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Abstrakt 

 
Saftfabriken var i behov av en ny hemsida med nya funktioner och ny fräsch design. 

Beställaren ville ha en välkomstsida där grundläggande information kan hittas för 

kunden. Saftfabrikens kunder lämnar in äpplen som görs till must som de kan köpa. 

Företags och privata kunder kan även köpa ostlöpe, för denna tjänst ville beställaren 

ha formulär som skall skicka ett automatiskt mejl med uppgifter om mängd och 

kunduppgifter. Företagskunder skall kunna logga in och registrera sig som ny kund.  

Vår beställare önskade även en administratörspanel där han kan gå in och ändra 

texter på hemsidan. Vi har använt oss av PHP5, HTML, MySQL, CSS. Vi har även 

testat sidan med hjälp av testpersoner. Målet var att uppfylla beställarens önskningar 

och publicera sidan. Vid arbetets slut är målen uppfyllda.  
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1 Inledning 

 

1.1 Den gamla webbplatsen 

Hå Saftfabriks tidigare hemsida finns att se i bilaga 5. Sidan gjordes 1999 och 

behövde en uppfräschning. Med framförallt administratörspanel och nya funktioner 

som nämns i kravspecifikationen. 

 

1.2 Syfte 

Beställaren Ola Edlund har idag en hemsida som tillverkades 1999 och tycker att den gått ur 

tiden, han vill ha en ny hemsida som skall byggas helt från grunden.   

 

1.3 Mål 

Ambitionen är att beställaren ska bli fullt nöjd med produkten. Och att sidan skall publiceras 

vid arbetets slut. 

 

1.4 Hå Saftfabrik 

Hå saftfabrik är ett familjeföretag som grundades i början av 1900-talet. Fabriken 

ligger i Hå strax utanför Bollnäs. Saftfabriken tar emot äpplen från privatkunder och 

av dessa görs äppelmust som säljs till både privat- och företagskunder. Saftfabriken 

har även försäljning av ostlöpe till både privat- och företagskunder.     
  

 

1.5 Webbhotellet 

Webbhotellet som Saftfabriken använder sig av heter Crystone. Crystone är ett av nordens 

ledande tjänsteföretag inom webbhotell och hosting. 
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2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 PHP 

PHP betyder Hypertext Preprocessor och det är ett scriptspråk.  Språket PHP används främst 

då man behöver använda en databas och sortera, spara, och läsa ut information från databasen.  

PHP kan göra en hemsida dynamisk och interaktiv. Om samma HTML kod skall finnas på 

flera sidor t e x en meny, så kan man göra en separat fil för den koden och då behöver man 

bara skriva en kort inkluderingskod för hela menyn, för att koden skall fungera. [20],[16],[7] 

 

2.2 HTML 

Html är en uppsättning markeringskoder samt en webbstandard för strukturering av text.  Html 

kan vara ganska primitivt i den aspekten att man inte kan styra designen som man vill. Tanken 

med html-språket är att man skall kunna se sidorna i alla webbläsare oberoende på vilket 

operativsystem man har.  Det bygger upp sidan i olika element, stycken, bilder och tabeller. 

Man använder sig av taggar för att markera om det är en tabell eller lista exempelvis. Ett html- 

dokument kan skapas i vilken text- editor som helst bara dokumentet sparas som .html eller 

.htm.  I ett html-dokument spelar det ingen roll om det används stora eller små bokstäver 

(förutom vissa undantag), det som är viktigt är att alla tecken är med och att man håller reda 

på mellanslagen samt att man har citationstecken runt värdena.  

Doctype 

Doctype finns alltid längst upp i dokumentet ovanför första HTML- taggen. Det används för 

att validera(bli giltig, säkerställa) sina koder, för att webbläsaren skall kunna utläsa i vilken 

form webbsidan är konstruerad. Utelämnar man doctype i sin kod måste webbläsaren gissa hur 

det är tänkt att hemsidan skall se ut. Det finns andra fördelar med att använda doctype, 

exempelvis att sidan hamnar högre upp i sökmotorerna för att det är lättare att identifiera sidan 

för de så kallade ”sökrobotarna”. 

Meta 

En meta-tagg skrivs inne i HEAD-taggen den kan exempelvis användas för sökmotorerna ska 

kunna veta vad sidan innehåller och om den ska indexeras.[7] 

 

2.3 CSS 

CSS betyder cascading style sheets. CSS används för att underlätta designen av en hemsida.  

Designen går att göra i HTML-kod, men då måste man ändra i varje sida på varje HTML-tagg 

och CSS fungerar som en mall till alla dina taggar och man behöver bara ändra på ett ställe. 

 Det finns tre olika sätt att använda sig av CSS. Extern CSS som innebär att man har en 

separat CSS- fil som innehåller alla deklarationer, sedan länkas webbsidan ihop med CSS- 

filen. Intern CSS skriver man CSS direkt i HTML- uppmärkningen. Det är mest användbart 

när man skall göra småjusteringar i designen. Det tredje sättet är inbäddad CSS som är en 

blandning mellan extern och intern, om man ska göra många ändringar på en webbsida men 

ändå slippa ändra i den externa stilmallen. Inbäddad läggs mellan <HEAD> och </HEAD>.  I 

CSS används regler som kallas deklarationer. Deklarationer är uppbyggda av en egenskap och 

ett värde. Egenskaper kan vara exempelvis en färg, en bakgrundsfärg, en ram, eller en 

textstorlek. Värdet är en slags inställning för egenskapen. CSS används av många stora 

webbplatser. [1],[2],[4],[5],[11],[13],[7] 
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2.4 Databas, MySQL 

En databas är en samling information som är organiserad så att ett dataprogram snabbt 

kan hitta det som söks. MySQL är en databas av typen relationsdatabas. I MySQL 

används frågespråket SQL. 

