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Förord 
 
Våren 2005 påbörjades arbetet med Sellout. Anledningen till att vi ville 
skapa ett community1 från grunden, var att vi ville utveckla våra kunskaper 
inom både webbteknik och webbdesign, och även för att folk skulle kunna 
använda vår produktion även eftersom kandidatarbetets slut.  
 
Tre månader senare hade vi ett fungerade community, som kommer att 
finnas tillgängligt på Internet, http://www.sellout.nu 
 
 
Vi vill tacka vår handledare Kerstin Gustavsson, för hennes engagemang i 
vårt projekt. Vi vill även tacka Johan Claesson och Mattias Schertell för 
deras hjälp.

- 2 - 

http://www.sellout.nu/


Sellout.nu  Patrick Chan 
  Carina Olsson 

Abstract 
 
 
Svenska: 
 
Sellout är ett community där medlemmarna har en presentationssida, en 
gästbok, ett bildgalleri och en dagbok. Det finns även ett forum, där 
medlemmarna kan diskutera med varandra om allt mellan himmel och jord. 
Det som skiljer vårt community från andra är att medlemmarna även kan 
lägga upp bilder och beskrivningar på saker de vill sälja, tipsa om och söka 
efter musikevenemang, och de kan också få sina demolåtar spelade i vår 
webbradio. 

Designmässigt har vi försökt förmedla en känsla som ska få användarna 
att uppleva att sidan är levande. 
 
Keywords: 
PHP, MySQL, Flash, HTML, JavaScipt, sessions, cookies, community, musik, 
design, mötesplats, forum, bilduppladdning. 
 
 
Engelska: 
 
Sellout is a community, where the members have their own page with a 
guestbook, a gallery and a diary. There is also a forum, where the members 
can discuss anything with each other. 

What differs our community from others is that the members also can 
upload images and descriptions of things they want to sell, inform about 
and search for musical events, and they can also get their demo songs 
played in our web radio. 

We have through the design tried to make the user feel that the site is 
active. 
 
Keywords: 
PHP, MySQL, Flash, HTML, JavaScipt, sessions, cookies, community, music, 
design, forum, picture upload. 
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Kap 1 Arbetsbeskrivning 
 
Vi har skapat ett community i PHP2 och MySQL3, och vi har jobbat utan en 
extern arbetsgivare. Vi har själva bestämt och skapat både innehållet och 
utseendet på sidan. Vad som skulle finnas på sidan har vi bestämt utifrån 
vad vi själva vill ska finnas på ett community och vi har undersökt vad det 
finns behov av. Vårt mål var att göra ett community som stilmässigt skulle 
sticka ut från andra, samtidigt som det var användarvänligt och funktionellt. 
 
Följande delar finns: 
 
Presentationssida 
Användaren kan lägga upp bild på sig själv och skriva presentation. Man ser 
även varifrån personen kommer, och kan skapa en relation. 
 
Gästbok 
Man kan skriva meddelanden till varandra, och man kan välja om man vill 
att de ska vara privata, vilket innebär att bara avsändaren och mottagaren 
kan läsa det. 
 
Dagbok 
Man kan en gång om dagen skriva ett dagboksinlägg och se vilka personer 
som har läst det man skrivit. Andra kan även skriva kommentarer på 
inlägget. Man kan också se de 20 senaste uppdaterade dagböckerna. 
 
Galleri 
Varje användare får 1MB utrymme att fylla med bilder. Den som har laddat 
upp bilden kan se vilka som har tittat på den, och andra kan kommentera 
den. Man kan också se de 20 senast uppladdade bilderna. 
 
Polare 
Man kan skapa relationer med andra medlemmar. När ens kompisar är 
online dyker de upp på en lista som syns oavsett vilken sida man är inne 
på. Man kan skapa genvägar till kompisar för att de ska synas överst på 
kompislistan. 
 
Grupper 
Man kan skapa egna undergrupper till ett antal av oss förbestämda 
supergrupper. Man kan skriva inlägg och diskutera med andra medlemmar. 
Om man väljer att bli medlem i en grupp kommer dessa synas på en lista 
som syns oavsett vilken sida man är inne på. 
 
