
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11. Bilagor

Nielsens & Tahirs lista med regler för en användarvänlig hemsida

Syfte med webbplatsen

1. Visa företagets namn och/eller logo i lämplig storlek och på synlig plats

2. Inkludera ett motto som sammanfattar vad webbplatsen eller företaget gör.

3. Poängtera vad din webbplats har att erbjuda användaren och vad som skiljer den från 
mängden.

4. Framhäv informationen med högsta prioritet, så att användarna får en tydlig startpunkt 
på hemsidan.

5. Utse en sida per webbplats som den officiella hemsidan.

6. Utforma hemsidan som klart annorlunda än alla andra sidor på webbplatsen.

Förmedla information om företaget

7. Lägg till en länk på hemsidan till ett Om oss-avsnitt, där användarna får en överblick 
över företaget och länkar till relevant information om företagets vision, affärsplan, 
ledning och så vidare.

8. Lägg till en Kontakta oss-länk som leder till en sida med all kontaktinformation för 
företaget.

9. Ta inte med intern företagsinformation på den offentliga webbplatsen.

10. Om din webbplats samlar in kundinformation bör du lägga till en länk på hemsidan 
som förklarar hur du behandlar personuppgifter.

Författa innehållet

11. Använd kundinriktat språk.

12. Undvik överflödigt innehåll.

13. Använd inte fyndiga fraser och reklamspråk som tvingar folk att lista ut vad du 
försöker att säga.

14. Undvik utropstecken.



29

Beskriv innehåll med exempel

15. Använd exempel för att ge smakprov på platsens innehåll i stället för att bara beskriva 
det.

16. Koppla alla exempel till en länk som går direkt till informationssidan för det aktuella 
exemplet

17. Placera en länk till kategorin bredvid det specifika exemplet.

Tillgång till arkiv och gammalt material

18. Gör det enkelt att komma åt sådant som nyligen har visats på hemsidan.

Länkar

19. Skilj länkarna åt och gör dem enkla att läsa snabbt.

20. Använd inte allmänna länkar som Mer… efter en lista.

21. Låt länkfärgerna visa om användarna har besökt länkarna eller inte.

22. Använd inte ordet länkar för att ange länkar på sidan.

23. Visa att saker är länkar genom att stryka under dem och ge dem blå färg.

Navigering

24. Placera det primära navigeringsområdet på en väl synlig plats, helst i direkt anslutning 
till huvuddelen på sidan.

25. Gruppera poster i navigeringsområdet så att liknande poster hamnar bredvid varandra.

26. Ha inte flera navigeringsområden för samma sorts länkar.

27. Ha inte en aktiv länk till hemsidan på hemsidan.

28. Lägg till en länk till den eventuella kundvagnsfunktionen på hemsidan. 

Grafik och animeringar

29. Använd grafik för att visa verkligt innehåll, inte bara för att dekorera din hemsida.

30. Infoga bildtext till grafik och fotografier om deras innebörd inte framgår av den 
tillhörande artikeln.

31. Animera aldrig viktiga beståndsdelar på hemsidan, som sidans logotyp, slogan eller 
huvudrubrik.
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Grafisk design

32. Begränsa användandet av teckenformat och annan textformatering som storlek, färg 
och liknande, eftersom en överdesignad text faktiskt kan dra uppmärksamheten från 
ordens innebörd.

33. Använd text och bakgrundsbilder med hög kontrast för att göra skriften så tydlig och 
läsbar som möjligt.

34. Undvik lodrätt rullning vid upplösningen 800*600.

35. De viktigaste delarna på hemsidan bör vara synliga redan i den första skärmbilden 
(utan rullning).

36. Använd en flytande layout så att hemsidans storlek anpassas till olika 
skärmupplösningar.

37. Var sparsam med logotyper.

Namnet i namnlisten

38. Inled med företagets namn.

39. Ta inte upp toppdomän såvida den inte är en del av företagets namn.

40. Inkludera inte hemsida i namnet.

41. Lägg till en kort beskrivning av webbplatsen i namnet i namnlisten.

42. Begränsa namnet i namnlisten till färre än sju eller åtta ord.

Nyheter och pressmeddelanden

43. Rubriker bör vara kortfattade men ändå beskrivande för att återge maximalt med 
information så kortfattat som möjligt.

44. Förutsatt att alla nyheter på hemsidan inträffade den senaste veckan, finns det ingen 
anledning att visa datum och tid i sammanhanget.

Välkomnande

45. Ge inte användarna på webbplatsen en regelrätt välkomsthälsning. Överväg att lägga 
in en slogan på hemsidan i stället för att slösa utrymme på en hälsningsfras.