 

2.5 Javascript 

Javascript är baserat på programspråket Java och är ett scriptspråk. Till skillnad från 

Java så infogas scriptet i HTML koden.   

 
 

 

3 Kravspecifikation  

Denna kravspecifikation är framtagen av beställare och producent i samråd. 

Beställaren vill ha en hemsida som skall bestå av en välkomstsida med den viktigaste 

informationen, öppettider och kontaktinformation. Vidare vill han ha ”flikar” med historik, att 

musta äpplen, att musta svarta vinbär, ett litet bildalbum, nyttiga länkar och hans övriga 

produkter det vill säga ostlöpes försäljning.  

 

Ostlöpet skall gå att beställa via en beställningssida där det skall finnas ett formulär som 

kunden fyller i och ”skickar”, då skall en mejlorder skickas till Saftfabriken och ett 

automatiskt svarsmejl skall skickas tillbaka till kunden. 

 

För företagskunder vill kunden ha en lösenordsskyddad beställningssida där företagskunderna 

får logga in på en säker https- skyddad sida, detta för att de skall känna sig trygga när de 

beställer ostlöpe från Saftfabriken. 

 

Kunden vill att det skall vara relativt enkelt att ändra priser och öppettider samt att lägga till 

bilder.  

 

Sidan skall fungera i de största webbläsarna, Mozilla Firefox, Google Chrome, och Internet 

Explorer. 

 

De tänkta användarna av sidan är, privatkunder som har äpplen över och vill göra must av 

dessa, privat- och företagskunder som vill köpa äppelmust, privat- och företagskunder som ska 

köpa ostlöpe. 

 

Kundens krav på design är klara, han vill ha en enkel och stilren sida utan färgexplosioner 

eller saker som blinkar. Kunden har en färdig logga han vill använda sig av samt lite bilder. 

Han vill inte att vi skall använda oss av en wrapper (alltså att sidan har som en ”ram” som 

nästan alla sidor har idag). Helst vill han ha vit bakgrund, så enkelt som möjligt.  

 

Målet är att publicera den nya sidan innan tiden för examensarbetet är till ända. 

 

En uppföljning av kravspecifikationen kommer i Diskussionsdelen i slutet av rapporten. 

 
 



 

 

  4 

4 Verksamhetsanalys  

Innan man sätter igång med systemeringen för ett system kan det vara bra att göra en 

verksamhetsanalys. Se tabell 1. 

 

Detta innebär att man noga ska analysera vad för behov verksamheten har och vad som är ”akut”. 

Vår metod att analysera verksamheten har varit genom möten med kunden där vi har ställt frågor om 

verksamheten.  

 

Tabell 1. Frågeställningar i vår verksamhetsanalys. 

Problem Orsak Konsekvens Förslag till lös-
ning 

Gammal hemsida med en 

äldre design. 

Det var länge sen sidan 

tillverkades, på 90-talet. 

Den är inte så intressant 

att besöka. 

En helt ny sida med en 

helt ny design, efter 

kunds behov. 

Företagskunder som skall 

köpa ostlöpe vill ha en 

säker inloggning när de 

skall beställa på hemsi-

dan. 

På nuvarande hemsidan 

finns ingen inloggnings-

tjänst. 

Företagskunder kanske 

inte vill beställa ostlöpe. 

Skapa inloggning med ett 

formulär. 

Saftfabriken vill ha en 

admin-panel för att de 

skall kunna gå in och 

ändra saker på hemsidan. 

Idag får man gå in i ko-

den och ändra i hemsidan 

vilket kan vara väldigt 

komplicerat för en ovan 

användare. 

Sidan får aldrig uppdate-

rad information. 

Skapa en admin-funktion. 

Dagens sida ligger all 

information på samma 

sida. 

Sidan är gammal. Det kan bli ”plottrigt” 

svårt för kunder att hitta 

det de söker. 

Göra en välkomstsida 

med ”flikar” där man kan 

”klicka” sig vidare, som 

är tydliga. 

Hemsidan är gammal och 

används inte. Kunder 

ringer in beställningar. 

Hemsidan har ett formu-

lär som är gammalt och 

inte används. 

Ola Edlund är inte alltid 

tillgänglig på telefon. 

Detta medför att det blir 

färre beställningar. 

Skapa ett nytt formulär 

där privatkunder fyller i 

sin beställning och det 

skickas automatiskt till 

saftfabrikens e-mail. 

 

4.1 Målformulering 

Målet är att under denna arbetsperiod, tillverka en ny hemsida från grunden till Saftfabriken. 

Hemsidan skall uppnå kundens önskemål och lösa de problem som finns idag. 

Nya hemsidan skall medföra att fler besöker hemsidan, att de har lättare att ta åt sig 

informationen på hemsidan och att kundkretsen blir större. 

 

Nya hemsidan skall ha: 

- En ny fräsch sida med enkla menyer. 