Spelningar 
Man kan tipsa om spelningar där man anger artist, datum, spelställe, stad 
och pris.  
 
Radio 
Användaren kan länka till låtar som kommer att spelas i vår webbradio. 
 
Shop 
Användaren kan lägga upp beskrivning och bild på sådant man vill sälja. 
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Sök 
Man kan söka på användare genom att ange vissa sökkriterier, såsom ålder, 
län och civilstånd. I grupper kan man söka efter gruppnamn och 
gruppbeskrivning. Spelningar kan sökas efter namn, plats och datum. I 
radion söker man efter artistnamn och låttitel, och i shop efter produktnamn 
och beskrivning. Det finns även en snabbsök där man kan skriva in ett 
användarnamn så att man kommer direkt till den personens sida. 
 
Röstningar 
En gång i veckan kommer vi att lägga upp en ny fråga, där användarna kan 
rösta på olika alternativ. 
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Kap 2 - Projektplan 
 

Projektet är strukturerat som ett självständigt arbete, där man har 
handledarmöten där man berättar om hur långt man har kommit. Vi skickar 
regelbundet in veckorapporter där vi reflekterar över vårt arbete. Det är 
tänkt att man ska använda de kunskaper man har fått under föregående 
terminer, och vidareutveckla dessa i vår produktion, och även för att prova 
på hur det är att jobba med ett större projekt med mycket eget ansvar, 
såsom det kan vara i yrkeslivet. 
 
Examensarbetet är uppdelat i två delar. Den första delen består av 
utvecklandet av en produkt, i vårt fall ett community. Under den andra och 
kortare delen ska man reflektera över vad man har åstadkommit under de 
föregående veckorna och samla dessa tankar i denna slutreflektion. 
 
Vår projektplan finns bifogad som bilaga 1. 
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Kap 3 - Veckorapporter 
 

 
XMLTV 
De första två veckorna jobbade vi med ett annat projekt. Vi tänkte göra en 
nätbaserad TV-guide, med hjälp av tekniken XMLTV4. I mitten av den andra 
veckan fick vi reda på att denna teknik inte fick användas annat än för 
privat bruk. På grund av detta var vi tvungna till att byta projekt, och vi 
funderade över vad vi skulle göra, och bestämde oss snabbt för ett 
community. 
 
Planering av funktioner 
För att få en överblick av hur mycket arbete projektet omfattade, skapade 
vi en lista över funktioner vi ville ha. Vi började med de vanliga, såsom 
gästbok, galleri, dagbok och forum, och sedan lade vi till de funktioner vi 
saknade på andra ställen. Vi hade märkt att folk på andra communities 
brukar göra spelningar och demolåtar i forum, vilket gör att informationen 
ligger väldigt utspridd och gör det svårt att få en överblick. Därför skapade 
vi en funktion som kan samla upp denna information och göra den sökbar. 
Dels har vi funktioner för att lägga upp och söka på spelningar, och dels har 
vi en webbradio, där vi streamar5 användarnas demolåtar. Vi har även en 
del där användare kan sälja saker, genom att lägga upp en bild och 
beskrivning. Köpare och säljare får själva genomföra köpet, vår roll är bara 
att förmedla informationen. 

 
Databas 
Utifrån dessa funktioner såg vi vilka tabeller som behövdes i MySQL-
databasen, som vi skapade i PHPMyAdmin6. Vi skrev de nödvändiga SQL-
kommandona för att hämta ut, lägga till, uppdatera och radera data, med 
hjälp av PHP4. Vi hade ingen uppdelning sinsemellan av vilka funktioner 
som skulle göras av vem, utan vi sa bara till varandra vilken funktion man 
kodade för tillfället, och när den var klar prickades den av på listan. 

 
Namn 
När hela listan var avprickad, började vi arbeta med att hitta ett lämpligt 
namn för vårt community. På grund av att vårt community är musikinriktat 
blev även namnförslagen det till en början. Vi hade namn som t ex 
backstage, souncheck, b-sida och backbeat, men eftersom vi inte ville rikta 
in oss enbart på en musikintresserad målgrupp, började vi spåna på namn 
utanför den kategorin. Vi kom att tänka på uttrycket sellout7, som inte är 
lika starkt associerat till musik. 
 
