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Christer Dahlberg

Sales Partner Group is a company located in Nyköping. It is focused on education and recruitment in the
sales market. The company contacted Linköpings University as they were in need of a new graphical
profile, especially for the Internet. A new user-friendly and dynamic website with the purpose of
grouping costumers, salesmen and employees together in one place, was what they asked for. In addition
to a dynamic and user-friendly website they also wanted a website which should be easy to update, offer
interactivity and give certain users a possibility to discuss and have access to important information in a
personal community.

The result is a database driven website that is combined of HTML, CSS, PHP and MySQL. The design
is created in view of usability rules for the Internet and general guides for layout and design. To make
the website accessible to a great extent, it is developed and tested in the two main web browsers Internet
Explorer and Mozilla Firefox. An interface for administrating the website has been created as one of the
requirements was an easy-to-update website. According to that a help manual in digital and printed
format has been created to facilitate the use of the interface.

The work took a great amount of time which mostly depends on the requirements of the website which
changed throughout the project and the fact that things proceeded more slowly than expected. A clear
and strict plan could have prevented this, but as similar project hasn�t been done before, it was hard to
measure the amount of time each part of the project would take. Even though, both Sales Partner Group
and I are very satisfied with the result.
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Sammanfattning 
 
Sales Partner Group är ett Nyköpingsbaserat företag med inriktning på utbildning och 
rekrytering inom säljmarknaden. Företaget kontaktade Linköpings Universitet då de var i 
behov av en ny grafisk profil, främst då för Internet. En ny användarvänlig och dynamisk 
webbsajt med syftet att samla den allmänna kundgruppen, säljare samt personal på ett och 
samma ställe var vad som efterfrågades. Förutom att webbsajten skulle vara dynamisk och 
användarvänlig skulle den även vara lätt att uppdatera, erbjuda interaktivitet samt ge specifika 
användare en möjlighet till att kunna föra en diskussion och få tillgång till viktig information i 
en personlig community.  
 
Resultatet är en databasdriven webbsajt med kombinationen av HTML, CSS, PHP samt 
MySQL. Designen har skapats utifrån generella grundregler för användbarhet på Internet och 
för layout och design i allmänhet. För att webbsajten skall vara tillgänglig i stor utsträckning 
är webbsajten utvecklad och testad i de två mest använda webbläsarna Internet Explorer och 
Mozilla Firefox. Då ett av kraven var att webbsajten skulle vara lätt att uppdatera har ett 
administrationsgränssnitt utvecklats. Till detta har en hjälpmanual i digitalt och tryckt format 
skapats för att underlätta användandet. 
 
Arbetet var väldigt tidsomfattande vilket främst beror på att krav tillkom allt eftersom arbetet 
fortskred och att saker tog längre tid än väntat. En tydlig och strikt plan hade kunnat förhindra 
detta men då liknande projekt inte gjorts tidigare var det väldigt svårt att veta hur mycket tid 
varje delmoment skulle ta. Trots detta är jag och Sales Partner Group väldigt nöjda med 
resultatet. 
 
Abstract 
 
Sales Partner Group is a company located in Nyköping. It is focused on education and 
recruitment in the sales market. The company contacted Linköpings University as they were 
in need of a new graphical profile, especially for the Internet. A new user-friendly and 
dynamic website with the purpose of grouping costumers, salesmen and employees together 
in one place, was what they asked for. In addition to a dynamic and user-friendly website they 
also wanted a website which should be easy to update, offer interactivity and give certain 
users a possibility to discuss and have access to important information in a personal 
community. 
 
The result is a database driven website that is combined of HTML, CSS, PHP and MySQL. 
The design is created in view of usability rules for the Internet and general guides for layout 
and design. To make the website accessible to a great extent, it is developed and tested in the 
two main web browsers Internet Explorer and Mozilla Firefox. An interface for 
administrating the website has been created as one of the requirements was an easy-to-update 
website. According to that a help manual in digital and printed format has been created to 
facilitate the use of the interface. 
 
The work took a great amount of time which mostly depends on the requirements of the 
website which changed throughout the project and the fact that things proceeded more slowly 
than expected. A clear and strict plan could have prevented this, but as similar project hasn’t 
been done before, it was hard to measure the amount of time each part of the project would 
take. Even though, both Sales Partner Group and I are very satisfied with the result.
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1 Inledning 
 
Detta är ett 10 poängs examensarbete inom medie- och kommunikationsteknik utfört vid 
Linköpings Universitet år 2006. Arbetet är utfört på uppdrag av Sales Partner Group i 
Nyköping vilka var i behov av en dynamisk webbsajt med interaktiva möjligheter samt ett 
enkelt administrationsgränssnitt. Resultatet blev en webbsajt skapad med scriptspråket PHP 
och databastekniken MySQL samt en användarmanual i digitalt och tryckt format för 
administrering av webbsajten. Då internetvanan och den tekniska kunskapen hos 
slutanvändarna varierar kraftigt har också viss användarvänlighet för Internet studerats och 
tillämpats. 
 
1.1 Bakgrund 
Sales Partner Group är ett Nyköpingsbaserat företag med ca 200 anställda. Företagets 
huvudsakliga arbetsuppgifter är bemanning, merchandising, telemarketing, utbildning samt 
mätningar inom detaljhandeln. Verksamhet går ut på att stödja leverantörer i att ligga steget 
före på marknaden genom att erbjuda lösningar baserade på leverantörernas operativa och 
strategiska behov. Kunskap om kedjor, butiker, kunder och säljare, anpassningar till krav på 
ny kompetens, nya arbetssätt och nytt beteende, kvalitativ införsäljning och implementering 
av centrala avtal, bemanning vid vakanser samt utveckling av en kommunikativ plattform som 
skapar säljtryck i butiken leder fram till dessa lösningar. Sales Partner Group har kunder och 
anställda över hela landet och önskar samla alla på ett och samma ställe. Där kommer Internet 
in i bilden. Dagens webbsajt är statisk och förmedlar gammal information. Teknik och layout 
har inte förändrats sedan sajten skapades 1997. Någon möjlighet till interaktivitet finns inte 
och ett gränssnitt för enkel administrering saknas.  
 
1.2 Syfte 
Sales Partner Group behöver hjälp med nytänkande och skapande av webbsajten. Syftet är att 
nuvarande webbsajt skall byggas om helt eftersom den saknar liv och modern teknik. En 
interaktiv dynamisk webbsajt vilken fungerar som en samlingsplats för användarna där 
information kan förmedlas och en dialog föras är vad som krävs. Målgruppen är indelad i tre 
mindre grupper.  
 

1. Den allmänna kundgruppen vilka mest använder webbsajten som en 
informationskälla. 

 
2. Erfarenhetsgrupperna som består av ett visst antal personer inom företaget med olika 

erfarenheter från säljbranchen. Dessa skall använda sajten som en kommunikativ 
plattform där erfarenheter kan delas och olika frågor diskuteras inom gruppen. 

 
3. Säljpoolen med samma funktioner som erfarenhetsgrupperna avgränsat till den egna 

gruppen.  
 
 
Materialet skall vara designmässigt genomtänkt och användarvänligt och leda till ett mer 
flitigt användande än idag. Kravspecifikation för webbsajten som utformades tillsammans 
med Sales Partner Group löd: 
 

Webbsajten skall fungera som en broschyr där företaget presenteras. 
Tyngdpunkten skall ligga på företagets fem områden, VETA, UTVECKLA, SÄLJA, 
BEMANNA samt KOMMUNICERA. Mer allmänn information som 
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kontaktuppgifter, nyhetsbrev i multimediaform och senaste nytt skall också finnas 
med. Målgruppen, dvs den allmänna kundgruppen, erfagrupperna samt anställda 
i säljpoolen skall ges möjlighet till interaktivitet, bland annat i form av en veckans 
fråga med resultat.  

 
För administratörerna, de två erfagrupperna samt säljpoolen skall separata 
communities byggas. Efter att ha loggat in skall behörig användare ha olika 
möjligheter med webbsajten beroende på vilken typ av användare det handlar om.  
 
 
Användarna skall  
 

 kunna diskutera och ställa frågor i ett diskussionsforum enbart för den 
specifika gruppen. 

 få tillgång till viktiga dokument, exempelvis mötesprotokoll. 
 ha möjlighet att ändra lösenord och få ett nytt lösenord om det glömts bort. 
 kunna logga ut efter ha loggat in. 

 
Administratörerna skall förutom ovanstående, även kunna 
 

 se, lägga till, ändra eller ta bort registrerade användare. 
 ladda upp viktiga dokument och multimediafiler. 
 lägga till och ta bort veckans fråga. 
 lägga till och ta bort nyheter. 
 ta bort olämpliga inlägg i samtliga diskussionsforum. 
 uppdatera innehåll på webbsajten som kontinuerligt förändras. 
 se statistik över antal besökare på webbsajten. 
 ha tillgång till en hjälpmanual för admingränssnittet. 

 
1.3 Metod 
Detta examensarbete har krävt en hel del kunskap vilken främst har inhämtats under 
projektets gång. De flesta källor har hittats på Internet där information inom området ständigt 
är aktuellt i diskussionsforum och webbsajter med exempel. Ett antal böcker har också 
använts. Förutom ny kunskap har även den kunskap som uppnåtts under utbildningens gång 
tillämpats. 
För att design och layout på den nya webbsajten skulle passa in på Sales Partner Group och de 
tjänster de erbjuder valde företaget att köpa in en templatemall. Mallen har sedan anpassats 
och utvecklats till det slutgiltiga resultatet. De programvaror som främst använts är PHP 
Designer, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Macromedia Dreamweaver 
samt Macromedia Flash. 
  
1.4 Struktur 
Uppdraget på begäran av Sales Partner Group bestod av två delar - en webbsajt och en tryckt 
manual. Tyngdpunkten skulle dock ligga på utvecklingen av webbsajten vilket denna rapport 
också baseras på. Efter ett inledande kapitel om allmän teori om design och layout följer del 
två vilken behandlar dynamisk webbutveckling med teori om samtliga tekniska delar som 
använts för att skapa www.salespartnergroup.com. Där ingår HTML, XHTML, CSS, PHP 
samt MySQL. Även teori om planering för interaktiva medier ingår.  
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Efter de två teoridelarna följer utvärdering av resultatet samt ett diskussionsavsnitt om mitt 
tillvägagångssätt, de tekniker jag använt, problem jag stött på, säkerhetsrisker och framtida 
utveckling av www.salespartnergroup.com. Rapporten avslutas med en slutsats på vad 
exemensarbetet resulterade i, bilagor med exempel på den slutgiltiga webbsajten, kodexempel 
med tillhörande förklaringar samt ett exempel på den tryckta användarmanualen. 
  