- Inloggning – och nyregistrering för företagskunder som vill köpa ostlöpe.  

- Inloggning till en admin-panel, där kunden enkelt kan ändra informationen på hemsidan 

samt kan registrera nya kunder i databasen, med användarnamn och lösenord. 

- En välkomstsida med ”menyflikar” där man enkelt kan ”klicka” sig vidare på hemsidan. 

- Ett formulär till privatkunder som skall köpa ostlöpe, ett e-mail automatiskt skickas till 

Saftfabriken med beställningen. 
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5 Genomförande 

5.1 Use case diagram 

En bra metod för att få en överskådlig syn på sitt arbete är att göra ett ”Use case” 

diagram. Se figur 1. Där kan man se vad man vill ha med på sidan, vilka aktörer som 

skall använda den och vad för rättigheter de olika aktörerna har.[7] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Diagram  use cases. 
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5.2 Användningsfall 

I användningsfallen beskrivs ingående vad varje use case gör, detta också för att 

förenkla vårt arbete och göra det mer överskådligt.[7] 

 

 

Use case 1: Logga in företag 

Aktör:   Företagskund 

Beskrivning: Företagskunden ska kunna logga in på sitt konto genom att klicka på fliken 

”ostlöpe” och sedan välja att klicka på knappen ”Logga in som företagskund ”. Där ska 

kunden fylla i användarnamn och lösenord. Om kunden inte har ett konto sen tidigare väljer 

man skapa konto. 

 

Use case 2: Registrera order för företag 

Aktör:   Företagskund 

Beskrivning: Kunden loggar in på sitt konto och genom att klicka på fliken ”ostlöpe” och 

sedan väljer att klicka på knappen ”Logga in som företagskund”. Kunden fyller i 

användarnamn och lösenord och klickat på knappen ”logga in”. Därefter visas ett formulär där 

uppgifter om beställningen fylls i och sedan skickas genom att klicka på knappen skicka. 

Ordern skickas då till admin via mejl och kunden får ett bekräftelsemejl att ordern är 

mottagen.  

 

Use case 3: Logga in admin 

Aktör:  Admin 

Beskrivning:  Admin ska kunna logga in till administratörspanelen via en klickbar text som 

finns längst ner på hemsidans startsida. När man klickat på texten kommer man till ett 

formulär där man fyller i användarnamn och lösenord. 

 

Use case 4:  Ändra texter och priser 

Aktör:  Admin 

Beskrivning: För att ändra texter och priser loggar man först in som admin. Därefter 

kommer man till startsidan för administratörspanelen. Den ser likadan ut som hemsidans 

startsida men man kan istället välja att redigera texter och priser. Genom att klicka på de olika 

flikarna som är desamma som hemsidans, så väljer man vilken del av hemsidan man vill 

redigera. 

 

Use case 5: Skapa inlogg till företagskunder 

Aktör:  Admin 

Beskrivning: På admin-panelen skall det finnas en knapp som heter skapa konto där 

administratören fyller i ett formulär med kunduppgifter och dessa hamnar i databasen. 

 

Use case 6: Skicka order 

Aktör:  Privatkund 

Beskrivning: Kunden klickar på fliken ostlöpe och får då fram ett formulär. Där fylls 

kontaktuppgifter i och beställningen. När kunden klickat på knappen ”skicka” så skickas det 

ett mejl på ordern till admin och ett meddelande visas att ordern är mottagen. 
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5.3 Planering 

Planeringen för examensarbetet började med en grov plan över arbetet som planerades 

veckovis. Ett Gantt- schema gjordes över de aktiva veckorna.  Gantt- schemat finns att se i 

bilaga 3. 

 

Punkterna i Gantt- schemat är: Möte inför ex-jobb, planering, möte med uppdragsgivare, 

kravspecifikation, rapportskrivning, research, möte med handledare, kodning, testpublicering 

av hemsida, användartester, publicering av hemsida, komplettering rapport, förberedelse 

redovisning, opponering, redovisning.  

  

Ett slutdatum för kodningen sattes för att det skulle hinnas med att göra användartester på 

produkten, så tid skulle finnas för ändringar. Vi har arbetat runt 40 timmar i veckan under hela 

perioden. 

 

5.4 PHP på saftfabrikens nya webbsida 

  
Saftfabriken hade en önskan att ha en admin- panel där de skall kunna ändra i texter på 

hemsidan. För att lösa detta användes PHP- koden som ändrar i databasen. Se koden i figur 2. 

PHP5 har använts till nya webbsidan. 

 

 
Figur 2. Textrutor inne i admin- panelen som sparas i databasen.  

