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Abstract 

Abstract 
Axel Spetz  Ltd is a traditional company that operate a hardware store in Falköping. 
The company has earlier market itself in the local news paper but realized the 
advantage of using internet as a tool in the marketing. The idea was to create a 
function in their homepage similar to what you can find in the online marketplace 
www.Blocket.se. This function would help the company to market its items. 

The formulation of their needs and what has been the base for this project was: How 
do you create an advanced publishing function that is easy to use? 

In the beginning of the project a theoretical study in the areas: databases, SQL, .NET 
and Visual Studio was made. The reason of why I chose those subjects  was because I 
wanted to learn more in these areas.   

During the development in the previous mentioned techniques, representatives from 
the company were involved to be able to response to the progress. The project resulted 
in two parts: 

 A password-protected administration area, where employees can publish 
items, manage items and categories and change the store’s opening hours. 

 The company’s homepage where a visitor can read about current offers, 
browse among the published items, contact the company and get information 
about the company. 

All the coding has been made with the final users in thought. A number of error 
controls has been installed to make sure that no errors will come up. Instead, the 
controls will show a text that explains what the user must do different. This is mainly 
used when something should be saved or deleted from the database. 
 
During the final weeks of the project the homepage was published and the company 
started to use it immediately in its marketing. I think this proofs that the project was 
successful.  
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Axel Spetz AB är ett anrikt företag som driver en järnhandel i Falköping. Företaget 
har tidigare använt sig av marknadsföring i lokaltidningen men insåg fördelen med att 
använda Internet som verktyg. Deras idé var en ”Blocket.se”-liknande funktion på 
deras hemsida som skulle göra det möjligt för dem att marknadsföra artiklar. 
 
Formuleringen på deras behov och det som legat till grunden för detta projekt var: 
Hur tillverkar man en avancerad publiceringsfunktion som är lätt att använda? 
 
Inledningsvis gjordes en teoretisk studie inom områdena databaser, SQL, .NET och 
Visual Studio. Valet föll så här eftersom det var områden jag ville lära mig mer om. 
  
Under utvecklingsarbetet i ovan nämnda tekniker hölls en tät kontakt med 
representanter från företag för att de snabbt skulle kunna ge respons på arbetet. 
Projektet resulterade i två olika saker:  
 
 En lösenordsskyddad administrationsdel där all administration såsom 

publicering av artiklar, hantering av artiklar och kategorier, 
intresseanmälningar, ändring av öppettider m.m. kan skötas på ett enkelt sätt.  

 Företagets hemsida där besökare kan ta del av aktuella erbjudanden, bläddra 
bland artiklar, kontakta företaget, läsa företagsinformation, lämna 
intresseanmälningar på artiklar m.m. 

 
All programmering har gjorts med slutanvändarna, dvs. anställda på företaget och 
besökare på hemsidan i åtanke. Ett antal felkontroller både färdiga och 
egentillverkade har använts för att se till att fel inte uppstår i arbetet med databasen. 
Istället för ”riktiga” felmeddelanden visas förklarande texter om vad som måste 
åtgärdas. 
 
I projektets slutskede så lanserades Axel Spetz nya hemsida och den började direkt 
användas som ett verktyg i företagets marknadsföring. Jag anser att det är ett bra bevis 
på att projektet var lyckat. 
 
 
 

Nyckelord 
Visual Studio 2005 
Microsoft Access 
SQL 
ASP.NET 
Systemutveckling
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Inledning 

1 Inledning 
1.1 Problembeskrivning 
 
Axel Spetz & Co är ett familjeföretag som driver en järnaffär i Falköping. Företaget är 
störst i sin genre och välkänt hos allmänheten i Falköpingsområdet. Detta beror 
mycket på företagets anor som går att spåra hela 125 år bakåt i tiden. Detta gör  
Axel Spetz & Co till en av Sveriges äldsta järnaffärer. 
 
