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Abstrakt
Hälsingelivs är en idéel organisation som hjälper lokala producenter i hälsingland att  
fortbilda sig inom områden, som berör deras verksamhet och erbjuder tjänster för att 
utveckla  nya produkter.De har idag en egen hemsida som behandlar  nyheter  inom 
organisationen och intressanta artiklar för producenter i området. Vår uppgift är att 
skapa en digital plattform för Hälsingelivs, att använda i sin utbildning, som erbjuder 
såväl  kontakt  mellan producenterna.  Samt  möjlighet  till  att  hitta  och ta  in  digitalt  
lagrade  media  i  form av  filmer  och  text.  Rapporten  går  igenom  tankeprocessen,  
planeringen och utförandet samt teoretiska och praktiska lösningar att arbeta i HTML, 
PHP programmering, SQL, CSS samt JavaScript för att skapa en digital mötesplats 
som  innehåller  forum,  användarfunktioner,  uppladdning  av  media,  profildesign, 
sökfunktioner  mm.  Den  ger  även  en  överblick  i  att  jobba  med  Google  API  för 
sökfunktion  samt  phpbb3-anpassning  av  en  redan  fungerande 
login/registreringsfunktion på den egna sidan. Rapporten går även igenom teoretiska 
problem gällande  anpassningen  till  öppen  källkod  och  implementering  av  externa 
system.
Nyckelord: Community, HTML, PHP, CSS, SQL, Google API.
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1 Inledning

I den tid vi lever i blir allting mer digitaliserat, så till den grad att alla behöver en 
plattform att verka ifrån på den allt snabbare expanderande marknaden, internet. 
Detta innefattar även självklart sådana yrkesgrupper som alltid funnits bland oss sen  
människan valde att bli bofast, i vårt fall, lantbrukarna.

De gavs oss i uppgift av Ann-Kristin på Hälsingelivs(se figur 1 för logotype) att skapa 
och  designa  en  digital  mötesplats  för  lokala  producenter  i  Gästrikland  och 
Hälsingland. Beställt av den ideella organisationen Hälsingelivs.
Hälsingelivs  är  en  ideell  organisation  som hjälper  producenter  i  Hälsingland  och 
Gästrikland att  utvecklas inom sin verksamhet  genom att  bedriva utbildningar och 
seminarium för vidare information.

Figur 1: Hälsingelivs Logotype

2 Syfte

Denna mötesplats skulle ha alltifrån möjligheter till kundkontakt, fortbildning inom 
intresseområden samt informationsutbyte mellan producenterna.

Allting skulle vara gjort med öppen källkod med möjligheter till vidareutveckling av 
hemsidan i ett senare skede för att även innefatta en säljplattform för försäljarna.
Utifrån denna information fick vi ta ställning till hur vi ansåg att upplägget skulle se  
ut, vad som skulle vara genomförbart samt vad vi ansåg vara rimligt.
Målet med projektet var att fördjupa oss inom mer avancerade former av kodning av 
HTML och PHP,  för  att  på  så  sätt  kunna  skapa  en  mer  dynamisk  upplevelse  för 
användare och för att kunna använda fler funktioner i framtida arbeten, där vi skulle 
ha nytta  av nya  områden såsom Google-maps kodning och användandet  av CMS-
system samt bulletinboards.
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3 Frågeställningar

De huvudsakliga frågorna som vi var tvungna att se över innan projektets början och 
som vi skulle fokusera på under projektets gång kan sammanfattas i 3 punkter.

• Kan plattformarna knytas ihop till att vara både funktionell och användarvänlig på 
samma gång?

• Är  populariteten  att  använda  CMS-system  och  färdigdesignade  stylesheets  ett 
problem för vår tanke att avstå från ett sådant system utifrån ett designperspektiv och 
tidsåtgång?

• På vilken nivå kan funktionerna ligga baserat på vår målgrupps datorvana?

Utifrån dessa frågor fick vi  basera vårt  arbete och hela tiden kompromissa mellan 
funktionalitet, design och tidsåtgång, där tiden oftare var det största hindret för våra 
visioner.

Vi var även tvungen att överväga kostnadsfrågor för projektet, då vi blev ombedda att  
hålla  kostnaderna  nere  till  så  låga  nivåer  som  möjligt,  eftersom  företaget  som 
efterfrågade  hemsidan är  en  ideell  organisation,  så  var  deras  budget  för  projektet  
begränsad.  Målet  sattes  därför  att  hålla  kostnaderna  för  utformandet  och 
produceringen av sidan till noll kronor.
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4 Teknisk Bakgrund

4.1 Html

 HTML (Hypertext Markup Language) är ett markeringsspråk och webbstandard för 
strukturering av text, hypertext, media och inbyggda objekt på exempelvis webbsidor 
och i e-postmeddelanden.

4.2 CSS

CSS (Cascading Style Sheets) är i grunden en stilmall som appliceras på XML eller  
HTML  dokument  för  att  designa  en  hemsida  där  man  kan  bestämma  alltifrån 
bakgrunder till typsnitt, för att anpassa sidan till det önskade utseende man kan vilja  
ha.

4.3 PHP

PHP  (Hypertext  PreProcessor)[1]är  ett  scriptspråk  som  används  för  att  utföra 
funktioner i  en webbserver,  ofta i  kontakt  med en databas,  för  att  driva dem med  
dynamiskt innehåll.
PHP kan endast tolka sin programkod genom taggarna  <?php ?>,  allting utanför 
dessa  taggar  kommer   att  skrivas  ut  som vanlig  text  i  webbläsaren.  i  PHP’s  fall 
används kommandot echo ”text”;.