 

Först och främst ska kunden kunna logga in på admin-panelen, för att komma åt inloggningen 

skall han gå till en egen webbadress. För att veta hur man skulle lösa inloggningen i PHP 

söktes information via Google, där fanns guider för inloggningsfunktioner som vi 

följde.[14],[15] 

När företagskunder ska köpa ostlöpe på saftfabrikens hemsida får de fylla i ett formulär som 

ska skickas automatiskt till saftfabrikens mejladress. För att lösa detta fick varje ”post” (namn, 

adress mm) i formuläret bli en variabel i PHP som skrivs ut i ett meddelande till e-

postadressen som anges i koden.[9]När en företagskund vill registrera sig som ny kund skickar 

han en förfrågan via hemsidan som skickas till Saftfabrikens e-mail efter det läggs den nya 

kunden in i databasen via admin- panelen. Åtkomsten till databasen skrivs också i PHP-

kod.[20],[16],[7] 

 

 

5.5 MD5- kryptering på saftfabrikens nya webbsida 

Haschkoden MD5 har används för att kryptera lösenorden i databasen. Med hjälp av MD5 

kryptering blir ett lösenord automatiskt en 32 – siffrigt hexadecimalt tal i databasen. Detta 

för att säkerheten skall vara bättre.[21] 
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5.6  HTML på saftfabrikens nya webbsida 

Den grundläggande HTML- koden som alla hemsidor är uppbyggda med har används, samt att 

formulären är gjorda med HTML- kod. Grunden till hela sidan är uppbyggd i HTML- kod.  

 

5.7 CSS på saftfabrikens nya webbsida 

I arbetet med webbsidan har vi mestadels använt oss av extern CSS där man länkat till CSS- 

filen. På vissa enstaka ställen har vi använt stylesheet direkt i en HTML tagg. Se figur 3. 

Det gjordes genom att skriva ”style”= ”…..”. [1],[2],[4],[5],[11],[13],[7] 

 

 
Figur 3. Exempel på stylesheet direkt i HTML- koden 

  

5.8 MySQL på saftfabrikens nya webbsida 

Hemsidan som tillverkas åt Saftfabriken kräver en databas eftersom kunder och beställaren 

skall kunna logga in på sidan samt att de skall gå att ändra information på sidan. 

Informationen på sidan, användaruppgifter och lösenord ligger i tabeller i databasen. 

Vi använder en relationsdatabas och under arbetet ligger databasen lokalt. Tabellerna i 

databasen är: login, texter, foretag, textextra, postort. Se databasmodell i figur 4. 

 

 
Figur 4. Databasmodellen 
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5.9 Javascript på saftfabrikens nya webbsida 

Det placerades en ”gilla knapp” till Facebook längst ner på sidan, se figur 5. Detta script får 

man från Facebooks hemsida.  

 

 
Figur 5. Saftfabrikens ”gilla” knapp. 

 

 

 

 

Javascript har även använts till formulären på sidan. Javascriptet används för att 

kontrollera att rätt uppgifter fylls i, t.ex. en e-mejladress utan ”@”, då visas ett 

felmeddelande se figur 7. Även när återförsäljarna väljer att byta lösenord på deras 

konto så kommer en bekräftelseruta upp där det står att lösenordet är ändrat, se figur 6. 

[18],[19],[7] 

 
Figur 6. Bekräftelsefönster vid byte av lösenord. 

 

5.10 XAMPP under arbetes gång 

 XAMPP är en enkel webbserver som är lätt att installera på datorn. Där användes Apache som 

är själva webbservern och MySQL som är databasmotorn. För att kunna se hur sidan ser ut 

under arbetets gång kan man gå ut via http://localhost/ och sen välja vilken mapp man vill gå 

in i. Eftersom PHP och en databas krävs till Saftfabrikens sida måste en webbserver användas. 

Kontrollpanelen i XAMPP se figur 7. 

 

 

 
     Figur 7. XAMPP:s kontrollpanel. 

http://localhost/
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5.11 Favicon 

En Favicon är den lilla ikonen som syns uppe i webbläsaren innan adressen, se figur 8.  

Och även i flikarna. Favicon betyder favourites icon. 

 

 
Figur 8. Saftfabrikens favicon. 

 

5.12 MDI 

MDI betyder Människa- datorinteraktion och är som det låter interaktionen mellan 

dator och människa.  

 MDI har funnits i arbetet med Saftfabrikens hemsida viljan att sidan skall vara tydlig 

och enkel för alla slags människor som ska besöka sidan. I Saftfabrikens synpunkt ska 

Saftfabrikens kunder enkelt finna det de söker utan irritation. Beställningsformulär 

och kontaktuppgifter skall inte vara för många knapptryck bort. MDI:n hade säkert 

kunnat vara ännu bättre, men i detta fall var det tvunget att följa kundens önskemål.    
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5.13 Uppföljningsmöte med kund(lördag den 12/5) 

När det började närma sig en färdig produkt hölls ett uppföljningsmöte med kunden för att 

kolla av sidan och komma med förslag till ändringar eller önskan om mer funktioner. 

Han hade en del önskemål: 

 

 

 Han ville ha småstreck mellan de olika valen i menyn. Se figur 9.

 

Figur 9. Saftfabrikens meny innan, utan streck 

 

 

 

 Kontaktuppgifter skall finnas längst ner på varje sida till höger om facebook- knap-

pen. Uppgifterna skall vara e- mail, telefonnummer samt copyright. 

                  Copyright © Hå Saftfabrik. 

 Fixa ”blur” i headern, där det står Hå Saftfabrik i headern är det lite suddigt ibland 

om man vinklar dataskärmen. Vi ska försöka lösa det med hjälp av www.pixlr.com, 

där man kan redigera bilder gratis på internet.   

 Lägga in en youtube -video som visar hur det går till när man tillverkar must.  

Denna video låg även på den gamla sidan. 

 Inne på fliken ”om oss” skall vi flytta en bild i sidled. 

 Gamla etiketter som vi har lags ut bilder på skall det finnas årtal under. 

