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Förord 
 
Vi har under vår tid på Medieteknik med inriktning mot interaktiva system inriktat oss på 
webbdesign och webbteknik. Som kandidatarbete ville vi göra en större webbproduktion, där 
dessa kunskaper skulle kombineras.  
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Kerstin Gustavsson, som har varit ett stort stöd 
för oss i processen. Vi vill även tacka vår beställare, Paul Bosse på Gourmet Grön och Niclas 
Johansson på Saba, för det goda samarbetet.  
Ett tack även till vår klasskamrat Erik Johansson som har suttit med oss i vårt projektrum och 
varit ett bra bollplank.   
 
 
 

Abstract 
 
Smakbas – Gourmet Grön är en webbplats som ska kommunicera den gröna maten och 
marknadsföra Gourmet Gröns smakbaser1. Webbplatsen innehåller information och bakgrund 
om smakbaserna, samt hur man jobbar med dem. Det finns även en lite annorlunda 
receptbank där besökaren kan titta på recept.  
 
Keywords: PHP, MySQL, Flash, HTML, JavaScript, CSS, sessions, recept, design, 
smakbaser, Gourmet Grön, Medieteknik, BTH, Blekinge Tekniska Högskola, hemsida, 
webbplats, webbsida 
 
English: 
Smakbas (tastebase) – Gourmet Grön is a website to communicate the green food and to 
market Gourmet Grön’s tastebases. The website contains information and background of the 
tastebases and how to work with them. The visitor can also look at recipes in a slightly 
different search engine.  
 
Keywords: PHP, MySQL, Flash, HTML, JavaScript, CSS, sessions, recipes, design, 
tastebases, Gourmet Grön, Medieteknik, BTH, Blekinge Institute of Technology, website, 
webbpage
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Kap 1 - Beskrivning 
 
Vårt mål var från början att jobba med ett externt företag i vårt kandidatarbete och att 
slutprodukten skulle vara publik och verkligen användas av kunden.  
 
Genom NetPort kom vi i kontakt med Gourmet Grön, som är en restaurang på Östra Piren i 
Karlshamn och ett företag som har tagit fram sex stycken smakbaser: Aprikos/Citron, Tomat, 
Ört, Honung/Vitlök, Pepparrot och Söt kryddvinäger. Smakbaserna utgör grunden i all 
Gourmet Grön’s smaksättning och är en anledning till varför företaget är så unikt.  
 
Gourmet Grön ville ha en webbsida för att kommunicera sin produkt och sitt koncept, att göra 
smakbaserna sökbara med en receptbank.  
Då fler och fler företag runtom börjar få upp ögonen för Gourmet Grön’s koncept kändes 
detta som ett projekt för oss. Webbsidan kan användas som ett verktyg för att enkelt visa vad 
det innebär att använda smakbaserna, samtidigt som det blir lättare för Gourmet Grön att 
sprida sitt koncept.  
 
Det har varit lite av en utmaning att först själva få järnkoll på Gourmet Grön’s koncept och 
smakbaser, men även hur vi skulle få det lättbegripligt för dem som besöker sidan.  
 
Webbsidan är gjord i HTML2, PHP3, CSS4 med delar av Flash5, och MySQL6-databas.  
 
Arbetet har fördelats efter våra inriktningar, Ida har jobbat med designen och Karolina har 
jobbat med programmeringen. Men vi har även jobbat gemensamt med några bitar.  
 
Följande delar finns på webbsidan: 
 
Meny med bild  
Menyn är gjord i Flash och importeras in i HTML. Den innehåller en funktion som 
slumpmässigt visar olika bilder.  
(Teknik: HTML, Flash och ActionScript7) 
 
Om Gourmet Grön 
En sida där besökaren kan ta del av lite historik om Gourmet Grön och deras samarbeten med 
andra aktörer på marknaden.  
(Teknik: HTML och CSS) 
 
Smakbasens tanke 
Här förklaras vad en smakbas är, hur de kom till och deras användningsområde.  
(Teknik: HTML och CSS) 
 
Recept 
 Receptbank 
 Här kan besökaren söka efter recept som är framtagna av Gourmet Grön och som 

innehåller smakbaserna.  
 (Teknik: HTML och CSS, PHP och MySQL-databas) 
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 Metodik 
 Detaljerad information om hur man jobbar med smakbaserna.  
 (Teknik: HTML och CSS) 
 
  

Smaken 
 En presentation av smakbaserna med bilder så att besökaren kan se hur de ser ut och läsa 

innehållsdeklarationen för varje smakbas. 
 (Teknik: HTML och CSS) 
 
 Grönsaker 
 En grönsaksbank som är gjord i Flash med information om grönsaker.  
 (Teknik: HTML, Flash och ActionScript) 
 

Aktuellt 
Här kan besökaren läsa de senaste nyheterna från Gourmet Grön.  
(Teknik: HTML och CSS, PHP och MySQL-databas) 

 
Kontakta oss 
Kontaktinformation, om besökaren har blivit intresserad av Gourmet Gröns koncept.  
(Teknik: HTML och CSS) 

 
Det finns även ett omfattande administrationsgränssnitt för att enkelt kunna uppdatera recept 
och nyheter.  
  
