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Abstract 
Today Web shopping is a part of everyday life for a lot of 
people and it is an excellent way to attract new customers for 
a company. This is something that the newly opened store 
Grandpa realized and there for wanted a more advanced 
homepage. To create the new webpage we used html, PHP, 
JavaScript™ and MySQL, because when the website was 
finished and fully functional it had to work on a Linux 
server.  

Our task was to create a Web solution with these elements 
where users could take part of information and pictures that 
for instance are saved in a database. The website had to be 
easy to administrate for the employees and easy to navigate 
for the visitors. The visitors should also get a chance to order 
merchandise. 

In this report we describe the different techniques that we 
have been using during the project. We also present how 
different usage scenarios can affect the website. To create a 
user friendly website a pre-study was made before the 
project started, a draft of that is included in this report. 

The result of our work was a fully functional website where 
visitors can read columns, tips and subscribe to a newsletter 
or buy merchandise.   
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Sammanfattning 

Idag är webbhandel en del av vardagen och är ett utmärkt 
sätt för ett företag att kunna locka till sig nya kunder. 
Detta är något som den ny öppnade butiken Grandpa insåg 
och de ville därför ha en mer utvecklad webbsida. Till vårt 
förfogande för att skapa denna hade vi html, PHP, 
JavaScript™ och MySQL. Detta för att systemet senare 
skulle kunna fungera på en Linux-server. 

Uppdraget var att skapa en webblösning med dessa 
element där besökare kan ta del av information och bilder 
som bl.a. finns sparade i en databas. Webbplatsen skulle 
vara enkel att administrera för de anställda och lätt att 
navigera för besökarna. Besökare skulle också kunna 
erbjudas att kunna beställa varor och där efter betala via 
postförskott. 

I rapporten beskriver vi de olika teknikerna som vi använt 
oss av och på vilket sätt dessa använts. Vi visar också hur 
olika användarscenarion kan påverka sidan. För att kunna 
skapa en användarvänlig hemsida har en förstudie gjorts, 
den finns sammanfattad i denna rapport. 

Resultatet av vårt arbete blev en fungerande hemsida där 
besökarna erbjuds att läsa krönikor, tips, anmäla sig till 
nyhetsbrev och att kunna köpa varor.  
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2 Introduktion 
2.1  Bakgrund 

 
I slutet av november 2003 öppnades en ny butik på 
Södermalm i Stockholm. Butiken har ett brett sortiment. 
Här säljer man allt från kläder, inredning, böcker till 
möbler. Det finns nya varor men de säljer även 
secondhandvaror. Butiken heter Grandpa och bestämde 
sig för att de ville kunna nå ut till en bredare kundkrets. 
För att kunna göra det insåg de att man behövde en bättre 
hemsida. Besökare skulle kunna läsa om butiken och 
erbjudas att kunna köpa utvalda varor via webben på ett 
enkelt sätt, om de har svårt att ta sig till butiken.  
 
2.2  Motivation 

 
Idag blir webbhandel allt vanligare och kommer snart vara 
en del av de flestas vardag. Därför tyckte vi att det var 
intressant då chansen att få vara med och bygga upp en 
webbshop dök upp. Ingen av oss hade gjort något liknande 
innan och vi tyckte att det verkade som en spännande 
utmaning. Att först sätta ihop en förstudie, planera en 
webblösning och till sist förverkliga den skulle bli en 
nyttig erfarenhet inför framtiden. 
 
2.3  Uppgift 

 
Vår uppgift med detta examensarbete var alltså att hitta en 
webblösning som passade butiken. Besökarna skulle 
kunna läsa krönikor, få tips om olika aktiviteter som 
anordnas av så väl Grandpa och andra i Stockholm 
trakten. På sidan skulle också besökaren kunna se det 
sortiment som Grandpa valt att sälja via Internet och också 
erbjudas att på ett enkelt sätt kunna köpa dessa. För att 
kunna bygga webblösningen använder vi oss av 
programmeringsspråken html (Hypertext Markup 
Language), PHP (Hypertext preprocessor), JavaScript™ 
och MySQL (My Structure Query Language).  En av de 
viktigaste punkterna för Grandpa var att hemsidan i 
framtiden skulle vara enkel att uppdatera och ändra. 
Innan arbetet med hemsidan kunde börja skulle vi även 
utföra en förstudie för att underlätta de val som vi var 
tvungna att ta under arbetets gång.   
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2.4  Rapportens upplägg 
 
Den här rapporten är skriven för att beskriva det arbetet 
och tankegångar som vi haft under tiden vi arbetat med 
detta examensarbete. Vi kommer att gå igenom vår 
förstudie, beskriva det system som vi byggt upp. Under 
arbetets gång har vi stött på olika problem och vi förklarar 
dessa samt hur vi gått tillväga för att lösa dem. Vi har 
sammanfattat det som vi kommit fram till i diskussion, 
resultat och slutsats. För de som är intresserade av den 
information vi använt oss av under tiden finns det ett 
referensavsnitt i slutet av rapporten tillsammans med 
appendix, där kan man hitta förkortningar, förklaringar av 
termer, vår kravspecifikation, manual, och större skisser 
som vi använt oss av under examensarbetets gång.  
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3 Förstudie 

För att vara säkra på att vi skulle konstruera en sida som 
passar både butiken Grandpa och dess kunders behov, 
började vi vårt arbete med att göra en förstudie. Där tittade 
vi närmare på hur sidans struktur skulle vara uppbyggd, 
hur vi skulle kunna göra den användarvänlig och försöka 
hitta den målgrupp som sidan i huvudsak vände sig till.  

Vi tittade också närmare på de olika tjänster som Grandpa 
funderade på att kunna erbjuda sina kunder i samband 
med att de handlar via webben som att t.ex. olika 
betalningsmetoder och leveranssätt. Vi försökte hitta det 
positiva och negativa med dessa och vad dessa skulle 
kosta Grandpa.  Detta  kunde senare användas som 
underlag då Grandpa bestämde vilka tjänster de till slut 
skulle använda.  

3.1  Analys av webstrukturen 

För att hitta en fungerande struktur på sidan tittade vi 
närmare på de olika elementen som tillsammans utgör 
basen i en hemsida som länkar, siduppbyggnad och 
bild/layout på sidan.  

Ett av de viktigaste elementen i en hemsidas uppbyggnad 
är länkarna. De skapar struktur på sidan, för det är via 
menyer och länkar som användaren kan klicka sig fram till 
nya sidor utan att behöva läsa all text på sidan som denne 
befinner sig för tillfället. Helhetsstrukturen påverkas 
avsevärt av hur länkarna fungerar på sidan Skulle inte 
länkarna fungera som användaren förväntar sig ger detta 
ett intryck av att sidan är förvirrande och negativt. Det är 
utifrån strukturen som besökaren får en mental överblick 
av sidans uppbyggnad och är detta inte positivt kommer 
besökaren inte att komma tillbaka.  

Vi bestämde oss för att vår sida skulle vara uppbyggd av 
en huvudsida som alltid är detsamma. Nederst på sidan 
finns hela tiden ”huvudlänkar”, vilka leder till 
undermenyer som öppnas i vänster bildkant. Dock 
kommer ”huvudlänkarna” hela tiden att finnas kvar för att 
kunna ge besökaren så stor frihet som möjligt.  
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När det gäller hur siduppbyggnad skulle se ut valde vi att 
använda oss av en nätverksstruktur, ett exempel på en 
sådan struktur finns i figur 1 nedan [5]. Vilket ger 
besökaren en stor frihet att röra sig fritt mellan de olika 
sidorna som finns. Strukturen måste tillåta en rad olika 
vägval inom en applikation.  

 
 

Figur 1 Ett exempel på nätverksstruktur 
 
De flesta undersökningar som gjorts sedan 1994 [2] tyder 
på en sak. Användaren vill ha snabbare hemsidor. Dvs. 
svarstider på under 1 sekund då de rör sig mellan olika 
sidor. Dessvärre är detta svårt att uppnå och 
webbanvändare kommer att fortsätta drabbas av långa 
svarstider. När vi arbetar med bilder på vår sida speciellt i 
”webbshopdelen” kommer vi att använda oss av s.k. 
thumbnails. Detta innebär att kunden får klicka på en 
mindre bild och får upp en större om de vill titta närmare 
på t.ex. en vara som de blivit intresserade av. Detta leder 
till att sidan kommer att laddas snabbare och besökarens 
irritation över svarstiden kommer förhoppningsvis att 
minska.  
 
3.2  Användaranalys 

När man arbetar fram en struktur på sidan är det viktigt att 
försöka hålla användaren i centrum och det lättaste sättet 
att göra detta är att försöka hitta målgruppen för sidan.  
Med en målgrupp avses en grupp av besökare som har 
gemensamma förutsättningar [3]. Den stora målgruppen 
för Grandpa`s hemsida är samma som också är 
målgruppen för butiken. Det är kvinnor och män främst i 
åldern mellan 18-40 år. För att förenkla den målgruppen 
något delar vi upp den i tre stycken under grupper.  

� Målgrupp1: ”Stamkunder” i butiken som är väl insatta i 
butikens sortiment, använder mest hemsidan till att få 
redan på erbjudanden och läsa krönikor.  
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Krav: Enkelt kunna hitta information om evenemang och 
annat som Grandpa anordnar. 

� Målgrupp 2: Den typiska ”webbshopparen” har aldrig 
varit inne i den riktiga butiken, men är van vid att köpa 
kläder via webben.  

Krav: Att enkelt kunna hitta de varor som är till 
försäljning via nätet och på enkelt sätt kunna köpa dessa.   

� Målgrupp 3: Har vart inne i butiken någon enstaka gång 
eller funderar på att åka dit. Vill veta mer om butiken 
och dess inriktning. Ser hemsidan som en ”reklam 
film”.  

Krav: Skall kunna få en uppfattning om vad butiken står 
för och var butiken är lokaliserad.  

För att hitta en sidstruktur som passar dessa tre 
målgrupper valde vi att konstruera en webbsida som består 
av en huvudsida där allt utgår ifrån. Hela tiden finns 
”huvudlänkarna” som butiken, krönikor, grandpa tipsar, 
aktiviteter, nyhetsbrev och e-butiken. Dessa är enkla att 
hitta och gör det enkelt för besökaren att hitta vad de 
söker.  När man arbetar med en sida är det viktigt att man 
väljer färger med hög kontrast mellan text och 
bakgrundsfärg, enligt Jakob Nielsen, författare av boken 
Designing Web Usability [2]. Vi valde att jobba med tre 
stycken färger. I huvudsak vitt, svart och orange. Ett 
exempel på hur detta kan se ut finns i figur 2. Detta gör att 
text blir enklare att läsa och att bilderna enkelt står ut ifrån 
mängden.  

 

Figur 2 Meny strukturen på sidan 

För att också se till att vi hittade en lösning som de 
anställda på Grandpa var nöjda med hade vi ha en 

grandpa 

huvudmeny 

undermeny 
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diskussion med dem för att vara säkra på att det passade 
dem. De ansåg att det viktigaste för dem var att sidan i 
framtiden skall vara enkel att underhålla och uppdatera.  

3.3  Betalningssätt  

När man arbetar med en webbshop finns det flera olika 
sätt att sköta betalningen. Vi tittade närmare på de 
vanligaste för att hitta det som skulle passa Grandpa. 

� Fakturering. Man skickar ut kläderna tillsammans med 
en faktura. Fakturan har en förfallodag som är t.ex. tio 
dagar efter faktura datum. Vid en försenad betalning där 
förfallodatumet har utgått läggs en påminnelseavgift till. 
Vid inkasso tillkommer ytterligare en avgift samt att en 
ränta debiteras årligt.   

� Betalning med kort. Här kan man erbjuda sina kunder 
att kunna handla med kort på hemsidan.  Man kan oftast 
ta emot de vanligaste korten så som VISA, MasterCard, 
Diners och American Express. Den här 
betalningsmetoden kräver självklart mycket säkerhet för 
att kundens kontokortsinformation inte skall hamna i fel 
händer.  

� Direktbetalningar. Idag har de flesta ett Internetkonto 
hos sin bank. Direktbetalningar innebär att kunden 
länkas vidare från butikens hemsida till Internet banken 
där de kan betala direkt från sitt eget konto till butikens.  

� Postförskott. Innebär att man betalar kontant mot 
postförskott när man hämtar ut paketet på posten eller 
på ett av deras utlämningsställe. Den här är ett enkelt 
och säkert sätt att få betalt när företaget skickar en vara. 
Pengarna sätts sedan in via bankgiro eller postgiro 
beroende på vad företaget använder. Postförskott är en 
tilläggstjänst till inrikes brev och paket [6]. Andra 
fördelar med denna metod är att man får tillbaka 
försändelser om mottagaren inte hämtar ut denna.  

Tillsammans med Grandpa kom vi fram till att 
postförskott skulle vara den levereransmetod som skulle 
passa dem bäst. Att kunna erbjuda sina kunder att handla 
med kort blev alldeles för kostsamt att börja med eftersom 
företaget inte vet hur stort intresset är för deras varor. Om 
intresset skulle visa sig vara stort kan kontokorts betalning 
bli intressant vid ett senare tillfälle.  
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4 Definition 

Detta är vårt examensarbete till en utbildning i Internet 
system vid Blekinge Tekniska Högskola. Examensarbetet 
görs på C-nivå och omfattar 10 poäng. För att göra 
webblösningen använder vi oss av databaser gjorda i 
MySQL. Hemsidor görs i html och PHP. Om de skulle 
behövas får vi också användas oss av JavaScript™. 

Html som står för Hypertext Markup Language och är det 
språk som används för att skapa hemsidor. För att kunna 
se koden använder man sig av webbläsare som tolkar 
koden och visar den mer användarvänligt. 

PHP kallas ofta för en ”hypertext preprocessor” detta för 
att det är ett skriptspråk som används för att skapa 
dynamiska hemsidor. Man använder PHP genom att lägga 
in koden i hemsidans html-kod som körs på servern och 
kommer därmed att köras varje gång hemsidan laddas. Det 
bygger på en öppen källkod och kan ses som ett alternativ 
till ASP som är framtaget av Microsoft. PHP stödjer de 
flesta systemen som t.ex. Linux.  

MySQL är en av världens mest populära ”öppen källkods” 
databas.  

JavaScript™ är framtaget av Netscape för att först och 
främst framtaget för att skapa webbsidor. Från början var 
namnet LiveScript, men man bestämde sig för att döpa om 
det för att dra nytta av Javas mer berömda namn.  