Rapporten presenterar några få exempel på programkod från projektet tillsammans med teori 
om de tekniker som använts samt vad som krävs för att utveckla en egen dynamisk webbsajt. 
Många kodexempel och tips finns på Internet och därför kan läsaren själv med hjälp av 
källorna leta upp vad denne är intresserad av. Områdena är indelade i separata kapitel så att 
läsaren enkelt skall hitta vad som eftersöks.  
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2. Design och layout – allmänt 
 
Detta kapitel inleds med allmän teori om design och layout både för webbsajter och tryck. 
Avsnittet behandlar vad som skall tänkas på inom form och typografi för att uppnå ett bra 
resultat vid produktion.  
 
2.1 Form 
Både i webbproduktion och tryck är en genomtänkt form av betydelse för att budskapet skall 
nå fram. Genom att bestämma och utgå från en grundform har man en stomme som 
karaktäriserar mål och budskap. Några exempel på grundformer som vanligtvis används för 
webben men som även kan användas för trycksaksproduktion är vinkelhakemodellen, 
centrummodellen och magasinmodellen. Vinkelhaken utgår ifrån övre vänstra hörnet på sidan 
vilket garanterar att information som placeras där blir synlig för alla besökare. 
Centrummodellen utgår från mitten av sidan där en dominant bild eller text placeras och 
relativt till denna placeras övriga element. Magasinmodellen baseras på en tidningslayout där 
text, bilder och länkar placeras i spalter och uppmanar till fortsatt läsning via klickningar. 
Utifrån grundstommen utvecklas sedan en form som attraherar och orienterar. Som hjälp i 
designarbetet används ofta tabeller vilka delar in sidan i olika områden med hjälp av osynliga 
linjer och ger ett konsekvent och enhetligt intryck. För webbdesign kan så kallade 
formatmallar (CSS – Cascade Style Sheets, se kapitel 3.5) användas för att låsa designen. 
(Bergström, 2001). 
 
För att skapa en attaktiv form som orienterar och lockar finns fyra principer – kontrast, balans, 
rytm och linje.  
 
Kontrast används i visuell kommunikation för att framhäva och poängtera. Genom kontrast 
skapas en dynamisk och spännande form och effekten leder läsaren in i dokumentet. Detta 
genom att bland annat låta vissa delar i dokumentet dominera över andra, även kallat 
storlekskontrast. Förutom storlekskontrast finns styrkekontrast, formkontrast samt 
färgkontrast. Tillsammans är de alla viktiga i arbetet med formgivning. 
 
Balans innebär att en sida känns neutral och att inte något element stjäl uppmärksamhet och 
vilseleder mottagaren. Genom att arbeta symmetriskt och utnyttja de linjer som bygger upp 
dokumentet får man en ett intryck som känns neutralt. Balans kan också nås genom ett 
assymetriskt arrangemang där man bortser från dokumentets axlar. Här krävs dock skicklighet 
så att helheten inte faller isär och balansen går förlorad. 
 
Rytm i ett dokument skapar precis som i musik intresse och leder mottagaren vidare i 
sammanhanget. Genom upprepningar av former, växlingar av närbilder och avståndsbilder, 
olika storlekar och rikningsförhållanden fångas mottagarens intresse. Variation är viktigt och 
förutsägelse skall förekomma i så liten grad som möjligt. 
 
Linjering är en princip för att göra samtliga sidor i ett och samma dokument enhetliga. Detta 
gör att mottagaren känner igen sig i samtliga uppslag i ett dokument. Exempel på linjering är 
att huvudrubriker i en tidning ligger på samma höjd eller att en textspalt och en bild i ett 
dokument ligger på samma lodräta position. I webbsammanhang kan det vara att navigeringen 
är placerad på samma ställe i hela sajten. 
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Figur 1. Att använda tabellsystem för att dela in en sida i flera sektioner underlättar arbetet med 
kontrast. Ovan ses exempel på storlekskontrast. Genom att låta endera bilden eller texten vara det 
dominerande elementet framhävs budskapet tydligt samtidigt som läsaren leds in i dokumentet på 
ett naturligt och kontrollerat sätt. 

 
2.2 Typografi 
Typografi är läran om bokstavsformerna, deras användning och de arrangemang de uppträder 
i. Tillsammans med bilden är boksavsarrangemanget det viktigaste elementet i visuell 
kommunikation. Det finns vissa riktlinjer för typografi för att öka läsbarhet i en text. Målet är 
att skapa ordbilder då det är just ordbilder och inte enskilda bokstäver vi läser. Läsbarheten 
påverkas av många faktorer. Teckensnitt, teckengrad, radlängd och radavstånd, 
spaltarrangemang, avstånd mellan ord och mellad tecken, och slutligen färg och medium är 
några av dessa. (Bergström, 2001). 
 
2.2.1 Teckensnitt 
Ett teckensnitt eller font är en modern beteckning  för typsnitt. Det motsvarar samtliga siffror 
och bokstäver i ett alfabet skapade med gemensam stil. De vanligaste teckensnitten är 
indelade i två olika familjer, Antikvor och Sanserifer. Antikvorna har så kallade seriffer och 
de linjer som bygger upp tecknet varierar i tjocklek. Sanseriferna saknar seriffer och tecknet 
är uppbyggt av linjer med i princip samma tjocklek. Tack vare de olika utformningarna har 
teckensnitten olika läsbarhet. För visning på skärm är Georgia ett bra antikva-typsnitt medan 
Verdana är en populär sanserif. Rent generellt fungerar en sanserif bättre för visning på skärm 
då enklare teckenformer återges bättre där. I tryck anses Antikvor vara bättre för långa texter 
då serifferna ger rader och ord en linje som sätter samman bokstäverna till ordbilder.  
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Figur 2. Pilarna visar på seriffer hos antikva-typsnittet Georgia, samt på avsaknaden av seriffer hos 
sanseriffen Verdana 

 
2.2.2 Teckengrad  
Teckengrad motsvarar storleken på ett tecken och kan antingen anges i punkter eller 
millimeter. En punkt motsvarar 0,376 mm. Vid läsning av en vanlig text är det avståndet 
mellan öga och bokstav som bestämmer läsbarheten och teckengraden bestämms därefter. 
Förutom rätt teckengrad krävs ett korrekt förhållande mellan de olika nivåerna i en text, 
exempelvis brödtext, mellarubrik och huvudrubrik. I webbutveckling och övrig representation 
på skärm bör teckengraden inte understiga 13 punkter då skärmens ljus förstör bokstävernas 
karaktär och framställer dem som otydliga klumpar. 
 
2.2.3 Radlängd och radavstånd 
Ett överdrivet stort radavstånd eller en lång radlängd försvårar för läsaren, men radavståndet 
får heller inte vara för litet eller radlängden för kort. Radavståndet anges som kägel och skall 
vara proportionellt mot teckengraden. Genom att lita på det mänskliga ögat uppnår man det 
bästa resultatet. En riktlinje är dock att en, två eller tre punkters större kägel än teckengrad 
ökar läsbarheten med normalstor text. Radlängden bör i tryck inte vara längre än 60 tecken 
inkluderat mellanrum. I webbsajter bör radlängden inte överstiga 35-45 tecken. Samtidigt bör 
radlängden inte vara för kort och uppdelad i långa spalter. Det tvingar besökaren att rulla 
sidan upp och ner (scrolla) med sämre läsbarhet som följd. 
 
2.2.4 Spaltarrangemang 
Spaltarrangemang innebär hur text arrangeras i spalter. Valet mellan vänsterställd, 
högerställd, centrerad och marginaljusterad text påverkar läsbarheten. Vänsterställd text är 
vanligt förekommande i visuell kommunikation och ger en neutral känsla vid läsning. 
Högerjusterad text är sällsynt men kan användas vid bildtexter medan centrerad text 
exempelvis kan användas för kortare texter för att skapa en effekt. I längre texter försämrar 
dock centreringen läsbarheten. Marginaljusterad text fyller ut raderna lika mycket till höger 
och vänster och används väldigt ofta i böcker, tidningar, broschyrer och kataloger där 
utrymmet är begränsat. I trycksaker går det bra att välja mellan samtliga spaltarrangemang 
men vid produktion av webbsajter föredras vänsterjusterad text då automatisk avstavning 
saknas. 
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2.2.5 Ord- och teckenavstånd 
Avståndet mellan ord måste vara så stort att ordbilder framkommer på ett tydligt sätt. För små 
mellanrum gör att orden flyter ihop och därmed försvinner ordbildernas tydlighet. För stora 
mellanrum gör att läsaren vilseleds i läsningen. En regel är att ordmellanrummet inte får vara 
större än radavståndet. På samma sätt påverkar mellanrummet mellan enstaka bokstäver 
läsbarheten. Den så kallade standardtillriktningen, vilken är ett normalmått för 
bokstavsmellanrum är att föredra när det gäller tryckt material medan man i 
webbsammanhang kan öka mellanrummen för högre läsbarhet. 
 
2.2.6 Färg 
Att färg påverkar läsbarheten kan kanske ses som en självklarhet. Användandet av mörka 
färger mot ljusa färger ger kontrast och ökar läsbarheten. Exempelvis är en vit text mot en 
svart bakgrund betydligt enklare att läsa än en mörkblå text mot en svart bakgrund.  
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3. Webb 
 
Detta kapitel beskriver teorin bakom den teknik som använts vid skapandet av 
www.salespartnergroup.com. Även hur man planerar och strukturerar arbetet vid skapande av 
en webbsajt, samt några enkla regler och riktlinjer för att öka användbarheten av en webbsajt 
tas upp. 
 
3.1 Planera 
Ett av det första stegen att gå igenom när en nytt projekt skall påbörjas är planering. Ett mål 
måste sättas, målgrupp måste bestämmas och tidsplan upprättas. Målet kan sammanfattas i 
vad som ska åstadkommas under en viss tidsperiod och hur det ska gå till. För interaktiva 
medier, däribland Internet ser planen ut på följande sätt: (Bergström, 2001). 
 

 Vad är målet med webbsajten? Vilken är målgruppen? 
 Vad är budskapet? Vad ska webbsajten innehålla och hur skall det struktureras?  
 Hur skall webbsajten se ut? Färg? Form? 
 Hur skall webbsajten fungera? Vilken teknik skall användas? I hur stor grad skall 

interaktiviet finnas?Vilka är navigeringsmöjligheterna? 
 