4.4 SQL

SQL (Structured  Query  Language)  är  ett  språk  anpassat  för  att  ställa  frågor  till 
databaser och kan uppdatera, hämta, ta bort och lägga till värden i databasen baserat  
på vilka kommandon som används.
I vårt fall har vi valt att använda SQL tillsammans med MySQL som är en  databas  
som kan användas för lagring och hantering av uppgifter som ges till den via SQL med 
hjälp av PHP.
SQL är utformat så att koden skrivs så att den exempelvis hämtar data från databasen, 
dock kan inte SQL i sig utföra kommandot i en webbmiljö, utan behöver hjälp från 
PHP-kod som utför frågan och sen lagrar värdena i en PHP variabel.
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4.5 JavaScript

JavaScript är ett dynamiskt script-språk som oftast används tillsammans med HTML.
Det används främst på klientsidan i webbtillämpningar, det vill säga exekveras i en 
webbläsares javascript-motor. Då Javascript används i webbläsare arbetar det mot ett 
gränssnitt som kallas Document Object Model (DOM).

JavaScript används mest för att aktivt kunna ändra utseende och hantera information 
på en webbsida, utan att behöva ladda om den. Exempelvis att göra felkontroller på
ett formulär medans det fylls i, så att användaren direkt kan få reda på ifall den fyllt i  
något felaktigt. Genom att t.ex. ändra färg på den rutan som fyllts i fel och skriva ut ett 
felmeddelande bredvid den rutan.

4.6 Photoshop

Photoshop är ett  fotoredigeringsprogram utvecklat av Adobe som innehåller en rad 
olika funktioner för att redigera, manipulera och skapa bilder.
Photoshop  är  ett  av  många  exempel  på  bildredigerare.  Där  även  Gimp  och 
PaintShopPro är liknande program. 
Dock erbjuder oftast Photoshop fler funktioner än andra alternativ och brukar därför 
oftast vara det vanligaste produkten att använda.

4.7 phpMyAdmin

phpMyAdmin är skrivet i PHP(se 4.3) och är ett verktyg utvecklat att sammarbeta med 
MySQL(se 4.8) för att hantera administreringen av databaser via en webbläsare.

4.8 MySQL

MySQL  är  en  opensource  databashanterare  och  används  oftast  i  samband  med 
serverprogram, exempelvis xampp(se 4.9).

4.9 Xampp

Xampp är ett program från ApacheFriends som gör att du kan skapa en virtuell server 
på din dator, för att därmed kunna koppla upp dig mot ditt lokala nätverk och simulera 
olika servertjänster. I Xampp medföljer bland annat apache- och mysql-server vilket är 
vad många webbservar kör med. Man har också möjlighet till ftp om man så vill. 
Xampp används för att kunna köra webbsidor lokalt på sin dator under utveckling, så 
att man slipper lägga ut sidan på internet innan den är klar.
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4.10 NicEdit

NicEdit[4] är en JavaScript/Ajax applicering som tillåter utvecklare att redigera och 
konfigurera textboxrutor som används inom html. Detta låter användare ladda upp mer 
avancerade textstycken och anpassa dem med fonter, storlekar och färger efter hur de 
själva vill att deras visningstexter skall se ut.

4.11 phpbb3

phpbb3 (Hypertext PreProcessor Bulletin Board)[5] är ett bulletin board system, en 
elektronisk anslagstavla utvecklad i  open source för att  enkelt  kunna implementera 
forumfunktioner på en egen hemsida.
Systemet  är  väldigt  omfattande och innehåller  alla  de viktigaste  funktionerna som 
krävs  från  ett  större  forumsystem,  likt  inställningar  för  webbspindlar, 
administreringspanel och användarprofiler mm.

4.12 SmartDraw

SmartDraw är ett program utvecklat av SmartDraw Software och är ett program för att  
skapa egna flödescheman och use Cases med ett stort antal mallar och funktioner att  
välja på.
Smartdraw har använts för att designa flödeschema och usecases i denna rapport.

4.13 Google Maps API

Google Maps API (Google Maps application programming interfac)[2][är ett interface 
utvecklat  av  Google  för  att  ge  utvecklare  möjlighet  att  ta  fram egna  kartor,  och 
använda i sin databas för att  kunna, exempelvis bestämma positioner med hjälp av 
adresser.]
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5 Metod

Metoddelen tar upp information gällande tekniska lösningar som har använts inom 
projektet för att få det resultat som uppvisas.

5.1 Val av metod

Vid utformandet av en hemsida finns de 2 huvudsakliga verktyg/arbetssätt man kan 
välja på:

• Det första och mest grundläggande, är att  man manuellt  skriver koden som skall  
exekveras i webbläsaren, för att på så sätt manuellt styra flödet av informationen 
som skall visas och tas in. Detta är grunden till alla former av hemsidor och oavsett 
vilket sätt man väljer att publicera sina hemsidor på, så kommer det alltid vara en 
kod som exekveras, för att utföra en viss funktion.

• Det andra alternativt är att använda sig av CMS (Content Management System) eller  
innehållshanteringssystem. Detta är oftast ett webbaserat program och är i grunden 
ett system för att publicera olika former av media. Flertalet av dessa system har även 
inbyggda designlägen som gör att man lätt kan välja utseende på sina hemsidor, samt 
möjlighet att installera plugins för att ytterligare utöka funktionaliteten på hemsidan 
genom färdigskriven kod.

5.2 Varför inte ett CMS System

I vårt projekt valde vi att arbeta efter det första verktyget. Det vill säga att vi manuellt  
skriver koden som skall exekveras. Detta kan anses som att det är ett krångligare val  
att göra, men vi valde detta alternativet, då vi själva ansåg att vi inte hade tillräckligt  
stora kunskaper inom system likt Joomla eller Wordpress, för att  kunna anpassa sidan 
efter de behov som beställaren hade.

Hade vi istället valt att använda ett CMS-alternativ, hade vi varit bunden till den kod 
som vi tillhandahölls via plugins och stylesheets. 

Många av dessa plugins är i grunden väldigt bra, men då vår budget för projektet var 
så nära noll kronor de går att komma, var vi tvungna att skriva koden själv. Detta för 
att de mest utvecklade pluginsen tillgängliga till CMS-system oftast har en avgift och 
eftersom  vi  inte  kunde  garantera  att  pluginsen  vi  köpte  skulle  kunna  utföra  de 
specifika uppgifter vi ville, valde vi därmed att koda allting manuellt i html, CSS, PHP 
och JavaScript.
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5.3 Varför phpbb3

phpbb3 är ett CMS-system i den formen att det är en färdigskriven funktion för att 
skapa forum. Man kan ställa sig frågande till varför vi då valde att använda ett annat  
CMS-system till att visa vårat forum, när vi tidigare i rapporten redan gått igenom att 
vi troligtvis inte skulle få ut den funktionalitet som vi efterfrågade från CMS-system. 