Allt kommer senare att installeras på ett webbhotell som 
stödjer Linux och det system som vi utvecklar är 
framtaget för att fungera på för detta. 

Förutom systemet har vi skrivit denna rapport för att 
sammanställa hela arbetet.  
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5 Systembeskrivning  

Vår webblösning består av flera stycken delar som 
tillsammans bildar systemet. För att kunna beskriva hur 
systemet är uppbyggt och hur olika användare kommer att 
kunna använda det i olika syften kommer vi i denna 
systembeskrivning att visa upp en helhetsbild av 
hemsidans struktur och hur de olika användarnas ser ut, 
för att på bästa sätt kunna visa hur dessa är uppbyggda. 
För att kunna visa hur de olika inloggningsnivåerna 
fungerar visar vi upp tre stycken användarscenarios. En av 
de viktigare delarna i vårt system är databaserna, i slutet 
av detta kapitel kommer vi att förklara hur vi byggt upp 
dessa.  

5.1  Hemsidans struktur 
Sidans struktur består av en huvudsida som alltid syns på 
skärmen. På den här sidan kommer hela tiden användarens 
olika val att visas beroende på vilken av menykategorierna 
de valt. Dessa kommer hela tiden att finnas i den nedre 
delen av sidan för att ge besökaren så stor valfrihet som 
möjligt. Då besökaren väljer en kategori kommer detta att 
leda till flera möjligheter. Dessa är beroende av vem det är 
som använder hemsidan. Det finns tre stycken olika typer 
av användare. Den ej inloggade som är en vanlig 
besökare, den inloggade som är kund och administratorn 
som är de anställda på Grandpa. För att lättare kunna visa 
vad som skiljer dessa åt illustrerar vi dem i olika 
sidstrukturer. För alla tre nivåerna finns det 
grundinformation som alltid syns. 

Grandpa: Besökaren får en uppfattning om vad butiken 
har för inriktning och vilka öppet tider den har. 
Information om var butiken finns och hur kunder hittar dit 
finns också. 

Nyhetsbrev: Här kan besökaren anmäla sig till ett 
nyhetsbrev som används då Grandpa vill nå ut till sina 
kunder. Besökaren får fylla i förnamn, efternamn och sin 
e-post adress.  

Krönikor: Här kan besökaren läsa den senaste krönikan 
och också välja att läsa någon av de äldre krönikorna som 
finns i databasen.  
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Grandpa tipsar: Är den del av sidan som är till för att 
besökaren skall kunna läsa de olika tipsen som Grandpa 
lagt ut på olika saker som är värda att lägga märke till.  

E-butiken: Här kan kunden titta på de olika kategorierna 
som t.ex. kläder, accessoarer, böcker och inredning. Dessa 
är indelade i under kategorier för att lättare kunna hitta 
vad de söker efter. 

 
5.1.1 Ej inloggad 

Besökaren kan välja något av grundalternativen i de sex 
olika menykategorierna.  

Dessa leder till nya valmöjligheter. Då besökaren är inne i 
E-butik delen av sidan kan de inte komma vidare och 
beställa varor. För det krävs att man skapat sig ett 
användarkonto och loggat in med detta.  

Huvudsidan

Aktiviteter NyhetsbrevE-ButikenButiken Grandpa
Tipsar Krönikor

Info om
Butiken GamlaKommande Alla tips Senaste Gamla Kläder

Accessoarer
Böcker
Möbler

Anmäla
sig

All
inredning

Jackor
Tröjor
osv.

Alla
Böcker

Klockor
Väskor

osv.

 
Figur 3 Hemsidans struktur för Ej inloggade 
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5.1.2 Inloggad användare 

När en besökare har loggat in på sidan kommer meny 
kategorierna att utökas med ytterligare en val möjlighet, 
kundvagnen. Det är här som kundens beställningar hamnar 
då de väljer att lägga en vara i kundvagnen då de befinner 
sig i E-butik delen av sidan. Från kundvagnen kan sedan 
kunden komma vidare och skicka iväg beställningen på 
varorna. Innan dess kan uppgifter kontrolleras, se det 
totala priset med frakt m.m. För att kunna skicka iväg en 
beställning krävs att kunden accepterar kundavtalet för 
köpet.  

Huvudsidan

Aktiviteter NyhetsbrevE-ButikenButiken Grandpa
Tipsar Krönikor

Info om
Butiken GamlaKommande Alla tips Senaste Gamla

Kläder
Accessoarer

Böcker
Möbler

Anmäla
sig

All
inredning

Jackor
Tröjor
osv.

Alla
Böcker

Klockor
Väskor

osv.

Kundvagn

Beställ

Tack för
Beställning

Kontroll
info

Lägg till i
kundvagn

Väljer en
vara

 
Figur 4 Hemsidan struktur för inloggad kund 

5.1.3  Administratör 

För att på ett enkelt sätt kunna uppdatera sidan kommer de 
anställda på Grandpa att ha en egen inloggningsnivå. Som 
administratör kan man på ett enkelt sätt uppdatera sidan. 
Gränssnittet ser ut som hos den vanliga besökaren men 
valmöjligheterna är desto fler. På alla de olika 
menykategorierna finns det en länk efter all ”brödtext”. 
Denna är till för att de på ett enkelt skall kunna ändra 
texten via ett formulär.  

I de kategorier där information finns i databasen så som 
Krönikor, Aktiviteter, Grandpa tipsar och E-butiken finns 
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det ett tillägg till undermeny denna är lägg till. Där kan 
administratorn enkelt uppdatera de olika sidorna.  I 
nyhetsbrev menyn finns det möjlighet att lista alla som 
anmält sig och även skriva ett nyhetsbrev och skicka detta.  

Huvudsidan

Aktiviteter NyhetsbrevE-ButikenButiken Grandpa
Tipsar Krönikor

Info om
Butiken GamlaKommande Alla tips Senaste Gamla Kläder

Accessoarer
Böcker
Möbler

Anmäla
sig

All
inredning

Jackor
Tröjor
osv.

Alla
Böcker

Klockor
Väskor

osv.

Lägg till Lägg till Lägg till

Lägg till

Lista
Alla

Skriv brev

 
Figur 5 Hemsidans struktur för Administratorn 

5.2 Användarscenarion 

Innan arbetet med hemsidan kunde börja så ritade vi upp 
tre stycken olika användarscenarion för att enklare kunna 
bestämma hur våra olika inloggningsnivåer skulle 
kontrolleras och fungera. Vi fick fram tre stycken olika 
möjligheter som visar hur systemet kommer att reagera då 
en användare vill utföra något. 

 

5.2.1 Ej inloggad kund/besökare  

Användaren kommer till sidan och väljer att inte logga in. 
Användaren går vidare in i E-butiken för att se vilka varor 
som finns där. Då denne vill gå vidare och köpa en vara 
kommer detta inte att gå, utan kunden kommer att få ett 
meddelande att de måste logga in sig först innan köp kan 
göras.  
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Kund ej inloggad

1:a sidan E-ButikenVal av kategori

Kommer till sidan

Kan välja bland länkarna

Tittar på varor

Vill köpa varor

Kontrollerar om inloggad
Du är inte inloggad

Bli medlem eller logga in...

Database
Database

Bli medlem eller logga in...  
Figur 6 Användarscenario ej inloggade kunder/besökare 

5.2.2  Inloggade kunder/besökare 

Besökaren som bestämmer sig för att logga in kan göra 
detta genom att skriva in sin e-postadress och lösenord. 
Dessa kontrolleras i databasen så att de stämmer och att 
användaren har ett konto. Då besökaren loggats in skapas 
en kundvagn där man kan lägga sina varor. Därefter kan 
en beställning göras och sedan logga ut då användaren är 
klar. 

Kund, inloggad

1:a sidan E-ButikenVal av kategori

Kommer till sidan

Database

Kontroll att konto finns, skapar kundvag

Kan välja bland länkarna

Tittar på varor

Vill köpa varor

Välkommomen åter

Skicka betällning

Lägger varor i kundvagn

Betällning mottagen

Loggar in

Loggar in

Loggar in

Ok!

Ok!

Ok!

Ok!

Skickar beställning

Välkommomen åter

 
Figur 7  Användarscenario inloggade kunder/besökare 

5.2.3  Inloggad administratör 

Då administratören loggar in på sidan kan denne enkelt 
uppdatera informationen i databasen. Information kan 
ändras, tas bort eller läggas till. Detta görs via ett enkelt 
formulär där informationen uppdateras. Efter detta kan 
administratorn logga ut när alla ändringar är utförda. 
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Administrator, inloggad

1:a sidan E-ButikenVal av kategori

Kommer till sidan

Database

Kontroll att konto finns

Ok!

Kan välja bland länkarna

Kan ändra/ta bort på sidan

Ändra i DB

Uppdaterar
Uppdatering ok!

Uppdatering ok!

Loggar in

Loggar in

Loggar in

Ok!

Ok!

Ok!

 
Figur 8 Användarscenario administrator 

5.3  Databas strukturen 

I vår webblösning använder vi oss av databaser för att 
spara information. Vi har två stycken olika databaser, den 
ena heter Grandpa och innehåller den mest informationen 
som visas på hemsidan.  Den andra databasen heter Orders 
och används för spara de beställningar som kunderna 
lägger upp.  

5.3.1  Databasen Grandpa 

Innehåller sju stycken tabeller där olika information kan 
sparas för att underlätta vår struktur på sidan.  

”Aktiviteter-tabellen” där vi har information som namn på 
aktiviteten, datum då den kommer äga rum, vilken typ av 
aktivitet det rör sig om, bild till den och vad aktiviteten 
kommer att gå ut på. 

 ”Krönikor-tabellen” innehåller det datum då den läggs ut 
och en bild till krönikan samt texten till krönikan.  

”Login-tabellen” innehåller den information som kunden 
fyller i då de registreras. Där sparas förnamn, efternamn, 
e-post, adress, postnummer, telefonnummer, lösenord och 
vilken rättighet de har.   

”Nyhetsbrevets-tabellen” kommer att spara information 
som förnamn, efternamn och e-postadress.  
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”Texter-tabellen” innehåller de texter som finns på sidan 
med den allmänna, här sparas information om styckenas 
namn och text.  

”Tips-tabellen” är den som innehåller informationen som 
används i ”grandpa tipsar” och har kolumnerna namn, 
datum, bild och tipset.  

”Varu-tabellen” sparar all information om de varor som 
finns till försäljning via webben. Namn på varan, pris, 
kommentar till varan, bild, typ av vara och vikten på varan 
är den informationen som sparas i de olika kolumnerna.  

 

Aktiviteter

ID
Namn
Datum
Typ
Bild
Kommentar

Krönikor

ID
Datum
Bild
Kommentar

Login

ID
Förnamn
Efternamn
E-mail
Gatuadress
Postnummer
Telefonnummer
Password
Authority

Nyhetsbrev

ID
Förnamn
Efternamn
E-mail

Tips

ID
Namn
Datum
Bild
Kommentar

Texter

ID
Namn
Text

Varor

ID
Namn
Pris
Kommentar
Bild
Typ
Vikt

Grandpa

 
Figur 9  Databasen Grandpa 

5.3.2  Databasen Orders 

Då en kund loggar in för att kunna köpa varor skapas en 
ny tabell i databasen i det namn som kunden har. Tabellen 
kommer att innehålla kolumner med information om 
kundens köp t.ex. namn, pris, storlek, färg och vikt på de 
varor som har valts. Den kommer att finnas kvar till dess 
att kunden loggar in nästa gång då den ersätts av en ny.  
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Kund 1

ID
Namn
Pris
Typ
Strl
Color
Antal
Vikt

Kund 2

ID
Namn
Pris
Typ
Strl
Color
Antal
Vikt

Kund 3

ID
Namn
Pris
Typ
Strl
Color
Antal
Vikt

Kund n

ID
Namn
Pris
Typ
Strl
Color
Antal
Vikt

. . . .

Orders

 
Figur 10 Databasen Orders 
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6 Problem 

När man jobbar med ett projektarbete som vi gjort, stöter 
man på en rad olika problem på vägen som måste lösas. Vi 
har hela tiden försökt skapa ett system som är så enkelt 
som möjligt att använda men samtidigt skall vara så säkert 
som möjligt.  

Problemen har olika stor inverkan på resten av arbetet 
men alla problem måste lösas på något sätt. Vi kommer 
här att ta upp de största problemen och förklara en 
bakgrund till dessa. Beskriva problemen och svårigheterna 
och hur vi sedan har löst dem. 

 De allra svåraste problemen vi stött på under arbetets 
gång var mail-funktionen som skickar information. Hur de 
olika inloggningarna skulle fungera. Hur de anställda på 
ett enkelt sätt skulle kunna uppdatera sidan. Hur en 
kundvagn skapas och används av en besökare och det 
avslutande problemet med webbhotellet. För att på enklast 
möjliga sätt kunna visa upp dessa problem kommer de i 
kapitel form här nedan.  

6.1  Mail-funktionen 

Information kommer på flera ställen att behöva skickas på 
hemsidan, för att slippa att använda en besökares eget mail 
program vilket skulle bli komplicerat och omständligt för 
en besökare. Vi valde att lösa detta genom att använda oss 
av mail-funktionen som finns i PHP. Att skicka E-post 
med PHP görs genom att använda en fördefinierad 
funktion mail ( ). Krav för att kunna göra detta är att man 
måste ha access till ”sendmail binary” på det system som 
används När vi skulle använda funktionen märkte vi att 
det var en hel del man var tvungen att tänka på. 

Eftersom vi under arbetets gång använde oss av Windows 
XP datorer, blev det mycket svårare än om vi hade använt 
oss av Linux- eller Unix-datorer. Om man sitter på en 
Unixbaserad maskin så behöver man inte göra några 
inställningar med SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) i 
PHP.ini filen, utan då sköter PHPs mail-funktion det 
automatiskt. Men om man kör på en windows-maskin så 
måste man installera en egen SMTP server eller definiera 



BEE04:10 

  
 
 

En butik på Internet , Grandpa AB 
 

23 

vilken SMTP server som man vill använda. Detta ledde till 
förvirrande felmeddelande vid kompilering.  

Vi lyckades inte lösa detta problem med vår windows-
maskin. Därför fick vi vänta tills vi fick 
kontoinformationen till webbhotellet, där kunde vi 
utveckla vår mail funktion eftersom webbhotellet 
använder sig av Linux server. 