 
 
Figur 3. Vid planering av interaktiva medier kan man utgå från denna mall. Projektplanen inleds 
med att ett budskap formuleras. Vad vill man förmedla och hur? Utifrån budskapet skapas sedan 
ett innehåll. Hur skall informationen delas in i mindre grupper? Kategoriseringar? Vilken interaktion 
skall finnas? När innehållet och budskapet är formulerat väljs sedan en form och en teknik som 
stödjer dessa och gör förmedlingen av budskapet tydligt. 

 
 
3.2 Användbarhet på Internet 
Användbarhet i allmänhet innebär i vilken grad en användare med hjälp av en speciellt 
verktyg kan utföra ett antal uppifter och uppnå de mål som satts. Uttrycket kan också 
användas för att benämna metoder för att mäta användbarhet och effektivitet för ett specifikt 
objekt. För utveckling av interaktiva datorbaserade system, exempelvis en webbsajt vars 
gränssnitt består av länkar, knappar, text och grafik, innebär användbarhet hur effektivt 
interaktionen mellan människa och maskin är designad. Ett effektivt system skall vara 
komfortabelt att använda, lätt för användaren att lära sig samt designat för att få fel skall 
uppstå. Här har vissa grundläggande saker att tänka på tagits fram. (Usability, 2006). 
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3.2.1 Design och layout 
För att en webbsajt skall vara användarvänlig bör varje anvädare snabbt kunna överblicka den 
och på ett enkelt sätt veta var information kan hittas. Då användarnas kunskap och erfarenhet 
varierar från fall till fall bör generella riktlinjer och principer för design av en webbsajt 
användas. Dessa baseras på användarnas förväntningar var element skall hittas och var man 
skall klicka för att komma till en specifik sida inom webbsajten. (Wroblewski, 2002). 
Den typiska hierarkin i en webbsajt består av innehålls-, navigerings- samt stödelement i 
nämnd ordning.  
 

 Innehållselementen består av titel för den specifika sidan, titel för vilken sektion en 
enskild sida tillhör, den information som skall förmedlas med eventuella inbäddade 
länkar samt allmän kompletterande information.  

 
 Navigeringselementen ger användaren en möjlighet att gå mellan olika sidor i 

webbsajten. Exempel på dessa element är horisontella eller vertikala menyer, sajtindex 
eller kartor över den fullständiga webbsajten, även kallade site-maps. 
Navigeringselementen kan förekomma både på global nivå i hela webbsajten och på 
lokal nivå i en specifik sida.  

 
 Stödelementen identifierar webbsajten och dess innehåll samt ger tillgång till nyttig 

information på en global nivå. Sidfoten är ett av de vanligaste stödelementen och 
innehåller ofta information som länk till startsidan, kontaktuppgifter, ansvarig 
utgivare, kopieringsrätt, uppdateringsinformation samt sajtöversikt. Syftet med 
sidfoten är bland annat att fungera som ett stöd för användaren och ge förtroende för 
den information som finns på webbsajten.  

 

 
 
Figur 4. Exempel på de olika elementen för www.salespartnergroup.com. 
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Användarna måste förstå hur sajten är strukturerad så att de enkelt kan finna den information 
som eftersöks. När en användare känner sig vilsen på en webbsajt beror det på att 
navigeringen inte är tillräcklig eller att utseendet varierar från sida till sida. Därför är det 
viktigt att ha en konsekvent design och en genomtänkt och tydling navigering bestående av ett 
eller flera möjliga navigeringselement. Genom att visa var i webbsajten användarna befinner 
sig samt ge dem navigeringsmöjligheter både till huvudnivå och undernivåer ökar 
navigeringen användarnas förståelse för organisationen av webbsajten. Vid länkning är det 
viktigt att urskilja länk från övrig text så att användaren vet var en klickbar länk befinner sig. 
Vanligtvis är länkar blå och understrukna och därför bör text som inte är länkar skilja sig från 
dessa attribut. (Wroblewski, 2002). 
 
Precis som vid vilken design som helst är det viktigt att vara konsekvent i skapandet av flera 
sidor inom samma dokument. Då användarnas förväntningar baseras på webben i allmänhet 
gäller det även att vara konsekvent med den. Med korrekt placering av element på en 
webbsida, konsekvent utseende sajten igenom och en genomtänkt navigering som förtydligar 
webbsajtens struktur och leder användarna till rätt destination, uppnår webbsajten hög 
användbarhet. (Wroblewski, 2002). 
 
Användbarhet innebär också att en webbsajt skall vara tillgänglig för användare oberoende av 
vilken plattform och vilken webbläsare de sitter vid. Det finns många olika webbläsare ute på 
marknaden men de mest använda är Internet Explorer samt Mozilla Firefox. (Browser 
Statistics, 2006). Då olika webbläsare tyvärr visar en webbsida med varierande resultat gäller 
det att anpassa sidan därefter. Att använda ett script som kollar vilken plattform och 
webbläsare som anropar webbsidan och därefter omdirigerar användaren till rätt mapp eller 
aktiverar en speciell stilmall är en vanlig lösning på detta problem. (Wroblewski, 2002). 
 
3.3 HTML 
HTML står för HyperText Markup Language och är en teknik för att skapa webbsidor. Olika 
så kallade taggar (<, >) används för att beskriva för webbläsaren hur sidor skall visas. För 
korrekt återgivning i en webbläsare måste varje HTML-dokument innehålla en <html> tagg, 
en <head> tagg samt en <body> tagg alternativt en <frameset> tagg. <html> omsluter övriga 
element i dokumentet och indikerar början på HTML-dokumentet, <head> innehåller osynlig 
information som beskriver sidan och <body> skriver ut synlig data i webbläsarfönstret. Varje 
tagg följs av en tagg som avslutar elementet, exempelvis <body>...</body>. För vissa taggar 
är detta inte ett krav men det bör följas för bästa resultat. Ett HTML-dokument kan skapas i 
en vanlig text-editerare och sparas men filändelsen .html eller .htm. (Introduction to HTML, 
2006) 
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Figur 5. Till vänster visas koden i ett HTML-dokument som skriver ut en texten ”Detta är ett HTML-
exempel”. När dokumentet körs i en webbläsare blir resultatet som bilder till höger visar. 

 
 
HTML skapades tidigt 1990-tal  av engelskmannen Tim Berners-Lee. Den första väldigt enkla 
versionen publiserades 1993, därefter utvecklades tekniken allt eftersom. HTML 2.0 kom i 
november 1995, HTML 3.2 i januari 1997, HTML 4.0 i december 1997 och slutligen HTML 
4.01 i december 1999. I maj 2000 blev HTML 4.01 en internationell standard, vilket också 
blev det steget i utvecklingen av tekniken innan XHTML föddes. (The Extensible HyperText 
Markup Language, se kapitel 3.4) (HTML, 2006). 
 
3.4 XHTML 
Med tiden ökade behovet att nå World Wide Web från andra plattformer än en stationär dator. 
Mobiltelefoner och handdatorer krävde en mer strikt version av HTML vilket gjorde att 
XHTML skapades. XHTML står för The Extensible HyperText Markup Language och är 
väldigt likt HTML men innehåller ett mer strikt syntax och krav på en korrekt struktur. 
Taggar och attribut är hämtade frånföregångaren HTML 4.01 medan syntax och regler baseras 
på en teknik som heter XML (Extensible Markup Language). (Shannon, 2006). 
 
De viktigaste skillnaderna mellan HTML och XHTML är att taggarna måste vara korrekt 
nästlade, taggarna måste vara skrivna med gemener och slutligen att elementen alltid måste 
stängas. Precis som i HTML måste XHTML ha ett rot-element vilket omsluter övriga 
element. (Introduction to XHTML, 2006) Fördelarna med detta strikta syntax är många.  
 

 Webbsajter byggda med XHTML är framtidssäkrade då denna teknik är en standard 
som även framtida webbsajter kommer att använda.  

 
 Tillgängligheten är högre då en korrekt XHTML-sida garanterat fungerar i alla 

webbläsare som stöder webbstandard samt på andra enheter än en vanlig dator. 
 

 Snabbheten för en webbläsare att tolka en sida ökar med korrekt XHTML-syntax 
jämfört med HTML-kof med eventuella fel. 

 
 Framtida webbläsare kan sluta att stödja vissa element i HTML vilket leder till att 

webbsidorna visar på fel sätt, alternativt inte alls. (Shannon, 2006). 
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Sedan XHTML introducerades som version 1.0 år 2000 har utvecklingen gått vidare. Idag 
används XHTML 1.1 men arbetet med utvecklingen av XHTML 2.0 med ytterligare 
kopplingar till XML och mer avancerad teknik pågår för fullt.(XHTML, 2006). 
 
3.5 CSS 
De första versionerna av HTML var endast skapade för att definiera innehållet i ett dokument. 
Med tiden förändrades detta dock då utvecklarna ville att HTML även skulle kunna formatera 
ett dokument. I samband med att HTML 3.2 publicerades kom taggar för att ange färg och 
typsnitt i ett dokument. Det skapade en massa merarbete då man på varje separat element var 
tvungen att ange dessa attribut. Önskade man sedan ändra en färg eller ett typsnitt krävdes en 
uppdatering av varje enskilt element. Problemet löstes genom att i HTML 4.0 göra det möjligt 
att flytta all beskrivning av ett eller flera dokument till en separat mall, en så kallad CSS-mall 
(Cascading Style Sheets). Mallen sparas externt i en egen fil eller internt i HTML- alternativt 
XHTML-dokumentet och kopplas till de element som skall beskrivas. Valet av extern eller 
intern CSS-mall beror på om flera dokument skall styras av samma mall. Tack vare denna 
teknik behöver attribut endast anges eller ändras en gång i stilmallen istället för åtskilliga 
gånger för varje element i samtliga dokument. Idag används är CSS det självklara valet för 
styrning av både layout och beskrivning av enskilda element vid webbutveckling med 
XHTML- eller HTML 4.0-teknik. (Introduction to CSS, 2006). 
 

 
 
Figur 6. Till vänster anges olika attribut definierade i en extern css-mall. Elementen <body> och 
<p> i det dokument som stilmallen är kopplad till styrs av dessa attribut. Till höger visas koden som 
kopplar ”style.css” till det aktuella dokumentet samt en text som styrs av mallen. Resultatet blir att 
texten skrivs ut med kursiv stil i storlek 11 pixlar samt med fonten Tahoma på vit bakrund.  