Detta grundar sig på att vi efter undersökningar och tidsövervägande kom fram till att 
vi inte skulle ha möjlighet att hinna klart med en fullt fungerande forumdel, till dess  
att projekttiden var över.
Vi satte oss därför ner och såg över alternativen att implementera ett färdigt system i 
våra redan fungerande login- och registreringsfunktioner.

Vi hittade två alternativ som vi  fann tillräckligt  utvecklade och genomtänkta,  med 
tillräckligt  stort  Community bakom för att  kunna ge information gällande tänkbara 
problem vi räknade med att stöta på. 

• phpbb3

• vBulletin

När  vi  gjorde jämförelserna för  de båda systemen kom vi  snabbt  fram till  en rad  
fördelar som vBulletin framför phpbb3. 

Fördelar:
• Enklare template-system än phpbb3

• Integrerad support för rss-flöden

• Stöd till mobila enheter.

• Personlig kundsupport och kodhjälp

Nackdelar:
• Licensavgift

• Ej open source(visual source) 

Som det  har  gåtts  igenom tidigare  så  var  budgeten inte  anpassad till  system som 
kostade pengar och hemsidan måste vara open source, valet blev därför phpbb3.
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5.4 Design

I  vårt  grundläggande  designförslag  som  togs  fram  tillsammans  med  beställaren, 
bestämdes det att det skulle användas ett flikbaserat menysystem efter önskemål från 
beställaren, där kategorierna delades upp baserat på inriktning och intresseområden.
Man  ville  framhäva  användarvänlighet  och  funktionalitet  i  designen,  vilket  även 
innefattade enkelhet  i  användarens möjligheter att  själv designa och framhäva sina 
viktiga punkter för en tänkt besökare.

Upplägget för att designa admin- och användarsystemet baserades på ett WYSIWYG 
metoden, där allting uppdaterades utifrån det användaren såg och alla texter och bilder  
kunde korrigeras och ändras utifrån vad användaren såg på skärmen. Detta för att  
komma ifrån de problem som ansågs komma upp, vid behovet av att lära sig ett helt 
nytt system för konfigurering av användare, varje gång som man registrerar sig på en 
ny hemsida som har möjlighet till profilkonfigurering.
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5.5 Planering

För att kunna lyckats med ett så stort projekt som detta, så var tidsplanering något som 
ständigt var i åtanke, för att kunna genomföra det med ett bra resultat. 
Vårt upplägg var att vi skulle ta god tid på oss för att lägga upp vår planering och se 
över vår databas, för att det skulle finnas en bra grund att stå på.
Utefter detta utformades  det, en grundläggande design för att ha något att jobba runt,  
och  utvecklade  funktioner  under  slutskedet  av  designstadiet,  för  att  se  hur  de 
implementerades i det slutgiltiga utseendet. (se figur 2)

Funktionsdelen var det som tog längst tid att genomföra, då sidan skulle ha så pass  
många  små  tillägg  och  specialfunktioner  som var  skulle  anpassas  till  den  övriga 
designen. Funktionsdelen var även där större delen av de problem i kodningen som 
stöttes  på löstes,  samt  gjordes de en del  mindre ändringar  gällande design till  det 
slutgiltiga skedet.

Deploy  var  vårt  slutgiltiga  skede  där  fokus  enbart  låg  på  problemlösning  och 
debugging, för att få sidan att hantera felfritt i alla aktuella webbläsare. Det var även 
under denna period var även då rapporten sammanställdes.
   

     Figur 2: Siffrorna representerar antalet arbetsdagarna som använts
    för varje del
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6 Genomförande

Genomförandet  går  igenom lösningar  för  inloggning  och  registrering,  sidupplägg, 
kartor, startsida, fortbildning och forum.

6.1 Databas

Databasen är en MySQL databas som körs via Xampp och använder phpMyAdmin 
som administreringsverktyg.
För detta sattes en databasmodell upp(se bilaga 11.4) för att kunna skapa en överblick 
över den tänkta informationen som skulle finnas tillgänglig på sidan.

6.2 Inloggning och registrering

6.2.1 Inloggning
Problem  som  stöttes  på  under  programmeringsdelen  med  inloggningen  var  mest 
fokuserat  runt  kombineringen  av  inloggning  mellan  den  redan  fungerande 
inloggningsfunktionen och den som phpbb3 använder sig av.

Problemet som skulle hanteras i detta avsnitt var att phpbb använder sig av externa 
template-system för att ansluta till sin del av databasen och exekvera sin kod via en  
$user->setup() funktion. För att få det att fungera var man tvungen att skapa specifika  
klassfiler som hanterade detta kommando och även gjorde phpBB’s egna anslutning 
till databasen, då den inte kan ansluta till databasen, baserat på koden som är skrivet  
till hemsidans uppkopplingsfunktion.

6.2.2 Registrering
Registreringen  av  användare  sker  via  headern  på  huvudhemsidan.  phpBB  har  i 
grunden en egen registreringsfunktion, denna är dock borttagen och har integrerats  
med den egna registreringsfunktionen som är skriven till den egna sidan.
Registreringen  är  upplagd  så  att  den  tar  användarnamn,  lösenord  och  email,  den 
registrerar sedan felmeddelanden baserat på svaren som skrivits in.
Har inga fel begåtts uppstått på felkontrollerna som finns (se figur 3 för exempel), 
returnerar felmeddelanden en tom array och användaren registreras.(Se Bilaga 2 för 
flowchart)

   //Sök igenom fält efter tomma värden
if  (empty($_POST['user'])  ||  empty($_POST['passwd']) 
|| empty($_POST['email'])) {
  $reg_error[] = 0;
  }

Figur 3: Exempel funktion på felkontroll
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I  fall  där  fel  registreras,  skrivs  ett  felmeddelande  ut  till  användaren som försöker  
registrera sig och returnerar värden den tidigare skrivit in för att påvisa felaktigheter.
Registreringen skapar även ett krypterat lösenord i databasen för att ingen skall kunna 
gå in i den och hitta lösenord i klartext, detta är en grundläggande säkerhetsåtgärd som 
skall ske på alla hemsidor med inloggningsfunktioner och registrering och sker via 
md5 kryptering. 