6.2  Inloggningen 

Hemsidan består av olika inloggningsnivåer. Första nivån 
är den ”allmänna hemsidan”. Nästa nivå är till för kunder 
som vill köpa varor. Den sista inloggningsnivån är till för 
dem som ska administrera sidan.  

För att sidan skulle klara av dessa tre olika nivåerna 
uppstod flera problem. En obehörig användare skall inte 
kunna komma in på någon av sidorna som kräver kund 
eller administrators inloggnings nivå.   

Detta löste vi genom att använda oss av att vi satte tre 
behörigheter på sidorna och därmed tre behörigheter i 
inloggnings databas. Behörigheterna var Admin, Client 
och Others. Alla kommer åt de sidor som har Others som 
behörighet. Försöker en besökare som inte är inloggad att 
komma åt en sida som är för Clients eller Admin, skickas 
han tillbaka till startsidan för Others. Om besökaren är 
inloggad som Client, alltså är en kund, och försöker 
komma in på en Admin-sida så skickas han tillbaka till sin 
egen startsida, men han kan komma åt sidor som är till för 
Others. Administratören kan komma åt Admin-sidorna 
och icke inloggade sidorna, men inte en kunds sidor.  

Först använde vi oss utav sessions men när vi lagt in sidan 
på webbhotellet märkte vi att inloggningen slutade 
fungera som vi ville och därför löste vi inloggningen utan 
sessions. 

6.3  Uppdatering 

För att administratörerna på ett enkelt sätt skall kunna 
uppdatera hemsidan var vi tvungna att hitta ett snabbt och 
bra sätt.   
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Eftersom vi antog att de anställda på Grandpa inte hade så 
stor datavana, eller var särskilt kunniga på att 
programmera, var vi tvungna att komma på ett sätt för 
dem att lägga till och ta bort varor, i webbinterfacet. Vi 
löste detta genom att lägga till dessa möjligheter på 
administratörssidorna. Nu kan en administratör t.ex. ta 
bort en vara enkelt genom att bara klicka på varan och sen 
välja Radera. Detta fungerar precis lika enkelt om man vill 
lägga till nya varor.  

Vi tänkte också på att det kunde vara bra om det var 
möjligt för Grandpa att uppdatera texterna på sidorna på 
ett enkelt sätt. Detta löste vi genom att man kunde få fram 
texterna i ett textfönster om man var inloggad som 
administrator. Där kan de enkelt ändra texten. För att göra 
detta krävs dock att man kan de enklaste HTML-taggarna 
Vi skapade en HTML-manual där uppdateraren kan finna 
de vanligaste och enklaste HTML-taggarna. 

6.4  Kundvagnen 

Då en besökare bestämmer sig för att logga in på sidan 
blir de genast betraktade som en kund. Nu kan varor 
beställas via hemsidan och för att på enklaste sätt kunna 
göra detta så skapas en kundvagn i samma ögonblick som 
inloggningen sker. Här kan kunden lägga till sina varor 
och därifrån sedan beställa varor via att skicka dessa till 
Grandpa.  

Det svåra med detta var att hur själva kundvagnen skulle 
skapas. Ett alternativ var att man skulle skapa en så kallad 
temporär kundvagn med hjälp av session ID. Men 
eftersom sessions inte ville fungera på webbhotellet löste 
vi detta genom att vi skapade kundvagnen och plockade ut 
vissa delar från login tabellen. Detta sker när kunden 
loggar in. Först kollas det om kunden har en kundvagn, 
har kunden det så slängs den sen skapas det en ny 
kundvagn för kunden. Denna lösning fungerar att använda 
därför att Grandpa`s sortiment förändras relativt snabbt 
och de varor som finns den ena dagen till försäljning på 
Internet med stor sannolikhet inte kommer att finnas där 
nästa gång en kund loggar in. Så på Internet fungerar 
samma regel som i den riktiga butiken. Först till kvarn.     
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6.5  Webbhotellet 

Då vi startade arbetet med hemsidan så fick vi reda på att 
det webbhotellet som företaget då använde sig av hade 
Linux server och det var därför som vi skulle använda oss 
utav PHP och MySQL.  

Men när vi senare loggade in på webbhotellet för att testa 
några av de funktioner som vi skapat märkte vi att det 
abonnemang som de hade hos webbhotellet inte alls 
stödde dessa språk vilket snabbt ledde till panik.  

Men efter en diskussion med Grandpa bestämde vi oss för 
att byta webbhotell till ett som stödjer både PHP och 
MySQL. Dessvärre tog bytet allt för långt tid vilket ledde 
till att vårt arbete blev försenat.  
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7 Resultat 
Under tiden som vi arbetat med det här examensarbetet 
har vi stött på en rad olika uppgifter som både varit 
komplicerade och tidskrävande. Vi har valt att lösa dessa 
på visst sätt. Nu när vi tittar tillbaka på arbetet så kan man 
se många saker som vi kanske borde ha gjort annorlunda 
för att kunna effektivisera vårt arbete bättre.  
 

7.1 Förstudien 
Att arbeta med en webbsida kräver att man gör en hel del 
arbete redan innan det praktiska arbetet kan börja. Det är 
viktigt att man försöker bestämma hur allt på sidan skall 
byggas upp och försöka se hur de olika delarna skall 
fungera tillsammans. 

Om man slarvar i den här delen av projektet kan detta 
mycket väl leda till att det kommer att ta längre tid än man 
tänkt sig från början. Innan vi började med arbetet gick vi 
igenom förstudiefasen. Där gjorde vi en förstudie, ritade 
olika diagram över hur sidan skulle vara uppbyggd och 
därifrån planera hur hela systemet skulle byggas upp. 
Förstudien skrevs för att vi skulle klargöra hur systemet 
skulle se ut och vilka funktioner det skulle ha. Vi försökte 
diskutera fram hur vår webblösning skulle se ut. Att vi 
ritade upp olika användarscenarion var för att vara säkra 
på att vi tänkt på de olika situationer som skulle kunna 
inträffa. Nu när arbetet med webbsidan är klar och man 
tittar tillbaka på det märker man dessvärre att vi kanske 
stressade igenom denna del av arbetet. Det har lett till att 
vi varit tvungna att gå tillbaka och planera om vissa delar. 
Det beror på flera saker. Från början då vi planerade 
arbetet med sidan genom en tidsplan, så avsatte vi för lite 
tid till denna fas av arbetet vilket ledde till att vi stressade 
igenom denna del, och alla delar blev inte helt 
genomtänkta. Detta beror också på att kommunikationen 
mellan oss och våra uppdragsgivare Grandpa inte alltid 
varit det mest effektiva. 

Vad skulle då ha kunnat göras på ett annorlunda sätt? Vi 
borde ha avsatt mer tid till förstudiefasen. 
Kommunikationen mellan oss och det företaget vi utfört 
arbetet åt skulle kunna ha fungerat bättre om vi båda hade 
avsatt en tid varje vecka då vi kunnat diskutera frågor som 
rörde vårt projektarbete. Hela arbetet skulle ha blivit 
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enklare om specifikationen över arbetet varit mer 
detaljerad redan från början.   

 

7.2 Systemets utformning 
När vi tog det här projektet så fick vi reda på att de 
programmeringsspråk vi fick använda var html, PHP och 
JavaScript™. Den databas vi skulle konstruera skulle helst 
göras med MySQL. Efter att gått igenom förstudiefasen 
där vi bestämt hur vi skulle utforma vår sida rent struktur 
mässigt, var det tid att bestämma hur de olika 
programmeringsspråken skulle användas tillsammans med 
de andra delarna för att få en fungerande webblösning.  
 
Det praktiska arbetet började med att vi tog fram 
webbsidans utseende för att därifrån ha något att kunna 
arbeta vidare med. När vi fått fram en fungerande 
huvudsida som både vi och vår uppdragsgivare var nöjda 
med kunde vi nu fortsätta med att skapa våra databaser 
med hjälp av MySQL.  
 
Vi skapade två stycken databaser. Den ena skulle 
innehålla all information som skulle finnas med på sidan. 
Den andra skulle användas till att spara alla beställningar 
som görs av kunder. Den fungerar så att så fort en ny 
beställning kommer in till Grandpa så sparads den i en ny 
tabell där alla information logiskt sparas i olika kolumner. 
Nästa steg blev att försöka få kontakt mellan databaserna 
och hemsidorna för att göra detta använde vi oss av PHP. 
 
Efter vi sett att hemsidan fungerade korrekt i det 
avseendet att den kunde få kontakt med databasen och 
informationen i denna kunde ändras var det dags att se till 
att skapa de andra funktioner som systemet skulle ha.  
 
Registreringsdelen av hemsidan är till för att en kund skall 
få tillträde till att kunna handla online. Kunden får fylla i 
ett formulär med information, den sparas sedan i 
databasen. För att vara säkra på att informationen är så 
korrekt som möjligt använder vi oss av JavaScript™ som 
kontroll. JavaScript kontrollerar i formuläret att alla 
uppgifter är i ifyllda, att e-postadressen är korrekt och att 
det är siffror i postnummer osv. Efter det att en användare 
fyllt i detta är det bara för användaren att logga in med 
hjälp av sin e-postadress och lösenord. JavaScript används 



BEE04:10 

  
 
 

En butik på Internet , Grandpa AB 
 

28 

också på samma sätt för att kontroller att besökaren som 
vill anmäla sig till nyhetsbrevet och använt sig av korrekt 
information. 
 
Övrig felkontroll på sidan sköts genom att PHP som 
skriver ut felmeddelande när användaren har använt sig av 
val som inte kan godkännas av systemet. 
 
På flera ställen behövs det att ett mail kan autogenereras. 
För att kunna lösa detta har vi använt oss av den inbyggda 
mail funktionen i PHP, detta leder till att användaren inte 
behöver använda sitt eget mail program för att skicka 
information.  
 
Mail-funktionen kommer att användas då användaren har 
glömt sitt lösenord. Användaren klickar på ”glömt 
lösenords” länken och kan därefter fylla i sin e-post adress 
och sen skickas lösenordet till den angivna e-post 
adressen. Mail-funktionen används även då en kund 
skickar in beställningar till Grandpa. 
 
När ett nyhetsbrev skall skickas till prenumeranter kollas 
det först i databasen vilka adresser som anmält sitt intresse 
för nyhetsbrev. Efter det används återigen mail-funktionen 
för att skicka brevet.  
 
Hemsidan kommer att innehålla mycket bilder eftersom 
det är det bästa sättet att visa upp hur en vara ser ut i E-
butikdelen av hemsidan. För att bilderna inte skall ta för 
stor plats och för att de skall få så bra skärpa som möjligt 
har vi satt att de bilder som läggs in på sidan bör vara 
storleken i 384x256 pixlar. Detta gör att man kan använda 
sig av s.k. thumbnails i butiken då en användare kan 
klicka på bilden och få se en större version av den. 
 

7.3 Uppdatering i systemet 
För att systemet skall vara enkelt att uppdatera för de 
anställda på Grandpa så har vi skapat en administrator 
inloggningsnivå som de anställda kan använda sig av då 
de vill uppdatera så väl texter som att lägga till 
information eller ta bort information ur databasen. För att 
de anställda skall slippa att ändra i en massa olika filer och 
sätta sig in i den programmering som vi gjort, så har vi 
använt oss av formulär även här för att göra det så enkelt 
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som möjligt. De kan nu enkelt välja en länk som leder till 
en ”uppdateringssida” som gör att det inte krävs någon 
programmerings vana för att kunna lägga till och ta bort 
saker i databasen såsom varor, krönikor osv.  
 
Dessvärre har vi inte hittat något bra sätt för de anställda 
att kunna uppdatera s.k. ”brödtexter” utan att behöva 
kunna någon programmering. Detta fungerar nu så att de 
anställda fyller i ett formulär med text. I detta måste man 
kunna de allra enklaste html taggarna för att kunna skapa 
en så läsvänlig text som möjligt. Skapa nytt stycke, skapa 
fetstil osv. Detta räcker för att de anställda skall kunna 
skapa läsvänliga texter för besökarna.  
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8 Diskussion 
När arbetet med sidan var klart och systemet fungerade 
som vi hade planerat var det dags att låta ett par användare 
testa systemet. Detta för att vara säkra på att systemet 
verkligen fungerade och att vi planerat för alla olika 
scenarion. Testanvändarna fick testa systemet genom att 
leka en vanlig användare. Titta runt på sidan, beställa 
varor och alla andra funktioner som man kan utföra. 
 
Vi lät också de anställda ta en titt på systemet och testa 
administrera sidan för att vara säkra på att sidan 
motsvarande deras förväntningar. 
 
Då de olika testerna gjorts fick de svara på lite frågor och 
komma med kommentarer. Testpersonerna svar kunde sen 
ligga till grund för vår diskussion. 
 
Alla varor i butiken kommer inte att läggas ut till 
försäljning via Internet. Det finns ett par enkla anledningar 
till att bara utvalda varor kommer att säljas i E-butiken. 
Det finns inget fullt utvecklat kassasystem i butiken. Då 
många av varorna i butiken endast finns i en uppsättning 
är det inte värt att lägga ut dessa till försäljning via nätet. 
Därför kommer till en början bara de kläder och andra 
varor, som det finns i flera uppsättningar av, att läggas ut.  
 
Om ett par år kan det i butiken finnas mer utvecklat kassa 
system och det kan absolut vara värt att sätta samman 
detta med E-butiken för att kunna erbjuda kunderna fler 
varor och bättre garantier för att varorna finns kvar till 
försäljning. Men till en början kommer detta att vara ett 
utmärkt sätt för butiken att se om det finns ett stort 
intresse bland webbhandels kunder för deras typ av varor. 
 
Om genomslaget för E-butiken skulle bli stort, skulle det 
absolut vara värt att kunna erbjuda deras kunder att kunna 
handla online med kontokort också.  
 



BEE04:10 

  
 
 

En butik på Internet , Grandpa AB 
 

31 

9 Slutsats  
Uppdraget som låg som grund för detta examensarbete var 
att skapa en webblösning åt butiken Grandpa. För att göra 
detta fick vi använda oss av html, PHP, JavaScript™ och 
MySQL.  
 
Arbetet resulterade i att vi tog fram en hemsida där 
butikens kunder kan gå in och få information om butiken 
och ta del av en rad andra funktioner. Detta löstes genom 
att webbsidor skapades i html, PHP och JavaScript™. Via 
hemsidorna kunde besökare också få tag på information 
som bl.a. sparats i databaser skapade i MySQL.  
 