 Inne på fliken ”ostlöpe” skall det bara vara en bild på mejeriostlöpe. 

 När företag har loggat in ska de se en bild på en lite ostlöpeflaska. 

 I det privata beställningsformuläret skall vi lägga till mobilnummer. 

 Knappen för företagslogin skall flyttas till höger sida och byta namn till ”logga in 

återförsäljare” eller ”inlogg återförsäljare”. 

 Han vill att företagen skall kunna byta lösenord själva. Eftersom detta är ett PHP- 

problem och vi har väldigt svårt med PHP:n gör vi detta i mån av tid. 

 Ändra informationen på beställning för företag. 

 En logga ut- knapp på företagssidan, båda direkt när de har loggat in och på sidan 

de får när beställningen är utförd. 

 Företagsuppgifter skall komma upp automatiskt när de är inloggade. 

 Byta ut kartan på kontakt, till en snyggare och bättre. 

 När man är inne på en flik i menyn skall den vara markerad i en färg så att man vet 

på vilken flik man är. 

 Ändra bilden i menyn beroende på vilken sida man är på. ( I mån om tid). 
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Överlag var han mycket nöjd med sidan och ser fram emot att publicera den. 

 Kunden skulle även kolla upp det där med certifikat så att hans företagskunder ska ha en 

säker anslutning när de loggat in och ska göra en beställning.  

Men är detta för krångligt att fixa, så har företagskunderna ändå säkerheten att de har en 

inloggning, som bara de och Saftfabriken har tillgång till. Vårt mål är att fixa en Md5 

kryptering till inloggningen. 

 

 

 

6 Användartester 

Ett av målen är att vem som helst skall kunna hitta information och ta kontakt med 

Saftfabriken via hemsidan. Eftersom det kommer vara vanliga människor, gamla som unga 

som kommer besöka den, ska den vara enkel och lättöverskådlig. I testerna får testpersonerna 

några ”uppgifter” som de fick lösa. 

 

Testpersonerna: 

 

Man 22 år, mycket god datavana. 

Man 41 år, god datorvana. 

Kvinna 57 år, väldigt begränsad datorvana. 

Kvinna 31 år, god datorvana 

 

6.1 Resultat användartester  

Resultatet var lyckat. Alla testpersoner klarade uppgifterna. Vi fick lite konstruktiv 

kritik som tagit till oss. Tack vare detta har vi ändrat följande: 

 

 Flyttat formuläret för att byta lösenord till en egen sida. Lade till en 

knapp på sidan där formuläret låg tidigare, där man skickas till nya sidan. 

 Förstorat samtliga rubriker på sidan för att det skall bli tydligare. 

 Någon tyckte att det var svårt att se att det står Hå Saftfabrik på loggan. 

Detta löstes genom texten, ”Välkommen till Hå Saftfabrik” under menyn 

på framsidan. 

 

Användartesterna finns att se i bilaga nr 4. 
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6.2 Resultat användartester för administratören   

 

Tack vare uppföljningsmötet med kunden sent i arbetet hade både vi och kunden bra 

koll på sidan. Därför blev kundens administratör-test mycket lyckat. 

 

Tester till administratören 

Saftfabrikens webbsida har en administratör-panel där Saftfabriken skall kunna ändra i 

texterna på sidan när de önskar. De skall även kunna lägga in nya företagskunder i databasen 

enkelt. Och såklart ska även designen vara till belåtenhet. Se testet i tabell 2.  

 

 

 

 

Tabell 2. Adminstratör-test. 

Funktion Önskat resultat Resultat 

Logga in som administratör. Administratören tycker att det är 

enkelt att logga in. 

Det är enkelt att logga in via 

erhållen länk. 

LYCKAT! 

Ändra önskad text på hemsidan. Texten som önskas redigeras 

skall ändras enkelt. 

Mycket enkelt att ändra texten i 

textrutorna.  

LYCKAT! 

Lägga till ny företagskund i 

databasen. 

En ny kund läggs till i databa-

sen. 

Ett formulär fylls i och man 

trycker på en knapp. 

LYCKAT! 

Automatiska e-mail skall skick-

as till Saftfabrikens adress när 

en kund fyller i formulär eller 

vill bli ny kund. 

Mejlen skall skickas till saftfa-

brikens inkorg. 

E-mail kommer fram. 

LYCKAT! 

Designen Jättenöjd, precis som han tänkt 

sig innan. 

Jättenöjd med designen. 

LYCKAT! 
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7 Resultat 

Hemsidan enligt figur 10, är uppbyggd med en startsida och undersidor på detta sätt: 

 

 Startsida- Öppettider och lite information. 

 Om oss – Bild och information. 

 Info- En Youtube-film om hur äppelmust tillverkas. 

 Sortiment – i fliken sortiment finner man en drop- down meny med 

ytterligare undersidor: 

* Äppelmust- bilder och information. 

* Svartvinbärsmust- bilder och information.  

* Ostlöpe- på sidan ostlöpe finns formulär för orderbeställning samt   

   inloggning för företagskunder.  

 Kontakt- Kontaktuppgifter och en karta. 

 Historik- Bilder och företagets historia. 

 Frågor & svar - Frågor och svar 

 

 

Till hemsidan hör även admin-panelen, som kunden kommer åt via en egen webbadress 

där han har en inloggning. 

