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Abstrakt 
 

Hedvigs Trädgård i Gävle är en handelsträdgård som specialiserar sig på hälsa och 
trädgård. 
Hedvigs Trädgård har idag ingen webbsida som visar deras verksamhet. Genom att 
ha en företagspresentation på Internet lockar de fler kunder och folk över hela 
världen kan se vilka de är och vad de gör. Brist på tid och kunskap har stoppat dem 
från att skapa en egen webbsida tidigare. 
Examensarbetet går ut på att skapa en enkel men innehållsrik webbplats åt Hedvigs 
Trädgård med ett tillhörande administrationsgränssnitt för att lägga till meddelanden 
och nyheter samt att uppdatera information. 
Nyckelord: Webbsida, administrationsgränssnitt, webbdesign, webb-
programmering, HTML, Cascading Style Sheets, JavaScript, PHP, MySQL 
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1 Inledning 
 
En företagspresentation på Internet är ett bra sätt för ett företag, litet som stort, att visa 
deras verksamhet för omvärlden, vilka de är och vad de gör. Alla som har tillgång till en 
dator och Internet kan se presentationen oberoende av var de befinner sig i världen. De 
flesta företag har idag en webbsida. En del har en liten kort presentation med endast en eller 
fåtal sidor medan andra har större webbplatser med mer avancerat innehåll. 
 
Hedvigs Trädgård är en handelsträdgård i Gävle, belägen en bit bakom Högskolan. De har 
en stor verksamhet inom hälsa och trädgård. I verksamheten ingår en butik och utegård där 
de säljer allt från blommor, buskar, träd, krukor och tillbehör, till örter och vårdande 
produkter för kropp och själ. De har dessutom en kursverksamhet med kurser och 
utbildningar inom både trädgård och hälsa som är öppen för alla och arrangerar olika 
evenemang efter kunders önskemål.  

1.1 Bakgrund 

 
Hedvigs Trädgård har idag en plats på ett webbhotell, men ingen webbsida som visar deras 
verksamhet. På adressen: www.hedvigstradgard.com finns information om Hedvigs 
Trädgård. Det är inte en webbsida utan visar endast kontaktinformation till butiken, som är 
en informationssida från webbhotellet. 
 
De har ända sedan företaget startades haft en tanke på att skapa en webbsida men tiden och 
kunskapen har inte räckt till. Det finns en stor efterfrågan på en webbsida hos många av 
deras kunder. 

1.2 Syfte 

 
Syftet med arbetet är att skapa en företagspresentation av Hedvigs Trädgård på Internet i 
form av en enkel, men innehållsrik webbsida som ska visa verksamheten, vilka de är, vad 
de gör och var de finns. Till webbsidan ska det sedan finnas ett administrationsgränssnitt 
där en administratör kan lägga till och ändra en del av innehållet vid behov.  

1.3 Kravspecifikation 

 
Vid ett möte med en av ägarna av Hedvigs Trädgård, och den enda som hade med sidan att 
göra, diskuterades det fram ett antal punkter om vad som ska finnas med på webbsidan och 
lite synpunkter på hur den ska se ut:  
 
Sidan ska: 

o visa deras verksamhet 
o visa vilka de är 
o visa vad de har för produkter och tjänster 
o väcka uppmärksamhet och nyfikenhet 
o visa meddelande som information och ändringar om deras kurser och utbildningar 
o visa nyheter om trädgården, blommor och dylikt 
o ha ett enkelt och användarvänligt administrationsgränssnitt 

 
Sidans design och layout lämnades helt öppet, förutom att den skulle vara i färgerna som 
deras logotyp har, engelsk röd och grå, och mycket bilder. 
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2. Val av verktyg 
 
För att skapa en webbsida behövs egentligen inte så mycket mer än en texteditor för att 
skriva HTML-kod i. Men för att få en mer utförlig och snygg design med lite extra 
funktioner behövs ytterligare metoder som CSS-stilmallar, JavaScript, ett 
programmeringsspråk och en databashanterare. Liknande projekt har genomförts tidigare 
under utbildningstiden och valet av verktyg blev då inte svårt. Extra jobb med installation 
och inlärning av nya program behövdes inte och arbetet med uppgiften kunde starta med en 
gång. 

2.1  HTML 

 
För att göra en webbsida finns många hjälpprogram att använda sig av där man klickar på 
lite knappar, skriver in höjd och bredd i olika rutor och en färdig design skapas, med en 
bakomliggande kod. Sådana program är så kallade WYSIWYG-program (What You See Is 
What You Get).1 Exempel på sådana program är FrontPage och Dreamweaver. De har ett 
kodläge och ett designläge. Vill man ha bättre kontroll på vad som händer, används istället 
en vanlig texteditor där koden skrivs in manuellt. Exempel på texteditorer är Anteckningar 
som följer med Windows och Notepad++ som är lite användarvänligare och ger koden 
olika färger och numrerar raderna. Notepad ++ finns att ladda ner gratis på Internet. 