6.3 Sidupplägg

Sidupplägget blev egna php-filer för varje sida på webbplatsen. 
I dessa filer inkluderades header, menyer och bakgrund från separata filer. 

6.4 Kartor

Kartdelen ger en överblick över vart på sidan GoogleMaps API appliceras för att ge en 
grafisk överblick av producenter.

6.4.1 Karta – Startsida
Kartan på startsidan ska ge en grafisk överblick över de producenter, restauranter och 
gårdsbutiker som finns.
Från början var det  tänkt  att  kartan skulle anpassa sig efter  vart  användaren fanns 
någonstans och visa de närmaste intressenterna på kartan.
Detta blev dock en omöjlighet när det visade sig att Google maps API:s funktion för  
att kolla upp vart en användare finns via ip-adressen, inte fungerade tillräckligt bra.
Exempelvis listades personer som befann sig i centrala Gävle, istället nere i Tyskland.
Detta grundar sig troligtvis på vart de olika ISP (Internet Service provider) har sina  
servrar och var inget vi kunde påverka.
Istället så blev det en utzoomad karta, med filtrerings- och sökalternativ.

6.4.2 Karta - Profilvisning
Kartan  på  profilsidan  blev  en  mindre,  enklare  karta,  där  endast  den  producent/  
restaurant/gårdsbutik, som profilen gällde, visades. 

6.5 Startsida

Startsidan blev i grunden som det var tänkt där det finns en integrerad kartfunktion för  
att snabbt hitta producenter i intresseområden, ett nyhetsflöde för att lista de senaste 
som har hänt på sidan och en kort introduktion till sidan för dem som är nya.

6.6 Fortbildning

Fortbildningen resulterade i en enklare lösning än vad som från början var tänkt, där 
företaget skulle stå för en ftp server och förvaringsutrymme och sedan streama infon 
från den egna sidan.
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Den lösning som istället valde att genomföra, var att skapa en underkategori i forumet  
för fortbildning, och att länka vidare till Vimeo och Youtubelänkar. Detta för att spara 
utrymme och kostnader från företagets sida. Detta är ett mycket mer lättprogrammerat  
upplägg  men  även  mer  lätthanterat  och  enklare  att  moderera  och  sköta  om,  samt 
uppdatera. Vilket även ger ytterligare två plattformar för företaget att synas utåt.
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6.7 Forum

Forumet var tänkt så att det manuellt skulle skriva ett forum, med de funktioner som 
ansågs viktiga och sedan kunde styra detta från vår egen sida, gällande inloggning och 
registrering samt administrering.

Istället valdes som tidigare berättat ett CMS system för detta i form av phpbb3, något 
som gav mycket mer djup och användarmöjlighet till projektet.

Då forumet även innehöll ett meddelande-system för att skicka privata meddelanden 
mellan användarna, underlättade detta vårat arbete, då planerna även hade varit  att  
implementera ett system för direkt kommunikation mellan medlemmarna. Något som 
nu kunde implementeras direkt utan större problem.

Att designa forumet möttes av en del problem i förstadiet. Stylesheeten 1thank_green 
som ursprungligen var det tänkta utseendet för forumet, hade för bunden kod för att  
kunna  redigeras  utan  stora  svårigheter.  Den  övergavs  senare  för  att  ge  plats  för 
stylesheeten springtime[6] med ett  enklare CSS upplägg, som kunde designas efter 
eget tycke med recolorize alternativ, för att anpassa färgtemat till vår redan designade 
header.(Se Bilaga 1 för skärmdump på forumdesign.)
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6.8 Use Cases

Vår plan för funktioner som användarna skulle ha tillgång till lades upp med hjälp av 
ett use Case Diagram i samråd med beställaren.
Fuktioner  som skulle  finnas  med på sidan finns  listade nedan.  (se  bilaga 11.3 för 
exempelbild)
De  olika  grupperna  som är  representerade  nedan  är  de  grupper  som behöver  ha 
tillgång till funktioner på sidan.

• Admin

• Användare

• Producent

Användare:

Registrera sig
Användaren  kan  registrera  sig  på  sidan  via  ett  formulär  som  utför  felkontroller 
gällande användarnamn/lösenord/email 
Logga in
Användaren  ska  kunna logga  in  på hemsidan till  både  den  egna webbplatsen och 
forumet på samma gång via inloggningsfunktionen i logotypen.
Lägga upp profilbilder
Användaren skall kunna lägga upp profilbilder på sin egen profil som visas i forumet  
via avändarmenyn för varje användare.
Använda forumet
En användare skall kunna posta och läsa i forumet genom att vara inloggad.
Lägga till favoriter
Användaren  skall  kunna  lägga  till  favoriter  i  sin  favoritmeny som finns  listad  på 
användarmenyn, för att sedan lätt kunna hitta dessa.

Producent:
Alla funktioner som tillfaller användaren är även inräknat till producenten

Lägga upp/ändra visningsbild
En  producent  skall  kunna  ändra  visningsbilderna  för  sina  producentsidor  via 
WYSIWYG system placerat på aktuell sida.
Lägga upp/ändra logotype 
En producent  skall  kunna  ändra  logotype  för  sina  producentsidor  via  WYSIWYG 
system placerat på aktuell sida.
Redigera producent information
Producenter skall kunna ändra informationen som visas på sin producent- restaurant- 
eller gårdsbutiks –sida  och anpassa den till ny information
Skapa underkategorier för producenter
Under konfigureringsmenyn för användare skall producenter kunna lägga till sidor för 
sina aktuella verksamheter.
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Admin:
Alla funktioner som tillfaller producenten är även inräknat till admin

Godkänna användarstatus
Användare som söker producent- gårdsbutik eller restaurang- -uppgradering skall via 
adminpanelen kunna godkännas av admin så användarna kan skapa egna undersidor.
Moderera forum
Admin skall kunna moderera forumet via en adminpanel länkad med forumet för att  
kunna ta bort, redigera posts eller användare
Lägga upp utbildningsmaterial
Admin skall kunna lägga upp utbildningsmaterial på sidan så den blir tillgänglig för 
producenter och besökare att se och använda.
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7 Resultat

Resultatdelen  går  igenom  de  slutgiltiga  lösningar  som  användes  för  att  få  en 
fungerande kombination av system på plattformen.