För att skapa en sån användarvänlig sida byggde vi upp 
denna via en nätverksstruktur. Detta för att vi ville skapa 
en sida där besökaren snabbt skulle kunna se vad som kan 
göras på sidan och dessutom ge så stor frihet som möjligt 
då dem rör sig på sidan. För att göra detta skapade vi i den 
nedre kanten av sidan en huvudmeny som alltid skulle 
finnas där. Huvudmenyn leder sen till undermenyer då en 
kategori klickats på, denna visas i den vänstra kanten av 
sidan. 
 
Det stora målet med sidan var att försöka göra den så 
enkel som möjlig för de anställda i butiken att kunna 
uppdatera sidan, detta gjordes genom att skapa formulär 
där de anställda endast behövde fylla i texten och sen 
trycka på en uppdaterings knapp.  
 
När vi nu skapat en hemsida kan vi också börja blicka 
tillbaka på det arbetet som vi utfört och vi har insett av vi 
inte riktigt lyckades följa vår tidsplan. Detta beror till stor 
del att vi var alldeles för stora tids optimister och vi borde 
ha avsatt mer tid åt förstudiefasen. Vi tror att det i 
slutändan skulle ha lett till att de följande delarna i 
projektet skulle ha gått mer smärtfritt och vi skulle inte ha 
tvingats gå tillbaka och ändra saker i efterhand.    
  
Besökarna har med den nya sidan fått en möjlighet att via 
webben kunna gå in och se vilka evenemang som kommer 
att anordnas. De kan även se vilka varor som finns till 
försäljning i E-butiken. Betalning sker via postförskott 
som vi under förstudiefasen kommit fram till tillsammans 
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med vår uppdragsgivare Grandpa skulle vara det bästa 
betalningsmetoden. 
 
Webblösningen är nu helt klar och fungerar. Det är nu upp 
till de anställda på Grandpa att se till att deras kunder får 
reda på att sidan finns och sen försöka hålla den 
uppdaterad så att besökarna kommer tillbaka vid senare 
tillfällen.  
 
 
 

9.1 Framtidsutsikter 
Sidan är nu klar och fungerar men det finns delar som i 
framtiden skulle kunna utvecklas. Om E-butiken skulle få 
stort genomslag, skulle man kunna erbjuda sina kunder 
fler betalningstjänster. Kanske skulle kontokort vara något 
som skulle skapa ännu fler kunder. Idag finns det inget 
avancerat kassasystem i butiken och inga planer på att 
skaffa något. Men i framtiden kanske detta skulle bli 
intressant och då skulle det underlätta om denna databas 
skulle kunna kopplas samman med E-butiken för att kunna 
erbjuda kunder att direkt få reda på om varan finns inne, 
så är det inte idag. 
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11  Appendix A - Förkortningar 
 
PHP  Hypertext preprocessor 
 
HTML Hypertext Markup Language 
 
MySQL My Structure Query Language 
 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol 
 
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
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12 Appendix B - Förklaring av termer 
 
JavaScript™: Är ett programmeringsspråk som är avsett 
för att skapa webbsidor. Det togs fram av Netscape. 

 

Linux Webbserver: Linux är ett operativsystem som 
liknar UNIX och fungerar på de flesta datorerna. Linux 
stora framgång bygger till stor del på att källkoden är 
öppen och därför är det många programmerare som 
hjälper till att utveckla systemet. En Webbserver är en 
dator som kan hantera protokollet http som svarar på 
begäran från webbläsare som använder detta protokoll.  

 

PHP.ini: Är den fil som man sköter inställningar inom 
PHP i. Här görs en rad olika inställningar för att PHP skall 
fungera som användaren vill.  



BEE04:10 

  
 
 

En butik på Internet , Grandpa AB 
 

36 

 

13 Appendix B – Kravspecifikation 
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1. Bakgrund 
Att synas på Internet blir allt mer viktigt i de flesta 
branscherna, det är ett sätt att både marknadsföra sig och 
sälja varor via e-handeln.  
Grandpa är en ny öppnad butik som ligger på Södermalm i 
Stockholm, de vill nu även synas på Internet. De vill att 
deras kunder skall kunna gå in via webben för att se vilka 
kläder som finns i butiken. Kunderna som inte kan ta sig till 
butiken skall även kunna beställa hem kläder på ett enkelt 
sätt och ta del av annan information på hemsidan. 

2. Inledning  

Det här dokumentet kommer att beskriva de olika kraven 
som har diskuterats fram mellan studenterna och de anställda 
på företaget Grandpa och kommer ligga till grund för 
examinationen.  
Syftet med detta dokument är att klargöra de krav som finns 
på användare och systemet. De olika kraven kommer att 
listas och förklaras mer ingående, där man kommer att kunna 
läsa vad systemet skall kunna och inte kunna utföra. Vi 
använder oss även av en grafisk systemöversikt för att på ett 
enkelt sätt vissa hur sidan skall fungera.  

3. Systemkrav och användarkrav 

Vi har delat upp kraven för vårat examensarbete i två 
stycken delar. Vi skiljer på system och användarekrav. 
Systemets krav är de krav som kommer att påverka de 
anställda på Grandpa och det system som vi kommer att ta 
fram. Användarens krav bygger på hur kraven påverkar 
besökaren/kunden som kommer att använda sig av hemsidan.  

3.1 Systemkrav: 

3.1.1. Förstudie: En förstudie skall utföras av studenterna för 
att de skall kunna ta fram en så bra hemsida som möjligt. 
Den skall kunna försvara de val som studenterna gör under 
arbetets gång.  En undersökning för hur mycket det skulle 
kosta för Grandpa att kunna erbjuda sina kunder att handla 
med kreditkort på hemsidan, och även visa vilka andra 
betalnings möjligheter som finns.  
3.1.2. Inloggning: Sidan skall ha tre stycken inloggnings 
nivåer. ”Oinloggade” som är de som besöker sidan och man 
kan surfa runt på sidan och se alla produkter. ”Client” som är 
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kunderna som skaffat sig ett konto på sidan. Detta görs 
genom att man fyller i ett formulär med namn, adress, e-post, 
telefonnummer och personnummer. Efter detta kan man 
handla varor på sidan. Den sista nivån är ”Admin” som är de 
anställda på Grandpa som har rätt att ändra på hemsidan och 
uppdatera databasen.  
3.1.3. Uppdatering: Studenterna skall ta fram ett sätt att 
uppdatera databasen och hemsidan som är enkel för de 
anställda på Grandpa att arbeta med. Detta skall de anställda 
kunna göra via webben. 
3.1.4. Databasen: Skall vara fullt utvecklad för att kunna 
innehålla  olika sorters varor och annan information.  
3.1.5. Formulär: Det formulär som skickas med eventuella 
frågor och köp. Skall på ett enkelt sätt kunna besvaras av de 
anställda. 
3.1.6. Hemsidan: Skall kunna stödja de mest vanliga 
webbläsarna så som Explorer, Netscape, Opera och Mosaic.  
3.1.7. Hemsidan: Skall vara stilren och motsvara Grandpa`s 
anvisningar.  

 

3.2 Användarkrav: 

3.2.1. Butiken: Från denna del av hemsidan skall besökaren 
kunna se vilka varor som Grandpa just nu erbjuder sina 
kunder via webben samt utvalda varor som kan köpas i 
butiken. Här skall man kunna se allt från kläder, böcker, 
möbler och accessoarer. För att kunden skall kunna handla i 
butiken måste denna ha ett konto på sidan och vara 
inloggade.  
3.2.2. Grandpa: Här skall man kunna läsa om var butiken är 
lokaliserad och även få en kort beskrivning om vilken 
inriktning butiken har. 
3.2.3. Krönikor: Här skall besökaren kunna läsa krönikor 
skrivna av okända Stockholms profiler, man skall även ges 
möjligheten till att läsa gamla krönikor. Dessa krönikor skall 
förslagsvis sparas i databasen.  
3.2.4. Grandpa tipsar: Är avdelningen där man kan få olika 
tips om allt från uteliv till gardinbroderier. 
3.2.5. Aktiviteter: Grandpa anordnar diverse fester och annat 
för deras vänner och kunder, här skall man kunna få 
information om när, var och hur man köper biljetter. Här 
skall man även kunna erbjuda bilder från de aktiviteter som 
varit.  
3.2.6. Nyhetsbrev: För att de anställda på ett enkelt sätt 
kunna nå ut till sina kunder, skall det finnas en funktion på 
sidan som gör att de kunder som vill skall kunna anmäla sig 
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till att få nyhetsbrevet som skickas ut vid reor och andra 
evenemang.  
 

4. System översikt 

För att få en klarare bild över hur systemet kommer att se ut 
då det är färdigt har vi nedan ritat upp ett användarfall. 
Kunden/Besökaren kommer till hemsidan och möts då av en 
huvudsida. Där kan kunden välja om de vill logga in eller 
titta runt utan att logga in. Huvudsidan kommer i 
fortsättningen hela tiden att finnas kvar. När man klickar sig 
fram till undersidorna så kommer dessa att öppnas inom 
huvudsidan. Om man väljer någon av länkarna ”butiken” 
eller ”krönikor”, kan man söka i databasen efter t ex ett 
klädesplagg. När man valt vilka plagg man vill se ur 
databasen så kommer dessa att visas på huvudsidan. 

Välkommen

Grandpa

Databas
Databas

TipsAktiviteterKrönikorButiken

User

 

När man vill beställa kläder från hemsidan måste man vara 
inloggad. Kunden fyller i ett formulär med namn, adress, e-
post, telefonnummer och personnummer. Grandpa tar sen 
emot beställningen som e-post, och kontrollerar om plaggen 
fortfarande finns kvar i butiken. Sen skickas en e-post 
konfirmation och där efter varorna. Varorna hämtas ut via 
postförskott på kundens närmaste postkontor.   
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14 Appendix D – Bilder från systemet 



BEE04:10 

  
 
 

En butik på Internet , Grandpa AB 
 

42 

 
Figur 11 Webshops del av systemet 
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Figur 12 Administratörens gränssnitt för uppdatering 
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15 Appendix E - Manual 
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1  Lägga till på sidan 

1.1 Lägg till vara 
I. Att lägga till varor på hemsidan är väldigt enkelt. Först så får ni logga in så att ni har 

administratör rättigheter. En administratör måste ge er rättigheterna, det går inte att 
registrera sig själv som administratör.  

II. Sen väljer ni ”E-butiken” i huvudmenyn i botten av sidan. Då kommer undermenyn 
upp till vänster. 

III. Där väljer ni ”Lägg till” överst på undermenyn. Sen ”Lägg till” igen. Då kommer ni 
till Lägg till vara sidan. 

IV. Först så ladda ni upp bilden på varan. Den ska vara i formatet bredd: 256 pixlar höjd: 
384 pixlar. Själva uppladdningsproceduren går till så här. Tryck på ”Browse” knappen 
så kan du bläddra på din hårddisk. Leta upp bilden, tryck ”Ok”, sen trycker du bara på 
knappen ”Ladda upp fil” så laddas bilden upp på datorn där hemsidan finns. 

V. Sen skriver du in namnet på varan, väljer vilken typ av vara det är, skriver in priset på 
varan, skriver in namnet på bilden ni just laddade upp, anger cirka vikten och lägger 
till en kommentar till varan. Sen klickar ni bara på ”Lägg till” knappen så är varan 
tillagd på hemsidan. 

 

1.2  Lägg till krönika 
I. Se till så att ni är inloggad som administratör. 

II. Välj ”Krönikor” i huvudmenyn. 
III. Välj ”Lägg till” i undermenyn. 
IV. Ladda upp bilden, format bredd: 256 pixlar höjd: 384 pixlar. 
V. Skriv in namnet på krönikan, vilket datum, namnet på bilden och en kommentar 

(själva krönikan) och klicka på ”Lägg till” knappen. 
 

1.3  Lägg till aktiviteter 
I. Var inloggad som administratör. 

II. Välj ”Aktiviteter” i huvudmenyn. 
III. Välj ”Lägg till” i undermenyn. 
IV. Ladda upp bilden, format bredd: 256 pixlar höjd: 384 pixlar. 
V. Skriv in namnet på aktiviteten, vilket datum, namnet på bilden och en kommentar 

(aktiviteten) och klicka på ”Lägg till” knappen. 
 
 
1.4  Lägg till tips 

I. Var inloggad som administratör. 
II. Välj ”Grandpa tipsar” i huvudmenyn. 

III. Välj ”Lägg till” i undermenyn. 
IV. Ladda upp bilden, format bredd: 256 pixlar höjd: 384 pixlar. 
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V. Skriv in namnet på tipset, vilket datum, namnet på bilden och en kommentar (själva 
tipset) och klicka på ”Lägg till” knappen. 

 

2 Användarhantering 

2.1 Lista användare 
I. Börja med att vara inloggad som administratör. 

II. Klicka på ”[Kundlista]” länken längs ner till vänster. Då kommer det upp en lista med 
alla registrerade användare, både administratörer och klienter (kunder). 

2.2 Ta bort en användare 
 

III. Börja med att vara inloggad som administratör. 
IV. Klicka på ”[Kundlista]” länken längs ner till vänster. 
V. Då kommer det upp en lista på alla registrerade kunder och administratörer som är 

behöriga att komma in på hemsidan. Under informationen om varje användare så finns 
det en ”[Radera]” länk. Klicka på den så raderas användaren. 

 

2.3 Lägg till en användare 
 

I. Logga in som administratör. 
II. Klicka på ”[Registrering]” länken längst ner till vänster. 

III. Skriv in förnamn på användaren. 
IV. Skriv in efternamn på användaren. 
V. Skriv in E-mail. 

VI. Skriv in gatuadress. 
VII. Skriv in postnummer. 

VIII. Skriv in postadress. 
IX. Skriv in telefonnummer. 
X. Skriv in lösenord. 

XI. Välj vilken behörighet användaren ska ha, antingen ”Admin” (fulla rättigheter) eller 
”Client” (kan handla på sidan). 

 

3 Uppdatera texter på hemsidan 

3.1 Uppdatera texten på registrerings sidan 
 

I. Var inloggad som administratör. 
II. Klicka på ”[Registrera]” länken längst ner till vänster. Då kommer ni till en sida där 

man dels kan registrera nya användare. Överst på den sidan så finns det en text, under 
texten finns det en länk som heter ”[Uppdatera]”. 
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III. Klicka på ”[Uppdatera]” länken. Då kommer ni till en sida med en textruta där 
registrera texten och en uppdatera knapp. Skriv in den nya texten och klicka på 
”Uppdatera” knappen. Då ändras texten på registrerings sidan automatiskt. 