2.2  CSS 

 
För att få en snygg design kan Cascading Style Sheets vara till en stor hjälp. Det är det nya 
sättet att designa webbsidor där stilmallar styr var objekten placeras på sidan. CSS-kod 
skrivs i texteditorn eller skapas genom att formatera objekt med hjälp av knappar i ett 
WYSIWYG-program. 

2.3  JavaScript 

 
JavaScript används för att få lite extra funktioner på en webbsida, det kan vara för kontroll 
av ifyllda fält i ett formulär, bilder som växlar, mm. Färdiga JavaScript finns att hämta 
gratis på olika webbsidor på Internet som sedan modifieras efter varje sidas behov och 
utseende. 

2.4  MySQL 

 
Ett administrationsgränssnitt behöver oftast en databashanterare där information läggs in 
och hämtas ifrån. För den här uppgiften valdes MySQL som databashanterare. Den är gratis 
att hämta hem till sin dator på ”www.mysql.com” och är relativt enkel att använda sig av. 
Tidigare kunskaper i MySQL var en avgörande orsak till valet. Till MySQL finns det olika 
databasgränssnitt att använda för att administrera databasen, ex SQLyog och 
PHPMyAdmin. 

2.5  PHP 

 
Ett administrationsgränssnitt med en bakomliggande databas programmeras med 
hjälp av ett skriptspråk. Det finns en del att välja mellan. För denna uppgift valdes 
PHP på grund av tidigare kunskaper användning av språket och för att det var så lite 
som skulle programmeras. PHP var då det bästa valet för uppgiften. 

                                                
1 Webbdesignskolan, http://www.webbdesignskolan.com, (2006) 
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3 Teknisk bakgrund 
 
För att få mer kunskap om den tekniska bakgrunden för de delar som webbsidan består av har en 
litteraturstudie skett genom att söka efter fakta på Internet. 

3.1 HTML 

 
Webbsidor bygger i grunden på markeringsspråket och sidbeskrivningsspråket, HTML 
(Hyper Text Markup Language). Utseende och innehåll styrs av att HTML-koden kan 
beskriva sidan på rätt sätt för en webbläsare.  
 
Olika element (exempel tabeller, stycken och bilder), struktureras med hjälp av olika 
markeringar, så kallade taggar (tags). Till exempel om man ska göra en tabell. För att 
markera tabellen används starttaggen <table>, tabellraderna skrivs med taggarna <tr> 
(tablerow) och tabellcellerna med taggarna <td>(tabledata). Tabellcellerna avslutas med 
sluttaggen </td>, tabellraden med </tr> och tabellen med </table>. Varje element 
har alltså en starttag <tagg> och oftast en sluttag </sluttagg>  
 
Ett element kan ha olika attribut som påverkar hur elementet ska presenteras på skärmen. 
Attribut placeras i starttaggen, exempel på ett attribut är border (ram/kantlinje), align 
(vänster, centrerat eller högerjusterat) och width/height (bredd/höjd storlek). Attributet har i 
sin tur oftast ett värde, border=”0”. Värdet är det som står efter lika med-tecknet = och 
mellan ””(citationstecken). Ett exempel: <table border=”1” align=”center”>. 
 
Webbläsaren tolkar (läser) markeringarna (taggarna) och vet sedan hur den ska presentera 
sidan på skärmen. Under förutsättning att den kan tolka alla markeringar. Är det fel i koden 
kan läsaren kanske inte tolka taggarna eller tolkar dem helt fel. En gammal webbläsare som 
stöter på en tagg som den inte kan läsa hoppar över den helt. Då visas sidan helt fel.  
 
HTML 4.0 är den nuvarande gällande HTML-rekommendationen (sedan december 1997). 
Men det var och är den sista av den generationen. Nu är det XHTML som gäller. Men 
vanlig HTML fungerar fortfarande. 2  

3.2  CSS 

 
Idag används stilmallar – CSS för att effektivare formatera webbsidornas innehåll och 
utseende. 
 
CSS (Cascading Style Sheets) är ett enkelt sätt att få den layout som önskas till sin 
webbsida. De så kallade stilmallarna bestämmer färg, teckensnitt, justering av text och 
objekt mm för hur sidan ska se ut. En enda CSS-mall kan styra tusentals dokument och det 
är då enkelt att använda formateringen genom att ändra det bara i CSS-mallen. Genom att 
använda CSS istället för tabeller för sidans layout gör sidan flexiblare. CSS har tagit HTML 
ett steg längre och gjort formateringar och effekter som inte fanns i HTML-standarden 
möjlig. 
 