Administrationsgränssnitt 
 Ladda upp nytt recept 
 Lägga in nya recept i receptbanken. Man skriver in namn på receptet och beskrivning och 

därefter anger man sökegenskaperna för receptet. Väljer ur listor vilka råvaror det finns i 
receptet, vilken ton det har samt vilka smakbaser som finns med.  
(Teknik: HTML och CSS, PHP och MySQL-databas) 

 
 Ändra/ta bort recept 
 Har man upptäckt t.ex. en felstavning i ett recept så kan man ändra det här. Eller ta bort ett 

recept helt och hållet.  
(Teknik: HTML och CSS, PHP och MySQL-databas) 

 
 Ladda upp ny accessoar 
 Lägga in nytt recept på en accessoar. Man skriver in namn på accessoaren och dess 

beskrivning, sedan anger man dess sökegenskaper; vilken ton och vilka smakbaser som 
finns i accessoaren.  
(Teknik: HTML och CSS, PHP och MySQL-databas) 

 
 Ändra/ta bort accessoar 
 Om man har upptäckt något fel i ett accessoar-recept så går det lätt att ändra det här. Det 

går även att ta bort ett accessoar-recept.  
(Teknik: HTML och CSS, PHP och MySQL-databas) 
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Nytt inlägg 
 Används när man vill skriva in en nyhet som rör Gourmet Grön.  

(Teknik: HTML och CSS, PHP och MySQL-databas)  
 

Highlighta ett recept 
 Används för att lyfta fram ett recept som finns i receptbanken, t.ex. för att det är ett 

väldigt bra recept.   
(Teknik: HTML och CSS, PHP och MySQL-databas) 
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Kap 2 - Projektplan 

Intro om examensarbetet på Medieteknik 
Kandidatarbetet är på 15 poäng och är uppdelat i två delar.  
I den första delen ska studenten använda sina kunskaper och färdigheter i en gestaltande 
produktion.  
I den andra delen görs en reflektion över processen och produktionen i den första delen.   
 
Varje projekt tilldelas en handledare, som ska följa gruppens arbetsprocess i form av 
veckorapporter och handledningstillfällen. Handledaren ska även finnas med som ett stöd 
under arbetets gång.  
 
För att bli godkänd på kandidatarbetet krävs: 
• inlämnad och godkänd projektplan innan kursstart 
• inlämnade veckoreflektioner v 08-19. Veckorapporterna mailas till handledaren i 

efterhand varje vecka, senast måndag kl. 16 
• kontinuerliga handledningssamtal 
• delexaminationer, produktions- och reflektionsexamination 
 
 
Vår projektplan finns bifogad som bilaga 1.  
 

 7 



 
Smakbas – Gourmet Grön 

Ida Krasseberg & Karolina Johansson 
 
 _________________________________________________________________________________________  
 

Kap 3 - Veckorapporter 
 
Idéarbete 
Vi gjorde mycket planering med beställaren innan kandidatarbetet började vecka 8, 2006. 
Planeringen innebar diskussion om webbplatsen, innehållet och hur receptbanken skulle 
fungera. Vi gjorde även en första skiss av webbplatsens olika sidor, hur vi tänkte oss att de 
skulle kunna se ut och möjligt innehåll. Det var alltså mycket idéarbete innan kandidatarbetet 
egentligen började.  
 
Uppstart 
I början kändes projektet lite förvirrande, vi försökte få fram ett första förslag till 
receptbanken utifrån lite foldrar som vi hade fått av beställaren. Så tidigt i projektet hade vi 
inte fått grepp om beställarens koncept, vilket gjorde det svårt att göra ett förslag. Men så på 
ett möte klarnade det, och vi skissade tillsammans med beställaren fram ett förslag på 
receptbanken.  
Vi gjorde utifrån det förslaget varsin skiss på hur vi tänkte oss receptbanken och det blev två 
väldigt olika förslag. Vi enades om ett av dem och plockade sedan in lite delar från den andra.  
Gourmet Grön hade redan en webbsida för restaurangen och vi bestämde oss för att den nya 
webbsidan skulle ligga på samma domän, men som underdomän. Vi tog reda på vilka tekniker 
som Gourmet Grön’s konto på webbhotellet hade stöd för. Vi trodde först att vi inte skulle 
kunna använda oss av PHP eftersom deras konto låg på en Windows-server, men det visade 
sig att det fanns stöd för PHP på den.  
Vi valde PHP framför ASP .NET8, dels för att PHP är en fri programvara till skillnad från 
ASP .NET och det finns mycket bättre forum för t.ex. problemlösning.  
Karolina gjorde utifrån skissen på papper en första variant på receptbanken digitalt, för att 
kunna visa beställaren hur sökningen skulle kunna gå till och Ida började med att skissa sidans 
design på papper.  
 
Inspiration och fortsatt arbete med receptbanken 
Ida skissade sidans design på papper och i datorn, och var nere på Gourmet Gröns restaurang 
och fotograferade för att hämta inspiration ur miljön.  
Karolina fortsatte jobba med den första varianten på receptbanken och upptäckte att det går att 
använda reguljära uttryck9 i querys10 till databasen. Hon kunde använda det till att plocka ut 
ett ord av många i samma fält11, som innehöll vilka råvaror som ingår i varje recept. 
Databasens design gjordes om och utvecklades till att bättre passa en receptbank. (se bilaga 3) 
Accessoarer, tillbehör till recepten, t. ex Aioli och Chutney som också görs på smakbaserna, 
lades till efter önskemål från beställaren.  
 