Admin-panelen har samma utseende som den vanliga sidan förutom att på varje sida 

finns textrutor där administratören kan ändra texterna efter eget tycke. Administratören 

kan även skapa konton till nya företagskunder. 

 

Se exempel på admin-panelen i bilaga 2. 

 

 
Figur 10. Startsidan på den färdiga webbplatsen 
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8 Sammanfattning och diskussion 

8.1 Sammanfattning 

Planeringen var grunden för examensarbetet, det lades upp en grov plan eftersom det är svårt 

att veta exakt hur lång tid saker tar att göra. Det första på agendan var ett möte med kunden, 

Saftfabrikens Ola Edlund, i Bollnäs. På mötet ställdes frågor utefter den kravspecifikation vi 

fått innan examensarbetet kommit igång. Därefter skrevs en ny kravspecifikation som vi kom 

överens om tillsammans med kunden, denna har följts i arbetet under hela tiden. 

 

Kontakten med kunden har skett via mejl och telefon och ytterligare ett möte i slutet av tiden 

för att kunden skulle kunna komma med kompletteringar. 

 

Arbetet med sidan kom igång ganska snabbt, en skiss ritades upp för hand hur sidan skulle 

kunna tänkas se ut.  

 

En verksamhetsanalys med en målformulering gjordes som belyste problemen med den gamla 

sidan och vad som kan göras för att förbättra. Även ett use case diagram och användarfall 

användes för att få en större blick över det kommande arbetet. 

 

Efter det började HTML-kodningen, som är grunden till sidan i Notepad++, där det lades upp 

divar. Divarna placerades ut med hjälp av CSS. En meny var nästa utmaning. Information 

söktes för att skapa en meny online, vi fann många sidor som gav oss tillräcklig med 

information för att få till en bra meny. Menyerna har haft många olika skepnader innan den 

slutgiltiga designen vilken både vi och kunden var nöjd med. 

 

När en bra grund var klar gjordes en header till sidan. Headern tillverkades med hjälp av en 

gratis bildbehandlare som används online. Den finns tillgängligt på www.pixlr.com, (20/5-

2012).   
 

Några designexempel gjordes som kunden fick titta på och bedöma. När designen var så gott 

som klar började php-kodningen. Den första funktionen var mejlfunktionen som skulle 

innebära att när saftfabrikens kunder har fyllt i ett formulär och trycker på skicka, ska ett mejl 

skickas automatiskt till saftfabrikens mejl. Detta tog mycket tid och mycket ansträngning för 

att få ihop. Vi ville testa mejlfunktionen när koden var klar och borde stämma. Tyvärr var det 

svårt när vi använde oss av Xampp som webbserver då det saknas en mejlserver i Xampp. Det 

var bara att hålla tummarna att det skulle fungera testpublicerade sidan. Php-funktionen som 

användes heter ”mail”. 

 

I admin-panelen ska administratören kunna ändra texterna som är publicerade på ett enkelt 

sätt. Detta löstes med hjälp av php där texten skrivs ut i textrutor som hämtas från databasen. 

Där kan administratören enkelt ändra texten samt rubriker på samma vis som i en vanlig 

texteditor. 

 

Arbetet med php-kodningen fortsatte, det skulle göras inloggningsfunktioner, skapa konto och 

ändra lösenord. 

 

Därefter skapades ett javascript som används i formulär på sidan, för att dessa ska bli ifyllda 

korrekt. 

 

Alla olika delar av kodningsarbetet har skett parallellt med varandra, då html och css har 

behövts korrigerats hela tiden. Under arbetets gång hart stolpar skrivits i syfte för rapporten, 

rapporten har skrivits löpande. Anteckningar har förts kontinuerligt över vad som är kvar att 

göra. 

http://www.pixlr.com/
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När sidan var klar gjordes användartester för att se om sidan är användarvänlig. 

 

Den 21maj testpublicerades sidan. Alla koder samt databasen lades upp på webbhotellet, 

Crystone. Vi blev mycket lyckliga då allt fungerade inklusive e-mail funktionen. 

 

8.2 Diskussion 

De här veckorna har varit väldigt lärorika och intressanta. Samarbetet mellan oss har varit 

mycket bra. Bra kommunikation, personligen, via mejl, sms, facebook och i telefon. Vi har 

träffats nästan varje vardag i skolan eller hemma, de fåtal gånger vi har jobbat skilda har 

kontinuerlig kontakt funnits för att veta vad den andra gör. Mot slutet av arbetsdagen 

bestämdes tid och plats för dagen efter och vad som skulle göras då. 

 

Tidigt bestämdes att användartestester är nyttiga att göra så man kan vara säker på att den 

vanliga användaren kan bruka sidan, våra användartester hade positiva resultat. Kunden, 

Saftfabriken är mycket nöjd med sin nya sida, vilket var det huvudsakliga målet i arbetet.  

 

 

8.3 Kravspecifikationen, uppföljning 

Här följer en uppföljning av kravspecifikationen med t.ex. ändringar under arbetets 

gång. Texten med Kursiv stil är hämtad ur kravspecifikationen. 

  

Beställaren vill ha en hemsida som skall bestå av en välkomstsida med den viktigaste 

informationen, öppettider och kontakt information. 

 

Uppföljning: 

Välkomstsida finns med den informationen som kunden ville ha. 