CSS finns i tre huvudnivåer som ska stödjas av webbläsare i vanliga datorer.  

o CSS1 kom 1996 och kompletterades 1999. Den innehåller information om relativt 
enkel formatering som bakgrundsfärger, bakgrundsbilder, teckensnitt och justering 
av text. 

                                                
2 HTML Annika Tiger, http://www.tiger.se, (2006) 
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o CSS2 kom 1998 och går ett steg längre och ger möjlighet att formge hela dokument 
med positionerade rektangulära områden (boxar) som tidigare bara var möjligt med 
tabeller (tables)  

o CSS3 är fortfarande under utveckling med allt från CSS2 samt nya funktioner som 
ramar och bakgrunder, vertikal text, interaktivitet, syntetiskt tal och mycket annat. 

 
CSS-stilmallarna kan infogas på tre sätt: 

o I en extern CSS-mall som kopplas till HTML-dokumentet via en länk inom head-
taggen. 

o Direkt i HTML-dokumentet. 
o Direkt i HTML-koden 

 
Det första sättet är att använda ett dokument som döps till .css och som kan styra alla sidor. 
En länk-tagg inom HEAD-sektionen i HTML-koden för varje enskild webbsida hänvisar 
till detta dokument. Skall en sida inte styras av dokumentet, skrivs inte länken ut. När 
sidorna senare ska laddas upp till Internet, laddas denna upp också men registreras inte i 
sökmotorer. 
 

 

 
 

Figur 1 CSS-mall för teckensnitt, teckenfärg och teckenstorlek. 
 

 

 

 
 

Figur 2 Länk som läggs inom <head> i dokumentet. 
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Det andra sättet är att skriva css-koden direkt på sidan i head-sektionen. Koderna ser exakt 
likadana ut som i det fristående dokumentet. 

 
 

 

 

Figur3 Koden ligger i HTML- dokumentet 
 
 
 

Det tredje sättet är att skriva direkt i HTML-koden i det avsnitt där det skall gälla. Det 
handlar enbart om en ändring, just på ett speciellt ställe.  
 
 
 

 

 

Figur 4 Exempel på  en CSS-stilmall som ligger i HTML-kod 
 
 
Det finns flera anledningar till varför den här nya tekniken ska användas. En anledning är 
att detta blir mer och mer vanligt och att det tillhör framtidens sätt att skriva kod på. En 
annan anledning är att det idag blir allt vanligare med många hemsidor. Om något ska 
ändras måste det ändras i HTML-koden på alla ställen. Men med Cascading Style Sheets 
räcker det med att istället ändra på ett enda ställe.  
 
Det som talar emot CSS för tillfället är att webbläsarna tolkar koderna lite olika och att 
tekniken ännu inte fått full genomslagskraft. Webbläsarna stöder inte allt och de stöder 
ibland lite olika saker.  
 
Mallar för CSS finns att se på flera webbsidor som: ”www.webbdesignskolan.com” och 
”www.dynamicdrive.com”.3 
 

                                                
3 Webbdesignskolan, http://webbdesignskolan.com, (2006) 
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3.3 JavaScript 
 
JavaScript är ett objektorienterat skriptspråk som körs på klienten. Språket är utvecklat av 
Netscape, som främst används i webbtillämpningar, de utförs i en webbläsare. Vanligtvis 
inbäddas JavaScript i, eller inkluderas från, HTML-sidor. Exempel på användningsområden 
är kontroll av ifyllda fält innan formulär skickas till server, funktioner för att visa eller dölja 
delar av en sida och växling av bilder med ett visst intervall.  
JavaScript utvecklades ursprungligen av Brendan Eich. Det dök för första gången upp i 
Netscape Navigator 2.0B2, som kom i december 1995. Det kallades först Mocka, sedan var 
det tänkt att det skulle heta LiveScript, men i och med att Netscape ungefär samtidigt 
började stödja Sun Microsystems programspråk Java i syfte att kunna ha miniprogram i 
webbläsaren, valde man att kalla det JavaScript, främst i marknadsföringssyfte. Förutom 
namnet, har JavaScript inget med programspråket Java att göra. Namnet har lett till mycket 
förvirring och många tror idag att JavaScript är synonymt med Java. 4 
 
JavaScript kan lika som CSS användas på olika sätt. Det kan skrivas i ett separat dokument 
med en länk till den sidan i huvuddokumentet inom <head> med en liten kodbit där 
JavaScriptet ska agera. Eller så kan all kod det skrivas direkt i html-koden. 
 
 
 

 
 

Figur 5 Länk till ett JavaScript som ligger inom ”head” i html-dokumentet. 
 
 

JavaScript finns gratis att hämta hem från flera webbsidor på Internet så länge som en 
referens anges i koden var det hämtades ifrån.  