 
3.6 PHP 
För att åstadkomma en webbsajt som kan erbjuda dynamik och interaktivitet krävs mer än 
bara HTML. PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) är ett så kallat open source scriptspråk som 
körs på serversidan för att tillsammans med en databas skapa användbara och kraftfulla 
webbapplikationer. Att PHP är ett open source scriptspråk innebär att användare helt gratis 
kan använda det och ha tillgång till de funktioner som används för att skapa egna program. 
(Vaswani, 2005).  
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Den första versionen av PHP utvecklades 1995 av Rasmus Lerdorf. Funktionen var begränsad 
och språket användes främst till att ta hand om formulärdata. Inte förrän 1997 då PHP 3.0 
introducerades började saker bli intressanta. Stöd för fler databaser, däribland MySQL och 
Oracle, samt ett ökat intresse för användare att utveckla språket gjorde att pouplariteten hos 
PHP ökade. Idag är PHP uppe i version 5.0 med en utvecklad motor för högre effektivitet och 
pålitlighet. Ett logiskt syntax tillsammans med ett stort stöd för olika databaser och 
plattformar som Unix, Microsoft Windows, Mac OS och OS/2 har gjort PHP till det populära 
server-side scriptspråk det är idag. PHP är enkelt att lära sig men erbjuder samtidigt möjlighet 
till mer avancerad programmering tack vare kraftfulla funktioner. (Vaswani, 2005). 
 
Ett PHP-dokument kan bestå av endast PHP-kod, men används ofta kombinerat tillsammans 
med HTML. För att PHP-tolkningen skall ske på riktigt sätt omsluts PHP-kod med speciella 
starttaggar(<?php) och sluttaggar(?>). Detta gör det möjligt att urskilja vad som är HTML 
och vad som är PHP och på så sätt kan HTML och PHP fungera tillsammans. (Vaswani, 
2005). 
 

 
 

Figur 7. Till vänster visas koden i ett php-script som skriver ut en text-sträng. När filen  
php_script.php körs i en webbläsare blir resultatet som bilder till höger visar. 

 
3.7 MySQL 
Förutom PHP behöver information kunna lagras och uppdateras för att en webbsajt skall vara 
dynamisk. Databaser är ett utmärkt och väl använt alternativ för denna uppgift. En databas 
kan ses som en samling data sparad i en dator på ett organiserat och strukturerat sätt. Ett 
elektroniskt så kallat DBMS (Database Management System) hjälper till med denna 
organisation. Datan sparas i olika tabeller (eng. table) vilka innehåller ett antal kolumner och 
rader, precis som vilken annan tabell som helst. Detta gör det enkelt att kategorisera datan. 
Varje kolumn har förutom ett namn, olika egenskaper som exempelvis datatyp, id, tillåtet 
nollvärde etc. Dessutom måste ett kolumnfält vara unikt för varje rad, en så kallad primary 
key måste anges. Detta för att specifik information i tabellen skall gå att urskilja. Ett exempel 
på en enkel tabell skulle kunna vara personer innehållande kolumnerna personnummer, 
efternamn, förnamn och stad. För att urskilja en specifik person i tabellen sätts personnummer 
till primary key då personnummret anses vara unikt. Kategoriseringen av datan i en tabell 
möjliggör snabb och effektiv åtkomst till specifik information vid en förfrågan. Denna fråga 
(eng. query) skrivs vanligtvis på ett speciellt språk som heter SQL (Structured Query 
Language). (Vaswani, 2005). 
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        Tabell personer 
personnummer fornamn efternamn stad 
760407 Pernilla Olofsson Umeå 
830724 Maria Holmgren Luleå 
800623 Pernilla Olofsson Östersund 
440113 Ingemar Andersson Norrköping 

 
        SQL-fråga 
        SELECT personnummer FROM personer WHERE fornamn =  
        'Pernilla' AND efternamn = 'Olofsson' 
 
        Resultat 
        '760407' 
        '800326' 
 

 
Figur 8. SQL fråga som specifikt hämtar personnummer på personer vid namn Pernilla Olofsson. 
Efterfrågas samtliga fält för en person används *, ex SELECT * FROM personer. 

 
SQL är relativt enkelt att lära sig och kan jämföras med att tala engelska. Språket delas in i tre 
kategorier.  
 

 DDL (Data Definition Language) innehåller uttryck för att definiera strukturen och 
relationer för en databas och dess tabeller. DDL används bland annat för att skapa, 
ändra och ta bort databaser och tabeller och för att specificera kolumnnamn och 
egenskaper. 

 
 DML (Data Manipulation Language) är uttryck för att ändra eller återge den 

information som finns inlagd i databasen. DML används för att genom de så kallade 
frågorna lägga till, uppdatera, återge eller ta bort fält i tabeller. Det är den mest 
använda delen av SQL vid skapande av applikationer som kör PHP och MySQL 
tillsammans. 

 
 DCL (Data Control Language) används för att definiera användaråtkomst och annan 

säkerhet för en databas. Detta görs bland annat genom lösenordsspärr och olika 
rättigheter hos användare. 

 
Det finns flera olika typer av databaser men den vanligaste är relationsdatabasen vilken består 
av ett flertal tabeller i relation till varandra. Ett RDBMS (Relational Database Management 
System) skapar dessa relationer mellan tabellerna och gör det möjligt att kombinera data från 
flera tabeller. MySQL, vilket använts i detta webbprojekt och som flera miljoner utvecklare 
använder, är ett sådant system. MySQL är en open source programvara som ägs, utvecklas 
och underhålls av det svenska företaget MySQL AB. Utvecklare kan fritt ladda ner och 
använda programvaran så länge utvecklingen inte är i kommersiellt syfte. Då krävs en licens 
från MySQL. (Vaswani, 2005) En snabb server, gratis licens, användarvänlighet samt 
enkelhet har gjort MySQL till den mest populära open source databasen i världen med mer än 
sex millioner installationer. (MySQL, 2006; mysql.com, 2006). 
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3.8 PHP & MySQL tillsammans 
För att PHP och MySQL skall fungera tillsammans krävs att användaren har en webbserver 
med en fungerande installation av PHP samt en databasserver med en fungerande installation 
av MySQL. Som webbserver använder många Apache, en funktionstung webserver som 
passar utmärkt för PHP. Apache finns för gratis nedladdning från http://httpd.apache.org/, 
både som källfiler för manuell installation samt med installeringsprogram. MySQL finns 
tillgängligt för nedladdning i två olika versioner, binär med installationsprogram och som 
källfiler. Valet beror på vilken plattform databasen skall installeras på, men den binära är att 
rekommendera då den är enklare att installera och är optimerad för användning på flera 
plattformer. Installationsfilerna kan hittas på MySQL:s webbsajt, http://www.mysql.com/ 
under fliken downloads. Även PHP finns för nedladdning i binär version och som källfiler. 
Webbsajten för installationsfilerna är http://www.php.net/. (Vaswani, 2005). 
 
När samtliga installationer är slutföra och fungerar är systemet för att kunna utveckla 
dynamiska applikationer redo. För att sammanfatta hur samtliga delar i en databasdriven 
webbsajt fungerar tillsammans illustrerar jag med ett bildexempel: 
 

 

 
Figur 9. Exempel där samtliga delar av en databasdriven webbsajt är inblandade.  
1 - Klienten vill öppna en .php webbsida från sin dator och webbläsaren skickar en HTTP-förfrågan 
till webbservern. (HTTP står för Hypertext Transfer Protocol och är en metod för att uttrycka eller 
överföra information på World Wide Web.) (HTTP, 2006). 
2 - Webbservern ser att den efterfrågade sidan är en .php-fil och skickar vidare till PHP-motorn 
vilken tolkar sidan.  
3 - Php-koden innehåller en MySQL fråga för att hämta data från en databas.  
4 - MySQL returnerar resultatet till PHP som i sin tur skickar vidare till webbservern som nu kan 
returnera ett HTTP-svar tillbaka till klienten. 
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4 Resultat 
 
Syftet med denna studie var att hjälpa Sales Partner Group med nytänkande och utveckling av 
marknadsföringen via Internet. Den gamla webbsajten skulle byggas om helt eftersom den 
saknade liv och modern teknik. En interaktiv dynamisk webbsajt som samlar allmänna 
kunder, anställda i företaget samt säljare på ett ställe skulle skapas. Följande krav sattes 
tillsammans med Sales Partner Group: 
 

Webbsajten skall fungera som en broschyr där företaget presenteras. 
Tyngdpunkten skall ligga på företagets fem områden, VETA, UTVECKLA, SÄLJA, 
BEMANNA samt KOMMUNICERA. Mer allmänn information som 
kontaktuppgifter, nyhetsbrev i multimediaform och senaste nytt skall också finnas 
med. Målgruppen, dvs den allmänna kundgruppen, erfagrupperna samt anställda 
i säljpoolen skall ges möjlighet till interaktivitet, bland annat i form av en veckans 
fråga med resultat.  

 
För administratörerna, de två erfagrupperna samt säljpoolen skall separata 
communities byggas. Efter att ha loggat in skall behörig användare ha olika 
möjligheter med webbsajten beroende på vilken typ av användare det handlar om. 
Användarna skall ges möjlighet till diskussion  i ett diskussionsforum enbart för 
den specifika gruppen, få tillgång till viktiga dokument, kunna ändra respektive få 
nytt lösenord samt kunna logga ut efter att ha loggat in.  

 
Som administrator skall man även kunna se, lägga till, ändra eller ta bort 
användare, lägga till och ta bort dokument, multimediafiler, veckans fråga och 
nyheter, ta bort olämpliga inlägg i diskussionsforumen, uppdatera innehåll på 
webbsajten som kontinuerligt förändras och slutligen se besökarstatistik.  

 
En användarmanual för administrering av webbsajten  i tryckt och digital form 
tillgänglig via administratorsidan skall produceras. I övrigt skall webbsajten vara 
användarvänlig och ha en tilltalande design för ett ökat användande. 

 
Resultatet som nu finns tillgängligt på www.salespartnergroup.com blev en databasstyrd 
företagsportal med en kombination av PHP- och MySQL-teknik. Portalen kombineras av en 
företagssajt som presenterar företaget allmänt och övergripande samt ett intranät avsett endast 
för användare med intern koppling till företaget. Samtliga punkter i kravspecifikationen har 
uppfyllts. Interaktivitet och dynamik erbjuds och administreringen av webbsajten kan nu 
skötas direkt i webbgränssnittet på ett enkelt sätt med grundläggande HTML-kunskap. De 
olika användargrupperna har tillgång till personliga sidor med olika funktioner.  
 
Grunddesignen som Sales Partner Group själva valde och köpte in bygger på en template med 
centraliserad position av innehållet. Designen är genomtänkt och styrs av element definierade 
i en extern CSS-mall vilket gjorde att anpassningar till företagets nisch enkelt kunde utföras. 
Flashanimeringar och Photoshopfiler bifogades för enkel redigering och anpassning. Tack 
vare att templaten köptes in fick företaget precis den layout på webbsajten som passade dem. 
 
