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Abstrakt 

Detta examensarbete är utfört för att öka effektiviteten i Gefleteknologernas medlemshantering, deras 

medlemsregister samt festschema och gästlistor. Detta genom att skapa ett väl strukturerat system i 

PHP och använda sig av MySQL för lagring av data. Resultatet av detta projekt blev en ny hemsida 

där administratörer från föreningen har tillgång till speciella funktioner på sidan för att lägga till, ändra 

och söka medlemmar i databasen, samt att hantera festschema och gästlistor. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Gefleteknologerna (förkortat Gtech) är en studentförening i Gävle som är till för de studenter som 

läser program eller fristående kurser inom Akademin för teknik och miljö på Högskolan i Gävle. 

     Gtech grundades 1994 [1] och har sedan dess drivit studentpuben Röda BARacken, teknologerna 

vid Högskolan i Gävles andra hem. Dessa ideellt aktiva teknologer anordnar förutom pubkvällar, även 

medlemsdagar två gånger per läsår för sina medlemmar samt middagar för alla studenter, så kallade 

sittningar. 

     Gefleteknologerna rekryterar enligt deras medlemsutskott ungefär 50-70 nya medlemmar [2] varje 

hösttermin, vilka blir medlemmar genom att de betalar medlemsavgift för antingen ett eller tre år. Det 

finns även så kallade Vip-medlemmar i föreningen, dessa är eller har varit med i styrelsen eller 

sexmästeriet under minst ett år. Vip-medlem är man livet ut och behöver då inte betala medlemsavgift 

för att vara medlem.  

     Dock har detta ställt till en del problem då man sett över medlemsregistret, det finns ingen bra 

funktion för att ta reda på hur många medlemmar man har, eller vilka som faktiskt har förlängt sitt 

medlemskap (denna funktion är svåranvänd och undviks därför). Detta är även någonting som 

utnyttjas av föreningens medlemmar, de säger att de betalat och visar upp medlemskort, men i själva 

verket har deras medlemskap gått ut och föreningen vet inte om detta. Det skapar på lång sikt missade 

intäkter för föreningen då medlemmarna utnyttjar medlemsrabatter utan att ha rätt till det. Detta vill 

föreningen stoppa.  

     För att underlätta hanteringen av medlemmar och få bättre översikt så vill styrelsen i 

Gefleteknologerna ha ett nytt system för medlemsregistret. Det nya systemet som styrelsen vill ha, 

skall klara av att sköta all hantering på ett vettigt och mer strukturerat sätt än de föregående. Samt att 

det ska gå att se när en medlem har gjort en inbetalning och för hur länge.  

     Även hanteringen av gästlistorna till pubkvällarna samt de övriga aktiviteterna var under all kritik 

enligt styrelsen. Man saknade t.ex. en funktion för att ändra felstavade namn. Och funktion att kunna 

stänga av gästlistan för vissa evenemang. 

1.2. Syfte 
Syftet med arbetet är att utveckla och effektivisera Gefleteknologernas hemsida. Med nya och mer 

funktionella funktioner för medlemshantering. 

 

1.3. Frågeställning 
Det jag ska ta reda på genom det här arbetet är om man kan använda sig av PHP för att skapa ett 

effektivt system för hantering av festschema och tillhörande gästlistor? Samt om det går att göra en 

strukturerad medlemsdatabas i MySQL? 
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2. Förutsättningar och krav 
Gefleteknologerna använder sig av ett webbhotell som klarar av php och använder sig av MySQL som 

databas. Detta är även vad de ville att det nya systemet skulle bygga på, men det fick även använda sig 

av JavaScript om det krävdes för funktionaliteten på sidan. 

 2.1. Funktionella krav 
Gefleteknologerna har efterfrågat ett enkelt system för att kunna hantera deras medlemsregister och på 

ett smart sätt kunna lagra detta i en databas. De vill även lagra tidigare betalningar som varje medlem 

har gjort för att i framtiden kunna se medlemsstatistik under en viss period. Förutom 

medlemshanteringen så skall även festschemat, gästlistor och nyheter vara enkla att administrera och 

uppdatera. 