3.5 MySQL 

 
MySQL är ett relationsdatabashanteringssystem. Det är en helt fri databasprodukt som 
innebär att den är gratis att ladda ner och gratis att använda. Man har dessutom tillgång till 
hela källkoden för att kunna gå in och titta hur programmet är uppbyggt och förändra den 
om så önskas. MySQL utvecklades av Michael ”Monty” Widenius i samråd med ett 
svenskt konsultföretag som hette TcX DataKonsult AB. TcX har numer delat sig och den 
fortsatta utvecklingen av MySQL sker i det svenska företaget MySQL AB i Uppsala. 
 
MySQL är en av de mest populära databashanterarna inom Linux-världen, men finns även 
för ett flertal andra operativsystem som bl. a Windows.5 Den senaste versionen av MySQL 
finns gratis att ladda ner på ”www.mysql.com”. 
 
3.6 SQLyog 
 
SQLyog är ett gratis användargränssnitt som används till MySQL. I SQLyog kan databaser lätt 
administreras, som att skapa en ny databas, skapa tabeller, ändra tabeller och ta bort tabeller och 
databaser.  SQLyog finns att ladda hem gratis på: ”www.webyog.com”. 
 

                                                
4 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/javascript, (2006) 
5 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/MySQL (2006) 
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3.4 PHP 

 
PHP står för Hypertext Preprocessor och är ett server-side skriptspråk som används för att 
skriva dynamiska webbsidor. PHP-koden bäddas in i ett html dokument tillsammans med 
html-kod på servern och körs på servern varje gång någon hämtar webbsidan. PHP stod 
ursprungligen för ”Personal Home Page Tools” men betyder idag egentligen ingenting. Det 
bygger på en öppen källkod som innebär att det är gratis att använda och att koden är 
tillgänglig för alla. Språket använder en syntax som liknar skriptspråken C, Pearl och Java 
och har ett stort bibliotek med funktioner. 6 
 
Språket har vunnit stor framgång från version 3 tack vare att det är lätt att lära sig. Från 
början var det ganska begränsat jämfört med många andra mer avancerade språk, men 
allteftersom fler användare börjat använda språket har det växt och i och med version 5 står 
det väl i jämförelse med konkurrenterna. I januari 2004 fanns PHP installerat på drygt 50 
procent av alla webbservrar.7 
 
PHP-kod måste stå mellan starttaggen <? och stopptaggen ?>. All kod utanför tolkas som 
HTML-kod. I PHP definieras en variabel av ett dollartecken $ tillsammans med ett namn, 
som t ex. $stol. Alla rader avslutas med semikolon ;. 
 
 

 
 

Figur 6 Kod för att se en testsida för PHP som visar att allt är rätt installerat. 
 
 

Den senaste versionen av PHP finns att ladda ner gratis på: ”www.php.net”. 
 
 

                                                
6 Paginas IT-ordbok, http://www.pagina.se/itord/default.asp?SokOrd=php (2006) 
7 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/PHP (2006)  
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4 Beskrivning av konstruktionslösning 
 
Arbetet började med att gå igenom vilka delar webbsidan och administrationsgränssnittet 
skulle innehålla efter de krav kunden gav, vilka hjälpmedel som behövdes och vilka 
metoder som skulle användas. 
 
Arbetet skulle bestå av två olika webbplatser men med en design som ska påminna om 
varandra. En webbsida som vem som helst ska kunna se och en administrationssida som 
endast en administratör har tillgång till för att administrera delar av webbsidan. 
 
En testmiljö skapades och användes på den egna datorn under utvecklingen. De program 
och hjälpmedel som behövdes för att utföra uppgiften fanns redan installerat och klart på 
datorn eftersom liknande projekt har genomförts tidigare under utbildningstiden. De 
programmen var: PHP för programmeringen, MySQL och SQLyog för databasen, 
Notepad++ för att skriva kod, Photoshop CS för att bearbeta bilder och webbservern IIS för 
att kunna köra applikationerna lokalt på datorn. 

4.1 Databas 

 
Ett krav var att kunna lägga till och visa meddelanden och nyheter på webbsidan. Det 
skulle dessutom finnas möjlighet att uppdatera information på sidorna eftersom mycket 
förändras med tiden. För att få till detta behövdes en databas.  
 
Arbetet har två aktörer – administratör och besökare. Administratören har som uppgift att 
underhålla sidan med meddelanden, nyheter och information. Besökaren kan endast se 
informationen som administratören lagt till. 

 
 

Figur 7 UseCase för administratör 
 
 

 
 

Figur 8 UseCase för besökare på webbsidan 
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En databas skapades i MySQL, med hjälp av databasgränssnittet SQLyog. Arbete med 
systemering skedde och en objektmodell, datamodell och databasmodell skapades. Det 
resulterade i fyra fristående tabeller. 
 