Användarmanualen har skapats för enkel hantering av administreringsgränssittet. 
Grundläggande regler för layout och design har tillämpats för att få till en snygg och 
lättanvänd manual som utseendemässigt skall förknippas med webbsajten i övrigt. Den är 
tillgänglig i pdf-format som inloggad administratör och i pappersversion efter utskrift. 
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5 Diskussion 
 
Då flera olika delmoment ingår i ett examensarbete som detta finns det många saker att 
diskutera om. Webbutveckling innebär så mycket mer än att bara skapa en enker webbsajt.  
Säkerhet, teknikalternativ, arbetsgång, risker och planering är något av vad jag behövt tänka 
på under utvecklingen av www.salespartnergroup.com. 
 
En mycket preliminär projektplan sattes upp i starten av projektet. Projektplanen användes 
mest som en överblick av vad som skulle göras och innehöll preliminär tidsplan utlagd på tio 
veckor, kravspecifikation för webbsajten samt målbeskrivning av projektet. Då flera personer 
i företaget hade olika viljor och åsikter angående vad webbsajten skulle innehålla kom dock 
projektplanen att ändras åtskilliga gånger under arbetes gång. Funktioner som inte fanns med i 
den första kravspecifikationen tillkom allt eftersom arbetet fortskred och bilder och copy 
levererades inte på utsatt tid. Detta tillsammans med den svårighet som fanns med att beräkna 
hur mycket tid varje delmoment skulle kräva medförde att en slutgiltig deadline inte sattes 
upp förrän väldigt sent och projektet drog ut på tiden tack var det merarbete som skapades. 
Med erfarenhet hade detta kunnat skötas mycket bättre genom att uträtta en strikt planering 
med kravspecifikation, målbeskrivning samt tidsplan innehållande milstolpar direkt i början 
av projektet. 
 
Det första steget efter att projektplaneringen utformats var att skissa på ett antal olika förslag 
på webbsajtens form. Det visades sig dock vara svårt att få fram en grundlayout som Sales 
Parner Group var nöjda med. Anledningen var förmodligen brister i planeringen, vars 
tyngdpunkt låg på det tekniska innehållet på webbsajten. Därmed glömdes kraven på form 
bort. Detta ledde till att Sales Partner Group valde att köpa in en färdig layoutstomme för att 
få precis vad som passade företagets nisch. Utifrån den utvecklades sedan den slutgiltiga 
formen. Då layoutstommen lades som grund för den nya webbsajten sparades mycket tid och 
arbetet kunde koncentreras på att utveckla den tekniska delen av sajten med 
databaskopplingar och scriptprogrammering. Dock behövdes en hel del arbete även läggas på 
utvecklingen av formen för att få ett riktigt bra resultat. Layoutstommen kom med CSS-
mallar, Photoshopbilder, HTML-kod samt de Flash-animeringar som används på sajten. Det 
krävdes en studie av varje specifik fil och en fördjupning i hur saker var uppbygda för att 
förändringar skulle kunna ske. Därmed var ingenting gratis och ingen kunskap gick förlorad.  
 
www.salespartnergroup.com baseras som tidigare nämnts på teknik kombinerat av PHP och 
MySQL. Möjligheten att välja andra tekniker, exempelvis Microsofts scriptspråk ASP (Active 
Server Pages) fanns förstås men resultatet skulle förmodligen blivit detsamma. ASP är väldigt 
likt PHP och har som de flesta programmeringsspråk för att skapa webbtjänster stöd för SQL 
och MySQL. Därför hade valet av teknik förmodligen inte spelat någon roll för det slutgiltiga 
resultatet. Då PHP är en open source programvara med samtlig information tillgänglig på 
Internet jämfört med ASP som kräver licens, kändes PHP som det självklara valet för 
utvecklingen av detta examensarbete. Samtidigt som det fanns flera alternativ av 
programmeringsspråk fanns det även flera alternativ för lagring av data. Textfiler som sparas 
på webbservern och innehåller datan kunde användas istället för en databas. Dock kändes det 
som en icke aktuell lösning då väldigt varierande data i stor mängd skulle lagras.  
 
Säkerheten på Internet är förstås en viktig aspekt. Med teknik finns det alltid finns en risk att 
någonting skall gå sönder. En databasserver eller webbserver är inget undantag. Därför bör 
backup av viktig information skapas så att återställning lätt kan utföras om något går snett. 
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För webbsajter där behörighet krävs för tillgång till känsligt material finns olika 
säkerhetsrisker. Om användarnamn och lösenord sänds i klartext över Internet är det lätt för 
en kunnig att tyda dem och sedan använda dem för obehörigt intrång. Därför är det viktigt 
med kryptering av känslig information som sänds över Internet. För att höja säkerheten för 
Sales Parner Group används en så kallad MD5-krypteringsteknik som räknar om en sträng till 
ett 32 tecken långt hexadecimalt nummer vilket gör att känslig information som användarnam 
och lösenord inte går att utläsa. 
 
Ett klassiskt hacker-trick är så kallad SQL Injection.  För att en användare skall få tillgång till 
information som inloggad måste validering av användarnamn och lösenord utföras. Detta sker 
genom att ett villkor uppfylls, exempelvis kontrolleras lösenordet och användarnamnet 
gentemot registrerade användare i en databas. SQL-satsen för det skulle kunna vara ”SELECT 
* FROM tabell WHERE email = 'email' AND password = 'password'”. 
Vid SQL injection sätts användarnamn och lösenord till ' OR '1' = '1 vilket ger SQL-satsen 
”SELECT * FROM tabell WHERE email = '' OR '1' = '1' AND password = '' OR '1' = '1'”. 
Eftersom ett är lika med ett uppfylls villkoret och tillträde beviljas trots att användarnamnet 
och lösenordet inte finns registrerat i databasen. Detta problem löses genom att man är väldigt 
restriktiv i vad som tillåts som användarinput. Exempelvis kan man säga att endast 
bokstäverna a till z eller siffrorna 0 till 9 är tillåtna. Då SQL Injection kan vara mer än 
ovanstående exempel gäller det att tänka efter hur säker den webbsajt man utvecklat 
egentligen är. (SQL Injection attacker och hur man undviker dem, 2004). 
 
Användbarhet är ett viktigt begrepp inom Internet. Då inriktningen på detta examenarbete inte 
var användbarhet följdes bara ett fåtal generella riktlinjer för att öka användbarheten på 
www.salespartnergroup.com. Navigering, placering av element samt länkar är ett par av 
sakerna som anpassats efter generella riktlinjer. Eftersom en stor del av webbsajtens 
funktioner baseras på ifyllnad av olika fält kom vi överrens om att utveckla en felhanterare 
som enkelt guidade användaren rätt om något fyllts i fel i formuläret. Här lades mycket energi 
ner på att göra en tydlig och användarvänlig hjälp. Med hjälp av färger, bilder, felmeddelande 
i separat ruta samt bredvid det fält som genererat ett fel blir felhanteringen mycket effektiv. 
Anledningen till det är att inriktningen på detta examensarbete inte var användbarhet. Visst 
skulle utveckling enligt användbarhetsmetodernas alla principer kunna utföras även i detta 
projekt men då hade betydligt mer tid krävts. 
 
Ett av målen i målbeskrivningen var att webbsajten skulle vara tillgänglig för majoriteten av 
Internetanvändarna. Eftersom statistiken visar att Internet Explorer och Mozilla Firefox är de 
vanligaste webbläsarna valde vi att utveckla, anpassa och testa webbsajten i dessa två. Då 
webbsidor tyvärr visas olika beroende på webbläsare skapades två olika mappar (en för 
Explorer och en för Firefox) i vilka filer för respektive webbläsare finns. När startsidan 
index.php körs koller ett server-script vilken webbläsare och plattform som en användare 
sitter vid och omdirigerar därefter denne till rätt mapp. Att resultatet ser annorlunda ut 
beroende på webbläsare har varit ett av de största problem jag stött på under utvecklingen av 
webbsajten. Det har lett till mycket merarbete då jag hela tiden har fått testa koden först i 
Firefox och sedan i Explorer. Resultatet blev dock bra till slut. 
 
Den hjälp som använts till att utveckla examensarbetet kommer den främst från elektroniska 
källor på Internet. Då utvecklingen inom datateknik sker väldigt snabbt kan det vara svårt att 
hitta information som inte är inaktuell. På Internet däremot, följer sajter med i utvecklingen 
och uppdateras kontinuerligt. Vanliga lösningar på tekniker diskuteras i olika forum och 
många exempel med källkod finns. Sajterna www.php.net och www.mysql.com har studerats 
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flitigt då de är grundarna bakom den teknik som använts. Där finns beskrivningar av 
funktioner att använda och förklaringar till hur de skall användas. Genom sökmotorer, främst 
Google, har övriga vägledningstips underlättat i utvecklingen av www.salespartnergroup.com. 
 
När det gäller användarmanualen för administrering av webbsajten var kraven inte så höga på 
den. Tyngdpunkten i examensarbetet låg på utveckling av webbsajten vilket gjorde att mindre 
tid och energi har lagts på skapandet av trycksaken. Det fanns förstås några krav på den med 
exempelvis att den skulle vara användarvänlig, snygg och designad efter formgivningens 
enkla regler. Resultatet visar att kravet blev uppfyllt. Manualen innehåller sidöversikt och är 
tydlig vilket förenklar användandet av den. Färger och bilder går i linje med webbsajten och 
riktlinjer för layout och design är följda. Typsnitt är valt för att ge en teknisk känsla.
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6 Slutsats 
 
Mycket hade kunnat göras annorlunda och mycket hade kunnat läggas till i detta 
examensarbete. Exempelvis hade en strikt plan redan från början underlättat och påskyndat 
arbetet. Önskemålen och idéerna från Sales Partner Group och mig var många men vi var 
tvugna att begränsa projektet inom ramarna för de tio poäng som arbetet skulle utgöra. Nu när 
webbsajten är klar och i drift finns dock ett intresse för fortsatt samarbete och ytterligare 
utveckling av webbsajten. För ett riktigt bra resultat bör användarna få testa webbsajten under 
en tid och sedan ge åsikter till grund för förändringar och ytterligare utveckling. Detta är 
något som ett framtida arbete skulle kunna bestå av. Vad jag anser skulle kunna förbättras 
idag är skapande av snygga genomtänkta bilder samt en uppgradering av webbsajten till 
XHTML-teknik. Då denna teknik är av stor vikt för framtidssäkra webbsajter bör man kanske 
värdera att omvandla sajten.  
 