 

Vidare vill han ha ”flikar” med historik, att musta äpplen, att musta svarta vinbär, ett litet 

bildalbum, nyttiga länkar och hans övriga produkter det vill säga ostlöpes försäljning.  

Ostlöpet skall gå att beställa via en beställningssida där det skall finnas ett formulär som 

kunden fyller i och ”skickar” då skall en mejlorder skickas till Ola Edlund och ett automatiskt 

svarsmejl skall skickas tillbaka till kunden. 

 

Uppföljning: 

”Flikarna” som finns i menyn på sidan är: Hem, Om oss, Info, Sortiment, Kontakt, Historik, 

Frågor & Svar.  

På fliken ”Sortiment” finns en ”drop- down” meny med Äppelmust, Svartvinbärsmust och 

Ostlöpe. Beställaren ångrade sig med bildalbum han ville ha lite bilder på olika ställen ändå. 

Går man in på ostlöpe kommer ett formulär upp som kunden kan fylla i och ett mejl skickas 

till Saftfabriken. 
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För företagskunder vill Kunden ha en lösenordsskyddad beställningssida där 

företagskunderna får logga in på en säker https skyddad sida, detta för att de skall känna sig 

trygga när de beställer ostlöpe från Saftfabriken. 

 

Uppföljning: 

När man kommer in på ostlöpe sidan kan man trycka på en knapp där det står logga in företag, 

då kommer man till en sida där man antingen kan logga in direkt om man redan har ett 

användarnamn och lösenord, eller begära ett konto. Där får man fylla i sina uppgifter i ett 

formulär som skickas till Saftfabriken. När företagskunderna loggar in skyddas deras 

inloggning med hjälp av ett Md5 krypterat lösenord. Därför har Saftfabriken ångrat sig med 

certifikatet eftersom kunderna loggar in säkert ändå. Ett certifikat kostar ju även pengar. 

 

 

 

Kunden vill att det skall vara relativt enkelt att ändra priser och öppettider samt att lägga till 

bilder.  

 

Uppföljning: 

Bara Ola Edlund har tillgång till admin- panelen, i admin- panelen har vi enkla textrutor där 

han enkelt kan ändra all sin text. Han har även fått en liten förklaring hur man kan göra t ex 

kursiv stil. Bilderna som ligger på hemsidan ligger där de ligger, detta har vi kommit fram till 

tillsammans, vill Saftfabriken byta ut bilder står vi till deras förfogande. 

 

 

Sidan skall fungera i de största webbläsarna.   

 

Uppföljning: 

Sidan är testad i de senaste versionerna av Google Chrome, Mozilla Firefox och Windows 

Explorer. I dessa fungerar sidan som den ska. 

 

Kundens krav på design är klar, han vill ha en enkel och stilren sida utan färgexplosioner eller 

blinkande saker. Kunden har en färdig logga han vill använda sig av samt lite bilder. Han vill 

inte att vi skall använda oss av en wrapper (alltså att sidan har som en ”ram” som nästan alla 

sidor har idag). Helst vill han ha vit bakgrund, så enkelt som möjligt. Vi har tänkt göra några 

förslag som han kan se över. 

 

Uppföljning: 

Kundens önskemål har självklart följts i arbetet med designen. Han har fått olika förslag under 

tidens gång så har han fått ”hissa eller dissa”. Slutprodukten är han väldigt nöjd med och det 

är huvudsaken. 

 

Vårt mål är att publicera den nya sidan innan tiden för examensarbetet är till ända. 

 

Sidan finns att se på http://www.saftfabriken.com (31 maj 2012). 

9 Slutsats 

En färdig hemsida publicerades den 31 maj 2012. Användningen av hemsidan kommer 

troligtvis öka. Användartesterna var lyckade. Vi är nöjda med resultatet av vårt arbete. 

Och kunden är nöjd med sin nya hemsida. 

 

http://www.saftfabriken.com/


 

 

  18 

10 Referenser 

  

[1] Webbdesigna.se, http://webbdesigna.se/positionering.php (12/4-2012) online  

 

[2] Webdesignskolan, http://www.webdesignskolan.com/css-meny/css_meny.php 

(12/4-2012) online 

 

[3] Blogghälparn, http://blogghjalparn.blogg.se/2011/december/skugga-runt-

bloggen.html (16/4-2012) online 

 

[4] Webbdesign direkt, http://www.webbdesigndirekt.se/css/css-bakgrund/ ( 26/4-

2012) online 

 

[5] Stefandahlen.com, http://www.stefandahlen.com/css4.php (26/4-2012) online 

 

[6] SupportData.Net, http://www.supportdata.net/help/html/symbol.html (27/4-2012) 

online 

 

[7] Föreläsningsanteckningar, Blackboard Learn 

 

[8] Phpportalen.net, 

http://www.phpportalen.net/wiki/index.php?page=Enkel+Inloggning+med+Mys

ql+och+sessioner+-+Inloggning (25/4-2012) online 

 

[9] Webdesignskolan, 

http://www.webdesignskolan.com/php/formmail/formmail.php (25/4-2012) 

online 

 

[10] Phpportalen.net, 

http://www.phpportalen.net/viewtopic.php?t=106161&sid=6cb781dcb0e41c6002

ea9939a1c2bd70 (8/5-2012) online 

 

[11] Webdesignskolan, http://www.webdesignskolan.com/css-layouter-exempel/css-

layout-mallar.php (27/4-2012) online 

 