3.2 Uppdatera texten på startsidan 
I. Logga in som administratör, då när ni loggar in så kommer administratörernas version 

av startsidan upp i mitten. Där finns lite text och 2 länkar längst ner, den första heter 
”Osäker på vägen…”, den andra heter ”[Uppdatera texten]”. 

II. Klicka på länken ”[Uppdatera texten]”. Då öppnas det en sida med tre textrutor. Den 
första är för rubriken, den andra är för brödtexten och den tredje är för öppettider. 

III. Skriv in den nya texten som ni vill ha i de tre rutorna och tryck på ”Uppdatera” 
knappen. Då uppdateras texten på startsidan automatiskt. 

3.3 Uppdatera texten på krönikor sidan 
I. Var inloggad med administratör behörighet. 

II. Klicka på ”krönikor” länken längst ner i huvudmenyn. Då kommer ni till en sida som 
listar den senaste krönikan, och har lite text över krönikan. Mellan den texten och 
krönikan så finns det en länk som heter ”[Uppdatera]”. 

III. Klicka på den länken så kommer ni till en sida där man kan uppdatera texten som 
finns på krönikor sidan. Den existerande texten finns i en textruta mitt på sidan. Ändra 
till den text ni vill ska stå där istället och tryck på ”Uppdatera” knappen. Då ändras 
texten automatiskt. 

 

3.4 Uppdatera texten på aktivitets sidan 
I. Var inloggad som administratör. 

II. Klicka på ”Aktiviteter” i huvudmenyn längst ner på sidan. 
III. Då kommer ni till en sida som visar kommande aktiviteter och som har en text överst 

på sidan. Under den texten så finns det en ”[Uppdatera]” länk. Klicka på den så 
kommer ni till en sida med en textruta där ni kan skriva in den nya texten. När ni har 
ändrat texten så klickar ni på ”Uppdatera” knappen så ändras texten. 

 

3.5  Uppdatera texten på Grandpa tipsar sidan 
I. Var inloggad som administratör. 

II. Klicka på länken ”Grandpa tipsar” som finns i huvudmenyn längst ner på sidan. När ni 
gör det så kommer ni till en sida som listar de tips som ni har lagt in, en bild och lite 
text ovanför tipsen. 

III. Under texten så finns det en ”[Uppdatera]” länk, klicka på den så kommer ni till en 
sida där ni kan uppdatera texten som finns på Grandpa tipsar sidan. Där finns en 
textruta som ni skriver in den nya texten. 

IV. Klicka på ”Uppdatera” knappen så uppdateras texten. 
 



BEE04:10 

  
 
 

En butik på Internet , Grandpa AB 
 

53 

3.6 Uppdatera texten på nyhetsbrevs sidan 
I. Se till så att du är inloggad som administratör. 

II. Klicka på ”Nyhetsbrev” länken i huvudmenyn längs ner på sidan. Gör ni det så 
kommer ni till en sida där man kan anmäla sig till erat nyhetsbrev. Där finns också en 
bild och lite text ovanför anmälningen. Under texten så finns det en ”[Uppdatera]” 
länk.  

III. Klicka på den länken så kommer ni till en sida med en textruta där ni kan ändra texten. 
Skriv in den nya texten i textrutan. 

IV. Klicka på ”Uppdatera” knappen så ändras texten på nyhetssidan. 
 

3.7  Uppdatera texten på E-butikens startsida 
I. Se till så att du är inloggad som administratör. 

II. Klicka på ”E-butiken” länken i huvudmenyn längst ner på sidan. Då kommer ni till E-
butikens startsida. Där finns en bild med lite text till höger om bilden. Under texten 
finns en länk som heter ”[Uppdatera]”. 

III. Klicka på den länken så kommer ni till en sida med en textruta. I den textrutan så finns 
den gamla texten. Ändra den till den nya texten ni vill ha på sidan. 

IV. Klicka på ”Uppdatera” knappen så ändras texten. 
 

3.8  Uppdatera köpeavtalet 
I. Var inloggad som administratör. 

II. Klicka på länken ”E-butiken” i huvudmenyn längs ner på sidan. Då kommer det upp 
en undermeny till vänster på sidan. 

III. Längst ner i den undermenyn finns det en länk som heter ”Ändra köpeavtal”. Klicka 
på den länken. Då kommer ni till en sida med en textruta där ni kan skriva in det nya 
köpeavtalet i. 

IV. Tryck på knappen ”Uppdatera” så ändras köpeavtalet. 
 

4 Enkel HTML kod som ni kan använda för att uppdatera 
texterna. 
 

4.1  Var och hur kan ni ändra texten 
Nästan all text som finns på sidan kan ni ändra. Hur ni gör för att ändra varje text har vi 
beskrivit under kapitel 3 i denna manual. Om ni vill ändra utseendet på texten ni skriver in så 
kan ni använda er av HTML taggar, som ni skriver bland den vanliga texten. Detta är väldigt 
enkelt gjort för HTML kod är väldigt lättförstådd. Man sätter helt enkelt en start tag innan 
ordet/orden ni vill ändra, ser ut så här: <>. Sen sätter ni en slut tag efter ordet/orden som ni 
vill ändra, ser ut så här: </>. Det ni skriver inne i taggarna är det som avgör hur texten 
kommer att se ut. Vi ska försöka visa er lite hur det går till att ändra texten med de vanligaste 
och mest användbara taggarna. 
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4.2  Text attribut 

4.2.1 Lutande text 
Om ni vill ha lutande text, så kallad italics gör ni så här:  
Starttaggen ser ut så här: <i> 
Sluttaggen ser ut så här: </i> 
Sätter man ihop dessa och lägger till något/några ord man vill ändra så ser det ut så här: 
<i>italics</i> och på hemsidan blir resultatet detta: italics 
 

4.2.2 Tjock text 
Om ni vill ha tjock text så gör ni så här: 
Startaggen ser ut så här: <b> 
Sluttaggen ser ut så här </b> 
<b>Bold</b> resulterar i Bold på hemsidan. 
 

4.2.3 Understruken text 
Vill ni ha understruken text gör ni så här: 
Startaggen ser ut så här: <u> 
Sluttaggen ser ut så här </u> 
<u>Underlined</u> ger Underlined på hemsidan. 
 

4.2.4 Genomstruken text 
Vill ni ha en text som är genomstruken gör ni så här: 
Startaggen ser ut så här: <strike> 
Sluttaggen ser ut så här </strike> 
<strike>strikethrough</strike> ger strikethrough på hemsidan. 
 

4.2.5 Ändra storlek på texten 
Vill ni ändra storlek på texten så gör ni så här: 
Startaggen ser ut så här: <font size=2> 
Sluttaggen ser ut så här </font> 
Storleken på fonten kan ni sätta mellan -6 till 6, där de negativa värdena minskar storleken 
och de positiva ökar storleken. 
<font size=3>Öka</font> ger Öka på hemsidan 
<font size=-2>Minska</font> ger Minska på hemsidan 
 

4.2.5 Ändra teckensnitt 
Om ni vill ändra teckensnittet gör ni så här: 
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Starttaggen ser ut så här: <font face=’’> 
Sluttaggen ser ut så här: </font face=’’> 
<font face=’Arial’>Arial</font> resulterar i Arial på hemsidan. 
 

4.2.6 Ändra bakgrundsfärgen på texten 
Om ni vill ändra bakgrundsfärgen på texten skriver ni så här: 
Start taggen: span style=’background-color:’> 
Slut taggen: </span> 
span style=’background-color: #FFFF00’>asdasd</span> ger asdasd på hemsidan. 
 

4.2.7  Ändra färg på texten 
Vill ni ändra färgen på texten gör ni så här: 
Startaggen ser ut så här: <font color=purple> 
Sluttaggen ser ut så här </font> 
<font color=purple>Lila</font> ger Lila  
Antingen kan man ange det engelska namnet på färgen eller så kan man skriva in det 
hexadecimala värdet som motsvarar färgen, t ex #000000 motsvarar svart. 
Nedan är en tabell på de flesta färgerna: 
Om ni ska ta hexa koden för färgen måste ni lägga till en # innan koden. 
 

Färgnamn Hexakod Färgnamn Hexakod Färgnamn Hexakod 

AliceBlue eff7ff Gray52 7a7777 MistyRose fde1dd 

AntiqueWhite f9e8d2 Gray53 7c7979 MistyRose2 ead0cc 

AntiqueWhite1 feedd6 Gray54 807d7c MistyRose3 c6afac 

AntiqueWhite2 ebdbc5 Gray55 82807e MistyRose4 806f6c 

AntiqueWhite3 c8b9a6 Gray56 858381 moccasin fde0ac 

AntiqueWhite4 817468 Gray57 878583 NavajoWhite fddaa3 

Aquamarine 43b7ba Gray58 8b8987 NavajoWhite2 eac995 

aquamarine1 87fdce Gray59 8d8b89 NavajoWhite3 c7aa7d 

aquamarine2 7deabe Gray60 8f8e8d NavajoWhite4 806a4b 

aquamarine3 69c69f Gray61 939190 Navy 150567 

aquamarine4 417c64 Gray62 959492 OldLace fcf3e2 

Azure efffff Gray63 999795 OliveDrab 658017 

azure2 deecec Gray64 9a9998 OliveDrab1 c3fb17 
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azure3 bcc7c7 Gray65 9e9c9b OliveDrab2 b5e917 

azure4 7a7d7d Gray66 a09f9d OliveDrab3 99c517 

Beige f5f3d7 Gray67 a3a2a0 OliveDrab4 617c17 

Bisque fde0bc Gray68 a5a4a3 Orange f87a17 

Bisque2 ead0ae Gray69 a9a8a6 orange1 fa9b17 

Bisque3 c7af92 Gray70 acaba9 orange2 e78e17 

Bisque4 816e59 Gray71 aeadac orange3 c57717 

Black 000000 Gray72 b1b1af orange4 7f4817 

BlanchedAlmond fee8c6 Gray73 b3b3b1 OrangeRed f63817 

Blue 0000ff Gray74 b7b6b4 OrangeRed2 e43117 

blue1 1535ff Gray75 b9b8b6 OrangeRed3 c22817 

blue2 1531ec Gray76 bcbbba OrangeRed4 7e0517 

blue3 1528c7 Gray77 bebebc Orchid e57ded 

blue4 151b7e Gray78 c1c1bf orchid1 f67dfa 

BlueViolet 7931df Gray79 c3c4c2 orchid2 e473e7 

Brown 980517 Gray80 c7c7c5 orchid3 c160c3 

brown1 f63526 Gray81 cacac9 orchid4 7d387c 

brown2 e42d17 Gray82 cccccb PaleGoldenrod ede49e 

brown3 c22217 Gray83 d0cfcf PaleGreen 79d867 

burlywood1 fcce8e Gray84 d2d2d1 PaleGreen1 a0fc8d 

burlywood2 eabe83 Gray85 d5d5d4 PaleGreen2 94e981 

burlywood3 c6a06d Gray86 d7d7d7 PaleGreen3 7dc56c 

burlywood4 806341 Gray87 dbdbd9 PaleGreen4 4e7c41 

CadetBlue 578693 Gray88 dddddc PaleTurquoise aeebec 

CadetBlue1 99f3ff Gray89 e0e0e0 PaleTurquoise1 bcfeff 

CadetBlue2 8ee2ec Gray90 e2e3e1 PaleTurquoise2 adebec 

CadetBlue3 77bfc7 Gray91 e5e6e4 PaleTurquoise3 92c7c7 

CadetBlue4 4c787e Gray92 e8e9e8 PaleTurquoise4 5e7d7e 
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chartreuse 8afb17 Gray93 ebebea PaleVioletRed d16587 

chartreuse2 7fe817 Gray94 eeeeee PaleVioletRed1 f778a1 

chartreuse3 6cc417 Gray95 f0f1f0 PaleVioletRed2 e56e94 

chartreuse4 437c17 Gray96 f4f4f3 PaleVioletRed3 c25a7c 

chocolate c85a17 Gray97 f6f6f5 PaleVioletRed4 7e354d 

Coral f76541 Gray98 f9f9fa PapayaWhip feeccf 

coral2 e55b3c Gray99 fbfbfb PeachPuff fcd5b0 

coral3 c34a2c Green 00ff00 PeachPuff2 eac5a3 

coral4 7e2817 green1 5ffb17 PeachPuff3 c6a688 

CornflowerBlue 151b8d green2 59e817 PeachPuff4 806752 

cornsilk fff7d7 green3 4cc417 peru c57726 

cornsilk2 ece5c6 green4 347c17 Pink faafbe 

cornsilk3 c8c2a7 GreenYellow b1fb17 pink2 e7a1b0 

cornsilk4 817a68 honeydew f0feee pink3 c48793 

Cyan 00ffff honeydew2 deebdc pink4 7f525d 

cyan1 57feff honeydew3 bcc7b9 Plum b93b8f 

cyan2 50ebec honeydew4 7a7d74 plum1 f9b7ff 

cyan3 46c7c7 HotPink f660ab plum2 e6a9ec 

cyan4 307d7e HotPink1 f665ab plum3 c38ec7 

DarkGoldenrod af7817 HotPink2 e45e9d plum4 7e587e 

DarkGoldenrod1 fbb117 HotPink3 c25283 PowderBlue addce3 

DarkGoldenrod2 e8a317 HotPink4 7d2252 purple 8e35ef 

DarkGoldenrod3 c58917 IndianRed 5e2217 purple1 893bff 

DarkGoldenrod4 7f5217 IndianRed1 f75d59 purple2 7f38ec 

DarkGreen 254117 IndianRed2 e55451 purple3 6c2dc7 

DarkKhaki b7ad59 IndianRed3 c24641 purple4 461b7e 

DarkOliveGreen 4a4117 IndianRed4 7e2217 Red ff0000 

DarkOliveGreen1 ccfb5d ivory ffffee red1 f62217 
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DarkOliveGreen2 bce954 ivory2 ececdc red2 e41b17 