Designexempel och mer arbete med receptbanken 
Vi visade fyra exempel på design för beställaren och tanken var att vi skulle få feedback på 
vad de tyckte om och inte tyckte om, eftersom vi inte hade fått några riktlinjer gällande 
designen. Istället bestämde de sig för ett av förslagen, vilket vi inte tänkt oss.  
Eftersom Gourmet Grön kände sig nöjda med att ha bestämt sig så tidigt, fortsatte Ida att 
utveckla den skiss de hade valt. (se bilaga 4) 
Karolina jobbade mycket med att skriva querys för att hämta ut recepten ur databasen, baserat 
på vilken råvara och ton som valdes, och att få fram rätt recept.  
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Meny och administrationsfunktioner 
Karolina gick över till att planera vilka funktioner administrationsgränssnittet skulle innehålla 
och skissade först på papper hur funktionerna skulle se ut. Utifrån skisserna började hon med 
att skapa formuläret för att ladda upp ett nytt recept på datorn.  
Ida skissade på en meny i Flash med animationer, det skulle ske något i menyn så att 
besökaren tydligt skulle se var denne befann sig på sidan, men det skulle inte hända för 
mycket så att det blev störande. Lagom och stilrent fungerar alltid bäst.  
 
Iframe och mer administrationsfunktioner 
Menyn var tvungen att ligga statiskt för att animeringen skulle fungera, dvs. att den skulle 
stanna kvar tills besökaren klickade på en annan länk (se bilaga 5), och då behövdes en iframe12 
till det övriga innehållet. Ida hade tidigare inte använt sig av iframe, så det var något helt nytt.  
Karolina fortsatte att förfina formulären för att ladda upp nya recept och jobbade med att 
använda JavaScript13 till en del funktioner i formuläret.  
 
Feedback från beställaren och design kopplades ihop med funktioner 
Vi bestämde innehållet på webbplatsen tillsammans med beställaren, vad för information de 
ville ha samt eventuella bilder. Ida hade en idé om att göra en grönsaksbank i Flash, som de 
gärna ville ha med.  
Vi fick bilder, logotyper och annat material från BS Tryck, som producerar Gourmet Gröns 
trycksaker. Ida gick igenom materialet från BS Tryck för att se vad vi kunde använda.  
Ida hade en tanke om att bilderna ovanför menyn skulle ändras när besökaren klickade i 
menyn. Bilderna skulle skifta med en funktion som slumpmässigt valde mellan ett antal olika 
bilder och detta gjordes i Flash.  
Karolina fogade ihop Idas design med receptbanken och det var inte bara att lägga ihop de 
båda delarna, det krävdes att hon tog det i mindre delar och successivt pusslade ihop allt. Vi 
upptäckte då att designen behövde ökas på bredden för att receptbanken skulle få plats.  
Arbetet med administrationsfunktionerna fortsatte och fler funktioner kom till; ladda upp nytt 
accessoar-recept och ändring av recept.  
 
Ytterligare administrationsarbete och grönsaksbanken 
Ida jobbade med bilderna som skulle ligga ovanför menyn och animationen av dessa. Hon 
arbetade med layout och design, samt animeringarna till grönsaksbanken i Flash.  
Karolina fortsatte arbeta med administrationsgränssnittet och utvecklade några av de 
funktioner som hade gjorts till ändring av recept och jobbade med olika querys för att hämta 
ut egenskaperna för recepten som eventuellt skulle ändras.  
Vi bestämde att Karolina skulle skriva ihop en text om Gourmet Grön utifrån material vi hade 
fått och vi skrev även ner frågor om smakbaserna som vi skulle använda till att intervjua 
beställaren.  
 
Layoutskisser och ännu mer administrationsgränssnitt 
Karolina lade till funktionalitet för att kunna lägga in en ny råvara när ett recept läggs in, om 
en viss råvara inte finns med sen tidigare. Funktioner för att skapa nyheter lades också till och 
Karolina skissade på hur nyheterna skulle kunna visas.  
Texten om smakbaserna skrevs ihop efter att intervjun hade ägt rum.  
Vi upptäckte att receptbankens utseende inte passade in med den övriga designen och efter ett 
tips från vår handledare så fick även receptbankens delar rundade hörn. (se bilaga 5)  
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Ida skissade på layouter för textinnehållet. 
 
Iframe, mer layoutskisser och felhantering 
Ida fortsatte att skissa på layouter för texten, men kämpade med brist på inspiration eftersom 
hon kände sig begränsad av storleken på webbsidan. Men det löste sig när Karolina tog bort 
scrollen från iframe-fönstret, för att istället använda scrollen i webbläsarens fönster. Karolina 
fick först söka på Internet efter lösningar för att få iframen att inte ha en bestämd höjd. Det 
krävdes en del mindre justeringar innan det fungerade.  
Ida tog i slutet av veckan fram en layout för texten som hon kände sig nöjd med.  
Karolina upptäckte ett litet fel i receptbanken, de toner som visades för en råvara stämde inte 
överens med databasen. Hon fick ändra lite i queryn som hämtar från databasen efter att en 
råvara har valts.  
 
