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Förord 
 
Detta är ett kandidats arbete, gjort för att underlätta hanteringen och underhållet av en 
Internet baserad handels butik, även kallad webb handel. Att hanteringen av elektroniska 
medier idag är svår, är ett faktum. Mitt kandidats arbete har således gått ut på att 
förenkla alla svårigheter som administrering ofta medför.  
 
En rad personer har bistått mig med sina kunskaper och motivation. Först och främst vill 
jag tacka min handledare Mattias Schertell som motiverat mig att öppna nya dörrar i 
kunskapens trånga korridorer. Utan dessa nya kunskaper skulle detta arbete ej kunnat 
bli klart. Jag vill även tacka min flickvän Jenny och pappa Clas för att ha givit mig 
motivation när arbetsbördan fått mina knän att skaka. 

Abstract 
 

 Jag har tillverkat ett Internetbaserat administrations gränssnitt åt företaget Allt I 
Brand i Jämjö. Allt I Brand är ett företag som är inriktat på underhåll och 
försäljning av brandförebyggande utrustning. Detta administrations gränssnitt är 
programmerat till största delen i PHP som är kopplat till en MySQL databas. 
Eftersom både Allt I Brand´s huvudsida och mitt administrations gränssnitt 
använder samma databas och databasen är designad så att den kan passa till 
olika sorters företag så blir resultatet både dynamiskt och kraftfullt.  

 
Designen på administration sidan är gjord så att det ska vara lätt att förstå och 
trevligt att se på. Funktionaliteten har givit min kund kraften att själv sköta och 
underhålla sin huvudsida. Systemet är helt enkelt komplett.  

 
Nyckelord: PHP, MySQL, Webb Administrations Gränssnitt, Användarvänlighet 

 
 

 I’ve built an Internet based administration front-end for the company Allt I Brand 
in Jamjö. Allt I Brand’s main goals are maintenance and sale of fire preventive 
equipment. This front-end is programmed mostly in PHP, connected to a MySQL 
database. Because both Allt I Brand’s main page and my administration front-end 
use the same database and the database is designed to virtually fit any type of 
company, the result is both dynamic and powerful. 

 
The front-end design is made to make it easy to understand and nice to look at. 
The functionality has given my client the power to manage their main page on 
their own. The result, a complete administration system. 

 
Keywords: PHP, MySQL, Internet based administration front-end, Usability 
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1. Arbetsbeskrivning 
 
Målet med detta kandidats arbete är att ge företaget Allt I Brand ett fungerande Webb 
baserat administrations verktyg. Allt I Brand är ett företag som är inriktat på underhåll 
och försäljning av brandförebyggande utrustning och med en vilja att marknadsföra sig 
på nätet. Så nu var det upp till mig att leverera ett bra och kraftfullt administrations 
verktyg.  
 
Tanken med arbetet var att förse Allt I Brand´s huvudsida med ett tillhörande 
administrations gränssnitt så att ändringar skulle vara lätta att göra. Eftersom dom redan 
hade en webb handel som jag tillverkat till dem i föregående projekt. Så var det inte mer 
än rätt att dom nu även skulle kunna hantera sina artiklar, kunder och ordrar själva. Att 
administrations gränssnittet skulle designas att jag skulle kunna återanvända det, var 
inte heller ett minus.  
 

2. Projektplan 
 
En sak som skiljer Medieteknik från andra vanliga skolor är att här resulterar våra 
kandidats arbeten i färdiga produkter istället för traditionella avhandlingar.  
 
Hela arbetet är värt totalt femton högskolepoäng (15p) varav tolv poäng (12p) ligger i 
produktionen och de sista tre poängen (3p) på denna reflektion. Till grund för en 
produktion ligger en detaljrik projektplan som också är grund för examinationen.  
 
En godkänds projektplan ska innehålla 

• Projektets mål, syfte samt bakgrund 
• Hur det kommer att fungera och förändra omvärlden 
• Vad jag kommer att lära mig under produktionen 
• Veckoplanering 

 
Min projektplan finns som bilaga. 
 
Kandidatarbetet kan göras som ett grupp- eller soloprojekt. Varje vecka ska varje projekt 
redovisa veckans arbetsprocess i form av en veckorapport. I veckorapporten besvaras 
frågor som: 

• Vad har gjorts? 
• Varför har det gjorts? 
• Hur gjordes der? 
• Några framgångar eller motgångar? Vad hände? 
• Något du/ni önskar ni hunnit med att göra? 

 
I kombination med veckorapporterna så ska man ha möten med handledaren för att 
diskutera och reflektera över veckorapporterna samt få feedback på arbetsprocessen.  
 
Själva examinationen kräver följande: 

• Godkänd projektplan 
• Komplett uppsättning av veckorapporter 
• Närvaro på handledarmöten 
• Godkänd produktion 
• Godkänd reflektion 
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Handledaren genomför den första examinationen tillsammans med en opponent, efter 
det så görs denna slutreflektion som ingår i den slutliga examinationen. Innan allt är slut 
så anordnar skolan en examensutställning där alla arbeten visas upp för alla 
intresserade. 