7.1 Funktioner och Design

Följande  del  går  igenom hur  upplägget  ser  ut  för  designen  på  hemsidan  samt  de 
huvudsakliga funktioner som ingår.

7.1.1 Inloggning med Sessions-variabler
Sessionsvariabler  används  vid lagring av  data  under  hela  tiden  som en användare 
använder en specifik hemsida eller under en bestämd tidsperiod. Detta är i grunden 
vad som låter  en användare  vara  inloggad på en hemsida under en längre  tid och 
använda  alla  dess  funktioner,  utan  att  behöva  logga  in  varje  gång  en  användare 
besöker en annan hemsida utöver den där man är registrerad.

Sessionsvariblerna i koden sätts vid inloggning både till vår egen hemsidas login samt 
till  phpbb3 forumet med hjälp av en extern klass som utnyttjar phpbb3s template-
system(se figur 4). 

$user->session_begin();
$auth->acl($user->data);
$user->setup();

$auth->login( $_POST['user'], $_POST['pass'], true, 1, 
0);

Figur 4: Sättandet av sessionsvariabler i phpBB3

Denna  del  var  nödvändig  för  att  inloggningen från  vår  egen hemsida  även skulle 
kunna användas i  phpbb3s externa inloggning så att  användaren inte skulle krävas 
logga in två gånger med separata konton.
Detta  är  även  anpassat  till  registreringen  så  att  användaren  kan  använda  sitt 
huvudkonto som de skapat på hemsidan till forumet för att få en enklare övergång till 
forumanvändande som var en del av vårt fokus gällande användarvänlighet.
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7.1.2 Huvudmeny och Navigering
Hemsidans grundupplägg är en header, en huvudmeny, och en bakgrund.
Dessa delar av sidan ligger i separata filer som inkluderas i alla sidor som ska visas på 
hemsidan.
I dessa filer ligger även de funktioner som ska finnas globalt på webbplatsen.

Några exempel på dessa funktioner är:

• Inloggning och utloggning:

• Dynamisk url-hantering för navigering

Inloggning och utloggning:

Funktionerna  för  inloggning/utloggning,  som  beskrivs  i  6.1.1  är 
grundläggande för sidans funktion. 
Dessa behövs globalt för att kunna logga in/logga ut på sidan vart du än är på  
den.  I dessa funktioner finns även säkerhetskontroller som körs varje gång 
sidan uppdateras, som kollar sessions-variablerna efter användarens värden, 
för att se om personen är inloggad och har tillgång till vissa sidor.
För  att  kunna  visa  olika  information  på  de  olika  sidorna  i  webbplatsen,  
beroende på användarens val, så används så kallade $_GET-variabler i url.
Url är hemsidans adress-fält och $_GET-variabler är attribut man kan sätta i  
url.

Dynamisk url-hantering för navigering:

Funktionerna på hemsidan krävde att dynamiskt kunna lägga till, ta bort, eller 
redigera vissa av dessa variabler.  Detta för att variablerna kan kombineras på 
för många vis, för att skriva in dem statiskt.
Det löstes genom två globala funktioner:

addGet(”variabel=värde”);
Denna funktion tar  ett  variabelnamn och ett  värde.  Utifall  variabeln redan 
finns i url, så uppdateras värdet. Finns den inte, så läggs variabeln till med det 
angivna värdet.Den returnerar sedan den nya url.

remGet(”variabel”);
Denna funktion kollar om den angivna variabeln finns, och tar i så fall bort  
den. Den returnerar sedan den nya url.
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7.1.3 Design grundutséende
Utformandet  av  hemsidan  grundar  sig  på  ett  fliksystem  istället  för  ett  standard 
menysystem med dropdown-listor för ytterligare funktioner.

Sidan  är  utformad  med  ett  grönt  och  vit  huvudtema  som  skall  passa  de  tänkta 
användarna,  då hemsidan är  inriktad till  producenter av lokalproducerad mat,  samt 
gäster som letar  efter  deras gårdar, för information och lokalisering av var de kan 
inhandla tänkta produkter. Där de gröna representerar natur och det vita renhet.

• Startsidan

Startsidan grundar sig på nyhetsfunktioner samt kartfunktioner, för att snabbt få 
tillgång till den information som man anser viktig och som framhäver det som 
sidan inriktar sig på, nämligen lokalproducerat.

• Producentvisning

Producentvisningen är  designad för  att  lätt  kunna söka efter  producenter  som 
innehar  varor  som  man  anser  sig  själv  ha  intresse  av.  Den  ger  även 
förslagsalterntiv på producenter som man kanske inte har sett tidigare, just för att  
ge ytterligare en chans för mindre producenter, att synas mer utåt än innan.

• Fortbildning

Fortbildningen  är  en  förlängning  av  forumfunktionen  där  de  tjugo  senaste 
informationsdelarna listas, för att snabbt kunna ge producenter och intressenter 
den senaste fortbildningen. Om man skulle finna sig intresserad av ytterligare 
information  gällande  ett  specifikt  ämne,  så  finns  den  lätt  tillgänglig  via  ett 
knapptryck från fortbildningsdelen.

• Forum

Forumet  är  uppdelat  i  kategorier,  baserat  på  vad för  intressegrupper  man kan 
tänkas tillhöra. Dessa kategorier är producenter, restauranter, gårdsbutiker med 
underkategorier som bröd, kött, mejeri mm.
Den grundläggande designen är ett nästlat trädupplägg, där forumet är uppdelat i 
kategori-trådar-poster, där individuella användare kan skapa individuella trådar 
med  föreslagna  diskussionsämnen,  och  som kan innehålla  individuella  poster 
med åsikter.