2.1.1. Hantering av medlemmar 
Administratörer som får hantera medlemmar skall kunna: 

 Se aktiva medlemmar (betalande, där det finns tid kvar) 

 Se inaktiva medlemmar (de som tidigare betalat, men tiden har gått ut) 

 Se Vip-medlemmar (de som har fått status Vip) 

 Se alumni medlemmar (de medlemmar som valt att vara alumni) 

 Se detaljerad information om en specifik medlem 

 Lägga till en ny medlem (när denne betalar för första gången) 

 Ändra information om en medlem 

 Lägga till betalning (när en medlem förlänger eller ändrar sitt medlemskap) 

 Ändra en tidigare betalning (om det förlängs eller blivit fel) 

2.1.2. Administratörer 
Administratörer (flera nivåer) skall kunna: 

 Lägga till och ändra nyheter som publiceras på sidan 

 Lägga till och ändra aktiviteter i festschemat 

 Lägga till och ändra information om utskott samt informationssidor 

 Se, ändra och skriva ut gästlistor 

 Lägga till och ändra sponsorer för föreningen 

2.1.3. Medlemmar 
Medlemmar som har loggat in på sidan skall kunna: 

 Se all information som finns sparad om denna medlem 

 Lägga till och ändra information som lagras (t.ex. mail, telefon, adress och liknande) 

 Byta lösenord för inloggning 

2.2. Användare 
Systemet kommer användas av en del olika personer, med stor skillnad i förkunskaper och 

datorvana. De som kommer använda systemet är:  

 Medlemmar i sexmästeriet för att hantera gästlistor.  

 Datoransvarig i sexmästeriet för att uppdatera informationssidor. 

 Datoransvarig och informationsansvarig i sexmästeriet för att lägga till nyheter och 

aktiviteter i schemat. 

 Pr-Info och Medlemsutskottet för hantering av medlemmar. 

 Medlemmar i föreningen för hantering av sin egen information. 

 Övriga användare som skall se information om föreningen. 
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3. Genomförande 
För att komma fram till resultatet så diskuterades det gemensamt med Gefleteknologerna fram krav på 

vad systemet skulle klara av, hur sidorna skulle vara upplagda och se ut. Och utefter det har arbetet 

fortskridit med kodning i PHP och uppbyggnaden av databasen i PhpMyAdmin (MySQL). 

3.1. Prioritering av behov 
När kraven på systemet var fastställda så gjordes en prioritering av vad som måste finnas med i den 

första versionen av systemet. Detta gjordes då det fanns funktioner som Gefleteknologerna ville ha 

med, men på grund av tidsbrist inte skulle hinna bli klara i tid. 

3.2. Målformulering 
Gemensamt med Gefleteknologerna har vi kommit fram till att målen för detta projekt är att: 

 Minska förlorade medlemsintäkter, genom att öka kontrollen och översikten över 

medlemmarna i föreningen. 

 Effektivisera hanteringen av medlemsregistret 

 Effektivisera hanteringen av gästlistor. 

 Öka antalet besökare på hemsidan, genom att göra informationen mer lättåtkomlig. 

3.3. Medlemsregister 
Under möten med Gefleteknologerna så framkom det upprepade gånger att medlemregistret var det 

största problemet. De behövde få en förändring så att de skulle slippa förlora pengar på minskade 

medlemsintäkter men framförallt få ordning på medlemmarna och bättre översikt för att se hur många 

medlemmar som fanns. 

3.3.1. Tidigare system 
De system som användes tidigare sparade 

inbetalningsdatum och antal år medlemmen betalat 

för, se Figur 1. Detta sparades på samma rad i samma 

tabell som medlemmen själv. Så om medlemmen 

gjorde en ny betalning så skrevs den förra över. Det 

kunde bara finnas en betalning per medlem. Det fanns 

heller inget sätt att få fram en lista på aktiva 

(betalande) medlemmar, utan bara en lista på samtliga medlemmar i registret, som man sedan fick 

kontrollera en i taget om de hade betalat eller inte. 