3. Veckorapporter 
 

3.1 Förberedande arbete 
 
Första veckan stod sjukdomen och höll mig tillbaka, likt ett vilddjur i koppel. Med 
kroppen paralyserad så kunde endast tankearbetet fortgå. Jag planerade hur jag skulle 
kunna förändra Allt I Brand´s databas så att den skulle vara mer generell och passa till 
alla sorters företag som kunde tänka sig en Internet butik med tillhörande 
administrations gränssnitt. Att den deras dåvarande databas var så personligt anpassad i 
sin design blev ett problem och var tvungen att designas om.  
 
Följande vecka kunde jag känna triumfens sötma. Allt som jag planerat veckan verkade 
fungera i praktiken. Den nya databas designen funkade bra om inte bättre än den förra. 
Jag följde planeringen och programmerade sidan som visar artiklar som ligger i en 
kategori och sidan som visar informationen om en artikel. Istället för att ha en sida för 
varje typ av artikel så kan nu alla artiklar samsas och visas med hjälp av samma stycke 
kod. Med dessa ändringar stod jag på en bra grund för att börja programmera ett 
administrations gränssnitt. 
 

3.2 Grundläggande funktionalitet 
 
Det första jag började med att programmera var grundläggande funktionalitet för 
artiklar. Att lätt kunna hitta och navigera bland sina artiklar kändes som en av dom 
största och viktigaste delarna. Jag programmerade relativt snabbt ihop funktionalitet för 
att enkelt visa artiklar, kategorier och kategorigrupper. Genom att göra detta så fick jag 
en känsla om hur saker och ting kommer att fungera. Nu kunde man alltså navigera 
bland alla artiklarna men ska man inte kunna välja vilka artiklar som ska tillhöra vilka 
kategorier och vilka kategorier som ska tillhöra vilka kategorigrupper. Detta blev mitt 
nästa tappra steg i rätt riktning. Efter en del problem med kategorier som försvann så 
funkade det som det var tänkt. Äntligen hade jag en stabil miljö att börja designa. 
 

3.3 Design 
 
När grunden för arbetet var lagd så kunde jag börja 
förverkliga min design idé. För att ge min administrations 
gränssnitt ett utseende som skulle passa till vilken 
huvudsida som helst, så valde jag den tidlösa gråskalan. En 
vilja av att skapa ett djup i sidan gjorde att jag planerade 
att använda mig av skuggor. Jag ville att alla skulle kunna 
känna sig hemma och skapa en enhetlighet i sidan så därför 
beslöt jag mig för att bygga upp sidan av olika fönster för 
anspela på operativsystemens användarvänlighet men även 
att jag skulle skapa en sorts symbol som skulle användas 
som något av en logga för sidan. 

 

Figur 3.1 – Första Layout 
(Källa: egen) 
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Efter att ritat fram en prototyp av designen samt symbolen 
som jag tyckte speglade mina tankar och visioner så 
började jag programmera den för att se om den funkade i 
praktiken. Efter en del arbete med att få skuggan att se ut 
som tänkt så funkade allt. Jag tyckte att den första 
versionen av designen var lite kantig och gav en kall känsla. 
Efter lite funderande så arbetade jag om den och fick fram 
en design som är mer mjuk och tillmötesgående och där 
symbolen även används som bakgrund till alla sidor. Först 
då var jag nöjd. 
 

Figur 3.2 – Slutlig Layout 
(Källa: egen) 3.3 Avancerad artikel funktionalitet 

 
Nu när designen var lagd så kändes det som ett steg i rätt riktning att ta funktionaliteten 
till nästa nivå. Att kunna ändra och skapa ny artiklar var en sak som jag funderat på hur 
jag ska lösa. Min vision var att allt ska ske enkelt på samma sida så man slipper klicka 
sig igenom en massa olika steg. Endast de artikeluppgifter som är obligatoriska ska visas 
för användaren och övriga ska finnas så de kan klickas fram. T.ex. om man tycker att 
endast en beskrivning inte räcker till och vill fylla i lite extra texter eller specifikationer så 
ska detta vara möjlig. Att förse en artikel med en bild är en självklarhet och då kommer 
vi in på ett av mina större åtaganden, att lära mig GD2.  
 
GD2 är ett bildhanteringsbibliotek vars innehåll har funktionalitet för att t.ex. ändra 
bildernas storlek. Efter en del pluggande så kunde jag med denna nyvunna kunskap 
bygga funktionalitet så min sida kunde ta emot en bild i hög upplösning för att sedan 
kunna göra om storleken om så krävs. Detta använder jag när jag visar användaren 
vilken bild som laddats upp till sidan. Denna bild är en miniatyr kopia av original bilden. 
Eftersom användarens webb läsare på så sätt slipper att ladda hem bilden i dess fulla 
storlek så sparar man mycket tid vid visning av bilder. Denna funktionalitet återanvänder 
jag på många olika ställen t.ex. vid visning av artiklar både på huvudsidan och på mitt 
administrations gränssnitt.  
 