CSS och problem med iframe         
Texterna för Smakbasens tanke, Om Gourmet Grön, Metodik och Smakbaserna lades in 
tillsammans med bilder. Det var mycket jobb med CSS för att få texter och bilder på rätt plats. 
Ida minskade storleken på bilderna ovanför menyn, för att sidan inte skulle bli så tung att 
ladda.  
Vi fotograferade smakbaserna, upphällda i glas, för att kunna visa hur dem ser ut i 
verkligheten.  
Det uppstod ett problem med iframe och dess höjd, vi upptäckte att den faktiskt inte visade 
allt innehåll på vissa sidor. Vi letade upp ett JavaScript på Internet som kollade höjden på 
sidan och sparade den höjden till iframens höjd. Men JavaScriptet ville inte fungera 
tillsammans med sessioner14 i Internet Explorer, så Karolina fick ändra i JavaScriptet för att få 
det att fungera.  
Karolina skrev ner all funktionalitet i administrationsgränssnittet och gick sedan grundligt 
igenom alla funktioner för att se så att de fungerade. Det behövdes lite ändringar i en del 
funktioner för att få dem att fungera perfekt.  
 
Slutfas 
Sista veckan på projektet handlade om att färdigställa webbsidan. Vi hjälptes åt med de sista 
design-delarna. Det gjordes en välkomstsida med lite text och bilder, en slags välkomstsida 
till Recept och en undermeny till Recept, eftersom det är den del som har underlänkar.  
Det visade sig att om Flash 8 används på en sida och besökaren inte har Flashplayer 815, så 
informerades inte besökaren om detta, de delar med Flash visades helt enkelt inte. Ida 
rådfrågade andra som jobbar med Flash och fick fram en lösning på problemet. Några 
JavaScript kollar besökarens version av Flashplayer, och om versionen inte är rätt får 
besökaren ett meddelande om att ladda ner Flashplayer 8.  
Vi hade ett telefonmöte med en av beställarna och detta möte var det sista innan 
examinationen skulle äga rum. Som tur var, hade de inte så många synpunkter. Det var endast 
lite textändringar och en omstrukturering på Metodik-sidan. 
 
Vi hann färdigställa webbsidan, så dagarna innan vår examination kunde vi koncentrera oss 
på att förbereda vår presentation.  
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Del II 

Kap 4 – Reflektion  
 

Samarbete med extern beställare 
Vårt främsta mål var att jobba med en extern beställare. När kandidatarbetet väl skulle börja 
ville vi inte behöva lägga tid på att leta efter företag att samarbeta med, och vi började därför 
tidigt med att leta efter företag som var intresserade av ett samarbete. Eftersom vi var ute i så 
god tid, så påbörjade vi även idéarbetet redan då. Vi hade tre möten med Gourmet Grön innan 
vi slutligen bestämde oss för att arbeta med dem. På dessa möten diskuterade vi den idé de 
hade och vi försökte få klarhet i vad de ville ha för att kunna avgöra om det skulle räcka för 
ett kandidatarbete.  
På hösten 2005, i kursen Tillämpade medieteknikprojekt, gjorde vi ett mindre projekt med en 
fotograf från Älmhult, och då fick vi lite övning i att arbeta med en extern beställare, även om 
samarbetet gick väldigt bra och det inte uppstod några problem mellan oss och fotografen. 
Men vi fick prova på att producera för någon annan än oss själva.   
 
Vi valde att arbeta med Gourmet Grön för att deras idé var fri att utveckla och forma från vår 
sida. De hade inte en färdig beskrivning av hur webbsidan skulle se ut och de visade stort 
engagemang och glädje från första mötet. Idén till webbsidan var något som de hade tagit 
fram och därför kände vi oss säkra på att de skulle komma att använda slutprodukten. Vilket 
innebar att båda våra mål med kandidatarbetet uppfylldes.  
En stor fördel med Gourmet Grön är att de har funnits i närheten och vi har kunnat ha våra 
möten på skolan. Vi har haft cirka åtta möten under projektets gång, vilket har varit bra för de 
har kunnat följa med i utvecklingen av webbsidan. Det har därmed inte varit någon risk för att 
vi har suttit och jobbat med något en längre period som de sedan inte har velat ha.  
Vi har aldrig haft problem med att kunna träffa vår beställare när vi har behövt det, fram till 
två veckor innan projektet skulle vara klart. Då fick en av beställarna svårt att ta sig till 
Karlshamn och ett möte skedde utan honom, och det andra och sista mötet blev på telefon. 
Det som var olyckligt var att det skedde när vi som mest behövde möten med dem båda två, 
eftersom projektet närmade sig sitt slut. Och vi ville veta eventuella förändringar på 
webbsidan så fort som möjligt, så att vi skulle hinna bli klara i tid. En stor anledning till att 
det gick så bra ändå, var de täta mötena tidigare under projektet, som gjorde att vår beställare 
var väl uppdaterade med vårt arbete.  
Vi har verkligen känt att det varit en ömsesidig glädje för projektet, vilket har gjort det ännu 
mer inspirerande att arbeta. 
 