Domännamn och webbhotell 
När vi hade bestämt oss för namnet, ville vi registrera det som 
domännamn8. Eftersom både .com och .se var upptagna, valde vi 
sellout.nu. Vi jämförde olika webbhotell9 och valde ett som gav oss mycket 
serverutrymme till en låg kostnad. Innan vi kontaktade webbhotellet 
ScorpionData, sökte vi på forum efter andra kunders erfarenheter av dem. 
Vi hittade ingen aktuell negativ kritik, och valde därför att registrera oss hos 
dem. 
 
Logotyp 

- 8 - 



Sellout.nu  Patrick Chan 
  Carina Olsson 

Vi fortsatte genom att göra varsin lista över logotyper. Vi började med att 
stryka de vi tyckte minst om, men då inget förslag kändes riktigt bra, valde 
vi ett annat tillvägagångssätt. Vi bestämde en stil att gå efter, och efter att 
vi avfärdat det förslag vi hade om att logotypen skulle se ut som en 
stämpel, blev valet ett westerntema. Vi sökte efter sådana typsnitt 
(Immoral), och hittade ett där grundformen kändes bra, men 
utsmyckningen var för utsmetad. Vi försökte städa upp typsnittet, men det 
blev inte bra. En klasskamrat kom förbi vårt projektrum och berättade att 
han hade sett ett typsnitt som liknade det vi hade, men som var helt rent, 
och fick ett namn på det typsnittet. Detta namn stämde dock inte, men 
efter fortsatt sökande hittade vi precis det vi ville ha (Romantiques), och vi 
kunde tydligt se att Immoral var en omarbetad version av Romantiques. 

När vi hade detta klart valde vi en färg, eftersom vi kände att svart var för 
tråkigt. Vi valde en mörk röd (#660000). Logotypen kändes fortfarande lite 
stel, och därför valde vi att vinkla den två grader. 
 
Sidans design 
Med logotypen klar började vi formge sidan. Vi letade efter en 
standardstorlek för upplösningen 1024*760, som vi sedan anpassade efter 
våra behov. Vi bestämde att vänstermenyn skulle se ut som en Post-It-lapp, 
och att menyvalen skulle vara dynamiska beroende på var på sidan man är. 
Därför föll det oss naturligt att välja ett typsnitt som såg handskrivet ut. 
Tillvägagångssättet var likadant som när vi valde logotyp. 

Till toppmenyn ville vi ha ett maskinskrivet typsnitt, och även här använde 
vi oss av samma metod. 

Till höger valde vi att lägga en lista över vilka vänner som är online och en 
lista på alla grupper man är medlem i. Detta gjorde vi för att det kändes 
viktigt att ha dessa lättillgängliga. 

Till brödtexten valde vi typsnittet Verdana, med storleken 10 pixlar. 
Samma sak gäller för länkarna, men dessa är i fetstil och har en annan färg. 
Användarnamnet är alltid länkat: är personen offline är länkfärgen svart, 
och om den är online är färgen mörkröd. 

Resten av designen består av en bakgrundsbild, som är sammansatt av 
elva mindre bilder. Dessa bilder är en del av olika teman som vi har 
designat och som användaren kan byta mellan. Bilderna har vi hittat på 
Internet, och de är både royalty- och copyrightskyddade. Det enda som 
krävs för att man ska få använda dem är att man någonstans på sidan 
berättar varifrån man har hämtat dem. 

Även om man kan välja olika teman vill vi att det ska kännas som om man 
är inne på samma sida. 

Vi skapade en tabell att utgå ifrån och en Photoshop10mall där vi kunde 
beskära den stora bilden till de elva mindre i samma dimensioner som 
tabellcellerna. 
 
PHP 
Vi började skriva PHP-sidorna utifrån en mall som var lika stor som 
utrymmet tabellens centrala del, där innehållet komma att presenteras. Vi 
gjorde en lista på sidor som skulle skapas, och delade upp dessa 
sinsemellan. Dessa sidor kodades efter en överenskommen struktur, för att 
underlätta både för oss och för andra som vill se koden att se hur sidorna är 
uppbyggda. 