Nu när man kan lägga till och ändra artiklar så kände både jag och min kund att man lätt 
skulle kunna få reda på om någon artikel var slut. Detta tyckte jag var en självklarhet 
och tog denna idé lite längre. Jag vill att man även skulle kunna se om det fanns någon 
kund som beställt en vara som var nästan eller helt slut. För att det väl skulle synas så 
skulle det vara det första som skulle visas när man går in bland artiklarna. Tanken är att 
artiklar som det finns en beställning på och är slut på lager visas med röd färg och de 
ordrar som endast är slut, ska flaggas med en gul färg. 
 

3.4 Avancerade order, kund & fraktsätts funktionalitet 
 
Möjligheten att hantera ordrar och kunder var ett måste. Ordrarna låter jag på ett lätt 
sätt listas och sorteras i tre olika kategorier nya, öppnade och levererade. Om man 
klickar på en order så visas information om den beställande kunden och vilka artiklar 
denna vill ha. Jag har även lagt till funktionalitet så man kan lägga till en anteckning till 
ordern. Den största och svåraste delen med ordervisningen var att skapa en faktura som 
lämpar sig för utskrift. För att fakturan skulle kunna anpassas till olika företag så hämtar 
den information från databasen där olika värden står som t.ex. adress, organisations nr 
osv. 
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Dessa värden kan man lätt ändra på en inställningssida som jag samtidigt skapade till 
min och min kunds förtjusning. När fakturan sidan var klar så gjorde jag det även möjligt 
att skriva ut följesedlar. 
 
Kunderna visas uppdelade i två olika kategorier, privathushåll och företag. På denna 
sidan så kan man inte göra så mycket mer än ändra och ta bort användare.  
 
Fraktsättssidan finns för att företaget lätt ska kunna ta bort, lägga till och ändra olika 
fraktsätt. Att lägga till ett fraktsätt är en lätt process. Klicka på lägg till fraktsätts 
knappen, fyll därefter i namn, beskrivning, pris och max vikt så var det klart. 
 

3.5 Avancerad hantering av sidor & inställningar 
 
Jag hade en vision om att man lätt skulle kunna ändra vissa delar av huvudsidan. Denna 
vision tillämpades så att man kunde välja vilka artiklar som skulle exponeras på 
huvudsidans förstasida. Jag gjorde även så att man skulle kunna exponera artiklar när 
man klickar på en kategorigrupp.  
 
För att man lätt skulle kunna ändra informationen om företaget så gjorde jag en 
inställningssida. På denna sida kan man fylla i allt från företagets adress till att ladda upp 
företagets logga. Sidan innehåller även funktionalitet för ändring av användarnamn och 
lösenord. 
 
För att inga obehöriga skulle kunna komma in i detta kraftfulla system så skyddas det av 
ett lösenord och användarnamn. Varje gång en sida laddas så kollas det om man är 
inloggad. 
 

3.6 Första sidan & extra funktionalitet. 
 
En av grundtankarna med detta administrations gränssnitt var att översiktlighet. För att 
få detta att återspeglas i sidan så skapade jag tre olika fönster som visas på förstasidan. 
I dessa fönster finns det bra och lätt tillgänglig information om varje administrations del. 
(artiklar, ordrar och kunder) Här visas information som totalt antal artiklar, antal nya 
ordrar och antalet kunder. För att hela systemet skulle kännas lite roligare så 
programmerade jag en trevlig och ganska onödig sak. På framsidan finns det en 
hälsnings fras som kan hälsa på den inloggade på trettio olika sätt.  
 
För att få möjligheten att kunna ladda hem en enkel och översiktlig artikellista 
programmerade jag funktionalitet för att generera Excel dokument. Att generera Excel 
dokument verkade till en början svårt och klumpigt men efter lite efterforskande så 
visade det sig att man kunde exportera en enkel tables struktur. Tables är ett sorts 
rutsystem där man arbetar med rader och kolumner för att visa information. Så nu kan 
man med ett enkelt klick få en komplett artikellista levererad till sig som ett Excel 
dokument.  
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4. Reflektion 
 
Jag har från tidigare projekt fått erfarenheterna om hur det är att arbeta i projekt och 
visste därigenom hur jag skulle göra för att lyckas. Att ha en detaljerad projektplan med 
utsatta delmål är för mig lika viktigt som projektet i sig. Men eftersom jag saknade 
erfarenheter vad det gäller att veta hur lång tid vissa delar tar att göra så blev inte min 
projektplan så bra som jag hade velat. I alla mina föregående projekt har tiden inte varit 
så knapp så då har det inte spelat så stor roll om någon del drar ut mer på tiden. Men i 
detta projekt så var tiden en av de största faktorerna.  
 