• Kontakt

Kontaktdelen är en simpel sida som listar vilka som ansvarar för sidan och som 
ger information gällande hur man kan nå dem, eller boka möten.

22



7.2 Startsida

Genomgång av nyhetsflöde och kartfunktionen som finns på startsidan.

7.2.1 Nyhetsflöde
Nyhetsflödet är en plugin som finns tillgänglig från phpbb3’s hemsida som plockar ut 
specifika poster ur nyhetsforumet och listar dem på forumets hemsida. På så sätt kan 
moderatorerna  för  forumet  lätt  skriva  nya  nyheter,  som sedan  automatiskt  länkas 
vidare till startsidan för visning, så fort en användare bestämmer sig för att besöka 
startsidan eller nyhetsforumet.

7.2.2 Kartfunktion
För att  grafiskt  kunna lista  producenter,  restauranter  och gårdsbutiker  så  ligger  en 
karta på startsidan. De är utmärkta vart de finns på kartan och har olika symboler för 
att skilja dem åt. 
Kartan är uppbyggd med Googlemaps API.
Det finns filtrerings- och sökalternativ för att se mer specifikt för vissa platser. Detta 
är tänkt att gynna nya användare(t.ex. turister) på sidan som letar efter producenter, 
restauranter och gårdsbutiker nära dem.

7.3 Producentvisning

Genomgång av listning och sökning av aktörer samt profilvisning.

7.3.1 Listning och sökning av producenter, restauranter och gårdsbutiker
När man klickar på ”Producenter” i huvudmenyn så får man fram en sökfunktion för  
att söka och lista producenter. Förutom sökfunktionen så slumpas några producenter 
fram som visas. Detta för att alla ska ha chans att synas på ”första sidan”.

Sökfunktionen fungerar så att man kan söka direkt på t.ex. ”ost bollnäs”, för att hitta 
de producenter som producerar ost i bollnäs, och/eller så kan man använda de olika 
filtreringsalternativen för att hitta de man söker.
Dessa är:

• Län

• Produkttyper

De olika produkttyperna ligger som checkboxar, man kan kryssa i och ur för att välja  
vilka produkter man söker.

Producenterna  listas  sedan  med  en  profilbild,  gårdsnamn  med  länk  till  profilsida, 
kortare beskrivning, symboler för vad de producerar och postort vart de finns.
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7.3.2 Profilvisning för producenter, restauranter och gårdsbutiker
Profilvisningen  är  producenternas  ansikte  utåt  till  besökare  som söker  efter  deras 
produkter.  Den är  därför  uppdelad  i  de  3  huvudkategorier  som en  användare  kan 
tänkas ha.

• Producent

• Restaurant 

• Gårdsbutik

Med  olika  flikar  för  varje  del  för  att  enkelt  navigera  mellan  de  olika 
företagsinriktningarna.

Den innehåller möjligheter att visa logotyper, profilbilder, informationsrutor gällande 
adress och kontaktinfo för producenter, samt en grundläggande beskrivning över deras 
specifika verksamhet.

Det finns även en kartfunktion som listar producenternas position på en karta för att  
lätt kunna visa besökare vart de kan hitta de olika verksamheterna.
Profilvisningen  använder  SQL  kod  för  att  hämta  värden  från  databasen  som 
producenterna tidigare har fått lägga in för att lista sina verksamheter.

7.4 Fortbildning

Fortbildningsdelen är inriktad till producenterna och intressenter som en plattform för 
utbildning inom specifika områden som de finner intressanta, eller känner att de har 
behov av att kunna.

Denna del tar sin information från forumet, där moderatorer lägger in videoklipp eller  
pdf-filer  som  sedan  användarna  kan  nå  från  fortbildningsplatformen,  där  all  den 
senaste informationen listas som kategorier.

Detta uppnås genom att plocka ut specifika posts ur specifika forum och lista dem på 
en extern sida utanför forumets huvuddel.
För att uppnå detta krävs de att man skapar en path redirect från sin egna sida, till den  
sida där forumet ligger, i vårt fall ser koden ut som följande.

$phpbb_root_path  =  (defined('PHPBB_ROOT_PATH'))  ? 
PHPBB_ROOT_PATH : './phpbb3/';

“Path angivelse till phpbb3”

Detta eftersom forumet använder paths för att definiera sina komponenter och man 
måste därmed direkt i koden måste hänvisa, till vart den skall hämta informationen.
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Det fungerar därför inte att använda en enklare include-funktion som tar värden, och 
sen implementerar på en extern sida, utan alla värden lär tas separata från de externa  
källorna som ligger i databasen tillhörande phpbb3 via paths.

Resterande  kod  består  till  större  delen  av  SQL frågor  som hämtar  rätt  värden  ur 
databasen,  för  att  sedan  lista  dem,  återigen  med  hjälp  av  template-systemet  som 
tidigare diskuterats.
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7.5 Forum

Ett digitalt forum är en samlingsplats för användare där de kan diskutera olika tankar  
och åsikter med andra användare i en lättförstålig och enkel miljö.  Med möjligheter 
att  skapa  egna  röstningar,  lägga  upp  videofiler  och  bilder  samt  skapa  intressanta 
diskussioner, gällande ämnen som intresserar dem.

Forumet är uppbyggt med hjälp av ett CMS system som heter phpbb3 och designat 
med stylesheet springtime, som grund med kraftig ommodellering.
Forumets upplägg grundar sig på att användare skapar sina konton på hemsidan och 
får därmed även tillgång till att posta i forumet med samma konto.
Forumet styrs av moderatorer som ser till att informationen som läggs upp är relevant 
och inte bryter mot forumets regler.
Forumet använder en MySQL(i) 5.5.16 databasserver för att lagra data och styrs även 
därför med SQL kod som exekveras via PHP.