 
Figur 9 Objektmodell 

 
 

 
Figur 10 Datamodell 

 
 

 
Figur 11 Databasmodell 

 
 
Tabellerna är helt fristående från varandra och har inget med varandra att göra. Olika 
information läggs in i varje tabell utan att de andra påverkas. 
 
tbl_admin Användarnamn och lösenord för administratör lagras och används 

för att logga in till administrationsgränssnittet. Tabellen har ett id 
(admin_id) med datatypen integer auto (räknare), användarnamn 
(username) och lösenord (password) med datatypen varchar. 

tbl_information Uppdaterar befintlig information om verksamheten. Tabellen har ett 
unikt id (info_id) med datatypen integer auto (räknare), och alla 
företagets delar med datatypen varchar på alla (företaget, personal, 
program, kurser, butik, utegård och hälsa). Informationen visas 
sedan på webbsidans alla sidor. 

tbl_news Lagrar nyheter i ett nyhetsarkiv. Tabellen har ett id (news_id) med 
datatypen integer auto (räknare), datum (date) med datatypen date 
(ex 2006-06-01), en rubrik (headline) och text (text) med datatypen 
varchar. Nyheterna visas i ett nyhetsarkiv på webbsidan. 

tbl_message Lagrar meddelanden (kan handla om t ex. ändringar i öppettider och 
kurser) i ett arkiv. Tabeller har ett id (message_id) med datatypen 
integer auto (räknare), rubrik (headline) och text (text) med 
datatypen varchar. 
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4.2 Webbsida 

 

 
 

Figur 12 Flödesschema för webbsida 
 

 
Det första mötet med kunden blev inte förrän efter tre veckor in på arbetstiden på grund av 
att kontaktpersonen var på en resa i början och sedan hade ont om tid. Den information om 
företaget som behövdes fanns inte heller tillgänglig förrän senare. Då skapades istället en 
grund på egen hand med en design i gröna toner som skulle passa till en webbsida för en 
handelsträdgård.  
 
När första mötet inträffade bestämdes att sidan skulle bestå av färger som ingick i deras 
logotyp, grå och engelsk röd. En ny design skapades ganska fort, med samma mall, men 
utökades lite och färgerna ändrades.  
 
Innan arbetet med webbsidan började skissades det upp en mall på papper för att få en 
struktur, men det övergick nästan direkt till olika tester med kod på datorn istället.  
All kod skrevs direkt i ett texteditorprogram, Notepad ++. 
 
Webbsidan skapades med CSS-stilmallar och består av ett antal boxar och kolumner. En 
yttre box för hela innehållet och mindre boxar och kolumner inuti den. Detta för att få den 
önskade layouten och slippa använda ”frames” (ramar) och tabeller. 
 
Boxarna placeras under varandra i den ordning de skrivs i koden. Vill man ha dem bredvid 
varandra görs det med en box av kolumner som boxarna läggs i och de fylls då på från 
vänster till höger tills kolumnen avslutas. 
 
 

 
 

Figur 13 Kod för boxar och kolumner för text och objekt 
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För att göra egna bilder och ändra befintliga bilder och foton till webbsidan användes 
Photoshop CS, som är ett bildbearbetningsprogram. En variant av den logotyp som redan 
fanns skapades med att lägga till en bild på företagets entré till vänster om företagsnamnet. 
Bilder används även till knappar för att klicka sig till olika sidor på webbplatsen. I menyn 
lades det in bilder för varje alternativ som har ett utseende i grundläget och får ett annat 
utseende när muspekaren förs över knappen/bilden, så kallade rolloverknappar.  
 
Menyn skulle vara ganska enkel och lättnavigerad så därför gjordes en horisontell meny 
som tydligt visar alla alternativ som går att välja på. Den placerades direkt under logotypen.  
 
 

 
 

Figur 14 Menyn i grundläge 
 
 

 
 

Figur 15 Menyn när muspekaren förs över ett alternativ 
 
 
För att minska menyn på bredden och inte ha så många synliga alternativ skapades en 
undermeny på två av alternativen. Med ett klick på alternativet dyker en undermeny upp 
med flera val. Med ett klick på ett av dessa val navigeras besökaren till den valda sidan. För 
att undermenyn ska fungera finns ett JavaScript som säger vad som ska hända, en CSS-
stilmall som säger hur den ska se ut och en kod i länken för knappen där menyn ska dyka 
upp. Varje knapp i menyn leder vidare till en sida med information om företaget. 
 
 

 
 

Figur 16 Undermeny 
 

 
 
Sista alternativet i menyn är ”bilder”. Med ett klick där dyker ett nytt fönster upp med 
bilder. Det är ett bildgalleri med bilder på blommor och liknande från butiken och 
utegården. 
 