4.1 Inspiration och koncept till projektet 
 
Det var i ett föregående projekt som jag hade börjat planera på detta projekt. Då hade 
jag skapat en Internetbaserad handel, men den saknade ett administrationsverktyg. Jag 
hade redan då kommit på dom grundläggande kriterierna för ett fungerande 
administrationsgränssnitt. Jag tyckte att den skulle vara lättanvänd, översiktlig och 
innovativ. Jag kom överens med mig själv att aldrig låta designen komma ivägen för 
användbarheten. Det är trots allt användbarheten som en administrationssida är gjord 
för, men att man kan få den att se snygg ut är inte ett minus.  
 
Normalt så är det kunden som sätter upp kraven men i mitt fall så fick jag av kunden fria 
tyglar.  Detta såg jag mer som ett ansvar gentemot kunden än en frihet. För att försöka 
få fram vad det var som kunden tyckte var viktigt så hade jag ofta möten med min 
kontaktperson på Allt i Brand, Clas Prahl. På mötena så visade och förklarade jag vad jag 
gjort och vad jag tänkt göra. Efteråt så talade Clas alltid om vad han tyckte var bra och 
vad han tyckte var dåligt. Det hände mer än ofta att han upptäckte fel och brister som 
skrevs ner och kunde sedan åtgärdas. Ibland hände det även att han sa saker som fick 
mig att tänka i andra banor än innan.  
 
Jag fick inspiration till hur designen skulle se ut 
från olika håll. Jag började med att ta intryck 
från några klasskamraters hemsidor. Hemsidan 
www.mdw.se gav mig ett mål på vilken 
standard jag ville uppnå. Jag tyckte att denna 
sida var både funktionell och proffsig, vilket 
såklart var det jag själv ville uppnå. Jag har 
alltid tyckt om när det finns djup i en hemsida 
samt att sidan har en fast storlek. Nackdelen 
med att ha valt att låta sidan ha en fast storlek 
är att saker inte alltid får plats. Men detta har 
jag löst genom att bygga upp sidan med olika 
fönster som kan ligga ovanför varandra i olika 
lager om det så behövs. Att använda sig av 
fönster anspelar också på den struktur som ett 
operativsystem har och det gör att alla som inte a
har den grundläggande kunskapen för att förstå h
sätt. För att ge sidan ännu mer djup så ville jag at
det som låg bakom. 
 

 

Figur 4.1 – MDW (Källa: www.mdw.se) 
nvänt min administrationssida redan 
ur man hanterar och navigerar på rätt 
t alla fönster skulle kasta en skugga på 
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4.2 Hur har projektet fungerat för mig 
 
Nu efteråt så är jag förvånad att det gick så bra som det gjorde. Visst var det bra att ha 
en detaljerad projektplan att utgå ifrån. Men eftersom man gjorde projektplanen innan 
arbetet var igång så visste man inte riktigt vad som skulle ta tid och i vilken följd allting 
skulle behövas skapas. Att i arbetes röra se skillnad på vad som var viktigt och vad som 
är roligt att göra, var svårt och skapade ofta stor förvirring. Denna förvirring gjorde att 
jag arbetade mer än vad jag borde om dagarna för att vara på den säkra sidan. Det hela 
späddes på med att jag var sjuk hela den första veckan.  
 
Eftersom jag ansåg att jag inte hade tid med en massa problem så hanterade jag 
problem så här. Varje gång som ett problem dök upp så försökte jag alltid lösa det, men 
om jag märkte att jag inte kom någonstans så lämnade jag den delen och började med 
något annat. Detta gjorde dels att jag ofta fick en hög med problem att lösa. Men också 
att många av problemen sedan lätt kunde lösas eftersom jag låtit problemet vila och 
kunde då se det från en annan vinkel. Många av mina problem kunde lätt behandlas med 
endast lite nya tankar eller nya kunskaper som jag fått under tiden. Det hände också att 
jag insåg att många delar var onödiga och då kunde de helt enkelt tas bort. Jag tror att 
denna metod uppstod eftersom jag inte hade någon att lösa problemen med. Det fanns 
tider då problemen hopade sig och jag fick inga svar på mina frågor. Tider då idéerna var 
slut och kroppen var trött och överarbetad. Då hade det varit skönt med någon att 
samarbeta med. ”Ensam är stark” vilket struntprat. Om jag hade haft någon att 
samarbeta med så skulle allting bli lättare och roligare. Att alltid sitta själv och 
programmera gör en lätt lite isolerad från omvärlden och får hela ens liv att kretsa runt 
projektet. Att vara två skulle nog göra allting lite ledigare och man skulle nog inte känna 
sig lika ensam som jag gjorde. 
 