Trots sin historia behöver företaget marknadsföra sig. Idag sker marknadsföringen 
främst genom annonser i lokaltidningen. Senaste året har företaget satt in annonser på 
Internetsidan www.Blocket.se och fått mycket bra resultat i form av fler sålda varor.  
 
Efter de goda resultaten med annonser på Blocket.se så vill företaget börja 
marknadsföra sina varor på sin egen hemsida. Den nuvarande hemsidan är enkel och 
uppdateras inte särskilt ofta, mycket p.g.a. tidsbrist. Det företaget behöver är en 
funktion som gör att de enkelt kan publicera artikelinformation och artikelbilder på 
hemsidan utan att behöva kunskaper i HTML. 
 
Idag handlar företaget en hel del med begagnade artiklar. Mestadels handlar det om 
jaktvapen och gräsklippare men ibland får man även in ovanliga saker som traktorer 
och dragkärror i inbyte. Dessa begagnade enheter som inte har någon naturlig plats i 
butiken skulle med fördel kunna marknadsföras på hemsidan. 
 

1.2 Frågeställning 
 
Hur tillverkar man en avancerad publiceringsfunktion som är lätt att använda? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att göra det enkelt för Axel Spetz att marknadsföra 
artiklar på sin hemsida. Ett resultat av detta blir förhoppningsvis ökad försäljning och 
fler nöjda kunder. 
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1.4 Kravspecifikation 
Axel Spetz har följande önskemål om funktionalitet: 

− Information och bilder på artiklar ska på ett enkelt sätt kunna publiceras på 
hemsidan av företaget 

− Kunden ska kunna få upp text och bild om en utvald artikel. 
− Kunden ska kunna söka bland alla inlagda artiklar 
− Kunden ska kunna lämna intresseanmälan på en artikel 
− Kunden ska kunna skriva ut information om en artikel 
− När en artikel är såld ska den enkelt kunna raderas från hemsidan. 
− Artiklarna ska kunna delas in i olika kategorier och de ska kunna 

administreras av företaget 
− Artiklar som ingår i kampanjer ska kunna väljas att visas på startsidan 
− Företaget ska kunna ge kunder information vid speciella tillfällen t.ex. då 

öppettiderna ändras. 

1.5 Avgränsningar 
Tyngdpunkten i arbetet kommer att ligga på funktionaliteten i den tidigare nämnda 
publiceringsfunktionen. Sekundärt kommer utformningen och utseendet av de övriga 
delarna av webbplatsen. 
 

1.6 Rapportens disposition 

Teoretisk bakgrund 
Rapportens första del redogör för den teoretiska bakgrund som examensarbetet bygger 
på. Först beskrivs hur en relationsdatabas är uppbyggd. Därefter följer en beskrivning 
av språken SQL och ASP. Sist beskrivs databashanteraren Microsoft Access och 
.NET-teknologin.   

Genomförande 
I kapitlet Genomförande beskrivs steg för steg hur utvecklingen fortskred från 
planering till färdig produkt. 

Resultat 
 I Resultat-delen presenteras det färdiga resultatet och i vilken grad målen har 
uppnåtts.  

Slutsats 
I detta kapitel ges kommentarer och personliga reflektioner om resultatet. 

Referenser 
Hänvisningar till de källor som låg till grund för examensarbetet. 

Sökord 
Hänvisar till nyckelord i rapporten. 

Bilagor 
I detta avsnitt finns de bilagor som är relaterade till rapporten.
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Teoretisk bakgrund 

2 Teoretisk bakgrund 
2.1 Databaser 
 
En databas är en strukturerad samling information som lagras och bearbetas med hjälp 
av dator. Med strukturerad menas att det som lagras i databasen ska relatera till 
varandra. Att lagra information om höjdhoppsresultat i Olympiska Spelen och 
oljepriser i världen tillsammans innebär alltså inte att det är en databas. Skulle 
däremot information om ett företags försäljning, orderstock, råvarubeställningar och 
anställda lagras tillsammans, då skulle det vara en databas.  
 