Efter de första mötena, när vi gick därifrån, kände vi oss osäkra på om vi hade fått ut det vi 
ville av mötet och vi förstod att vi behövde bli tydligare med vad vi behövde få ut. Men även 
att inte mötena skulle sväva iväg från den röda tråden, dvs. webbsidan. Vilket det ibland 
kunde göra med en passionerad matglad beställare. Så inför varje kommande möte skrev vi 
ner vad vi ville ha svar på från dem och vi blev bättre och bättre på att hålla mötet relevant till 
projektet.  
 
Ibland har vi upplevt svårigheter med att göra oss förstådda hos två personer som inte jobbar 
med webbproduktion. Det har ibland varit en utmaning att förklara ett moment, utan att kunna 
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prata i kod. Det är något vi kommer att stöta på även i framtida projekt och när det händer så 
har vi erfarenheten från detta projekt att ta med oss.  
Vi råkade även utför att beställaren kände att det inte hade hänt så mycket med webbsidan 
som de kunde se, men vi visste hur mycket vi hade jobbat bakom kulisserna. Det kan vara 
svårt för en beställare att förstå hur mycket arbete det ligger bakom en webbsida om de inte 
själva jobbar med webbproduktion. Beställaren såg ju endast det vi visade, själva skalet på 
webbsidan och inte någon kod. Därför ville vi gärna att beställaren skulle kunna vara med på 
vår examination för att se hur mycket jobb det faktiskt ligger bakom deras webbsida. En av 
beställaren kunde vara med och efter examinationen berättade han att han inte hade förstått 
förrän nu hur mycket jobb det faktiskt låg bakom. Det gjorde att han var ännu mer imponerad 
av vårt arbete.  
 
Under projektets gång har vi bara en gång behövt stå på oss för våra idéer, men vi hade inga 
större svårigheter med att övertyga beställaren. Det var ett av valen i receptbanken som 
ifrågasattes, men vi höll inte med om att valet av ton skulle tas bort, så det fick stanna kvar.  
I övrigt har de tyckt om det vi har visat upp och de har varit väldigt öppna för våra förslag.  
Det är viktigt att beställaren är nöjd med vårt arbete så att slutprodukten kommer att 
användas, samtidigt som vi måste känna oss nöjda med det vi gör. När det har kommit 
synpunkter som vi inte riktigt hållit med om, har vi kunnat diskutera fram en lösning som alla 
har varit tillfreds med. Det är otroligt viktigt att vi kan föra en dialog med beställaren, så att 
alla inblandade känner sig delaktiga.  
 
Om vi skulle göra om projektet idag, så skulle vi vara tydligare och mer bestämda med 
arbetsfördelning, vad vi vill att de ska bidra med. Vi hoppades på att de skulle bidra med mer 
texter till webbsidan, men istället fick vi material från dem att använda som grund till att 
själva skriva texter. Det är viktigt att komma överens om sådant tidigt i projektet, vad vi 
förväntar oss av dem och tvärtom. Vi kände att vi hade svårt att ställa krav på dem, mest för 
att vi inte har så mycket erfarenhet att jobba med externa beställare och inte vet hur mycket 
krav vi kan ställa på en beställare.  
 

Projektet och produktionen 
Vi hade ett projektrum på skolan som bara vi hade tillgång till, och det underlättade vårt 
arbete mycket i början då vi kämpade med vintertrötthet. Vi satte även upp bestämda tider när 
vi skulle befinna oss i skolan och det har gjort att vi har kunnat jobba väldigt effektivt. 
Dagarna var inte så långa i början på projektet, men det vi skulle göra fick vi gjort och därmed 
följde vi vår tidsplan. Om vi hade suttit mycket hemma och på varsitt håll, hade inte arbetet 
blivit lika effektivt och vi hade nog haft svårare med disciplinen att verkligen sitta och jobba 
vid datorn.  
Vi har jobbat mycket enskilt, men suttit tillsammans i projektrummet och därmed har vi alltid 
lätt kunnat diskutera allt som rör webbsidan.  
Kommunikationen mellan oss har varit mycket bra eftersom vi har suttit tillsammans, det är 
lättare att det blir missförstånd på telefon eller Internet. Genom att sitta tillsammans har vi 
kunnat peka och visa på våra datorer när vi har försökt förklara något för varandra.  
Under de första veckorna satt vi i skolan varje dag, utom fredagarna, då jobbade vi hemma 
och det var skönt att få ett avbrott från projektrummet, men så småningom satt vi även i 
skolan på fredagarna.  
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En stor del i att ett projekt blir lyckat är att man kan jobba bra ihop. Vi kände att det var 
viktigt att båda två gillade idén till projektet, så att vi var lika drivna och beredda att anstränga 
oss för att komma i mål. Det kan lätt bli slitningar på samarbetet om man upplever att bara en 
är engagerad och hängiven.  
I slutet på projektet har vi sett hur stor betydelse det har haft att vi var överens om målet med 
kandidatarbetet. Att vi planerade för arbetet tillsammans och att vi gjorde så mycket förarbete 
innan kandidatarbetet började. Förarbetet skedde oavsiktligt, det vi egentligen gjorde var att vi 
försökte få grepp om beställarens idé och det blev därmed en vidareutveckling av idén från ett 
möte till ett annat.  
 