Det kände ibland att det inte hände något på projektet. Det är ju så att när man kodar 
en massa funktionalitet så resulterar det knappast aldrig i någon visuell förändring. 
Programmering av funktionalitet är otacksamt. Bättre är det då att vara designer. På 
grund av detta dilemma så kändes det som att det hände saker hela tiden de första tre 
veckorna då grunden och designen lades och efter det fick man kämpa i veckor för att 
märka några ändringar på projektet.  
 
I början tyckte jag att de var jobbigt att skriva veckorapporter men dom har fungerat 
som en slags morot under projekttiden. Ibland då jag kände att motivationen var borta 
så granskade jag dem och insåg att jag gjort en massa som jag bara inte tänkte på.  Jag 
hade nog inte heller lyckats med att göra någon presentation av arbetet om jag inte hade 
haft några veckorapporter som berättade vad jag hade gjort varje vecka och vilka tankar 
jag hade haft. Om jag inte hade haft dessa anteckningar av mitt arbete så hade jag nog 
tappat bort mig. Eftersom jag ofta hoppade mellan olika delar av projektet så hände det 
också rätt ofta att jag av misstag glömde bort vissa mindre bitar som jag haft tankar om 
att skapa. 
 

4.3 Kommunikationen med Allt I Brand 
 
Eftersom Allt I Brand ägs av min pappa så var det alltid lätt att kommunicera med dom. 
Jag kunde ibland känna att det skulle kunna vara bättre om jag arbetade mot något 
företag som jag inte kände på detta sätt. En fader-son kontakt medför ofta att våra 
möten slutade i att vi pratade om allt annat utom det som vi var där för. Jag tyckte 
också att han gav mig lite väl fria tyglar. Jag tycker att det är bättre när man 
tillsammans med kunden sätter upp lite mer detaljerade mål som man tillsammans kan 
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jobba mot. Nu vet jag att min pappa har mycket att göra med företaget och det 
respekterar jag. Men vill man ha en bra produkt så tycker jag att det är i bådas intresse 
att diskutera och fundera ut hur den slutliga produkten ska se ut och fungera. 
Konsekvenserna av detta var att jag fick lägga mycket tid på att tänka och fundera ut 
vad det var som dom ville ha, och hur det skulle fungera i praktiken.  
 
I vårat fall fungerade mötena som följande. Jag presenterade mina framsteg och lade 
fram mina tankar för diskussion. Clas fick sedan komma med sina tankar om vad han 
tyckte var bra och vad han tyckte var dålig. Det hände ofta att han kom med egna tankar 
som han funderat ut på egen hand. Med hjälp av våra nya tankar, ändringar och visioner 
så kunde jag sedan ensam programmera fram något som jag tyckte stämde överens med 
det som vi pratat om. På nästa möte visade jag sedan hur det blev och vi började då 
med att granska resultatet.  
 
Det enda jag har saknat i min kontakt med Allt I Brand är känslan av lite nervositet. Jag 
gillar dessa känslor, dom får en att prestera ännu bättre, bara för att vara på den säkra 
sidan att kunden gillar det dom kommer att se eller höra. Under projektets gång har jag 
kanske inte lärt mig så mycket om hur det är att arbeta med en ”redig” kund men desto 
mer om hur det är att arbeta med någon som man känner väl.  
 

4.4 Vad jag har lärt mig 
 
Om jag idag skulle göra en ny projektplan så skulle jag nu bättre veta hur lång tid varje 
del kommer att ta att skapa. Tack vare detta så tror jag att jag kommer att göra mer 
exakta projektplaner i framtiden och kommer därför inte känna mig lika stressad som jag 
gjort i detta projekt. Denna stress kommer för att jag saknar förtroende för 
projektplanen eftersom jag upptäcker att vissa delar tar längre tid än planerat.  
 
Under hela arbetet så har jag fått nya och utvecklat befintliga kunskaper. Jag har aldrig 
innan fått tillfället att arbeta med ett projekt av denna storlek.  Mina kunskaper har inte 
bara växt tekniskt sett utan också vad det gäller design. Jag har innan mest tyckt om 
den tekniska biten, men nu när jag kände att jag fick fram en design som var som jag 
tänkt så växte jag som designer. För mig så kändes varje tekniskt problem som en 
utmaning och jag lärde mig alltid något nytt även om det ibland tog lite tid. Det som jag 
tycker var roligast var när jag lärde mig och fick använda mig av bildhanterings 
funktionaliteten i PHP. Jag har alltid innan upplevt bildhantering som något svårt och 
ouppnåeligt, så när jag nu lyckades lära mig det så kändes det mycket stort. Designen 
på de flesta av mina föregående projekt har känts stel, tråkig och oprofessionell. Att i 
detta projekt då hitta stilen och det där utseendet jag sökte efter, gav mig inspiration 
och kraft att fortsätta designa.  
 