Trots att examensarbtete har dragit ut på tiden betydligt mer än planerat och att kraven har 
ändrats med tiden, är jag nöjd med den arbetsgång som projektet tagit. Då varken jag eller 
Sales Partner Group hade en definitiv slutgiltig deadline anser jag inte projektet vara försenat. 
Istället ser jag positivt på den merkunskap jag fick genom de ökade krav som ställdes på 
examensarbetet. 
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Bilaga 1. Bildexempel på webbsajtens slutgiltiga layout 
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Bilaga 2. Bildexempel på den templatemall som köptes in 
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Bilaga 3. Kodexempel och förklaringar 
 
PHP-script för att skapa en tabell i en MySQL-databas 
 

 
<?php 
 
// include external files 
require_once("../db_fns.php"); 
db_connect(); 
 
// add a table customers to the selected database 
$result="CREATE TABLE IF NOT EXISTS erfagrupp ( 
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
f_name VARCHAR(25) NOT NULL, 
l_name VARCHAR(25) NOT NULL, 
email VARCHAR(100) NOT NULL, 
company VARCHAR(255), 
description TEXT, 
password VARCHAR(255) NOT NULL, 
type VARCHAR(25), 
PRIMARY KEY (id) 
)"; 
 
if (mysql_query($result)){ 
echo "success in table creation."; 
} else { 
echo "no table created."; 
} 
 
?> 
 

 
require_once("../db_fns.php") kopplar en extern funktion till php-scriptet. För att scriptet 
skall fungera krävs att denna funktion existerar och är kopplad på rätt sätt. Vägen till 
funktionen anges inom paranteserna. 
 
db_connect() är en extern funktion som kopplar upp mot en databas. Funktionen ligger i filen 
db_fns.php och anropas genom att funktionsnamnet skrivs ut. Förklaring av db_connect() 
finns nedan. 
 
$result är en variabel som innehåller en fråga att skapa en tabell ”erfagrupp” med olika 
kolumner enligt ovan. Innehållstypen för varje tabellkolumn måste anges. INT, VARCHAR 
och TEXT är några godkänta typer. NOT NULL talar om att kolumncellen inte får vara tom. 
AUTO_INCREMENT innebär att när en ny rad läggs till i tabellen ökar värdet för den 
specifika cellen med ett jämfört med tidigare celler. Slutligen måste ett värde för varje rad i 
tabellen vara unikt och detta anges genom PRIMARY KEY 
 
mysql_query($result) är ett SQL-kommando för att köra en förfrågan vilken i detta fall har 
angetts i variabeln $result. 
 
if och else kollar om specifika krav är uppfyllda. Dessa används ständigt vid programmering 
för att olika saker skall utföras beroende på vilka villkor som finns. 
 
echo skriver ut en sträng i webbläsarfönstret. 
 
// anges för att skriva kommentarer i PHP-kod. Kommentare tolkas inte av PHP-motorn utan 
används för att beskriva koden så att flera kan förstå vad koden utför. 
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Funktion för att koppla upp mot en databas 
 

 
function db_connect() { 
$server = "localhost";   // mySQL servern. Oftast "localhost", testa annars "127.0.0.1" 
$database = "ny_salespartnergroup_com";   // Databasen 
$user = "användarnamn";   // Användarnamnet 
$password = "lösenord";   // Lösenordet till databasen 
 
$connection = mysql_connect ("$server", "$user", "$password") 
or die ("Kan inte ansluta till databasen"); 
 
mysql_select_db ("$database") 
or die ("Kan inte välja databas"); 
 
} 
 

 
Koden är ganska självbeskrivande. mysql_connect ("$server", "$user", "$password") 
kopplar upp mot den server och databas som angivits och verifierar användaren med 
användarnamn och lösenord. Funktioner i PHP anges inom så kallade måsvingar, { och }. 



www.salespartnergroup.com – Utveckling av en dynamisk webbsajt med interaktiva möjligheter. Examensarbete i 
medie- och kommunikationsteknik utfört vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping 2006 
 

32 

Funktion för att registrera en ny användare i en databas 
 

 
// register new person with db 
// return true or error message 
 
function add_user($f_name, $l_name, $email, $company, $description, $password, $password2, $type){ 
 
// check if username is unique 
  $result = mysql_query("SELECT * from $type WHERE email='$email'"); 
  if (!$result) 
    die("Could not execute query"); 
 
  $num_rows = mysql_num_rows($result); 
 
  if ($num_rows>0) 
     die("Användaren är redan registrerad") ; 
 
  // if ok, put in db 
  else { 
  $result = mysql_query("INSERT INTO $type (f_name, l_name, email, company, description, password, type) 
VALUES ('$f_name', '$l_name', '$email', '$company', '$description', '$password', '$type')"); 
   
if (!$result) 
  die("Fel - Kunde inte registrera användare i databasen " .mysql_error()); 
return TRUE; 
} 
} 
 

 
Funktionen register anropas när en ny användares uppgifter angivits i ett formulär. De olika 
variablerna ($type, $f_name, $l_name...) kommer direkt från formuläret och behandlas i 
funktionen.  
 
"SELECT * from $type WHERE email='$email'" väljer ut samtliga kolumner i en tabell 
där en specifik email finns med. Tillsammans med  $num_rows = 
mysql_num_rows($result) och if ($num_rows>0) die("Användaren är redan 
registrerad") kollar funktionen om en användare redan är registrerad i databasen. Finns 
användaren inte med i databasen lagras denne genom INSERT med värdena som angivits 
inom VALUES(). 
 
return true returnerar ett värde som talar om att funktionen utförts korrekt. 
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Funktion för att ta bort en registrerad användare 
 

 
function delete_user($user, $type){ 
 
   $delete = mysql_query("DELETE FROM $type WHERE email='$user'"); 
if(!$delete) 
die("Fel " .mysql_error()); 
else 
return TRUE; 
 } 
 

 
Kommandot DELETE tar bort en rad i den angivna tabellen. Mysql.error() är ett SQL-
kommando som skriver ut ett felmeddelande relaterat till problemet. 
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Funktion för att uppdatera en användare 
 

 
function edit_user($id, $f_name, $l_name, $email, $company, $description, $type){ 
   
$result = mysql_query("UPDATE $type SET f_name = '$f_name', l_name = '$l_name', email = '$email', 
company = '$company', description = '$description' WHERE id = '$id'"); 
if(!$result) 
die("Kunde inte ändra användare - " .mysql_error()); 
return TRUE; 
} 
 

 
Kommandot UPDATE uppdaterar ett tidigare värde i den angivna tabellen. 
 
 
De exempel som förklarats ovan är bara några få enkla varianter på hur PHP och MySQL 
används tillsammans med HTML för att skapa dynamik på www.salespartnergroup.com. 
SELECT, INSERT, DELETE och UPDATE används flitigt för att lagra, uppdatera, ta bort 
och hämta data från en databas och beroende på om olika villkor uppfylls (if, else) visas 
specifik data. För ytterligare fördjupning hänvisas till referenserna. 
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Exempel på CSS-kod 
 

 
body {background:#ffffff; 
color:#000000; 
font-family:tahoma; 
font-size:11px; 
padding:0; 
margin:0; 
line-height:13px; 
text-align:center; 
} 
 
td {background:#ffffff; 
color:#000000; 
font-family:tahoma; 
font-size:11px; 
padding:0; 
margin:0; 
line-height:13px; 
} 
 
#content {background:url(../Images/cont_bg.gif) left #ffffff; 
width:100%; 
height:280px; 
margin:0; 
padding:0; 
text-align:left; 
} 
 
.form_login {  
width:143px; 
height:16px; 
font-family:tahoma; 
font-size:10px; 
border-style:solid; 
border-width:1px; 
border-color:#BABABA; 
background-color:#EFEFEF; 
color:#9C0909; 
margin-left:0px; 
margin-right:0px 
} 

 
Här är exempel på några av de egenskaper olika områden på www.salespartnergroup.com har. 
Genom att länka till en mall, exempelvis #content, i HTML-koden får allt som anges inom 
länken dessa egenskaper. 
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Bilaga 4. Blockschema över www.salespartnergroup.com 
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Bilaga 5. Användarmanual för administationsgränssnittet 
 



Användarmanual för administrering av
www.salespartnergroup.com

© Sales Partner Group 2006
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1 Allmänt om www.salespartnergroup.com

© sales partner group 2006

sida 1

www.salespartnergroup.com är skapad med inriktning på dynamik och interaktivitet. En stor del av webbsajtens 
innehåll behöver ändras kontinuerligt samtidigt som data måste lagras. För att möjliggöra detta används ett så kallat 
scriptspråk kombinerat med en databas för lagring av innehåll. 

Denna användarmanual är skapad för att underlätta användandet av det administrationsgränssnitt som finns tillgängligt 
på webbsajten. Texter och illustrationer används för att underlätta förståelsen av gränssnittet. Avsnittsindelningen följer 
strukturen på webbsajten och kommer i den ordning länkarna gör. En innehållsförteckning ger en tydlig överblick av 
samtliga kapitel i användarmanualen för snabb åtkomst till önskad information.

Användarmanualen finn tillgänglig i digitalt format (pdf-fil) i administrationsgränssnittet på webbsidan men är också 
tänkt att finnas tillgänglig i utskriven version. Samtlig information både på webbsajten och i manualen ägs av Sales 
Parner Group. © Sales Partner Group 2006

För ytterligare information, allmänna åsikter eller frågor angående webbsajten eller manualen - kontakta ansvarig 
utvecklare Christer Dahlberg. E-post: dahlberg.christer@gmail.com
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2 Logga in /Logga ut

sida 2

Till att börja med måste du logga in för att komma åt 
administrationsgränssnittet. I loginrutan uppe till höger 
fyller du i ditt användarnamn och lösenord.

När du är färdig och vill logga ut klickar du helt enkelt på 
logga ut och du omdirigeras till webbsajtens startsida.

Om du av någon anledning vill komma till din personliga 
startsida finns en länk, MIN SIDA, till denna. Fyller du i 
felaktig information eller glömmer något fält kommer ett 
felmeddelande upp.



3 Startsidan

Startsidan innehåller ett välkomstmeddelande samt 
länkar till de olika alternativen som finns. Klicka på 
länkarna för att komma in i respektive kategori.

Användare ger möjlighet till att se, lägga till, ändra 
och ta bort registrerade användare.

Dokument ger möjlighet till att se, lägga till och ta 
bort viktiga dokument, exempelvis mötesprotokoll.

Multimedia ger samma möjlighet som dokument men 
för multimediafiler, exempelvis video.

Frågor ger möjlighet till att lägga till och ta bort frågor 
samt se resultat av tidigare omröstningar.

Nyheter ger möjlighet till att lägga till och ta bort ny-
heter samt se redan inlagda nyheter.