Vi har medvetet jobbat för att undvika att det skulle bli för mycket i slutet. Vi har varit 
otroligt fokuserade under hela projektet, vi har vetat vad vi vill och vi har haft ett klart mål. 
Själva grundidén till webbsidan har inte förändrats mer än att något har lagts åt sidan och 
något har kommit till. Men inga större förändringar har skett, vilket betyder att vi hade en bra 
idé redan från början.  
Ofta har vi känt att tiden har gått så otroligt fort och att vi inte har fått så mycket gjort, 
återigen har vi slagits av att allting tar så mycket längre tid än man tror. Även om vi gick in i 
projektet med den vetskapen, så förvånas vi ändå hur väl det stämmer.  
Dessvärre har vi varit dåliga på att ta fler pauser under dagen, utöver lunchen. Det har varit 
svårt att gå ifrån datorn när vi har känt att vi har varit inne i ett flyt och det handlar kanske om 
rädsla för att inte hitta tillbaka till flytet om det avbryts. Det är svårt att säga i efterhand vilken 
betydelse fler pauser skulle kunna ha haft, men det är inte svårt att lista ut att fler pauser har 
en positiv effekt på arbetet.  
När vi har stött på problem och fastnat utan att komma på en lösning, har vi lagt problemet åt 
sidan och ägnat oss åt något annat. Det går ofta att hitta en lösning, efter att ha riktat tankarna 
åt ett annat håll.  
 
Det har även varit svårt att se på projektet objektivt och se vad vi har åstadkommit och lärt 
oss. Vår handledare, Kerstin, frågade några gånger under projektets gång om vi kände oss 
nöjda med vårt arbete och det var kanske inte förrän i slutet som vi fick lite bättre insikt om 
vårt arbete och dess betydelse för Gourmet Grön. Men vi kan inte veta dess exakta betydelse 
förrän webbsidan börjar användas publikt.  
Webbsidan har ingen specifik målgrupp, den vänder sig visserligen främst till personer inom 
restaurang, men den ska även vara intressant för någon utanför restaurangvärlden. Likaså är 
smakbaserna något nytt och ovant för de flesta, därmed har innehållet behövt vara väldigt 
lättförståeligt.  
 
Genom arbetets gång har vi använt oss av checklistor. När vi har upptäckt att något saknas 
eller är fel, och det inte har funnits tid för att direkt ta itu med det så har vi skrivit ner det för 
att inte glömma bort det. Samtidigt känns det alltid skönt att kunna stryka på listan och se hur 
den minskar. Det är ett enkelt sätt att se hur arbetet går framåt, även om det inte alltid känns 
så. Checklistorna har varit viktigast i slutet av projektet, eftersom då är det ofta fler bollar i 
luften att hålla reda på. 
 
Vi har varit så utförliga som möjligt i våra veckorapporter, vilket vi verkligen har sett vikten 
av nu. När ett projekt pågår så länge som tio veckor, är det väldigt svårt att komma ihåg vad 
som hände första veckan eller rentav förra veckan. När vi läste igenom våra veckorapporter 
fick vi dessutom en insikt om hur mycket vi har hunnit göra på dessa veckor.  

 13 



 
Smakbas – Gourmet Grön 

Ida Krasseberg & Karolina Johansson 
 
 _________________________________________________________________________________________  
 
 
Den tidplan vi skrev till projektplanen har vi kunnat hålla. Det skedde några förändringar mitt 
i projektet, vi började med något lite tidigare än vad vi hade bestämt, men det berodde mest på 
att andra delar blev klara lite tidigare än planerat. Näst sista veckan på projektet fick ett annat 
innehåll än vad vi hade tänkt oss, vi hade planerat för att jobba med felhantering av sidan, 
men mycket felhantering gjordes löpande under projektet. Men när vecka 18, sista veckan, var 
slut så var vi klara med webbsidan så som vi hade planerat. Vilket gjorde att vecka 19, då det 
var examination, kunde vi koncentrera oss på att förbereda vår presentation av projektet och 
vi behövde inte sitta uppe sista natten för att få webbsidan klar.  
 

Något gammalt och något nytt 
Vi valde att satsa på att få erfarenhet med att jobba mot en extern beställare, och hade inga 
specifika idéer om vad vi ville göra, snarare hitta ett företag med en spännande idé. Vi ville 
använda våra kunskaper vi skaffat på utbildningen i ett skarpt projekt och projektet skulle 
främst fungera som fördjupning i våra kunskaper, men vi har även hämtat in nya kunskaper.  
Inom design har Ida lärt sig mer om att infoga Flash i en webbapplikation, även hur hon kan 
med hjälp av JavaScript försäkra sig om att användaren har rätt version av Flashplayer. Det 
har även blivit en vidare utveckling i designprocessen.  
Genom att problemen med iframe uppstod, lärde sig Karolina mycket om iframe och hur den 
fungerar och inte fungerar.  
Karolina har under projektet mer och mer sett nyttan med att använda JavaScript i webbsidor 
och även lärt sig lite mer om att skapa egna JavaScript. Det har även blivit mer kunskap i att 
skriva querys till databas. I början fanns det en förhoppning om att Karolina skulle komma 
närmare sitt eget sätt att strukturera koden, men så har det tyvärr inte blivit och det är något 
hon kommer att fortsätta sträva efter.  
Förutom nya tekniska kunskaper, har vi lärt oss hur viktigt det är med en bra planering och 
bra kommunikation med beställaren. Vi har även fått en bra övning i att göra, ett för många 
okänt och något komplicerat koncept, begripligt för vem som helst. 
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Kap 5 – Slutord  
Vårt mål att jobba med en extern beställare och ett publikt slutresultat är i högsta grad 
uppfyllt. Ett annat mål vi hade, att webbsidan ska användas av Gourmet Grön som ett verktyg 
för att öka förståelsen för deras koncept, vet vi inte ännu om det är uppfyllt. Det kan vi inte 
veta förrän Gourmet Grön får respons från personer som de varit i kontakt med.  
 