Jag har lärt mig att någon att dela arbetsbördan och bolla idéer med, inte är fel. Visst 
gillar jag friheten med att arbeta solo. Men allting skulle vara mycket lättare om man 
hade varit flera. Ofta hände det att man snöat in sig i ett problem och då behövde man 
en annan uppsättning ögon som kunde belysa problemet från en annan vinkel. Men jag 
tycker också att en del av detta projekt har gått ut på att se hur jag ensam klarat av att 
sköta ett projekt av denna storlek. Ett soloprojekt göra att man själv står som ansvarig 
om någonting skulle gå snett. Eftersom jag jobbat ensam så har jag sluppit konflikter och 
meningsskiljaktigheter som ofta annars uppstår i grupper. 
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Nu efter projektets huvudfas kunna känna att man klarade det, känns som något som 
jag kommer att ta med mig. Detta är något som jag förmodligen kommer att se tillbaka 
på i alla möjliga framtida situationer. Det kommer att ge mig ett lugn och ny kraft att 
fortsätta arbeta. 
 
Återigen har jag varit tvungen att göra en redovisning på egen hand. Att ensam stå och 
berätta om sitt arbete har aldrig varit min starka sida. Under hela förberedandet av 
presentationen kände jag att arbetet inte var bra nog, att jag inte var bra nog och att 
projektet förmodligen också inte var så bra planerat och utfört. Så när sanningens 
ögonblick var inne slog mitt hjärta dubbla slag och svetten lackade. Men när jag märkte 
att alla ögon kolla på mig med nyfikenhet så släppte all nervositet och jag kunde leverera 
den typen av presentation som jag hade tänkt och ville. Eftersom presentation gick så 
bra som den gjorde, så fick jag en stor skopa självförtroende. Så glad, nöjd och stolt som 
jag var efter presentationen har jag inte varit på flera år. 
 
Jag har lärt mig en del om prioriteringar i livet. Det har varit tider under projektet som 
jag inte redigt vetat hur jag låg till tidsmässigt. Då spenderade jag på tok för många 
timmar framför datorn varje dag och försummade mina nära och kära. Att man då hade 
någon som sa till en (i detta fall min flickvän) fick mig att lyfta på blicken från datorn och 
inse att jag nästan gav all min vakna tid åt programmerande. Då fattade jag att jag 
också låg en bra bit framför projektplanen och kunde ta lite ledigt. 
 

4.5 Hur har detta förändrat mig? 
 
Jag känner att efter stora tekniska och designrelaterade framsteg så har jag växt som 
medietekniker. Jag har lyckats med att ta mina erfarenheter och skapa något som både 
är större tekniskt och designmässigt än föregående projekt. Jag tror att jag i framtida 
projekt kommer att ha mer självförtroende om vad jag kan göra och kommer att 
genomföra dem på ett mer proffsigt sätt än innan. Jag tror också att jag kommer att 
budgetera tiden på ett bättre sätt eftersom jag nu vet mer om hur mycket tid olika delar 
kan ta att göra. Jag är helt säker på att detta projekt har förändrat mig till det bättre. 
Jag känner att jag nu har förmågan att skapa väl fungerande sidor samt att jag oftast 
utan några större problem kan lära mig om nya sätt att tänka och att göra saker.  
 
Jag tror att jag i framtiden ska jag försöka arbeta i grupp om möjlighet finns. Om 
möjligheterna inte finns så är detta inte heller något problem. Jag vet nu mer om min 
egen kapacitet och kan på ett bättre sätt avgöra vad som är för svårt och tidskrävande. 
Jag tror att jag genom projektet har fått en självkännedom som jag tidigare inte hade 
men också en smula mer självförtroende. 
 

4.6 Vad är nästa steg? 
 
Jag har redan börjat fundera på att utveckla administrations sidan ännu mer. Mina tankar 
går åt att ge administrations sidan ett namn och kunna erbjuda nya delar som; senaste 
nytt, gästbok, bildgalleri samt en forums del. Eftersom jag har ett eget företag så vill jag 
kunna visa upp en mångsidighet med administrationssidan. Tanken är att kunden ska 
kunna välja de delar som dom vill ha och därefter ska jag kunna anpassa 
administrationssidan så att dessa delar också ska kunna administreras. Jag vill även 
skapa en mer utförlig dokumentation på vad alla mina olika funktioner gör så att vem 
som helst fattar hur man göra för att visa artiklar osv.  
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Vad det gäller framtiden på det personliga planet, så känner jag att jag komma ut på 
arbetsmarknaden och pröva mina vingar. Eftersom jag har varit i skolans regi sedan 
lekskolan utan några större uppehåll så känner jag att jag vill arbeta. Det är väl därför vi 
utbildar oss. Jag har länge haft ett brinnande intresse om saker som har med IT att göra, 
så det blir väl i den sektorn jag kommer att arbeta. 
 