Förmedla tekniska problem

46. Om webbplatsen ligger nere eller om vikiga delar av hemsidan på webbplatsen inte 
fungerar, bör du tydligt påpeka detta på hemsidan.
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Erkännande och tack

47. Slösa inte bort utrymme på att tacka sökmotorn, designfirman, favoritwebbläsaren 
eller tekniken bakom kulisserna.

Omladdningar och uppdateringar av sidan

48. Uppdatera inte sidan automatiskt för att inte påtvinga användarna uppdateringar.

49. Vid en uppdatering bör du bara uppdatera innehåll som faktiskt har ändrats, 
exempelvis nyhetsrubriker.

Samla in kunddata

50. Nöj dig inte med att visa en länk till registreringen på hemsidan. Förklara fördelarna 
med registreringen. 

Datum och tider

51. Visa bara datum och tid i samband med tidskänslig information som nyheter, chatt och 
börskurser.

52. Visa vilken tid innehållet uppdaterades senast, inte den datorframställda aktuella tiden.

53. Skriv ut månadens namn eller använd månadsförkortningar istället för siffror.

(Jacob Nielsen och Marie Tahir, 2002)
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Jacob Nielsens 10 grundregler

1. Synligheten av systemets status – Systemet bör alltid hålla användare informerade 
om vad som sker genom lämplig feedback.

2. Matchning mellan systemet och verkligheten – Systemet skall använda användarens 
språk med ord, fraser och koncept som användaren känner igen, snarare än 
systemorienterade termer.

3. Användarkontroll och frihet – Användare väljer ofta funktioner i system utifrån 
misstag och behöver därför tydligt markerade utgångar.

4. Konsekventhet och standarder – Användare skall inte behöva undra om olika ord, 
situationer eller handlingar betyder samma sak. Följ standarder för olika plattformar.

5. Förebygga fel – Ännu bättre än bra felmeddelanden är att ha god design som 
förebygger att fel uppstår. Antingen eliminerar man att fel uppstår eller så kollar man 
efter dem och ger användaren möjlighet att konfirmera sin handling.

6. Igenkänning snarare än minne – Minimera antalet saker som användaren måste 
komma ihåg genom att göra objekt, handlingar eller val synliga. Användaren skall inte 
behöva komma ihåg information från en del till en annan.

7. Flexibilitet och effektivitet – Genvägar, osynliga för nybörjaren, snabbar ofta upp 
interaktionen för expertanvändare och tillåter både nybörjare och experter i systemet.

8. Estetisk och minimalistisk design – Dialoger skall inte innehålla information som 
sällan används eller är irrelevant. Varje del av irrelevant information tävlar om 
utrymmet med den relevanta informationen och minskar dess synlighet.

9. Hjälp användare att känna igen och ångra fel – Felmeddelanden skall vara skrivna 
i klarspråk, peka på felet och komma med ett förslag på lösning.

10. Hjälp och dokumentation – Även om det är bättre om systemet kan användas utan 
dokumentation kan det vara nödvändigt att tillhandahålla detta.

(Nielsen, 1994)
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Kundundersökningsformulär

Kundundersökning för STRAX media
STRAX media är ett tvåmannaföretag som arbetar för att hjälpa andra företag att synas på 
marknaden. Vi designar allt från broschyrer till webbsidor och hjälper till under hela 
processen från planering till färdig trycksak/produktion. Vi vänder oss även till privatpersoner 
som exempelvis kan tänkas vilja ha ett snyggt inbjudningskort eller ett egendesignat tröjtryck.

STRAX media har tagit hjälp av ex-jobbaren Gustav Björkengren som läser till 
högskoleingenjör inom Medie- och kommunikationsteknik vid Linköpings universitet, för att 
undersöka hur företaget ska marknadsföra sig på Internet på bästa sätt.

Behöver STRAX media en webbplats på Internet?

Om du svarade ja på första frågan:

Vilken information skulle ni vilja se på webbplatsen?

Vilka funktioner skulle ni vilja se på webbplatsen?

Skulle det underlätta för er att beställa tjänster av STRAX media direkt på Internet om det 
fanns möjlighet?

Om du svarade nej på första frågan:

Varför behöver inte STRAX media en webbplats tycker ni?

Tack för att du tog dig tid!
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Databasen
Kunder
Kolumnnamn Datatyp
ID tal
status text
fname text
ename text
email text
foretag text
tel text
gata text
gatnr tal
postnr tal
stad text
fax text
mobil text
hemsida text
kom text

Nyheter
Kolumnnamn Datatyp
ID tal
forfattare text
subject text
datum datum
text text

Prod
Kolumnnamn Datatyp
p_id tal
p_namn text
fastpris text
pris text
bild text
height tal
width tal
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Users
Kolumnnamn Datatyp
ID Tal
username text
password text
status text
fname text
ename text
email text
foretag text
tel text