Sedan satte vi samman sidorna och gav dem en gemensam ram genom 
att inkludera de övriga delarna av sidan. 
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Radion byggdes helt i Flash11. 
 

Tester 
Slutligen körde vi lite tester på sidan för att se vilka ändringar vi behövde 
göra. Vi bad testpersonen att utföra vissa uppgifter och vi iakttog hur 
personen gick till väga. Vi studerade var han förde musen först och vilka 
länkar han klickade på. 

Vi upptäckte att han blev lite förvirrad, och det var tydligt det behövdes 
mer instruktioner, för att förklara vad varje sida gör och hur man ska gå 
tillväga för att använda dem. Detta var vi medvetna om redan innan testen, 
men vi hade valt att inte lägga ner så mycket energi på detta, eftersom de 
tekniska funktionerna kändes viktigare.  
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Kap 4 - Reflektion 
 

 
Innan arbetet sattes igång hade vi vissa förväntningar på slutresultatet. Vi 
ville kombinera våra kunskapsområden – webbteknik och webbdesign – för 
att få ut den kunskapen vi inhämtat under våra tre år på Medieteknik, och 
fördjupa oss i dem. 
 
Tekniken vi använt oss av är PHP, MySQL, Flash, JavaScript11 och HTML12. 
Våra främsta kunskapskällor har varit Internet och böcker. Just Internet har 
varit en stor hjälp då man ibland endast vet hur funktionen ska fungera, 
men inte vet vilken teknik man ska använda sig av. Först när man tagit 
reda på vilken teknik som är bäst att tillämpa, kan man fördjupa sig i 
metoden. 
 
Arbetsprocessen var strukturerad så att vi under den större delen av 
processen satt och jobbade bredvid varandra. Det fungerade bra, eftersom 
man lätt kunde fråga och visa saker för varandra. Vi använde oss av en 
whiteboard både till att visualisera tankemönster och till att skriva upp 
arbetsuppgifter och sådant som var viktigt att tänka på. 

När man är många i ett projekt är det viktigt att alla deltagare har samma 
bild av målet och att alla är lika engagerade och har samma syn på vad som 
behöver prioriteras. 
 
Beslutsfattandet gick till så att var och en kom med några förslag, där vi 
började med att sålla bort de förslag vi minst tyckte om, tills bara ett 
återstod. Om vi hade helt skilda åsikter kompromissade vi fram ett som var 
ett mellanting, och som vi båda kände oss nöjda med. 

I kursen ”Projektmetoder för medieteknik” har vi lärt oss att det är viktigt 
att lyssna, värdera och respektera andra projektmedlemmars åsikter, men 
besluten som tas måste i slutändan ändå vara de som är bäst för projektet, 
och då måste man åsidosätta sina personliga åsikter. 

Fastän vi inte hade några externa beställare, kände vi ändå ett ansvar att 
göra så bra ifrån oss som möjligt, och vi jobbade även över då vi kände att 
det krävdes. 
 
Vi har lärt oss att planera och prioritera i ett större projekt. Det viktigaste är 
noggrann planering och en detaljerad tidsplan, och att sedan följa denna. 
Det var ändå svårt att göra tidsplanen eftersom detta var första gången vi 
gjort ett arbete av så stor omfattning. Det var svårt att beräkna hur lång tid 
varje moment skulle ta. Vi insåg att det är viktigt att inte haka upp sig på 
småsaker och att koncentrera sig på helheten, då alla delar är beroende av 
varandra. Man kan i ett senare skede gå tillbaka och finjustera det man inte 
hunnit. 
 
När vi närmade oss deadline för produktionen kände vi båda att vi var 
väldigt långt ifrån vårt mål, eftersom vi inte hade någon färdig produkt. 
Detta berodde givetvis på att vi hade hälften var, och det var först när vi 
satte ihop våra respektive delar, som vi insåg att vi faktiskt var mycket nära 
en färdig produkt, och det behövdes endast några små justeringar för att få 
allting att fungera tillsammans. En bidragande orsak till detta var att vi 
tidigare bestämt hur koden skulle skrivas. 
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Kap 5 - Slutord 
 

 
Det vi har lärt oss är att allting alltid tar dubbelt så lång tid som man tror, 
och att det är viktigt att räkna med mycket extra tid för kompletteringar. 
 