Eftersom vi kunde lika lite om smakbaserna som framtida besökare av webbsidan, och vi har 
lärt oss massor under arbetets gång, hoppas vi att det speglas i webbsidans utformning. Om vi 
själva hade varit experter på smakbaserna, hade webbsidan troligtvis sett helt annorlunda ut. 
Vi lärde oss samtidigt som vi skapade ett verktyg för att lära ut.  
 
Ingen av oss hade jobbat med webb innan vi började på Medieteknik. Med det i åtanke känner 
vi oss mycket nöjda med vårt slutresultat. 
 
Välkommen att titta på resultatet! 
http://smakbas.gourmetgron.se  
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Källförteckning 
 
Referenser 
W3Schools Online Web Tutorials 
 http://www.w3schools.com (tillgänglig 2006-05-16) 
 
PHPportalen – ett forum för webbutveckling 
 http://www.phpportalen.net (tillgänglig 2006-05-16) 
 
Php.net – huvudsidan för PHP.  
 http://www.php.net (tillgänglig 2006-05-16) 
 
ActionScript – forum, tutorials för actionscript 
 http://www.actionscript.org (tillgänglig 2006-05-16) 
 
Htmlsidan – innehåller ett JavaScript för att visa PNG-bilder i Internet Explorer 
 http://www.htmlsidan.se/?visa=artiklar&id=31 (tillgänglig 2006-05-16) 
 
Frukt & Grönt – information grönsaker, recept, näringstabeller osv.  
 http://www.fruktogront.se (tillgänglig 2006-05-16) 
 
Livsmedelsverket – härifrån har vi hämtat näringstabeller för grönsaker 
 http://www.slv.se (tillgänglig 2006-05-16) 
 
Saba – vi fick tillgång till deras grönsaksbank via login, varifrån vi fick grönsaksbilder 
 http://www.saba.se (tillgänglig 2006-05-16) 
 
Inspiration 
CoolHomePages – ett galleri med webbdesign 
 http://www.coolhomepages.com (tillgänglig 2006-05-16) 
 
Hemsidemallar – galleri med mallar för webbdesign 
 http://www.hemsidemallar.se (tillgänglig 2006-05-16) 
 
 
Övrigt 
Recept och textmaterial från Gourmet Grön och Saba.  
CD-ROM skiva med bilder, logga och digitalt material till broschyrer för Gourmet Grön från 
BS Tryck i Karlshamn. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Projektplan  
 
Projektplan 
 
Mål 
Vårt främsta mål är att jobba mot en extern kund och göra något som ska användas officiellt. 
Vi kommer att göra en webbplats åt och tillsammans med Gourmet Grön. Vårt andra mål är 
att vetskapen om Gourmet Grön sprids och att webbplatsen ska kunna användas i t.ex. 
marknadsföringssyfte. Vi kommer att sträva efter att skapa en användarvänlig och stilren sida, 
som både företag och privatpersoner kommer att ha nytta av och använda för att både få 
information och inspiration. Innehållet till privatpersoner kommer inte att vara samma som till 
företag.  
 
Kvalitetskrav 
Sidan ska funka både på PC och Mac samt i alla webbläsare. Den ska vara användarvänlig, ha 
en bra felhantering samt att det ska vara hög säkerhet för företagslogin. Sajten ska vara tydlig 
och lätthanterlig. 
 
Syfte 
Vi valde Gourmet Grön för att dom hade en grundidé som vi själva ganska fritt kunde 
utveckla. Det var inte en färdig beskrivning av vad som skulle göras. De har från första mötet 
visat stort engagemang, glädje och samarbetet kommer att bli ett sant nöje för både oss och 
dem. En stor fördel är närheten i Karlshamn, vilket innebär att vi kan ha våra möten på 
skolan. Det är vår ”sista chans” på utbildningen att visa i ett större projekt vad vi kan göra 
efter dessa 2,5 år. 
 
Projektmetod 
Vi kommer att sitta och jobba tillsammans i vårat projektrum. Vi kommer att jobba mycket 
enskilt men genom att vi sitter bredvid varandra kan vi lätt diskutera idéer och problem samt 
lätt hjälpa varandra. Arbetet kommer att gå till så att vi kommer att sätta upp skisser av varje 
sida så vi hela tiden har en överblick av innehållet. Sedan kommer vi att dela upp arbetet efter 
var och ens kunskaper men en del moment kommer vi att göra tillsammans. I slutet av varje 
vecka kommer vi att checka av vad som har blivit gjort under veckan för att sedan sätta upp 
en ny lista för nästkommande vecka. Genom att använda checklistor kan vi se hur arbetet går 
framåt och bakåt och möjligheten att stryka saker från listan fungerar som en sporre. 
 