DarkOliveGreen3 a0c544 ivory3 c9c7b9 RosyBrown b38481 

DarkOliveGreen4 667c26 ivory4 817d74 RosyBrown1 fbbbb9 

DarkOrange f88017 Khaki ada96e RosyBrown2 e8adaa 

DarkOrange1 f87217 khaki1 fff380 RosyBrown3 c5908e 

DarkOrange2 e56717 khaki2 ede275 RosyBrown4 7f5a58 

DarkOrange3 c35617 khaki3 c9be62 RoyalBlue 2b60de 

DarkOrange4 7e3117 khaki4 827839 RoyalBlue1 306eff 

DarkOrchid 7d1b7e lavender e3e4fa RoyalBlue2 2b65ec 

DarkOrchid1 b041ff LavenderBlush fdeef4 RoyalBlue3 2554c7 

DarkOrchid2 a23bec LavenderBlush2 ebdde2 RoyalBlue4 15317e 

DarkOrchid3 8b31c7 LavenderBlush3 c8bbbe salmon1 f88158 

DarkOrchid4 571b7e LavenderBlush4 817679 salmon2 e67451 

DarkSalmon e18b6b LawnGreen 87f717 salmon3 c36241 

DarkSeaGreen 8bb381 LemonChiffon fff8c6 salmon4 7e3817 

DarkSeaGreen1 c3fdb8 LemonChiffon2 ece5b6 SandyBrown ee9a4d 

DarkSeaGreen2 b5eaaa LemonChiffon3 c9c299 SeaGreen 4e8975 

DarkSeaGreen3 99c68e LemonChiffon4 827b60 SeaGreen1 6afb92 

DarkSeaGreen4 617c58 LightBlue addfff SeaGreen2 64e986 

DarkSlateBlue 2b3856 LightBlue1 bdedff SeaGreen3 54c571 

DarkSlateGray 25383c LightBlue2 afdcec SeaGreen4 387c44 

DarkSlateGray1 9afeff LightBlue3 95b9c7 seashell fef3eb 

DarkSlateGray2 8eebec LightBlue4 5e767e seashell2 ebe2d9 

DarkSlateGray3 78c7c7 LightCoral e77471 seashell3 c8bfb6 

DarkSlateGray4 4c7d7e LightCyan e0ffff seashell4 817873 

DarkTurquoise 3b9c9c LightCyan2 cfecec Sienna 8a4117 

DarkViolet 842dce LightCyan3 afc7c7 sienna1 f87431 

DeepPink f52887 LightCyan4 717d7d sienna2 e66c2c 
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DeepPink2 e4287c LightGoldenrod ecd872 sienna3 c35817 

DeepPink3 c12267 LightGoldenrod1 ffe87c sienna4 7e3517 

DeepPink4 7d053f LightGoldenrod2 ecd672 SkyBlue 6698ff 

DeepSkyBlue 3bb9ff LightGoldenrod3 c8b560 SkyBlue1 82caff 

DeepSkyBlue2 38acec LightGoldenrod4 817339 SkyBlue2 79baec 

DeepSkyBlue3 3090c7 LightGoldenrodYellow faf8cc SkyBlue3 659ec7 

DeepSkyBlue4 25587e LightPink faafba SkyBlue4 41627e 

DimGray 463e41 LightPink1 f9a7b0 SlateBlue 737ca1 

DodgerBlue 1589ff LightPink2 e799a3 SlateBlue1 7369ff 

DodgerBlue2 157dec LightPink3 c48189 SlateBlue2 6960ec 

DodgerBlue3 1569c7 LightPink4 7f4e52 SlateBlue3 574ec7 

DodgerBlue4 153e7e LightSalmon f9966b SlateBlue4 342d7e 

Firebrick 800517 LightSalmon2 e78a61 SlateGray 657383 

firebrick1 f62817 LightSalmon3 c47451 SlateGray1 c2dfff 

firebrick2 e42217 LightSalmon4 7f462c SlateGray2 b4cfec 

firebrick3 c11b17 LightSeaGreen 3ea99f SlateGray3 98afc7 

FloralWhite fff9ee LightSkyBlue 82cafa SlateGray4 616d7e 

ForestGreen 4e9258 LightSkyBlue2 a0cfec snow fff9fa 

gainsboro d8d9d7 LightSkyBlue3 87afc7 snow2 ece7e6 

GhostWhite f7f7ff LightSkyBlue4 566d7e snow3 c8c4c2 

Gold d4a017 LightSlateBlue 736aff snow4 817c7b 

gold1 fdd017 LightSlateGray 6d7b8d SpringGreen 4aa02c 

gold2 eac117 LightSteelBlue 728fce SpringGreen1 5efb6e 

gold3 c7a317 LightSteelBlue1 c6deff SpringGreen2 57e964 

gold4 806517 LightSteelBlue2 b7ceec SpringGreen3 4cc552 

Goldenrod edda74 LightSteelBlue3 9aadc7 SpringGreen4 347c2c 

goldenrod1 fbb917 LightSteelBlue4 646d7e SteelBlue 4863a0 

goldenrod2 e9ab17 LightYellow fffedc SteelBlue1 5cb3ff 
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goldenrod3 c68e17 LightYellow2 edebcb SteelBlue2 56a5ec 

goldenrod4 805817 LightYellow3 c9c7aa SteelBlue3 488ac7 

Gray 736f6e LightYellow4 827d6b SteelBlue4 2b547e 

Gray0 150517 LimeGreen 41a317 Tan d8af79 

Gray100 ffffff linen f9eee2 tan1 fa9b3c 

Gray18 250517 Magenta ff00ff tan2 e78e35 

Gray21 2b1b17 magenta1 f43eff Thistle d2b9d3 

Gray23 302217 magenta2 e238ec thistle1 fcdfff 

Gray24 302226 magenta3 c031c7 thistle2 e9cfec 

Gray25 342826 Maroon 810541 thistle3 c6aec7 

Gray26 34282c maroon1 f535aa thistle4 806d7e 

Gray27 382d2c maroon2 e3319d tomato f75431 

Gray28 3b3131 maroon3 c12283 tomato2 e54c2c 

Gray29 3e3535 maroon4 7d0552 tomato3 c23e17 

Gray30 413839 MediumAquamarine 348781 Turquoise 43c6db 

Gray31 41383c MediumBlue 152dc6 turquoise1 52f3ff 

Gray32 463e3f MediumForestGreen 347235 turquoise2 4ee2ec 

Gray34 4a4344 MediumGoldenrod ccb954 turquoise3 43bfc7 

Gray35 4c4646 MediumOrchid b048b5 turquoise4 30787e 

Gray36 4e4848 MediumOrchid1 d462ff Violet 8d38c9 

Gray37 504a4b MediumOrchid2 c45aec VioletRed e9358a 

Gray38 544e4f MediumOrchid3 a74ac7 VioletRed1 f6358a 

Gray39 565051 MediumOrchid4 6a287e VioletRed2 e4317f 

Gray40 595454 MediumPurple 8467d7 VioletRed3 c12869 

Gray41 5c5858 MediumPurple1 9e7bff VioletRed4 7d0541 

Gray42 5f5a59 MediumPurple2 9172ec Wheat f3daa9 

Gray43 625d5d MediumPurple3 7a5dc7 wheat1 fee4b1 

Gray44 646060 MediumPurple4 4e387e wheat2 ebd3a3 
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Gray45 666362 MediumSeaGreen 306754 wheat3 c8b189 

Gray46 696565 MediumSlateBlue 5e5a80 wheat4 816f54 

Gray47 6d6968 MediumSpringGreen 348017 Yellow ffff00 

Gray48 6e6a6b MediumTurquoise 48cccd yellow1 fffc17 

Gray49 726e6d MediumVioletRed ca226b YellowGreen 52d017 

Gray50 747170 MidnightBlue 151b54   

Gray51 787473 MintCream f5fff9   

 

4.2.7 Kombinering av flera taggar 
Ni kan även kombinera flera olika taggar: 
T ex: <font size=4 color=black><b><i> Kombination </i></b></font> ger Kombination 
på hemsidan. Kom bara ihåg att den tag som ni startade sist ska vara den som ni avslutar först. 
 

4.3 Positionering och rad brytning mm 

4.3.1 Positionering 
Om ni vill centrera en text så gör ni så här: 
Starttaggen: <center> 
Sluttaggen: </center> 
<center> Denna text är centrerad</center> ser ut så här på hemsidan: 

Denna text är centrerad 

4.3.2 Rad brytning 
Vill ni bryta raden som ni skriver på (Enterslag) så gör ni så här: 
Starttaggen: <br> 
Sluttaggen: Det finns ingen slut tag till att göra en rad brytning, helt enkelt för att allt som står 
efter <br> kommer på en ny rad. 
Detta är en <br> rad brytning.  Ser ut så här på hemsidan: 
Detta är en  
Rad brytning. 

4.3.3 Lägga in en linje i texten 
Om ni vill lägga in en skiljelinje i texten gör ni så här: 
Starttaggen: <hr> 
Sluttaggen: Finns ingen här heller. 
Så här ser det ut <hr> om man använder sig av skiljelinjer. Resulterar i detta på hemsidan: 
Så här ser det ut 
Om man använder sig av skiljelinjer. 
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4.4  Listor 

4.4.1 Punktlista med cirklar 
För att skapa en punktlista så skriver ni in så här: 
<UL> 
<LI>Så här kan 
<LI>en tabell 
<LI>se ut! 
</UL> 
 
Såhär blir det på hemsidan: 

• Så här kan 
• en tabell 
• se ut 

 

4.4.2 Punktlista med rutor 
Koden för det ser ut så här: 
<UL TYPE=’square’> 
<LI>Så här kan 
<LI>en tabell 
<LI>se ut! 
</UL> 
 
Och såhär blir det på hemsidan: 

� Så här kan 
� en tabell 
� se ut 

 

4.4.3 Numrerad lista 
Koden ser ut så här: 
<OL 
<LI>Så här kan 
<LI>en tabell 
<LI>se ut! 
</UL> 
 
Och blir såhär på hemsidan: 

I. Så här kan 
II. en tabell 

III. se ut 
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4.4.4 Numrerad lista med romerska siffror 
Så här skriver ni om ni vill ha en lista med romerska siffror: 
<OL TYPE=’I’> 
<LI>Så här kan 
<LI>en tabell 
<LI>se ut! 
</UL> 
 
Och resultatet på hemsidan blir så här: 

I. Så här kan 
II. en tabell 

III. se ut 
 

5 Fil beskrivning 

5.1 Filer som rör alla som kommer till sidan 

5.1.1 dynamicbottom.html 
Ser till så att sidan huvudsidan hamnar i mitten av skärmen. Justerar så att den kommer lagom 
långt upp, d v s lägger in en lagom stor marginal under huvudsidan. 

5.1.2 dynamicleft.html 
Ser till så att sidan huvudsidan hamnar i mitten av skärmen. Justerar så att den kommer lagom 
långt ut från vänsterkanten, d v s lägger in en lagom stor marginal till vänster om huvudsidan. 
 

5.1.2 dynamicright.html 
Ser till så att sidan huvudsidan hamnar i mitten av skärmen. Justerar så att den kommer lagom 
långt ut från högerkanten, d v s lägger in en lagom stor marginal till höger om huvudsidan. 
 

5.1.4 dynamicrop.html 
Ser till så att sidan huvudsidan hamnar i mitten av skärmen. Justerar så att den kommer lagom 
långt ner, d v s lägger in en lagom stor marginal ovanför huvudsidan. 
 

5.1.5 style.css  
Här ligger alla definitioner och bestämmelser som avgör hur saker och ting ska se ut på sidan 
t.ex. definitioner på text, tabeller, menyer och bilder. Tack vare den här filen så slipper man 
ändra alla filer, då räcker det att man ändrar i denna så påverkar det hela Web sidan. Ser också 
till att sidan ser likadan ut så att alla rubriker är likadana o s v. 
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5.2. Filer som bara rör ”ej inloggade” 

5.2.1 index.php 
Detta är det yttre framesetet. Den här filen bestämmer hur själva huvud ramarna ska se ut. D v 
s dynamicrop.html, dynamicbottom.html, dynamicleft.html, dynamicright.html och själva 
huvudframesetet. 
 

5.2.2 Login/registrering.php 
Det här är sidan som kunderna registrerar sig på. Här anger de sina personuppgifter som 
skickas till databasen. När de har gjort det så kan de logga in som kunder och börja handla på 
sidan.  
 

5.2.3 ejinloggad/aktiviteter/info.php 
Här får de se information om specifika aktiviteter. Nämligen den aktivitet som de klickade på 
när de listade de aktiviteter som finns i databasen. Alltså den hämtar ut all information som 
finns i databasen om just den aktiviteten. 
 

5.2.4 ejinloggad/aktiviteter/lista.php 
Här listas alla aktiviteter som finns i databasen. Den information som visas om varje aktivitet 
är namnet på aktiviteten och vilket datum som aktiviteten sker. Här kan användaren klicka på 
aktiviteterna och få mer information. Man skickas då vidare till 
ejinloggad/aktiviteter/info.php. aktiviteterna är uppdelade på gamla och kommande. 
 

5.2.5 ejinloggad/kronikor/info.php 
Här visas information om specifika krönikor. De krönikor som användaren har valt att få reda 
på mer information om i ejinloggad/kronikor/lista.php. Den plockar ut all information som 
finns i databasen om krönikan. 
 

5.2.6 ejinloggad/kronikor/lista.php 
Här listas alla krönikor som finns i databasen. Den visar all information om den senaste 
krönikan automatiskt, men man kan även välja att lista alla krönikor. Då får man fram namn 
och datum om krönikorna. Klickar man på en krönika så får man reda på mer information. 
 

5.2.7 ejinloggad/mainframe/mainbottom.htm 
Är en del av den orangea ramen som omger sidan. Det enda den här sidan gör är att se till så 
att den nedre delen av ramen syns. 
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5.2.8 ejinloggad/mainframe/bottomleft.html 
Är en del av den orangea ramen som omger sidan. Det enda den här sidan gör, är att se till så 
att det nedre vänstra hörnet av ramen syns. 
 

5.2.9 ejinloggad/mainframe/bottomright.html 
Är en del av den orangea ramen som omger sidan. Det enda den här sidan gör är att se till så 
att det nedre högra hörnet av ramen syns. 
 

5.2.10 ejinloggad/mainframe/ebutik.php 
Detta är startsidan för E-butiken, alltså vad som syns när man klickar på E-butiken i 
huvudmenyn. Här finns en bild och lite information om E-butiken. Informationen hämtas från 
databasen. 
 

5.2.11 ejinloggad/mainframe/left.html 
Är en del av den orangea ramen som omger sidan. Det enda den här sidan gör är att se till så 
att den vänstra delen av ramen syns. 
 