3.3.2. Skillnaden mellan nya och gamla 
Det som Gefleteknologerna hade som ett av kraven när de pratade om den nya hemsidan var att det 

skulle gå att se vilka medlemmar som var aktiva (betalande medlemmar, där det fortfarande fanns tid 

kvar på deras medlemskap). Samt att alla betalningar som blev inlagda skulle sparas för att senare, vid 

behov, kunna se medlemsstatistik och kunna jämföra med tidigare år.  

     Det nya systemet lagrar betalningsdatum, antal år 

och vilken medlem som gjort betalningen i en separat 

tabell i databasen. Detta gör att varje rad blir unik och 

man kan jämföra hur många medlemmar som 

registrerades under ett visst år, med ett annat. Man 

kan även utan problem hämta alla inbetalningar en 

medlem har gjort, se Figur 2. 

3.4. Konstruktion och design 
Då Gefleteknologerna har mossgrön som sin färg på 

profilkläder samt inne i deras föreningslokal, Röda 

BARacken, så blev valet av färg ganska enkelt. Styrelsen i Gefleteknologerna tyckte att de skulle 

fortsätta med samma färger som tidigare, gröna detaljer med vitt/grått i bakgrunden. Sidan är utformad 

på ett sådant sätt att det i framtiden, vid behov, går att ändra utformning av sidan och/eller färger utan 

att man behöver ändra så mycket i källkod-filerna. Då sidan använder sig av CSS för att bestämma 

positioner och färger. Dessutom så ligger funktionen för att skriva ut header och footer inte på varje 

Figur 1: Bild från den gamla hemsidan. Hur inbetalningen 

för en viss medlem visades. 

Figur 2: Hur inbetalningarna sparas för varje medlem 

på den nya hemsidan. 
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sida utan återanvänds, detta för att man skall slippa ändra på samtliga sidor om man vill göra en 

ändring. 

3.4.1. Meny 
Sidans meny är utformat på ett lite mer modernt sätt än tidigare och använder sig nu av en 

dropdownmeny som vid behov får redigeras direkt i PHP-filen. Strukturen i menyn är även omgjord 

för att man som användare enkelt ska hitta det man letar. 

3.4.2. Användarvänlighet 
När det kommer till användarvänlighet så är det nya systemet utformat så att användare lätt ska kunna 

hitta på sidan och inte behöva fundera så mycket om vart de skall leta. Även administrationssidorna är 

utformade på ett enkelt sätt, där det är lätt för en ny administratör att komma igång och göra det den 

skall.  

     Dock ville inte kunden att sidan skulle ha högkontrast för de som har nedsatt syn, och inte heller 

använda sig av andra typer av hjälpmedel. De räknade med att deras användare inte har några problem 

och därför togs inte detta med i planeringen för den nya sidan. 

3.5. Test av system 
För att kontrollera om systemet hade potential att kunna uppfylla målen att effektivisera hanteringen 

av medlemmar, schema och gästlistor så utfördes det en del tester. Testerna gick ut på att deltagarna 

fick lite olika uppgifter som de skulle utföra. Dessa uppgifter var utformade så att de skulle likna 

riktiga scenarion som de kommande administratörerna och användarna kommer stöta på. I testet ingick 

åtta deltagare med varierad datorvana. 

3.5.1. Antaganden om användarna 
Användarna som testat systemet är allt från nybörjare till vana datoranvändare. Bredden av användare 

är för att se vilken kategori av användare som har svårigheter att hitta och lösa problem. Detta har 

tagits med då man inte vet vilka som kommer att administrera sidan i framtiden, hur pass vana de är 

och hur mycket dessa kan.  

3.5.2. Beskrivning av testfall 
Deltagarna i testet kommer att få logga in på ett administratörskonto (med uppgifter de fått i förväg), 

skapa en fiktiv användare som symboliserar en vanlig medlem, medlemmen kommer då även få ett 

registrerat medlemskap utifrån uppgifter deltagarna fått i förväg, som givetvis är fel. Deltagarna 

kommer bli tilldelade felaktiga uppgifter och måste därför leta reda på användaren de skapat och ändra 

medlemskapet till de korrekta värden som medlemmen skall ha. Detta för att se hur svårt användarna 

har att hitta på sidan.  