Bredvid menyn till höger lades tre ”snabbknappar” in, till kontaktinformation, tillbaka till 
startsidan och en sitemap i form av bilder som symboliserar dessa sidor. 
 

 
 

Figur 17 Snabbknappar 
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För att visa mycket bilder på sidan men ändå inte ta upp så stor plats från övrigt innehåll 
lades ett bildspel i vänstra kanten. Ett JavaScript gör sedan att de växlar bilder med ett 
intervall på 5 sekunder (5000 millisekunder) och en kod läggs in där bildspelet ska vara, 
som anger storleken på bildspelet och intervallet. 
 
 

 
 

Figur 18 Kod för bildspel 
 
 

Till webbsidans högra kant skapades två sidor som ska visas i två mindre rutor. En ruta 
visar det senast inlagda meddelandet och en ruta visar de tre senaste nyheterna. Rutorna 
visas i så kallade ”IFRAMES” (se mer info längre ner). Alternativen har knappar som för 
besökaren vidare till att se alla meddelanden och nyheter. 
 
 

 
 

Figur 19 PHP-kod för att visa den senaste aktiviteten från en tabell i databasen 
 
 
Informationen som finns i mitten av sidan och i den högra kanten på varje sida visas i en 
IFRAME (Inline Floating Frames). Det är en ram som är oberoende av webbläsarens 
fönster när det gäller storlek och placering. En IFRAME placeras i ett dokument men visar 
innehållet i ett annat källdokument. Den sida som ska visas i en IFRAME är en annan html-
sida som är förberedd och sparad innan. 
 
 

 
 

Figur 20 Kod för IFRAME i HTML-dokumentet 
 
 

Koden för IFRAME har en länk till en sida som heter ”welcome_text.htm” där texten finns, 
och en bredd och höjd för hur stor rutan ska vara. Är texten som visas längre än rutans 
storlek dyker rullister upp inne i ramen och inte i kanten för hela webbsidan. 
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På kontaktsidan har information om var företaget finns och hur de kan nås lagts in. Där 
finns även en länk som går vidare till ett kontaktformulär som ska vara kopplat till deras 
mail. Det är programmerat i PHP. 

4.3 Administrationsgränssnitt 

 
Administrationsgränssnittet skapades samtidigt som webbsidan tog form. De båda sidornas 
utseende ska vara uppbyggt med lika design men ska skilja sig på några delar på grund av 
helt olika innehåll. De har lika yttre box och samma logotyp och bild på entré i övre kanten. 
 
Administrationsgränssnittet är en sida för administratören. Där läggs nya meddelanden och 
nyheter till och informationen uppdateras. Meddelanden och nyheter kan även tas bort från 
systemet. 
  
Administrationsgränssnittet är lösenordsskyddat och kan endast användas av en behörig 
administratör. En kontroll sker genom en inloggning som administratören kommer till direkt. 
 
 

 
 

Figur 21 Inloggning 
 

 
På inloggningssidan finns två textboxar, en för användarnamn och en för lösenord som kollas av 
mot databasen att det är rätt person som loggar in. På utloggningssidan finns endast en text som 
visar att administratören är utloggad och en fråga om att logga in igen. Till utloggningssidan 
kommer administratören genom att välja alternativet ”Logga ut” på alla sidor i menyn. 
 
Väl inne på administrationsgränssnittet finns ett antal formulär på olika sidor som är kopplade 
till en databas. 
 
 

 
 

Figur 22 Flödesschema för administrationsgränssnitt 
 
 
Administrationsgränssnittet har en enkel design. Det är användarvänlig för ovana användare och 
har endast en aktivitet per sida för att inte skapa förvirring.  
 
Istället för att göra en horisontell meny som finns på webbsidan skapades här en vertikal meny 
med en bakgrundsbild, för att skilja dem åt lite i designen. Menyn har fem alternativ, samt en 
länk tillbaka till startsidan och en för att logga ut. Den är tydlig och markerar alternativen när 
muspekaren förs över och visar vilket alternativ som är valt. Menyn ligger i en lista med en 
stilmall som bestämmer utseendet.  
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Figur 23 Meny på administrationsgränssnittet 
 
 
På administrationsgränssnittet finns fem olika alternativ att välja på för vad administratören 
kan göra. De fem alternativen leder till sidor som lägger till nyheter och meddelanden, tar 
bort gamla nyheter och meddelanden samt en sida där den befintliga informationen om alla 
av företagets delar kan uppdateras. I menyn behövdes det dessutom en länk tillbaka till 
startsidan och en länk för att logga ut. 
 