5.2.12 ejinloggad/mainframe/lillameny.html 
Detta är själva huvudmenyn. Här finns länkar till Butiken, Krönikor, Aktiviteter, Grandpa 
tipsar, Nyhetsbrev och E-butiken. När man klickar på dessa länkar så skickas värdet vidare till 
antingen ejinloggad/mainframe/menu.php eller menu2.php och de avgör vad som ska visas 
beroende på vilken länk man klickade på. Eller rättare sagt, man skickar med en action till 
varje länk och det är den som avgör vad som ska visas. 

5.2.13 ejinloggad/mainframe/main.php 
Detta är själva startsidan som man ser när man kommer till hemsidan. Här finns en bild, lite 
text och öppettider. Här finns även två länkar, den första är om man vill skicka mail till er och 
den andra går till ejinloggad/mainframe/mapp.html och visar var butiken finns på en karta. 
 

5.2.14 ejinloggad/mainframe/mainindex.php 
Detta är det inre framesetet, d v s den orangea ramen som syns mitt i skärmen. Denna fil 
bestämmer hur stora alla fönster ska vara och var de ska befinna sig i förhållande till varandra.  
 

5.2.15 ejinloggad/mainframe/mapp.htm 
Hit kommer man om man klickar på ”Osäker på vägen…” länken på 
ejinloggad/mainframe/main.php sidan. Det enda som finns på den här sidan är en karta med 
en vägbeskrivning till eran butik. 
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5.2.16 ejinloggad/mainframe/menu.php 
En av filerna som används till undermenyn. Den här filen skickar dig vidare om du har klickat 
på någon av länkarna i huvudmenyn. Antingen så öppnar den upp en ny undermeny till 
vänster på sidan eller så öppnar den en ny sida i mitten av skärmen innanför den orangea 
ramen. 
 

5.2.17 ejinloggad/mainframe/menu2.php 
Hit kommer man om man har klickat på ngn av länkar under E-butiken i undermenyn till 
vänster. Den här filen bestämmer vad som ska visas på sidan. Antingen om man klickar på 
kläder, accessoarer, böcker eller inredning. Eller om man klickar på någon av deras 
undermenyer. 
 

5.2.18 ejinloggad/mainframe/right.html 
Är en del av den orangea ramen som omger sidan. Det enda den här sidan gör, är att se till så 
att den högra delen av ramen syns. 
 

5.2.19 ejinloggad/mainframe/whiteundermenu.php 
Är den sidan som visas under undermenyn. Det är här som du kan ange dina login uppgifter 
(e-mail och lösenord), klicka dig vidare till registreringen eller till glömt lösen sidan. 
 

5.2.20 ejinloggad/mainframe/top.html 
Är en del av den orangea ramen som omger sidan. Det enda den här sidan gör, är att se till så 
att den övre delen av ramen syns 
 

5.2.21 ejinloggad/mainframe/topleft.html 
Är en del av den orangea ramen som omger sidan. Det enda den här sidan gör, är att se till så 
att det övre vänstra hörnet av ramen syns 
 

5.2.22 ejinloggad/mainframe/topright.html 
Är en del av den orangea ramen som omger sidan. Det enda den här sidan gör, är att se till så 
att det övre högra hörnet av ramen syns. 
 

5.2.23 ejinloggad/Nyhetsbrev/nyhetsbrev.php 
Hit kommer man om man har klickat på nyhetsbrev länken i huvudmenyn. Här kan man 
anmäla sig till erat nyhetsbrev. Här finns också en bild och lite information om nyhetsbrevs 
tjänsten. 
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5.2.24 ejinloggad/Tips/info.php 
Här visas all information om ett visst tips som ni har lagt in i databasen. Vilket tips som visas 
avgörs av vilken de klickade på i listningen av alla tips i ejinloggad/Tips/lista.php. 
 

5.2.25 ejinloggad/Tips/lista.php 
Hit kommer man om man klickade på Grandpa tipsar länken i huvudmenyn. Här finns en bild 
och lite information om tips tjänsten. Här listas också alla tips som finns inlagda av er i 
databasen. 
 

5.2.26 ejinloggad/upload/lista.php 
Här listas alla varor som finns i en viss typ. Vilken typ av varor som visas avgörs av vilken 
länk som klickades på i undermenyn för E-butiken. Alltså, man måste först klicka på E-
butiken i huvudmenyn och sen klicka på ngn av länkarna i undermenyn. Sen kan användaren 
klicka på ngn av varorna som listas för att komma till en sida med mera information. För det 
som visas på den här sidan är bara en liten bild, namnet och priset på varan.  
 

5.2.27 ejinloggad/upload/storbild.php 
Här visas en större bild på varan. Hit kommer man om man har klickat på bilden som visas på 
varuinfo sidan. D v s först måste man klicka på E-butiken i huvudmenyn, klicka på en varutyp 
i undermenyn, klicka på en vara i listningen som visas då och sen klicka på bilden på den 
sidan. 
 

5.2.28 ejinloggad/upload/varuinfo.php 
Här visas all information om en specifik vara. Nämligen den varan som man klickade på i 
listningen av alla varor. 
 

5.3 Filer som bara rör ”kunder”  
För att användaren ska kunna se dessa sidor så måste han vara inloggad som client (kund) är 
han inte det så skickas han vidare. Om han inte är inloggad alls så skickas han tillbaka till ej 
inloggads hemsida och om han är inloggad som admin så skickas han tillbaka till admins 
hemsida. Detta gör det omöjligt för användaren att skriva in en adress till en undersida som 
han inte har behörighet att titta på. 
 

5.3.1 Clientindex.php 
Själva huvudframesetet, ser till att det inre framesetet (den orangea) ramen hamnar i mitten av 
skärmen.  
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5.3.2 Login/glomtlosen.php 
En sida som gör det möjligt för kunden att få tillbaka sitt borttappade lösenord. Kunden 
skriver in sin e-mail och därefter kollar sidan i Login databasen, hämtar kundens lösenord och 
skickar det till hans/hennes e-mail som finns registrerad i databasen också. 
 

5.3.3 Login/login.php 
Sidan som login försöket skickas till. Här kollas e-mail i Login databasen för att se att 
användaren skrev in rätt lösenord och att han är behörig att logga in. Om han är behörig så 
kollar skriptet om han redan har en kundvagn skapad, har han det så slängs den befintliga 
kundvagnen och sedan skapas det en ny kundvagn. Har han inte redan en kundvagn så skapas 
det en ny. Sen laddas mainframe/clientindex.php och han kan börja handla eller vad det är han 
vill göra. Om han skriver in fel login uppgifter eller om han inte är registrerad så skickas han 
tillbaka till login sidan. 
 

5.3.4 Login/logout.php 
Den sida som avslutar sessionen när användaren klickar på logout knappen. Det är det enda 
som händer/finns på denna sidan. 
 

5.3.5 Client/Aktiviteter/lista.php 
En sida som visar en bild och lite allmän text om aktiviteter. Här listas också alla aktiviteter 
som finns inlagda i databasen. Aktiviteterna är uppdelade på gamla och nya aktiviteter. Den 
information som listas om varje aktivitet är namn och datum som aktiviteten sker. 
Användaren kan klicka på varje aktivitet, och öppnar då sidan Client/Aktiviteter/info.php där 
mer information listas. 
 

5.3.6 Client/Aktiviteter/info.php 
Här listas all information om en specifik aktivitet. Den aktivitet som användaren klickade på i 
listningen på förra sidan. Det som visas är namn, datum, en bild på aktiviteten och en 
kommentar/beskrivning på aktiviteten. 
 

5.3.7 Client/Kronikor/lista.php 
Det som kommer upp är en bild, lite text allmänt om krönikor. All information om den 
senaste krönikan listas också. Sen kan man välja att lista alla krönikor som finns i databasen. 
Den information som visas om varje krönika är namn och datum. Sen kan användaren klicka 
sig vidare för att se mer information om en specifik krönika. 
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5.3.8 Client/Kronikor/info.php 
Här visas all information som finns lagrad om en specifik krönika. Det som visas är en bild, 
namnet på krönikan (den som har skrivit krönikan), datumet då krönikan skrevs och själva 
krönikan. 
 

5.3.9 Client/mainframe/bottomleft.php 
Det enda den här sidan gör, är att den ser till att det nedre vänstra hörnet av den orangea 
ramen syns. 
 

5.3.10 Client/mainframe/bottomright.php 
Det enda den här sidan gör, är att den ser till att det nedre högra hörnet av den orangea ramen 
syns. 
 

5.3.11 Client/mainframe/ebutik.php 
Detta är startsidan för E-butiken. Det som visas mitt i fönstret när användaren har klickat på 
E-butiken i huvudmenyn. Det som visas är en bild och lite text till höger om bilden. Texten är 
en kort beskrivning om E-butiken. 
 

5.3.12 Client/mainframe/left.php 
Det enda den här sidan gör, är att den ser till att den vänstra delen av den orangea ramen syns. 
 

5.3.13 Client/mainframe/lillameny.php 
Detta är själva huvudmenyn på sidan. Här kan användaren välja att klicka vidare till 
startsidan, aktiviteter, krönikor, Grandpa tipsar, nyhetsbrev och kundvagnen. Värdet på 
länkarna skickas till Client/mainframe/menu.php och menu2.php som avgör vad som ska 
visas, baserat på värdet på länken. Vissa av länkarna öppnar upp en undermeny till vänster, 
andra visar ny information i huvudfönstret. 
 

5.3.14 Client/mainframe/main.php 
Detta är startsidan som visas när användaren surfar in på eran hemsida. Här finns en bild, lite 
information om var ni finns och vilka öppettider ni har. Här finns också två länkar. Den första 
heter ”Osäker på vägen…” och tar besökaren till en karta som visar var ni finns och den andra 
heter ”[Kontakta oss]”. Klickar användaren på den länken så kan de skicka ett mail till er. 
 

5.3.15 Client/mainframe/mainbottom.php 
Det enda den här sidan gör, är att den ser till att den nedre delen av den orangea ramen syns. 
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5.3.16 Client/mainframe/mainindex.php 
Denna fil är det inre framesetet. Den bestämmer hur sidorna ska befinna sig till varandra. 
Avgör hur stora de ska synas på skärmen och var de ska befinna sig. 
 

5.3.17 Client/mainframe/mapp.php 
Det enda som finns på den här sidan är en karta över en liten del av Stockholm som visar var 
er butik finns. Hit kommer man om man klickade på ”Osäker på vägen…” länken på 
startsidan. 
 

5.3.18 Client/mainframe/menu.php 
En av filerna som används till undermenyn. Den här filen skickar dig vidare om du har klickat 
på någon av länkarna i huvudmenyn. Antingen så öppnar den upp en ny undermeny till 
vänster på sidan eller så öppnar den en ny sida i mitten av skärmen innanför den orangea 
ramen. 
 

5.3.18 Client/mainframe/menu2.php 
Hit kommer man om man har klickat på ngn av länkar under E-Butiken i undermenyn till 
vänster. Den här filen bestämmer vad som ska visas på sidan. Antingen om man klickar på 
kläder, accessoarer, böcker eller inredning. Eller om man klickar på någon av deras 
undermenyer. 
 

5.3.19 Client/mainframe/right.php 
Det enda den här sidan gör är att den ser till att den högra delen av den orangea ramen syns. 
 

5.3.20 Client/mainframe/top.php 
Det enda den här sidan gör är att den ser till att den övre delen av den orangea ramen syns. 
 

5.3.21 Client/mainframe/topleft.php 
Det enda den här sidan gör är att den ser till att det övre vänstra hörnet av den orangea ramen 
syns. 
 

5.3.22 Client/mainframe/topright.php 
Det enda den här sidan gör är att den ser till att det övre högra hörnet av den orangea ramen 
syns. 
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5.3.23 Client/mainframe/undermenu.php 
Det fönstret som är under huvudmenyn men över inloggnings rutan. Ritar upp den nedre delen 
av undermeny delen av den orangea ramen. 
 

5.3.24 Client/mainframe/updateyou.php 
Här kan användaren ändra sina uppgifter som finns registrerade i databasen. All information 
listas i separata textrutor, där han kan skriva in ny information. När han trycker på 
”Uppdatera” knappen så ändras informationen om honom i Login databasen. Hit kommer 
användaren om han klickar på ”[Uppdatera din info]” länken som finns längst ner till vänster 
ovanför logout knappen. 
 

5.3.25 Client/mainframe/whiteundermenu.php 
Detta är själva Login sidan. Här visas en länk som heter ”[Uppdatera din info]” som tar 
användaren till Client/mainframe/updateyou.php. Under länken så visas vem som är inloggad. 
Användarens e-mail är det som visas. Under det så finns det en logout knapp som anropar 
Login/logout.php och som loggar ut användaren om han klickar på knappen. 
 

5.3.26 Client/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev.php 
Här finns en bild och lite text allmänt om nyhetsbrev tjänsten. Här kan också kunden anmäla 
sig till nyhetsbrevet. Kunden kommer till denna sida om de har klickat på Nyhetsbrev i 
huvudmenyn. 
 

5.3.27 Client/Tips/lista.php 
Hit kommer kunden om han har klickat på Grandpa tipsar i huvudmenyn. Det som finns på 
sidan är en bild, lite information om ”Grandpa tipsar” och en listning på alla tips som är 
inlagda i databasen av er. Den information som listas om varje tips är Namn och datum. Om 
kunden vill ha mer information om ett tips så klickar han på det i listningen. Då kommer han 
till Client/Tips/info.php. 
 

5.3.2. Client/Tips/info.php 
Här visas mer information om tipset som kunden klickade på i Client/Tips/lista.php. Här finns 
en bild, namnet på tipset, datumet och lite kommentarer/information om tipset. 
 

5.3.29 Client/upload/storbild.php 
En större bild på varan som kunden har valt att titta på. 

5.3.30 Client/upload/bekraftelse.php 
För att komma hit så måste kunden först klicka Kundvagnen och sen på ”[Beställ]” länken 
längst ner till höger. Det som visas på den här sidan är en listning på alla de varor som kunden 
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vill köpa. Kunden få se namnet på varan, priset, hur många han ska köpa, vilken storlek och 
vilken färg. Sen visas också totalsumman för hela beställningen. Under den listningen så visas 
all information om kunden som finns i databasen, så att han kan se så att alla uppgifter är 
riktiga. Sen visas information om hur mycket postförskottet är och den totala summan efter 
det att postförskottet har lagts till. Sen visas erat köpeavtal, det som gäller när man handlar 
från er. För att kunna bekräfta ordern så måste man kryssa i en ruta för att bekräfta 
köpeavtalet, annars går det inte att skicka iväg beställningen. När allt är klart så skickas 
beställningen till er via mail, och ett kontroll mail till kunden. 
 