     En del av användarna kommer sedan att få skapa en fiktiv aktivitet på festschemat, lägga upp en 

nyhet om denna aktivitet. Detta är någonting som kommer att göras ungefär en gång i veckan sedan 

när systemet är igång. 

     De andra användarna kommer att få logga ut från administratörskontot, och kolla runt på sidan. Det 

som de skall hitta är information om en ny aktivitet/fest, registrera en gäst på gästlistan för denna fest 

samt se om de kan hitta information om ett valfritt utskott i föreningen. Att lägga till en gäst är en av 

uppgifterna som de vanliga medlemmarna i föreningen kommer göra väldigt ofta, och denna funktion 

bör då inte vara allt för svår att hitta och utföra. 

     Några av deltagarna fick dessutom testa att logga in som sin fiktiva användare som de skapat, och 

sedan ändra lösenord och information om ”sig själva”. 

3.5.3. Resultat av test 
För att sammanfatta testet kan man säga att det gick bra. Det var några små missar och hinder, men det 

rättades snabbt till när användarna såg att de gått in på fel sida och förstod att all administration sker 

via Admin-sidan. Det var en användare som hade svårigheter att ändra den fiktiva medlemmens 

information, när denne var inloggad som medlem och inte som administratör. Användaren saknade 

nämligen Admin-sidan som inte längre var tillgänglig, men detta löste sig när användaren klickade 

runt och hittade Din profil-sidan och insåg att all information fanns där, även länken för att ändra på 

informationen. 
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3.6. Implementering av systemet 
Gefleteknologerna vill avvakta med implementeringen av det nya systemet tills samtliga funktioner är 

klara, även de funktioner som inte finns med bland kraven för detta projekt. Detta för att undvika 

eventuella problem med en uppdatering då systemet ligger live och används. 

     Dock har Gefleteknologerna efterlyst en utbildning i hur systemet fungerar, detta kommer ske i 

slutet av november 2011 enligt överenskommelse med kund. 
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4. Diskussion 
Resultatet av det här projektet kan mycket väl diskuteras, och många åsikter kan läggas fram. Målet 

var att få ett fungerande system där man enkelt kunde hantera medlemmar, nyheter och festschema, 

med tillhörande gästlista. Det tycker jag är uppnått, men med vissa små detaljer som saknas. 

Personligen tycker jag att det hade varit väldigt trevligt att få överlämna arbetet då deadline var satt 

första gången och inte skjutit på det i flera veckor. Det hade även varit roligt och förmodligen väldigt 

lärorikt att få göra alla de funktioner som Gefleteknologerna ville ha med i systemet men som aldrig 

togs med i kraven då det skulle tagit alldeles för lång tid att slutföra. 

     Styrkor med arbetet är att det har funnits en bra kontakt med beställaren, där lösningsförlag har 

diskuterats och gemensamma beslut tagits. Arbetet har varit väldigt lärorikt och roligt och det har givit 

mig ett ökat intresse för webbprogrammering.  

     Svagheter med arbetet är främst att det blev framskjutet under en längre tid, detta berodde främst på 

tappad motivation pga saker som hände kring arbetet, strul i andra kurser samt att Gefleteknologerna 

hade en stöktig tid mitt under arbetet med inbrott och andra saker som fick högre prioritet än 

hemsidan. 

     Under arbetets gång har jag lärt mig att man inte ska skjuta på saker utan följa planeringen. Även 

att det är oerhört viktigt att kunna begränsa sig och säga nej till allt för stora arbeten där målen är utom 

räckhåll. Men jag har även lärt mig en hel del inom PHP och sett hur pass enkla lösningar det finns 

mot simpla webbattacker, att det är viktigt att täppa till öppningar i systemet. I det tidigare systemet 

fanns ingen koll på om man var inloggad som administratör eller inte, vilket gjorde att man utan 

problem kunde gå direkt in på ”/admin.php” och komma åt all information man behövde. Detta går 

inte på den nya hemsidan, som kontrollerar om sessionen admin är startad och vad den är satt till, 

innan den visar själva admin-sidan. 