Forumet ger möjlighet till att läsa, svara på och skriva 
nya inlägg. Administratorn kan göra inlägg i samtliga 
forum. Som administrator kan du även ta bort olämp-
liga inlägg vid behov.

Lösenord ger möjlighet till att byta lösenord.

Site ger möjlighet att uppdatera själva webbsajten.

Besökarstatistik visar antal besökare på webbsajten.

Se respektive område för ytterligare information.
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sida 3
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4.1 Användare - översikt

sida 4

[Se användare] ger en översikt av samtliga registrerade 
användare i respektive grupp. Namn, titel, företag samt 
e-postadress visas.

Bakom varje användare finns två länkar vilka ger möj-
lighet att ändra registrerade uppgifter för en specifik 
användare eller att ta bort en användare.

Väljer du att ta bort en användare klickar du på “Ta bort” 
och ett meddelande som bekräftar borttagningen visas. 
Vill du ändra data för en redan registrerad användare 
klickar du på “Ändra” och skickas då vidare till for-
muläret för att ändra användare.

För att lägga till en ny användare klickar du på länken 
[Lägg till användare].



4.2 Användare - lägga till

[Lägg till användare] ger möljighet till att via ett formulär 
lägga till nya användare. OBS! Kom ihåg att användarn-
amn och lösenord måste skickas manuellt till den använ-
dare det gäller.

Drop-down menyn använder du för att bestämma vilken 
grupp användaren skall registreras i. Klicka på pilen för 
att välja önskat alternativ.

Därefter fyller du i respektive fält med motsvarande up-
pgifter. E-mail är det användarnamn som används tillsam-
mans med lösenord för att kunna logga in. Använd därför 
en e-mail som användaren väl känner igen och använder 
ofta.

Lösenord måste vara minst sex tecken långt och anges 
två gånger. Förslagsvis sätts lösenordet till “password” 
eller 123456 vid registrering. Därefter får användaren 
själv ändra det efter önskemål. 

När formuläret är komplett ifyllt klickar du på “Registrera 
Användare”. Om registreringen lyckades bekräftas detta 
genom meddelandet “Ny användare har lagts till”. Om 
registreringen misslyckades kan det bero på att du glömt 
något obligatoriskt fält eller att användaren redan är reg-
istrerad. En felhaterare visar tydligt vilket fel du gjort, se 
exempel i avsnitt 13

För att lämna menyn utan att spara ändringar klickar du på 
en av de alternativa länkarna.
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4.3 Användare - ändra

sida 6

[Ändra användare] ger möljighet till att via ett formulär 
ändra uppgifter för redan registrerade användare. 

Endast uppgifter som förnamn, efternamn, företag 
samt beskrivning går att ändra. Behöver andra uppgifter, 
exempelvis e-mail ändras, måste användaren skapas på 
nytt. För att uppdatera användardata klickar du på “Ändra 
Användare” och ett meddelande som bekräftar ändringen 
visas.

För att lämna menyn utan att spara ändringar klickar du på 
en av de alternativa länkarna.



5.1 Dokument - översikt

[Se dokument] listar tidigare uppladdade dokument, ex-
empelvis mötesprotokoll. 

Ett alternativ att ta bort ett dokument finns, vilket görs 
genom att klicka på en länk som visas bakom samtliga 
uppladdade dokument. Ett meddelande bekräftar bort-
tagningen.

För att lägga till ett dokument klickar du på länken [Lägg 
till dokument].
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5.2 Dokument - lägga till

sida 8

[Lägg till dokument] ger möljighet till att via ett formulär 
ladda upp viktiga dokument till webbservern, vilka då blir 
synliga under dokument för inloggade användare. 

En rubrik som beskriver dokumentet (den text som kom-
mer att visas för behöriga användare), samt den fil som 
skall laddas upp och länkas till rubriken, måste anges. 
För att lägga till ett nytt dokument klickar du på “Lägg till 
dokument” och ett meddelande som bekräftar att ett nytt 
dokument laddats upp visas.

För att lämna menyn utan att spara ändringar klickar du på 
en av de alternativa länkarna.



6.1 Multimedia - översikt

[Se multimediafiler] listar tidigare uppladdade multime-
diafiler, exempelvis nyhetsbrev i videoformat. 

Ett alternativ att ta bort en multimediafil finns, vilket görs 
genom att klicka på en länk som visas bakom samtliga 
uppladdade multimediafiler. Ett meddelande bekräftar 
borttagningen.

För att lägga till en multimediafil klickar du på länken 
[Lägg till multimediafil].
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6.2 Multimedia - lägga till

sida 10

[Lägg till multimediafil] ger möljighet till att via ett for-
mulär ladda upp multimediafiler till webbservern, vilka då 
blir synliga i mulitmediasektionen för samtliga användare. 

En rubrik som beskriver multimediafilen (den text som 
kommer att visas för användarna), samt den fil som skall 
laddas upp och länkas till rubriken, måste anges. 
För att lägga till en ny multimediafil klickar du på “Lägg 
till multimediafil” och ett meddelande som bekräftar att en 
ny mulitmediafil laddats upp visas.

För att lämna menyn utan att spara ändringar klickar du på 
en av de alternativa länkarna.



7.1 Frågor - översikt

[Se frågor] visar samtliga veckans frågor med resultat som 
registrerats i databasen. Frågorna sorteras veckovis.

Ett alternativ att ta bort en fråga finns, vilket görs genom 
att klicka på en länk som visas bakom samtliga frågor. Ett 
meddelande bekräftar borttagningen.

För att lägga till en ny fråga klickar du på länken [Lägg 
till fråga].
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7.2 Frågor - lägga till

sida 12

[Lägg till fråga] ger möljighet till att via ett formulär 
skapa en veckans fråga med olika svarsalternativ. Veck-
ans fråga, vars syfte är att skapa interaktivitet, är synlig 
på startsidan under en vecka. Användarna kan rösta på 
veckans fråga och se resultat från aktuell omgång samt 
tidigare omröstningar.

Tre drop-down menyer finns. Först väljer du vilken vecka 
och vilket år som frågan skall gälla. Endast en fråga kan 
registreras per vecka, dock kan flera veckor läggas in 
åt gången. Du kan alltså registrera frågor för tio veckor 
framåt i tiden om du så vill.

Steg två är att välja antal svarsalternativ för frågan och 
fylla i de olika svarsalternativ som skall finnas. Antalet 
fält för ifyllnad av svarsalternativ uppdateras automatiskt 
utifrån det nummer du väljer i drop-down menyn. Samt-
liga fält måste fyllas i.

Avslutningsvis fyller du i själva frågan som svarsalterna-
tiven skall vara knutna till. För att sedan lägga till en ny 
fråga klickar du på “Lägg till fråga” och ett meddelande 
som bekräftar att en ny fråga lagts till visas.

För att lämna menyn utan att spara ändringar klickar du på 
en av de alternativa länkarna.



8.1 Nyheter - översikt

[Se nyheter] visar samtliga nyher som lagts till på 
webbsajten. Den senaste nyheten visas överst och ett 
förutbestämt antal nyheter visas per sida. Om antalet ny-
heter är fler än vad som tillåts per sida delas nyhetssidan 
in i flera sidor och en navigering mellan sidorna aktiveras. 

Ett alternativ att ta bort en nyhet finns, vilket görs genom 
att klicka på en länk som visas bakom samtliga nyheter. 
Ett meddelande bekräftar borttagningen.

För att lägga till en nyhet klickar du på länken [Lägg till 
nyhet].
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8.2 Nyheter - lägga till

sida 14

[Lägg till nyhet] ger möljighet till att via ett formulär 
lägga till en nyhet, vilken då blir synlig i nyhetssektionen 
för samtliga användare.

De obligatoriska fälten för nyhet är rubrik på nyheten 
samt nyhetstext. Förutom dessa två finns en möjlighet 
att ladda upp en bild (om du väljer att inte ladda upp en 
bild används en standarbild tillsammans med nyheten) 
som förknippas med nyheten samt möjligheten att ange 
en länk till ytterligare information kopplat till nyheten.  
Denna länk kan vara en fil som laddas upp till servern al-
ternativt en adress till en webbsida. Observera att endast 
ett alternativ kan väljas!

För att sedan lägga till en nyhet klickar du på “Lägg till 
nyhet” och ett meddelande som bekräftar att en nyhet 
lagts till visas. 

För att lämna menyn utan att spara ändringar klickar du på 
en av de alternativa länkarna.



9.1 Forum - översikt

Forumen ger behöriga användare möjlighet att diskutera 
olika saker tillsammans med andra användare i samma 
grupp. Som administratör har du tillgång till samtliga 
gruppers forum. I dessa kan du skriva nya inlägg, svara på 
tidigare skrivna inlägg samt ta bort eventuella olämpliga 
inlägg.

För att komma in i ett forum klickar du på länken för 
önskat forum.
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9.2 Forum - läsa och skriva nytt inlägg

sida 16

Första sidan i ett forum visar samtliga ämnen som dis-
kuterats i det specifika forumet. Förutom ämnesrubrik 
visas även antal inlägg samt namnet på den som skapade 
inlägget. Ett förutbestämt antal ämnen visas per sida. 
Om antalet ämnen är fler än vad som tillåts per sida delas 
ämnesöversikten in i flera sidor och en navigering mellan 
sidorna aktiveras. 

För att läsa inläggen i ett ämne klickar du på ämnesrubrik-
en. För att ta bort ett ämne med samtliga inlägg klickar 
du på [Ta bort]. För att skapa en ny ämnestråd scrollar du 
ner till formuläret för nytt ämne, alternativt klickar du på 
“Nytt Ämne” vilket tar dig direkt ner till formuläret.

Ämne samt Inlägg måste fyllas i för att ett nytt ämne-
sinlägg skall kunna registreras. För att sedan lägga till ett 
nytt ämne klickar du på “Lägg till” och ett meddelande 
som bekräftar att ett nytt ämne lagts till visas. En knapp 
med möljighet att uppdatera sidan visas också. Klicka på 
den för att se ditt ämne.

För att lämna menyn utan att spara ändringar klickar du på 
en av de alternativa länkarna.



9.3 Forum - läsa och svara på inlägg

Efter att du har klickat på en ämnesrubrik i ett forum 
visas samtliga inlägg i det specifika ämnet. Inläggsrubrik, 
inlägg, författare samt datum och tid då inlägget skapades 
visas. Ett förutbestämt antal inlägg visas per sida med 
ursprungsinlägget överst och därefter svarsinlägg med det 
senaste överst. Ett inläggsid visas i högerkanten för att 
förtydliga i vilken ordning inläggen lagts till. Om antalet 
inlägg är fler än vad som tillåts per sida delas inläggssidan 
in i flera sidor och en navigering mellan sidorna aktiveras. 