5.3.31 Client/upload/borttagen.php 
Hit kommer kunden om den har valt att ta bort en vara från kundvagnen. Antingen i 
Client/upload/bekräftelse.php eller kundvagn.php. Kunden får se namnet, priset, antal, storlek 
och färgen på den vara han har valt att ta bort. Under den informationen finns en länk som 
heter ”[Tillbaka till kundvagnen]” och som tar kunden tillbaka till kundvagnen. 
 

5.3.32 Client/upload/kundvagn.php 
Hit kommer kunden om han har klickat på Kundvagnen länken i huvudmenyn. Här listas alla 
varor som han har lagt till i kundvagnen. Det som visas om är namn, pris, storlek, färg och 
antal. Det finns även en Ta bort länk där kunden kan ta bort vald vara från kundvagnen. Under 
alltihop så visas totalsumman för alla varor. 

5.3.33 Client/upload/lista.php 
Här listas alla varor av en genre. Vilken genre som listas beror på vad kunde har valt att kolla 
på. Han kanske har valt Jackor i undermenyn till vänster och då är det jackor som visas. Man 
får se en liten bild på varan, namnet och priset på varan. Vill han ha mer information eller 
beställa så får han klicka på varan. 

5.3.34 Client/upload/varuinfo.php 
Här visas all information som finns lagrad i databasen om en vara. Här finns även 3 textrutor 
där kunden kan skriva in vilken storlek, vilken färg och hur många som han vill beställa. 
Under allt så finns det en beställ knapp. Klickar kunden på den så läggs varan till i 
kundvagnen.  

5.4 Filer som bara rör ”administratörer” 

5.4.1 adminindex.php 
Detta är det yttre framesetet. Vilket ser till att huvudramen (den orangea ramen) hamnar i 
mitten av skärmen. 
 
5.4.2 Admin/Aktiviteter/aktiviteter.php 
Hit kommer ni om ni har klickat på aktiviteter i huvudmenyn och sen på lägg till i 
undermenyn. Här kan ni lägga till nya aktiviteter i databasen. Ni laddar upp en bild, skriver in 
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namnet på aktiviteten och bilden, vilket datum som aktiviteten sker och lite information om 
aktiviteten. Sen klickar ni bara på lägg till så uppdateras databasen. 
 

5.4.3 Admin/Aktiviteter/delete.php 
Hit skickas ni utan att ni märker det när ni klickar på ”[Radera]” länken på den sidan med 
information om en aktivitet (Admin/Aktiviteter/info.php). Det enda den här sidan gör är att 
radera vald aktivitet från databasen. 
 

5.4.4 Admin/Aktiviteter/info.php 
Här visas all information som finns om en specifik aktivitet, här finns också en Radera länk 
om ni vill ta bort aktiviteten. Hit kommer ni om ni har klickat på aktiviteten i listningen av 
alla aktiviteter. 
 

5.4.5 Admin/Aktiviteter/lista.php 
Hit kommer ni om ni har klickat på Aktiviteter länken i huvudmenyn. Här finns en bild, lite 
information om aktiviteter och en listning av aktiviteterna. Först listas alla kommande 
aktiviteter och om ni klickar på gamla i undermenyn så listas alla gamla aktiviteter. Under 
texten så finns det en ”[Uppdatera]” länk, klickar ni på den så kommer ni till 
Admin/Aktiviteter/uploadtext.php 
 

5.4.6 Admin/Aktiviteter/updatetext.php 
Här kan ni uppdatera texten som finns på listningen av aktiviteter. Här finns en textruta med 
den gamla texten i, ändra den till den nya och klicka på att uppdatera knappen så ändras 
texten automatiskt. 
 

5.4.7 Admin/Kronikor/lista.php 
Hit kommer ni om ni klickar på Krönikor i huvudmenyn. Det som visas på den här sidan är en 
bild, lite text om krönikorna, en uppdatera länk under texten och sen så visas den senaste 
krönikan. Men ni kan även välja att lista alla krönikor som finns i databasen, detta gör ni 
genom att klicka på Alla i undermenyn. Det som visas om varje krönika då är namnet och 
datumet för krönikan. 
 

5.4.8 Admin/Kronikor/updatetext.php 
Hit kommer ni om ni klickar på Uppdatera text länken på listningen av krönikor. Här finns en 
textruta med den gamla texten där ni kan ändra till den nya texten. När ni har skrivit in den 
nya texten så klickar ni bara på uppdatera knappen så ändras texten på sidan. 
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5.4.9 Admin/Kronikor/kronikor.php 
Hit kommer ni om ni klickar på krönikor i huvudmenyn och sen lägg till i undermenyn. Här 
kan ni lägga in nya krönikor. Ni laddar upp en bild, skriver in namnet på krönikan och bilden, 
och skriver in datum och lite information om krönikan. 
 

5.4.10 Admin/Kronikor/info.php 
Här visas all information om en specifik krönika. Vilken krönika som visas beror på vilken 
som ni valde att klicka på i listningen. Här finns även en radera knapp som gör det möjligt för 
er att ta bort en specifik krönika. 
 

5.4.11 Admin/Kronikor/delete.php 
Den här filen tar bort en krönika. Nämligen den krönika som ni var inne och kollade på när ni 
klickade på radera länken. 
 

5.4.12 Admin/mainframe/bottomleft.php 
Det enda den här sidan gör är att den ser till att det nedre vänstra hörnet av den orangea ramen 
syns. 
 

5.4.13 Admin/mainframe/bottomright.php 
Det enda den här sidan gör är att den ser till att det nedre högra hörnet av den orangea ramen 
syns. 
 

5.4.14 Admin/mainframe/ebutik.php 
Detta är startsidan för E-butiken. Hit kommer no om ni har klickat på E-butiken i 
huvudmenyn. Här finns en bild, lite text och en Uppdatera Text länk under texten. Om ni vill 
uppdatera texten så klickar ni på den länken så kommer ni till en sida där ni kan uppdatera 
den. 
 

5.4.15 Admin/mainframe/left.php 
Det enda den här sidan gör är att den ser till att den vänstra delen av den orangea ramen syns. 
 

5.4.16 Admin/mainframe/lillameny.php 
Detta är huvudmenyn längst ner på sedan. Här finns länkar till startsidan, aktiviteter, krönikor, 
Grandpa tipsar, Nyhetsbrev och E-butiken. Värdet på länkarna skickas till 
Admin/mainframe/menu.php och menu2.php som avgör vilken sida som ska visas. 
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5.4.17 Admin/mainframe/main.php 
Detta är startsidan som visas i mitten av ramen när ni kommer till sidan. Här finns en bild till 
vänster, lite text om eran butik allmänt och era öppettider och två länkar. Den första som heter 
”Osäker på vägen…” tar er till en karta som visar var er butik finns och den andra som heter 
”[Uppdatera text]” tar er till en sida där ni kan uppdatera texten på startsidan. 
 

5.4.18 Admin/mainframe/mainbottom.php 
Det enda den här sidan gör är att den ser till att den nedre delen av den orangea ramen syns. 
 

5.4.19 Admin/mainframe/mainindex.php 
Detta är det inre framesetet (den orangea ramen). Denna filen ser till att alla undersidor och 
delsidor har rätt proportioner och är på rätt plats.  
 

5.4.20 Admin/mainframe/mapp.php 
Det enda som finns på den här sidan är en karta som visar hur man tar sig till eran butik. Till 
denna sida kommer man om man klickade på ”Osäker på vägen…” länken som finns på 
startsidan.  
 

5.4.21 Admin/mainframe/menu.php 
En av filerna som används till undermenyn. Den här filen skickar dig vidare om du har klickat 
på någon av länkarna i huvudmenyn. Antingen så öppnar den upp en ny undermeny till 
vänster på sidan eller så öppnar den en ny sida i mitten av skärmen innanför den orangea 
ramen. 
 

5.4.22 Admin/mainframe/menu2.php 
Hit kommer man om man har klickat på ngn av länkar under E-Butiken i undermenyn till 
vänster. Den här filen bestämmer vad som ska visas på sidan. Antingen om man klickar på 
kläder, accessoarer, böcker eller inredning. Eller om man klickar på någon av deras 
undermenyer. 
 

5.4.23 Admin/mainframe/right.php 
Det enda den här sidan gör är att den ser till att den högra delen av den orangea ramen syns. 
 

5.4.24 Admin/mainframe/top.php 
Det enda den här sidan gör är att den ser till att den övre delen av den orangea ramen syns. 
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5.4.25 Admin/mainframe/topleft.php 
Det enda den här sidan gör är att den ser till att det övre vänstra hörnet av den orangea ramen 
syns. 
 

5.4.26 Admin/mainframe/topright.php 
Det enda den här sidan gör är att den ser till att det övre högra hörnet av den orangea ramen 
syns. 
 

5.4.27 Admin/mainframe/undermenu.php 
Det enda den här filen gör är att se till att den nedre delen av den orangea ramen, där 
undermenyn finns, syns. 

5.4.28 Admin/mainframe/updatebutik.php 
Hit kommer ni om ni har valt att uppdatera texten som finns på E-butikens startsida. Här finns 
en textruta med den gamla texten, där kan ni skriva in den nya texten och sen trycka på 
Uppdatera knappen för att ändra texten på sidan. 

5.4.29 Admin/mainframe/updatestart.php 
Hit kommer ni om ni har klickat på ”[Uppdatera text]” på startsidan. Här finns tre textrutor 
med den gamla texten. Den första textrutan är för rubriken, den andra är för information om 
butiken och den tredje är för era öppettider. Skriv in den nya texten och tryck på uppdatera 
knappen så ändras texten. 
 

5.4.30 Admin/mainframe/whiteundermenu.php 
Detta är den vita rutan under undermenyn. Här finns två länkar. Den första heter 
”[Kundlista]” och listar alla registrerade kunder, den andra heter ”[Registrera]” och där kan ni 
lägga till nya kunder eller administratörer. Under det så visas vem som är inloggad och under 
det så finns en logout knapp som loggar ut er om ni klickar på den. 
 

5.4.31 Admin/Nyhetsbrev/lista.php 
Den här filen listar alla som är registrerade för erat nyhetsbrev.  
 

5.4.32 Admin/Nyhetsbrev/nyhetsbrev.php 
På denna sida så finns det en bild till vänster, lite text allmänt om nyhetsbrevstjänsten till 
höger om bilden och en Uppdatera Text under texten. Under detta så finns det en textruta där 
man kan skriva in sin e-mail för att anmäla sig till nyhetsbrevet. 
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5.4.33 Admin/Nyhetsbrev/updatetext.php 
Hit kommer ni om ni klickar på ”[Uppdatera text]” länken på sidan med nyhetsbrevet. Här 
finns en textruta med den gamla texten där ni kan skriva in den nya texten. Sen är det bara att 
klicka på Uppdatera knappen så ändras texten automatiskt. 
 

5.4.34 Admin/Tips/lista.php 
Hit kommer ni om ni har klickat på Grandpa Tipsar i huvudmenyn. Här finns en bild, lite text 
och en uppdatera text länk. Under detta så listas alla tips som finns inlagda i databasen. Den 
information som visas om varje tips är namn och datum.  
 

5.4.35 Admin/Tips/updatetext.php 
Här kan ni ändra texten på sidan. Det finns en textruta som visar den gamla texten, där kan ni 
skriva in den nya texten och sen är det bara att klicka på att uppdatera knappen.  
 

5.4.36 Admin/Tips/info.php 
Hit kommer ni om ni har valt att klicka på ett av tipsen i listningen. Här visas all information 
som finns lagrad i databasen om just det tipset. Här finns även en Radera länk som gör det 
möjligt för er att ta bort ett tips från databasen. 
 

5.4.37 Admin/Tips/delete.php 
Det är den här filen som tar bort tipset från databasen. Det är inget som syns på skärmen utan 
det sköts automatiskt. 
 

5.4.38 Admin/Tips/tips.php 
Här kan ni lägga in nya tips. Ni får ladda upp en bild, skriva in namnet på tipset och bilden, 
skriva in datum och information om tipset. Ni kommer hit om ni klickar på lägg till i 
undermenyn. 
 

5.4.39 Admin/upload/delete.php 
Den här filen tar bort varor från eran butik. 
 

5.4.40 Admin/upload/fileupload.php 
Här kan ni lägga till nya varor. Ni får ladda upp en bild på varan, skriva in namnet på varan 
och bilden, ange vilken typ, pris, vikt och kommentar för varan. Sen är det bara att trycka på 
lägg till knappen. 
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5.4.41 Admin/upload/kopes.php 
Här kan ni ändra erat köpeavtal. Det gamla köpeavtalet kommer fram i en textruta, byt ut det 
mot erat nya köpeavtal och klicka på att uppdatera knappen så är det klart. 
 

5.4.42 Admin/upload/lista.php 
Här listas alla varor av en genre. Vilken genre som listas beror på vad kunde har valt att kolla 
på. Han kanske har valt Jackor i undermenyn till vänster och då är det jackor som visas. Man 
får se en liten bild på varan, namnet och priset på varan. Vill ni ha mer information eller 
beställa så får han klicka på varan. Här finns även en Uppdatera Text länk. 
 

5.4.43 Admin/upload/varuinfo.php 
Här visas all information som finns lagrad i databasen om en vara. Här finns även en radera 
länk. Klicka på den om ni vill ta bort varan från erat sortiment. 
 

5.4.44 Admin/upload/storbild.php 
En större bild på varan som ni har valt att titta på. 
 

5.4.45 Admin/upload/update.php 
Här kan ni ändra texten som finns på den sida där varorna listas. 
 

5.4.46 Login/lista.php 
Här listas alla kunder och administratörer som finns registrerade hos er. Det finns även en 
radera länk vid varje registrerad användare. Klicka på den om ni vill ta bort användaren från 
er databas. 
 

5.4.47 Login/updatetext.php 
Här kan ni ändra texten som finns på att registrera kund sidan. Ändra texten i textrutan och 
klicka på uppdatera knappen så är det klart. 
 

5.4.48 Login/registrera.php 
Här kan ni lägga till nya kunder eller administratörer i er databas. Skriv in deras uppgifter och 
tryck på lägg till knappen så är de inlagda.
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