5. Slutsatser 
Det jag ville ta reda på när jag gjorde det här arbetet var om man kunde använda sig av PHP för att 

skapa ett effektivt system för hantering festschema och tillhörande gästlistor. Och jag tycker att en av 

beställarnas kommentarer av systemet talar för sig själv, ”Detta var precis vad vi letade efter när vi sa 

att vi behövde ett nytt sätt att hantera gästlistan.”[3]. Så jag skulle vilja säga att, ja, det går att skapa 

effektiva system i PHP för hantering av festschema med gästlistor. I PHP gör man precis som i de 

flesta andra programmeringsspråk, man hämtar och lägger till data i en databas. Så det är ingen större 

skillnad, bara i formatet man skriver koden i. 

     Det andra jag ville ta reda på med det här arbetet var om det går att göra en strukturerad 

medlemsdatabas i MySQL. Och efter att ha provat på en del databas program, så har jag kommit fram 

till att det inte är någon större skillnad, i alla fall inte när det är på den skala som Gefleteknologerna 

kräver. MySQL klarar av detta galant, men det är en klar fördel att använda sig av nyare versioner av 

MySQL som har InnoDB som databasmotor, vilket gör att relationer mellan tabeller i databasen sköter 

sig själva, man slipper hålla koll på relationerna själva. Detta är precis vad som behövdes för att kunna 

skapa en effektiv och strukturerad databas för medlemshanteringen.  



 

Studentförenings hemsida av Daniel Hamrén (VT 2011) 

  

7 

Referenser 

[1]  Gefleteknologerna.se.  Tillgänglig på: http://www.gefleteknologerna.se/historia.php 

[Besökt: 2 september 2011].  

 
[2]  Patrik Johansson, Vice Medlemsansvarig 2011 (styrelsen), Gefleteknologerna. 
 
[3]  Jonas Jansson, Ålderman 2011 (sexmästeriet), Gefleteknologerna. 

 

[4]  php.net.  Tillgänglig på: http://www.php.net/  

[Besökt: 5 maj 2011].  

  

[5]  w3schools.com.  Tillgänglig på: http://www.w3schools.com/php/  

[Besökt: 10 maj 2011].  

 
[6]  Phpportalen.net.  Tillgänglig på: http://www.phpportalen.net/ 

[Besökt: 15 augusti 2011].  

 

 

 

 



 

Studentförenings hemsida av Daniel Hamrén (VT 2011) 

  

8 

Bilagor 

Bilaga: Ordlista 

I detta arbete framkommer det en del tekniska ord och termer som kan behöva en liten förklaring. 

 

Ord Förklaring 

CSS Cascading Style Sheet, används för att samla allt som rör design på ett 

ställe. Möjliggör upprepning av stilformatering. 

Javascript Ett klient scriptspråk som möjliggör att delar av en hemsida kan vara 

dynamisk och ändra sig beroende på vad användaren gör. 

Mysql Databashanterare som använder sig av frågespråket SQL. 

PHP Programmerings språk (scriptspråk) som används för att generera 

dynamiska hemsidor, information från en databas. 

PhpMyAdmin Enkelt verktyg för att administrera mysql-databaser via hemsida. 

SQL Structured Query Language, frågespråk som används för att hämta, 

ändra och lägga till data i en databas. 
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Bilaga: Databasmodell 

Databasmodellen är en överblick av hur databasen är strukturerad samt vad som ingår i de olika 

tabellerna. 
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Bilaga: Bilder på systemet 

Startsidan, här ser man nyheterna som publicerats. 

 

Här ser vi menysystemet, det använder sig av dropdown för att få en lite mer modern känsla, samt fler 

länkar på mindre yta. 
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Begränsade administratörer beroende på nivå. De ser olika länkar och får göra olika saker. 
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En administratör med fulla rättigheter ser följande: 

 

När en administratör kollar gästlistorna får denne upp en lista på samtliga tillgängliga listor. 
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Denna administratör kan sedan se vilka som skrivit upp sig på gästlistan. Och även skriva ut den. 

 

Administratörer kan se medlemmar beroende på olika kategorier, nedan visas alla aktiva medlemmar. 
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Detta är vad administratörer kan se för olika medlemssorteringar samt göra med medlemmar. 