Tidsplan 
 
Vecka 8 
Denna vecka kommer att bestå mest av grundlig planering av sajten. 
Vi måste ta reda på vilket webbhotell och konto som används av GG. 
Möte med GG, samla information för att kunna börja jobba.  
Vi påbörjar en skiss av receptbanken. 
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Vecka 9 
Ida – Börjar jobba med designen av sidan. 
Karolina – Börjar designa och bygga receptbanken. Digital skiss ska vara klar av 
receptbanken.  
 
Vecka 10 
Ida – Fortsätter jobba med designen av sidan. 
Karolina – Databasdesign samt fortsätter bygga receptbanken. 
Förhoppningvis är designen för sidan klar denna vecka och ett möte ska hållas med GG slutet 
av veckan för att bestämma design. Feedback från GG på designförslag samt receptbank. 
Förhoppningsvis får klartecken vilken design de vill ha. 
 
Vecka 11 
Ida – Bestämd design fortsätter att utvecklas. 
Karolina – Utvecklar bestämd receptbank 
 
Vecka 12 
Ida – Jobbar med typsnitt, text och diverse bilder på sidan. 
Karolina – Receptbanken ska vara klar. 
 
Vecka 13 
Ida – Research på råvaror. 
Karolina – Planera admingränssnittet. 
 
Vecka 14 
Ida – Gör en översikt över grönsaker i flash. 
Karolina – Börjar bygga admingränssnittet. 
Sätter ihop alla delar, börjar se en helhet. 
 
Vecka 15 
Denna vecka är det påsk och helgdagar och vi räknar på att ett par dagar går bort. 
Ida – jobbar med länkningen. 
Karolina – Fortsätter jobba med admingränssnittet. 
 
Vecka 16 
Denna vecka ska de stora delarna vara klara. 
 
Vecka 17 
Felhantering av sidan. 
 
Vecka 18 
Sidan ska vara klar! Små justeringar och grundlig genomgång av sidan. 
 
Behov 
Ida kan behöva kontakta Johan Claesson för handledning och feedback av design. 
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Karolina kan behöva kontakta Mattias Schertell för handledning och feedback vid 
konstruktion av receptbank och/eller design av databas. 
 
Risker 
Risken finns att man tappar motivationen och att man fastnar och inte kommer någonstans. 
Lösning: att vi tillåter oss att ta en paus och gör något helt annat t.ex. tar en promenad, fika 
eller kontakta Kerstin för att prata igenom problemen med henne och få ett annat perspektiv 
av det hela. Tidsbrist, för stort projekt för att tiden ska räcka till och då bestämma vad som 
ska prioriteras och vad som kan tas bort. Risken finns alltid att man blir sjuk och 
sängliggandes. Lösning: Vila och att bli frisk snarast möjligt. 
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Bilaga 2 – Ordlista 
 
1. Smakbas – en smakbas är ett sätt att förenkla smaksättningsarbetet och att säkra kvaliteten 
på smaken. Finns sex stycken smakbaser; Aprikos/Citron, Tomat, Ört, Honung/Vitlök, 
Pepparrot och Söt Kryddvinäger.  
 
2. HTML (HyperText Markup Language) – en standard för strukturering av text, hypertext 
och media i t.ex. webbsidor.  
 
3. PHP (Hypertext Preprocessor) – ett programmeringsspråk som kan bäddas in i HTML och 
kan användas för att koppla ihop webbsidor med databaser.  
 
4. CSS (Cascading Style Sheets) – ett språk som beskriver hur ett innehåll på en webbsida ska 
visas, t. ex typsnitt, färg och textstorlek. 
 
5. Flash – ett animationsprogram från Macromedia som kan användas till att göra animerade 
webbsidor eller delar, t. ex menyer. 
 
6. MySQL – databashanterare. 
 
7. ActionScript – ett scriptspråk som används i Macromedia Flash. 
 
8. ASP .NET (Active Server Pages) – en teknik utvecklad av Microsoft för att baka in 
programkod i HTML-kod. ASP .NET är en nyare variant av ASP.  
 
9. Reguljära uttryck – används när man i en viss textmassa vill hitta ett visst ord eller mönster 
av tecken och eventuellt byta ut det.   
 
10. Querys – används för att kommunicera med databas. 
 
11. Fält – en tabell i en databas består av fält som lagrar data.  
 
12. Iframe (Inline Floating Frames) – en enklare metod att placera ut en ram och ange att en 
HTML-sidas innehåll ska visas inuti i ramen.  
 
13. JavaScript – ett programmeringsspråk som körs i webbläsaren. 
 
14. session – ett alternativ till cookies (en fil som lagras på klienten med data) och kan i 
motsats till cookies inte stängas av i webbläsaren. 
 
15. Flashplayer – en multimediaspelare skapad av Macromedia. Används för att visa Flash på 
webbsidor. 
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Bilaga 3 – Databasmodell   
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Bilaga 4 – Designförslag  
 

 
 

 
 

  
Denna skiss bestämde sig Gourmet Grön för. 
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Bilaga 5 – Meny och receptbank 
 
Meny 

 
 
 
 
 
 
 
Receptbank 

 
Första version på design 

 
 

 
Slutgiltig version på design 
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