Forumet  är  uppbyggt  med  hjälp  av ett  template-system som integrerar  JavaScript, 
vilket  gör  själva postningssystemet  möjligt  utan att  skapa för  lång fördröjning för 
användaren.
På grund av forumets template-system, är det svårt att integrera egna login-funktioner 
och det  är  därmed uppbyggt  så  att  hemsidan har  fått  en  design  runt  forumet,  där 
forumet har agerat  grund och designen sedan fått  växa fast  runt den för att  kunna  
integreras. 

Själva stylesheeten som används av phpbb3 är modulerat för att passa våra behov och 
sedan har våra funktioner integrerats runt forumet, för att skapa en dynamisk miljö 
med menysystem och länkningar.(Se bilaga 1)
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8 Svar på Frågeställningar

Frågorna som ställdes i början av projektet var följande: 

• Kan plattformarna knytas ihop till att vara både funktionell och användarvänlig på 
samma gång?

• Är  populariteten  att  använda  CMS-system  och  färdigdesignade  stylesheets  ett 
problem för vår tanke att avstå från ett sådant system utifrån ett designperspektiv och 
tidsåtgång?

• På vilken nivå kan funktionerna ligga baserat på vår målgrupps datorvana?

I följande avsnitt kommer dessa frågor besvaras efter projektets resultat.

8.1 SystemIntegrering

Kan plattformarna knytas ihop till  att  vara både funktionell  och användarvänlig på 
samma gång?

• Alla plattform har utan större problem men med visst arbete kunnat integreras 
i hemsidan funktionellt.

• System har  lyckats  anpassas  till  att  vara  både användarvänliga  och  grafiskt 
attraktiva.

8.2 CMS system anpassning

• Designen på hemsidan kan jämföras med dem som erbjuds via CMS-system och 
stylesheets.

• Tidsanpassningen för plugins har varit beräknad till motsvarande tid som den egna 
system-anpassningen har tagit. Detta utifrån de specifika krav som dessa plugins 
har.

8.3 Målgruppsanpassning

• Funktionerna kan göras väldigt avancerade förutsatt att det grafiska gränssnittet är 
anpassat till målgruppens användarvana.
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• Genom  att  låta  funktionerna  göra  arbetet  genom  mer  avancerad  kod  kan  den 
resulterande inlärningsprocessen för användarna läggas på en acceptabel nivå.
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9 Diskussion gällande slutresultat

Genomgång  av  våra  tidigare  frågeställningar  och  slutdiskussion  gällande  färdiga 
resultat.

9.1 Systemintegrering

Frågan som ställdes i början av rapporten var följande:

• Kan plattformarna knytas ihop till att vara både funktionell och användarvänlig på 
samma gång?

I 6.1 så försöker vi svara på frågan, sett ur olika tekniska lösningars perspektiv och ge 
en personlig överblick över användbarheten, och integreringen av de olika systemen 
över plattform.
Kortfattat så anser vi att integreringen av flertalet olika system på en plattform är fullt  
möjligt,  även  om  många  delar  av  det  kräver  mycket  jobb  och  specialanpassade 
lösningar för att få det exakt som man vill.

9.1.1 Google maps
Google maps API visade sig att vara en hel del att sätta sig in i.
Man fick läsa på väldigt mycket för att kunna skapa en egen karta som läser ut data 
från en egen databas. 

För att kunna använda alla funktioner i Google maps API, så var man tvungen att ha 
ett Google-konto, och där gå in och aktivera de olika tjänsterna man vill använda från 
API:t. Dessa tjänster har även en gräns för hur mycket de kan användas. Används de i 
allt  för  stor  grad  så  börjar  det  kosta  pengar.  I  vårt  fall  där  användarantalet  inte 
beräknas bli så stort så är inte detta ett problem, men skulle man integrera tjänsterna i 
en webbsida där  användarantalet  beräknas bli  stort,  så  måste  man vara  beredd att  
betala pengar för dem.

Väl påläst och insatt i hur man integrerar Google maps på sin hemsida, så känns det  
som en väldigt bra och användbar tjänst. Kontrollerna för att navigera sig på kartan är  
enkla att förstå och använda, och fungerar även bra. Det som kändes negativt var att  
tjänsten  som kollar  upp var  en  användare  befinner  sig  någonstans,  baserat  på  ip-
adressen, inte fungerar korrekt från alla platser. Det gör att man blir tvungen att låta 
kartan utgå från statiska koordinater.

9.1.2 phpbb3
I  och  med  vårt  val  att  använda  phpbb3  som  forumplattform,  fann  vi  att  
användarvänligheten tog ett snäpp uppåt från vår ursprungliga design. 
Det faktum att phpbb3 är så pass anpassningsbart efter de funktioner man känner är 
relevanta för ens eget forum, gav vi företaget en välkänd plattform som de fullt kan 
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anpassa efter nya händelser som de vill lägga in i sitt forum, och anpassa efter hur  
community utvecklas.

Vi känner att plattformen är tillräckligt välkänd och använd för att vana användare 
skall kunna känna igen sig i forumupplägget, och för nya användare att lära sig utan 
större problem.

Problemet  med  phpBB  är  anpassningen  vid  implementeringen,  det  krävs  mycket 
studier gällande deras syntax och stora mängder egen skriven kod för att integrera den, 
på ett sådant sätt så den känns som en del av hemsidan, och inte som ett fristående  
forum. 

I de fall att du accepterar att forumet kan vara en fristående del från din hemsida, och  
att användaren lär logga in med olika konton för den egna hemsidan och för forumet 
är  dock  phpBB  en  ytterst  lätt  plattform  att  implementera,  designa  och  installera 
plugins till. 

Vi var dock inställda på att integrera vårat forum i hemsidan. Vi ansåg inte att det var 
användarvänligt  att  behöva  registrera  sig  två  gånger,  bara  för  att  kunna  ta  del  av 
ytterligare information och att utseendet måste matcha den ursprungliga hemsidan för 
att få ett bra flow på helheten. Detta ledde som sagt till en del jobb som visade sig vara 
väldigt  tidskrävande,  dels  att  sätta sig in i  en helt  ny syntax och att  sedan lyckas  
anpassa  den  till  vad  vi  ville  få  den  att  göra,  men  i  slutändan  finner  vi  resultatet  
tillfredsställande.