5. Slutord 
 
En av de utmaningar jag ställde mig inför i det här projektet i den här formen, var att på 
egen hand ta hand om en helt projekt. Min solklara eftersträvan var att få fram ett 
komplett system. Ett system som skulle vara snyggt, användarvänligt och översiktligt. 
Detta tycker jag att jag lyckats få fram. En fråga som projektet har gett svar på är ”Går 
det att göra detta möjligt på denna tid, ensam”? Eftersom jag fortfarande lever och 
andas, så är jag ett klart bevis på att det funkar. Jag kan dock erkänna att arbetsbördan 
blev lite tyngre än beräknat och att mina utsatta tider för dom olika delarna inte höll. 
Men klart blev det. Mer bevis på framgång är att min kund sa: ”Jag hade inte tänkt mig 
det så här, det här är mycket bättre.” Det som är lite synd är att ett 
administrationsgränssnitt styrka ligger i funktionaliteten som ofta inte syns. Det som folk 
ofta ger en beröm för är designen. Det är endast kunniga på området som förstår vilket 
arbete som ligger bakom.  
 
Frågan är nu vilket är bäst solo eller grupp arbete. Jag måste efter noga överläggningar 
med mig själv säga att grupp arbete är nog den bästa formen för större projekt som 
detta. I en grupp så uppstår det naturliga bollplank som behövs för att bolla idéer och 
lösningar och om jag hade varit i en grupp så hade våra samanlagda erfarenheter och 
kunskaper kunnat göra processen enklare och bättre. Jag tror att arbetet med projektet 
också skulle ha blivit roligare om man haft någon att dela det med. 
 
Jag tycker att detta projekt speglar hela min utveckling som medietekniker. Jag har 
lyckats att baka in alla mina samlade kunskaper och erfarenheter från föregående projekt 
och utbildningar och skapat något som visar vad det är att vara medietekniker. Att detta 
projekt resulterade i att jag fick mer kunskaper och erfarenheter göra bara allting bättre. 
Jag tycker att själva produkten blev bra även om jag tycker att processen dit skulle ha 
kunnat vara bättre och mindre smärtsam. Med smärtsam menar jag att jag ibland fick 
hålla ett olidligt högt arbetstempo för att det skulle kännas som att jag skulle hinna med.  
Jag har lyckats att med medietekniska kunskaper och erfarenheter fått vision att bli 
verklighet. För mig har detta varit projektets och hela min utbildnings mål. Att skapa 
individer som på egen hand eller i grupp kan få en vision eller blott en tanke att bli 
verklighet. Om denna tanke eller vision kommer från individen själv eller en beställare 
har ingen betydelse. Det är faktumet att denna individ nu kan stå på egna ben och 
leverera alster som både är innovativa, funktionella och proffsiga. Det är för mig en 
medietekniker.  
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6. Källförteckning 

6.1 Referenser 

6.1.1 Digitala källor - Internet 
PHP  http://www.php.net tillgänglig 2005-05-26 
MySQL http://www.mysql.com/ tillgänglig 2005-05-26 
W3 Schools http://www.w3schools.com tillgänglig 2005-05-26 

6.1.2 Digitala källor - Övriga 
PHP Documentation Group (2003-11-05) PHP Manual Hjälpfil (*.chm) 

6.1.3 Tryckta källor – Böcker 
Ek, J. & Ericsson, U. (2000). XHTML Handboken. Pagina Förlags AB 
Ek, J. & Ericsson, U. (2001). PHP 4 programmering. Pagina Förlags AB 
 

6.2 Inspiration 
 
MDW http://www.mdw.se tillgänglig 2005-05-26 
CATWAY http://www.catway.se tillgänglig 2005-05-26 
 

6.3 Bilder & Figurer 

Figur 3.1 – Första Layout (Källa: egen) 

Figur 3.2 – Slutlig Layout (Källa: egen) 

Figur 4.1 – MDW (Källa: www.mdw.se) 
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7. Bilagor 
 

7.1 Ordlista 
 
PHP  
Kodspråk som används för att skapa avancerade och dynamiska hemsidor. Är 
serverbaserat vilket innebär att allt som koden gör görs på webbservern. Har väldigt bra 
inbyggt stöd för MySQL. 
 
MySQL 
En typ av databas som används flitigt tillsammans med språket PHP. Kommer 
ursprungligen från Sverige. 
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7.2 Projektplan 
 
Mål med projektet 
Målet med detta projekt är att ge Allt i Brand.se en fungerande webb shop tillsammans 
med ett väl fungerande webb administrations verktyg. Målet är att detta webb admin ska 
funka på ett smart och lätthanterligt sätt. För att uppnå flexibilitet i webb adminet ska 
jag implementera stöd för: orderhantering, kundhantering, menyhantering, 
artikelhantering samt att på ett lätt sätt själv kunna ändra  delar av webb shopen.  
 
Orderhanteringen går ut på att man lätt ska kunna vilka ordrar som finns. Man ska 
även lätt kunna se vilka ordrar som har alla sina artiklar på lager. Jag vill även att man 
ska kunna skriva ut fakturor baserat på ordern. 
 