Vårt mål var att kombinera våra design- och programmeringskunskaper, 
och detta har lett till ett community som skiljer sig utseendemässigt, men 
vars struktur påminner om andras. Detta för att inte förvirra användarna 
genom att frångå konventionerna. Eftersom sidan redan har en lite stökig 
layout, ville vi inte skrämma bort användarna genom att göra dem irriterade 
om de inte hittar rätt. 
 
Kort sagt tycker vi att vi har nått vårt mål, men en site kräver alltid 
förändringar och förbättringar, och vi kommer att fortsätta jobba med detta 
även i framtiden. 
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Bilaga I 
 

Projektplan 
 
 
Patrick Chan 
Carina Olsson 
 
 
Mål 
 
Vi ska skapa ett musikinriktat community, som ska kännas genomarbetat 
och professionellt. Det ska innehålla de vanligaste funktionerna (t ex 
gästbok och forum), men ska även vara en plats där band kan länka sina 
demolåtar till en radio på sidan och där man kan tipsa om spelningar. 
 
 
Syfte 
 
Vi ska utveckla våra befintliga kunskaper inom webbteknik och –design och 
kombinera dessa till ett både estetiskt tilltalande och funktionellt 
community. 
 
 
Projektmetod 
 
Båda två kommer att arbeta med alla delmoment. Vi kommer att ha ett tätt 
samarbete och hålla varandra ständigt uppdaterade. Vi kommer att ta 
beslut genom att diskutera fram det vi tror blir bäst. 
Inför delexaminationerna ska den större delen av det vi planerat för de 
tidigare veckorna vara klart. 
 
 
Tidsplan 
 
Programmering – vecka 11-12 

• Skapa MYSQL-databaser 
• Skapa SQL-frågor 
• Namnge vårt community 
• Hyra webbhotell och registrera domännamn 

 
Design – vecka 12-14 

• Framtagande av logotyp 
• Färgscheman 
• Design för sidan (layout, text) 
• Användbarhetstest 
• Ta fram eventuella bilder 

 
Delexamination 1 – vecka 14 
 
PHP/HTML-kodning – vecka 15-16 

• Bestämma kod- och mappstruktur 
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• Bygga upp sidan 
 
Delexamination 2 – vecka 16 
 
Slutförandet – vecka 17-18 

• Testkörning 
• Felsökning 

 
 
Ekonomi - kostnader 
 
Köp av domännamn. 
Hyra av webbhotell. 
 
 
Behov 
 
Vi behöver handledare inom design och PHP. 
 
 
Risker 
 
Blir någon så sjuk att man inte kan jobba hemifrån, tar vi igen det på 
helgerna för att hålla tidsplanen. 
Upptäcker vi att vi inte kommer att hinna med allt, får vi prioritera de 
funktioner som känns viktigast. 
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Bilaga II 
 
Ordlista 
 

1. Community, en mötesplats på nätet, där användarna kan skriva 
meddelanden till varandra. 

 
2. PHP, ett programmeringsspråk som kopplar ihop webbsidor med 

databaser. 
 

3. MySQL, databashanterare. 
 

4. XMLTV, skriver ut TV-tablåer till XML-filer. 
 

5. Streama, kör datan samtidigt som den hämtas. 
 

6. PHPMyAdmin, ett administrationsgränssnitt för MySQL. 
 

7. Sellout, en person som säljer sin integritet för personlig vinning. 
 

8. Domännamn, exempel: http://www.sellout.nu, 
http://www.google.com  

 
9. Webbhotell, ett företag som hyr ut plats på nätet där man kan 

lägga upp sidor och databaser. 
 

10. Photoshop, bildredigeringsprogram. 
 

11. Flash, animeringsprogram. 
 

12. JavaScript, programmeringsspråk. 
 

13. HTML, programmeringsspråk som används för att bygga hemsidor. 
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Bilaga III 
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