[12] Musclecars.nu, http://forum.musclecars.nu/misc.php?do=bbcode#list(11/5-2012) 

online 

 

[13] Webbdesign direkt, http://www.webbdesigndirekt.se/drop-down-menu/     

(14/5-2012) online 

 

[14] Svensk PHP-Programmering, http://svenskphp.blogspot.se/2011/11/skapa-en-

logga-in-funktion-i-php.html(10/5-2012) online 

 

[15] Phpportalen.net, http://www.phpportalen.net/viewtopic.php?t=4403 (11/5-2012) 

online 

http://webbdesigna.se/positionering.php
http://www.webdesignskolan.com/css-meny/css_meny.php
http://blogghjalparn.blogg.se/2011/december/skugga-runt-bloggen.html
http://blogghjalparn.blogg.se/2011/december/skugga-runt-bloggen.html
http://www.webbdesigndirekt.se/css/css-bakgrund/
http://www.stefandahlen.com/css4.php
http://www.supportdata.net/help/html/symbol.html
http://nicedit.com/index.php
http://www.phpportalen.net/wiki/index.php?page=Enkel+Inloggning+med+Mysql+och+sessioner+-+Inloggning
http://www.phpportalen.net/wiki/index.php?page=Enkel+Inloggning+med+Mysql+och+sessioner+-+Inloggning
http://www.webdesignskolan.com/php/formmail/formmail.php
http://www.phpportalen.net/viewtopic.php?t=106161&sid=6cb781dcb0e41c6002ea9939a1c2bd70
http://www.phpportalen.net/viewtopic.php?t=106161&sid=6cb781dcb0e41c6002ea9939a1c2bd70
http://www.webdesignskolan.com/css-layouter-exempel/css-layout-mallar.php
http://www.webdesignskolan.com/css-layouter-exempel/css-layout-mallar.php
http://forum.musclecars.nu/misc.php?do=bbcode#list
http://www.webbdesigndirekt.se/drop-down-menu/
http://svenskphp.blogspot.se/2011/11/skapa-en-logga-in-funktion-i-php.html
http://svenskphp.blogspot.se/2011/11/skapa-en-logga-in-funktion-i-php.html
http://www.phpportalen.net/viewtopic.php?t=4403


 

 

  19 

 

[16] Spring into PHP5, Steven Holzner 2005 
 

[17] Webbdesign direkt, http://www.webbdesigndirekt.se/referens/html-legend/ (15/5-

2012) online 

 

[18] SupportData.Net, http://www.supportdata.net/skolor/jshand/02.html (2/5-2012) 

online 

 

[19] Tigers HTML-nybörjarguide, http://www.tiger.se/dok/javatext.html, Annica 

(15/5-2012) online 
 

[20] Phpportalen.net, http://www.phpportalen.net/ (8/5-2012) online 
 

[21] Wikibooks, http://sv.wikibooks.org/wiki/L%C3%B6senordshantering_-

_MD5_och_salt ( 8/5-2012) online 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webbdesigndirekt.se/referens/html-legend/
http://www.supportdata.net/skolor/jshand/02.html
http://www.tiger.se/dok/javatext.html
http://www.phpportalen.net/
http://sv.wikibooks.org/wiki/L%C3%B6senordshantering_-_MD5_och_salt
http://sv.wikibooks.org/wiki/L%C3%B6senordshantering_-_MD5_och_salt


 

 

  20 

Bilaga 1. Hemsidan, förstasidan och ostlöpesidan med 
beställningsformulär 
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Bilaga 2.  Admin- panelens förstasida med textrutor, och 
formuläret där man skapar nya konton som läggs till i 
databasen. 
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Bilaga 3. Gantt- schema 

 

 

 



 

 

  23 

Bilaga 4. Användartester 

 

 

 

 

 
Uppgift 

 

 
Önskat resultat 

 
Resultat 

Hitta hemsidan för Saftfabriken 

i Hå. 

Sidan hittas snabbt. Det första som kommer upp om 

man googlar. 

LYCKAT. 

Hitta öppettiderna för fabriken 

samt information om Saftfabri-

ken. 

Finns på förstasidan. Önskat 

resultat, att de hittas direkt. 

 

LYCKAT. 

 

Köp ostlöpe som privatperson. De hittar sidan för ostlöpe och 

fyller i formuläret. 

 

LYCKAT. 

Skapa ett konto som en ny åter-

försäljare som vill köpa ostlöpe. 

De hittar sidan för ostlöpe och 

klickar sig vidare till återförsäl-

jare och ny kund. 

 

LYCKAT. 

Köp ostlöpe som återkommande 

återförsäljare. (Förses med in-

loggningsuppgifter) 

Logga in för återförsäljare och 

fyller i formuläret. 

 

LYCKAT. 

Ändra lösenord för återförsälja-

re. 
Man hittar rutan för att ändra 

lösenord när man är inloggad 

som återförsäljare. 

 

LYCKAT. 

Vad man skall göra om man är 

intresserad av att köpa äppel-

must eller svartvinbärsmust. 

Att informationen hittas snabbt. 

Klickar man på fliken sortiment 

och sedan äppel-

must/svartvinbärsmust så finns 

kontaktuppgifter. 

 

LYCKAT. 
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Bilaga 5. Den gamla webbplatsen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