9.1.3 PHP
PHP i samarbete med andra plattformar är ett ypperligt verktyg, som fungerar perfekt i  
samarbete med SQL kod för att anropa databasen och utföra kommandon. Vi finner 
även att  PHP är  perfekt  för  att  exekvera  rimligt  avancerade kodsekvenser  och  ett  
oumbärligt  verktyg  i  utvecklingen  av  mer  avancerade  funktioner  inom  web-
programering.

9.2 CMS system anpassning

Frågan vi ställde oss i början av projektet var följande:

• Är  populariteten  att  använda  CMS-system  och  färdigdesignade  stylesheets  ett 
problem för vår tanke att avstå från ett sådant system utifrån ett designperspektiv och 
tidsåtgång?

I 7.2 besvarar  vi  frågan ur  ett  personligt  perspektiv.  Där  gör  vi  jämförelser  ur  ett 
designperspektiv baserat på egna åsikter och upplevelser.
Vi  anser  att  vi  har  lyckats  bra  med vårt  mål  i  det  hela  och har  lyckats  skapa en  
plattform som kan stå sig jämte de stora CMS-systemen som wordpress och Joomla.
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9.2.1 Designjämnförelse
När  vi  ser  på  slutresultatet  på  vår  hemsida  och  jämför  de  med  CMS-system likt 
Wordpress så anser vi att vi lyckats framställa ett rimligt resultat utifrån de resurser  
och den tid som givits oss tillgodo

Användarvänligheten anser vi ligger väldigt högt och i vissa fall på en bättre nivå än 
vad många andra hemsidor  utvecklade med Wordpress  kan erbjuda.  Detta  är  dock 
oftast  ett  val  av  de  personer  som  har  valt  att  utveckla  Wordpress  sidorna,  och 
stylesheetsen som hör till den specifika hemsidan, vilket ofta är grafiker som ibland 
inte har lika  stor insyn i  användarvänlighet,  utan ser  hellre  att  hemsidan är  snygg 
framför funktionell, något vi tycker vi balanserat bra.
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9.2.2 Funktionsanpassning

• Inloggning
Sett till inloggningen så finner vi att vi lyckats anpassa den till ett system som 
till största grad liknar och fungerar exakt lika som om vi hade använt ett CMS 
system.
Inloggningsystem ser överlag liknande ut exakt överallt  på internet,  och vi  
kände att vi ville anpassa det så att en användare känner sig hemma på våran 
hemsidan, innan de ens har gjort kontot och att de därmed kan veta vart de ska  
söka information gällande att skapa konton och att logga in.
Det faktum att  vi skrev inloggningsfunktionen manuellt,  gör att  integrering 
troligtvis gick lättare till phpbb3, än om vi hade använt ett CMS system. Då 
många av de stylesheet som finns tillgängliga inte alltid stödjer alla plugins, 
kunde vi inte med säkerhet veta att vi kunde designa det som vi ville ha det.

• Sökfunktion

Sökfunktionen  för  producenter,  restauranter  och  gårdsbutiker  blev  ganska 
krånglig att få till bra. Det krävdes många avancerade SQL-frågor för att få 
fram bra svar från databasen.
Detta  hade  vart  enklare  och  mindre  tidskrävande  med  ett  CMS-system då 
sökfunktioner i princip finns klara att implementera.

• Sidnavigering

Navigeringen mellan de olika sidorna lyckades vi bra med.
Vi hade stor nytta av de funktioner vi skrev för att hantera $_GET-variabler i  
url.

• Profilredigering

För redigering av profiler ville vi inte ha något ”basic” formulär.
Vi gjorde istället en egen typ av WYSIWYG(what you see is what you get),  
där vi formade formuläret efter hur profilen är upplagd, så att man direkt när 
man fyller i det, ska man få en bild av hur det kommer att se ut.
Vi hade där stor nytta av en texteditor byggd i javascript/AJAX som heter 
NicEdit.  Den fungerar ungefär som Word, då man med enkla knappar och 
kontroller kan ändra fonter, textstorlek, och färger.

9.3 Målgruppsanpassning

Utifrån den målgrupp hemsidan är gjord för, finner vi att användarvänligheten håller 
en  rimlig  nivå  till  den  datorvana  en  vanlig  person  kan  tänkas  ha.  Utifrån  de 
testpersoner som vi har träffat under våra möten med framtida användare.

Den tänkta målgruppen innefattar även personer som totalt saknar tidigare datorvana. 
Vi har dock känt att det är omöjligt att designa till dessa men har ändå haft dem i 
åtanke  och  därmed  lagt  upplägget  på  en  väldigt  låg  nivå  så  att  även  ovana 
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datoranvändare, skall känna sig säkra med systemet efter en liten inlärningsperiod på  
1-2 besök.

Funktionerna  vi  har  valt  att  ta  med  är  simpla  i  grunden  att  använda,  men  utföra 
komplicerad  kod  så  att  användaren  behöver  tänka  så  lite  som  möjligt  och  låter 
hemsidan tänka åt dem.

9.4 Slutdiskussion

När man designar och utformar ett community, så finns de alltid saker man vill ändra 
på och lägga till. 
En hemsida blir aldrig klar utan man kan bara avgöra hur mycket man hinner med  
under en sagd tidsperiod, och säga om man blev nöjd med resultatet eller inte.

I vårt fall anser vi att vi lyckats genomföra projektet bra och har uppnått de mål som vi  
satte till oss själva i början av projektet. 
Vi  har  genomfört  medparten  av  de  funktioner  som efterfrågades  och  har  gjort  ett 
användarvänligt gränssnitt som är anpassat efter den målgrupp som är tilltänkt.

Projektet  har  varit  en  utmaning,  inte  minst  att  balansera  tidsåtgång  med 
funktionsframtagning och anpassning av system. 
Men det var den utmaning som vi sökte efter när vi valde projektet och den kan man 
minst sagt säga att vi fick ta itu med ordentligt.
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11.1 Bilaga 1 printscreen på forumet
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11.2 Bilaga 2 flödesschema Registrering
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11.3 Bilaga för Use Case diagram
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11.4 Bilaga för databasmodell
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