För att ta bort ett specifikt inlägg klickar du på “Ta bort 
Inlägg” (för att ta bort ursprungsinlägg måste du ta bort 
hela ämnestråden). För att skapa ett nytt svarsinlägg scrol-
lar du ner till formuläret för nytt inlägg. För att svara på 
ett specifikt inlägg klickar du på “Nytt Inlägg” i menyn 
för det inlägget. Detta tar dig direkt ner till formuläret och 
kopplar rubriken för det valda inlägget till ditt nya inlägg. 
För att komma tillbaka till ämnesöversikten klickar du på 
“Ämnesöversikt”.

Precis som vid skapande av nytt ämne måste Ämne samt 
Inlägg fyllas i för ett nytt svarssinlägg. För att sedan 
lägga till ett inlägg klickar du på “Lägg till” och ett med-
delande som bekräftar att ett nytt inlägg lagts till visas. 
En knapp med möljighet att uppdatera sidan visas också. 
Klicka på den för att se ditt inlägg.

För att lämna menyn utan att spara ändringar klickar du på 
en av de alternativa länkarna.
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10 Lösenord

[Ändra lösenord] ger dig möjlighet att ändra ditt lösenord. 
Detta bör göras med jämna mellanrum för ökad säkerhet.

Nytt lösenord måste vara minst sex tecken långt och 
anges två gånger. Klicka därefter på “Ändra lösenord” för 
att bekräfta ändringen.

För att lämna menyn utan att spara ändringar klickar du på 
en av de alternativa länkarna.
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11.1 Site - översikt

Site är den avdelning i vilken du lägger till menyer och 
ändrar utseende för webbsajtens olika huvudområden. 
Genom enkelt HTML-kunnande kan du snabbt uppdatera 
specifika delar av webbsajten. Det som kan uppdateras 

[Menyer - Huvudsida] visar en översikt av samtliga inla-
gda undermenyer som finns på webbsajten. Du kan ändra 
en meny genom att klicka på “Ändra”  bakom önskad 
meny eller så kan du välja att ta bort en meny genom att 
klicka på “Ta bort”. Är valet att ändra en meny skickas du 
vidare till ett formulär för uppdatering av menyn.

Sidor i webbsajten som är möjliga att uppdatera är hu-
vudområdena Veta, Utveckla, Sälja, Bemanna och 
Kommunicera, samt de allmänna informationssidorna 
Om SPG, Söka Jobb Hos Oss och Kontakta Oss. Den 
senaste nyheten visas överst och ett förutbestämt antal 
nyheter visas per sida. Om antalet nyheter är fler än vad 
som tillåts per sida delas nyhetssidan in i flera sidor och 
en navigering mellan sidorna aktiveras. 

För att lägga till en nu undermeny klickar du på länken 
[Lägg till ny undermeny].
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11.2 Site - lägga till ny undermeny

[Lägg till ny undermeny] ger dig möjlighet att lägga till en 
ny undermeny i områdena Veta, Utveckla, Sälja, Be-
manna och Kommunicera.

Det första steget är att välja vilken typ eller kategori av 
meny som skall läggas till. Sedan väljs ett ID för att ange 
placering inom det specifika området. Menyerna sorteras 
och visas nämligen efter det ID de har, från lägsta till hög-
sta. Endast lediga nummer går att välja. Vill du lägga in 
en ny meny mellan två andra och det inte finns ett lämp-
ligt ID att välja måste du flytta de gamla menyerna först 
genom att ändra deras ID. Här gäller det att prova sig fram 
och se resultatet så att du blir nöjd!

Efter kategori och ID valts i drop-down menyerna måste 
du ange rubrik (den text som du klickar på för att se in-
nehållet i menyn) samt HTML-kod för innehållet på den 
nya sidan. Därefter klickar du på “Lägg till Meny” för att 
bekräfta tillägget av den nya menyn.

En mall är skapad för att följa det utseende andra under-
menyer har. Det enda du behöver ändra är BILDNAMN.
JPG och BILDNAMN till önskad bild, samt TEXT som 
skall visas på sidan. <p> skapar nytt stycke medan <br> 
skapar ny rad. Kom ihåg att <p> måste avslutas med </p>. 
För mer avancerade ändringar se avsnitt 11.4 Nödvändiga 
HTML-taggar.

För att lämna menyn utan att spara ändringar klickar du på 
en av de alternativa länkarna.
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11.3 Site - ändra undermeny

Denna meny ger dig möjlighet att ändra en ny undermeny 
i områdena Veta, Utveckla, Sälja, Bemanna och Kom-
municera, samt de allmänna informationssidorna Om 
SPG, Söka Jobb Hos Oss och Kontakta Oss. 

De ändringar som är möjliga att göra är Kategori, ID, 
Rubrik samt Text för innehållet i sidan. Det kan se 
krångligt ut att tolka HTML-koden och förstå vart man 
skall göra ändringar men med hjälp av HTML-guiden i 
avsnitt 11.4 och lite vana så ska allt gå perfekt!

När du är nöjd med ändringarna klickar du på “Uppdatera 
meny” och ett meddelande bekräftar ändringarna.

För att lämna menyn utan att spara ändringar klickar du på 
en av de alternativa länkarna.
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11.4 Site - Nödvändiga HTML-taggar

Här är en översikt på de vanligaste HTML-taggarna och attributen som förekommer vid tillägg av ny undermeny. Kom 
ihåg att när du skriver HTML ska varje tagg följas av en slut-tagg!
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HTML FÖRKLARING
<table>....</table> Skapa en ny tabell
<tr>..........</tr> Skapa en ny rad i en tabell
<td>.........</td> Skapa en ny kolumn i en tabell
width =”xxx” Attribut som anger bredd på kolumnen

valign=”top” Attribut som placerar innehållet i en 
kolumn med början i toppen av kolumnen

<img> Infoga en bild

src=”../Images/BILDNAMN.JPG”
Källattribut för ett bildelement. ../Images innebär 
att bilden finns i mappen Images en nivå 
ovanför den mapp där själva HTML-filen finns.

alt=”BILDNAMN” Namn på bilden som visas om bilden ej kan ses

align=”left” Attribut som placerar bilden till vänster om ev andra 
objekt

border=”0” Attribut som anger bredden på en ram runt en bild

<a href=”MÅL”>LÄNKTEXT</a> Länk till MÅL (kan vara fil eller webbadress) LÄNKTEXT 
är den klickbara länken (kan vara bild eller text)

target=”_BLANK” Anger att målet för en länk skall öppnas i ett nytt fönster
<p>..........</p> Nytt stycke
<br>..........</br> Ny rad
<i>..........</i> kursiv stil
<b>..........</b> fet stil
&bull; skapar en punkt liknande en i en punktlista

&nbsp; kod för mellanrum (behövs bara om du ska ha mer än ett 
mellanrum)



11.5 Site - HTML-exempel

Här visas två HTML-exempel hämtade från www.salespartnergroup.com. HTML-taggarna är markerade i rött. Som du ser är <table>-taggarna inte utskrivna, 
men det beror på att de redan finns med i den statiska källkoden. Koden till vänster är hämtad från “Skräddarsydda kundundersökningar” och består av en 
kolumn. Koden till höger är hämtad från “Branschbarometer”och består av två kolumner. Även ett par klickbara bilder är inkluderade.

© sales partner group 2006© sales partner group 2006

<tr>
    <td valign=”top”><img src=”../Images/veta_3.jpg” align=”left”>
    SPG utför även helt skräddarsydda kund- och marknadsundersökningar, 
    baserade på samma beprövade metodik som används för 
    Branschbarometern. Undersökningarna är:
   <p><b>Effektiva:</b> Ger konkreta svar på strategiska och taktiska 
   frågor</p>
   <p><b>Åtgärdsorienterade:</b> Ger besluts- och prioriteringsunderlag</p>
   <p><b>Flexibla:</b> Val av optimal undersökningssmetod: Kvantitativa och 
   kvalitativa undersökningar, Nöjd Kund-Index, Benchmarking-studier etc. Val 
   av optimal insamlingsmetod - webbundersökning, postala enkäter, 
   telefonintervjuer</p>
   </td>
</tr>

<tr>
   <td width=”244” valign=”top”><img src=”../Images/veta_2.jpg” alt=”veta_2” 
   align=”left”>
   SPG Branschbarometer ger svar på hur era kund- och kategoristrategier 
   mottas och upplevs av handeln. Den identifierar även prioriterade förbät
   tringsområden som utgör grund för åtgärder och förbättringsprojekt.
   <p><b>Kedjebarometer:</b> Kedjors attityder till leverantörerna</p>
   .
   .
   .
   <p>&bull;Bygger på modern teknik – vilket ger aktuellare information och 
   effektivare kommunikation av resultatet – samt inte minst 
   kostnadseffektivitet</p>
   </td>
   <td width=”20”></td>
   <td width=”244” valign=”top”>
   Presentation - Undersökningarna ger underlag för åtgärder, se exempel 
   nedan. (Klickbara bilder)
   <p><a href=”../Images/gapanalys_large.gif” target=”_BLANK”><img src=”../
   Images/gapanalys_small.gif” alt=”gapanalys” border=”0”></a><br>
   <i>Gapanalys: Visar skillnad mellan företaget och medelvärde eller 
   benchmark, t.ex. best-in-class</i></p>
   <p><a href=”../Images/fordelningsgraf_large.gif” target=”_BLANK”><img 
   src=”../Images/fordelningsgraf_small.gif” alt=”fordelningsgraf” border=”0”>
   </a><br>
   <i>Prioriteringsgraf: Relation mellan värdebedömning och viktighet – 
   konkret underlag för åtgärder</i></p>
   </td>
</tr>
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12 Besöksstatistik

[Statistik] visar totala antalet användare som besökt www.
salespartnergroup.com under en vecka. Statistiken sorteras 
veckovis med den senaste veckan först.
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13 Felhantering av formulär

Då det är väldigt enkelt att göra misstag vid ifyllnad av 
formulär, har en tydlig felhanterare skapats så att du en-
kelt skall veta vad du gjort för fel och vart felet är.

En översikt över samtliga fel visas längs upp på sidan. 
Feltexten förklarar vad du gjort för fel och markeras med 
röd färg tillsammans med en varningstriangel. 

Förutom en översikt av samtliga fel markeras det aktuella 
fältet som innehåller ett fel med röd färg. Dessutom visas 
varningstriangeln och felmeddelandet även bredvid det 
aktuella felet. På så sätt finns det ingen risk att du missar 
vad du gjort fel.
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