På sidan som ska uppdatera informationen har alla textareor placerats på samma sida, sju 
stycken (företaget, personal, program, kurser, butik, utegård och hälsa). Det är för att det 
ska vara enkelt att uppdatera flera sidor med information samtidigt. Där visas den befintliga 
informationen i rutorna och administratören kan enkelt ändra och lägga till text. 
 

 
 

Figur 24  Kod för att uppdatera information 
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Istället för att lägga till ett JavaScript som skulle förenkla formateringen av texten som 
skrivs in måste html-kod skrivas in i textarean för detta där det behövs. Det gäller enkel 
radbrytning <br>, dubbel radbrytning <p>, fet stil <b>text</b>, kursiv stil <i>text</i> och 
understruken text <u>text</u>. 
 
När en nyhet ska läggas till visas dagens datum högst upp i hörnet. Datumet läggs 
automatiskt in i databasen och visar sedan vilket datum nyheten skrevs. 
 
 

 
 

Figur 25 Kod för att lägga till en nyhet 
 
 
På nytt meddelande skrivs en rubrik och text in. Det kan handla om nya saker i butiken, 
ändringar på någon kurs, mässor som trädgården är med på och andra aktiviteter och 
arrangemang. 
 
För att det inte ska komma in tomma rader i databasen finns en kontroll, som är gjord i 
JavaScript, på sidorna med formulär. Det kontrollerar att alla fält är ifyllda och ”poppar” 
upp en liten varningsruta med ett meddelande om något fält har lämnats tomt. 
 
 

 
 

Figur 26 Kontroll av ifyllda fält 
 
 
Sidor för att ta bort meddelanden och nyheter finns i fall att något ändras, blivit fel eller det 
bara blivit för många i listan och är inaktuella. Rubrikerna på meddelandet eller nyheten 
väljs ur en dropdownlist och tas sedan bort genom att klicka på en knapp: ”Ta bort” 
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Figur 27 Kod för att ta bort en nyhet 
 

4.4 Implementering och test 

 
Webbsidan och administratörsgränssnittet har under hela utvecklingstiden körts lokalt på 
den egna datorn och testats grundligt under tiden.  
 
Sidarna ska läggas upp på ett webbhotell som kunden själv väljer och få adressen: 
www.hedvigstradgard.com. På den adressen finns idag endast kontaktinformation till 
Hedvigs Trädgård och är som en informationssida från det webbhotell de har idag. 
Webbhotellet stöder endast vanlig HTML-programmering. Eftersom den nya webbsidan 
behöver stöd för PHP och MySQL krävs ett byte till ett annat webbhotell. I nuläget är det 
inte klart med nytt webbhotell och därför kan inte sidan läggas ut för allmänheten än. 
 
Båda sidorna (webbsidan och administrationsgränssnittet) har testats grundligt under hela 
tiden för att se att den fungerar som den ska. Mest har designen testats så att den ska kunna 
ses i flera webbläsare. De webbläsare som har testats är Windows Internet Explorer och 
Mozilla Firefox, båda i de nyaste versionerna, som är de vanligaste webbläsarna idag. 
Under tiden har webbläsarna visat designen lite olika, det har skett en del förändringar för 
att få dem så lika som möjligt. Webbläsarna tolkar Cascading Style Sheets lite olika.  
Till slut skiljer det endast några få millimeter på några ställen och det får accepteras.  
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5 Resultat 
 
Syftet med arbetet var att på 10 veckor skapa en webbsida åt ett företag som ska visa deras 
verksamhet och göra ett administrationsgränssnitt till denna för att en administratör ska 
kunna underhålla sidan med information.   
 
Resultatet är en färdigställd webbsida för Hedvigs Trädgård som presenterar företaget med 
ett tillhörande administrationsgränssnitt för att administrera informationen. Alla krav som 
ställdes innan arbetet började är uppfyllda.  
 
Sidan visar företagets verksamhet med information om varje del som företaget består av 
och den har mycket bilder som visar deras produkter. De ville ha möjlighet att lägga till 
meddelanden om det sker någon ändring i t ex öppettider och kurser och dessutom ha ett 
nyhetsarkiv som kan fyllas på med nyheter om butiken, evenemang och liknande. De 
delarna finns med tydligt på webbplatsens alla sidor, med rubriker i kanten och länkar till 
arkiven. 
 
Det enda kravet med designen var att den skulle innehålla de färger som deras logotyp 
består av, engelsk röd och grå. De färgerna finns med i detaljer på sidan, som i meny och 
bilder. 
 