Kundhanteringen är först och främst till för att kunna lägga till, ändra, visa och ta bort 
kunder. Men även för att kunna kontakta alla eller några specifika kunder via mejl. 
 
Menyhanteringen är till för att hantera vilka meny som ska finnas och men även vilka 
undermenyer som ska finnas i vilka menyer. Och vad menyerna ska länka till. Ska en 
huvud meny bara öppna en lista med undermenyer. Eller ska det vara en länk? Ska en 
undermeny länka till en artikel kategori eller till en sida? 
 
Artikelhantering är till för att på lätt sätt kunna skapa nya artiklar i nya kategorier eller 
att man ska kunna visa, ändra eller ta bort artiklar eller kategorier.  Men även för att 
kunden ska kunna få lite olika översikter över sina artiklar. Vilka är slut? Vilka kan vi 
sänka priset på? Kategorierna av artiklarna ska även kunnas hanteras genom att man 
ska kunna länka ihop flera olika artiklar till kategorier. 
 
Ändring av sidor Jag har tänkt att själv skapa något lätt webb baserat verktyg där 
kunden själv kan skapa nya sidor t.ex. ett nytt länk arkiv. Då ska kunden lätt kunna välja 
den mall man tycker passar för sidan och sedan skriva i de länkar man vill ha plus 
eventuella bilder. Så var det klart. 
 
För övrigt vill jag att det ska finnas möjlighet att kunna ladda hem en översikt på alla 
artiklar och pris i Excel form. Alltså att ett Excel dokument ska genereras och visas. Jag 
vill även utveckla ett lätt underhålls system till databasen som t.ex. tar bort inaktiva 
användare. Samt ett varnings system som talar om när det finns ordrar som saknar 
täckning av artiklar på lager ska finnas. 
 
Syftet med projektet 
För det första så vilja kunna erbjuda kunden en väl fungerade webbhandel med 
tillhörande webb admin. För det andra så vill jag lära mig mer om webbutveckling projekt 
arbete och kundrelationer. 
 
Detta ska jag göra genom att: 
Lära mig om bildhantering (GD) i PHP 
Jag vill t.ex. att kundens uppladdade bilder automatiskt ska beskäras och anpassas så att 
ändringen av bilder i webbhandeln ska gå lätt.  
 
Lära mig hur man tillverkar ett mycket enkelt CMS system. 
Kunden ska ju lätt kunna skapa egna sidor. 
 
Få mer vana när det gäller kundrelationer 
Vad är bra sätt och vad är dåliga? 
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Lära mig hur man låter PHP generera filer. 
T.ex. Excel filer med artikel information från databasen och special anpassade filer som 
kan importeras i t.ex. fakturerings program. 
 
Denna webbhandel ska kunna användas som fungerade webbhandels mall som jag kan 
använda mig av med framtida kunder. Att använda redan färdig kod och bara byta 
layout, spar otroligt många timmar framför datorn. 
 
Risker 
Dom största riskerna för mig att pga. av att jag jobbar ”ensam” därför kan jag få svårt 
med att lösa vissa klurigheter som kan dyka upp. En risk är också att kunskapen jag 
kanske behöver tar för lång tid att finna. Det kan även vara svårt att komma överens om 
saker när kunden är min pappa. 
 
Metod 
Planera mitt arbete så noga jag kan och att sedan försöka följa planeringen så gott jag 
kan. Föra grundliga veckorapporter, som är mycket viktiga för att kunna reflektera och 
för att sedan kunna göra en bra redovisning. Jag ska hålla en bra dialog med kunden och 
försöka få dem att tycka och tänka så mycket som möjligt. Jag ska försöka hålla möten 
med kunden för få bukt på mina problem och lyssna på deras men även använda mig av 
externa källor som handledare och klasskamrater.  
 
Tidplan 
V9 Planering, vad behöver jag göra för att få detta att funka 
 
V10 Bygga om den befintliga databasen samt lätt funktionalitet för admin 
 
V11 Koppla DB och sidan på det nya sättet samt skapat admin funktionalitet. 
 
V12 Studera GD2, skapa GD2 klass, samt planera design 
 
V13 Design, artikel hantering samt artikel varnings system. 
 
V14 Orderhantering, Excel genrering av artikel lista och framtagning av faktura 

och följesedlar. 
 
V15 Skapande av fakturor, följesedlar, och inställnings sidan. 
 
V16 Kund hantering samt skapandet av bilder för designen. Implementering av 

nya funktioner till huvudsidan 
 
V17 Färdigställande av layout samt funktioner, skapandet av första sidan, 

skapandet av betalnings sätts sidan och felsökning 
 
V18 Layout polering, Implementering av Excel Generator, Skapandet av 

hantering av mina sidor samt QA 
 
V19 Förberedning inför redovisning 
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