Både webbsidan och administrationsgränssnittet har visats upp för kunden med positiv 
respons. Sidan ska läggas upp på ett webbhotell så fort det blir klart med det. Ett gammalt 
konto på ett webbhotell måste avslutas innan detta går att genomföra.  
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6 Diskussion 
 
Arbetet med webbsidan och administrationsgränssnittet flöt på under hela utvecklingstiden. 
Jag stötte inte på några större problem med webbskapandet och programmeringen. 
Kontakten med kunden kunde ha varit lite bättre. De hade inte så mycket tid att hjälpa mig 
få fram information som skulle finnas med på webbsidan och hur de ville att den skulle se 
ut. Det blev då mer öppet för mig att göra som jag själv ville. Jag skulle vilja ha lite mer 
riktlinjer för vad de ville ha och hur den skulle se ut. 
 
Den första kontakten med kunden dröjde ända till efter vecka tre på arbetstiden. Det 
berodde på att min kontaktperson på företaget (en av ägarna och den enda som hade med 
webbsidan att göra) reste bort de två första veckorna och sedan hade ont om tid. För att inte 
sitta sysslolös under de här veckorna skapade jag en mall för hur jag ville att den skulle se 
ut och gjorde plats för informationen som kunde skrivas inte i efterhand. Designen gick då i 
olika gröna toner som skulle passa bra till en webbsida för en handelsträdgård. 
 
När mitt första möte med kunden inträffade fick jag reda på att de ville ha en design som 
gick i samma färger som deras logotyp, engelskt röd och grå. Då fick jag tänka om. En ny 
design skapades dock ganska fort. Samma mall användes men utökades lite på bredden och 
höjden, färgerna ändrades och bilder byttes ut. Man får anpassa sig efter kundens önskemål 
och göra det bästa av situationen. I övrigt hade jag helt fria händer vad gällde designen och 
upplägget av sidan.  
 
Jag fick inte det fakta om företaget som jag behövde till sidan, utan fick leta efter 
information själv. De hade hela tiden mycket att göra och fullt upp med butiken och olika 
arrangemang på olika håll.   
 
För att lösa problemet med att information saknades om de olika delarna i verksamheten, 
skapade jag på egen hand en till punkt på administrationsgränssnittet för att de själva ska 
kunna lägga till text senare och kunna uppdatera sidan med mer information när det behövs. 
Jag föreslog det för dem och de tyckte att det var en bra idé.  
 
Vid mitt sista möte med kunden visade jag upp sidan och berättade lite om hur alla delar 
fungerade. De var nöjda och gillade designen. Det tråkiga är att de ännu inte har ordnat ett 
webbhotell som webbsidan ska ligga på. De har ingen kunskap om detta och därför har jag 
erbjudit mig att hjälpa, men de ville vänta med det. Min förhoppning är att det sker snart så 
att sidan tas i bruk och kan ses av alla. 
 
Det finns lite som jag skulle ha kunnat göra annorlunda. Sidorna kunde ha haft mer innehåll 
än vad de har nu, men det kommer de själva kanske att lösa så småningom. En sida på 
administrationsgränssnittet, där informationen om företaget uppdateras, kunde jag ha gjort 
på ett annat sätt. Nu får de själva skriva in html-kod för formatering av texten och för en 
ovan användare som aldrig sett html-kod tidigare kan det vara svårt. Jag känner till att man 
kan lösa detta med ett JavaScript som skapar formateringsknappar men har inte kunskapen 
om hur det fungerar. På grund av tidsbrist på slutet valde jag att inte sätta mig in i det nu 
utan ha det kvar som det är. Sidan är dessutom så liten att det inte krävs en sådan funktion.  
 
I övrigt är jag nöjd med sidorna. Jag har uppfyllt både kundens krav och mina egna. Mitt 
mål var att bli klar med sidorna och det har jag lyckats med. 
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7 Slutsats 
 
Kravet var att skapa en webbsida åt Hedvigs Trädgård som visar deras verksamhet med ett 
tillhörande administrationsgränssnitt för att lägga meddelanden och nyheter samt att 
uppdatera information. Webbsidan skulle ha en enkel och snygg design men vara 
innehållsrik. Administrationsgränssnittet skulle vara enkelt och användarvänligt för ovana 
användare. 
 
Systemet är skrivet med HTML-kod och designat efter CSS-stilmallar. 
Administrationsgränssnittet och några sidor på webbsidan är programmerat med 
skriptspråket PHP och har MySQL som databashanterare. 
 
På grund av tidsbrist hos kunden och att information om företaget inte fanns tillgängligt 
gjorde arbetet med innehållet på webbsidan lite svårt. Med ett administrationsgränssnitt för 
att uppdatera en del av sidorna på egen hand löstes det problemet på ett smidigt sätt. 
 
Resultatet blev en innehållsrik webbsida med mycket bilder som visar företagets 
verksamhet och personal. Besökare kan se meddelanden och ändringar samt nyheter om 
vad som händer hos dem.  
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9 Bilagor 
 
9,1 Webbsida 
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9.2 Administrationsgränssnitt 
 
 

 
 