Den enklaste formen av en databas är en s.k. platt databas. Det är en textfil där all data 
är listad på rad men med en avgränsare mellan varje post. Det kan se ut så här: 
 
Kundnummer, Fornamn, Efternamn, E-post, Telefonnummer| 001, Johan, Wigholm, 
wigholm@hotmail.com, 0515-33602| 002, Anna, Eriksson, anna_j@yahoo.com, 
0500-15644  
 
Det är svårt att få en bra överblick när all data ligger ihop på detta sätt. Speciellt om 
datamängden är stor. Det är även svårt att söka efter en viss post när databasen har 
denna konstruktion. [1] 
 
Om det t.ex. ska gå att söka i en databas och på sikt bygga ut den så är det bättre att 
använda en relationsdatabas. Ett populärt verktyg för att konstruera relationsdatabaser 
är Microsoft Access. 

2.1.1 Relationsdatabaser 

Den vanligaste formen av databas är en s.k. relationsdatabas. Den typen av databas är 
uppbyggd av ett antal tabeller som lagrar information. De olika tabellerna kopplas 
ihop med s.k. relationer för att knyta ihop sammanhörande information.  
 
En tabell i en databas motsvarar en viss del av databasen. T.ex. kan en databas i ett 
företag ha tabeller vid namn Artikel, Kund, Order etc. Varje tabell lagrar en viss 
informationskategori. 
 
En tabell består av kolumner och rader. En kolumn kallas fält och en rad kallas post. 
Varje fält lagrar en viss typ av information som definieras av den datatyp fältet har. 
Varje post är unik och innehåller identifierare och egenskaper. En identifierare ska 
identifiera en viss post i tabellen. Bra exempel på fält som kan identifiera poster är 
personnummer, fakturanummer och kundnummer. En annan benämning för 
identifierare är nyckel. De övriga fält som inte identifierar posten kallas egenskaper. 
[2, s. 278]  
 
I exemplet i Figur 1 syns tabellen ”Kund”. Det är samma data som finns i den s.k. 
platta databasen som tidigare nämnts. Denna tabell i relationsdatabasen ger en mycket 
bättre översikt av data än vad den platta databasen gör. Kundnummer är identifierare 
och Fornamn, Efternamn, E-post och Telefonnummer är egenskaper.  
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 Kundnummer Fornamn Efternamn Epost Telefonnummer
001 Johan Wigholm wigholm@hotmail.com 0515-33602 
002 Anna  Eriksson anna_j@yahoo.com 0500-15644 

Figur 1 Kund-tabellen 

2.1.2 Relationer 

Vitsen med relationsdatabaser är bland annat att slippa dubbellagring. För att 
tydliggöra hur relationsdatabaser fungerar har vi följande exempel. [3] 
 
En bilhandlare har en databas över sina bilar, kunder, fakturor m.m. Tabellen i  
Figur 1 är bilhandlarens kundregister. Varje bil finns i databasen och när den är såld 
vill bilhandlaren spara information om vem som köpte bilen. Bilhandlaren skulle 
kunna lagra information om köparen i samma tabell där bilarna är lagrade. En del av 
kunderna är dock stamkunder och köper ofta bilar av bilhandlaren. 
 
 Skulle kunduppgifterna lagras tillsammans med bilinformationen skulle 
stamkundernas information lagras varje gång de köpte en bil vilket skulle vara 
onödigt och minneskrävande.  
 
Lösningen är att lagra kunder i en separat tabell och sedan från bil-tabellen (Figur 2) 
hänvisa till kund-tabellen. I den ses den främmande nyckeln ”Kundnummer” som 
refererar till kund-tabellen där kunden kan identifieras med hjälp av kundnumret. 
Tabellerna ”Kund” och ”Bil” har därmed en relation.  
  
Bilnummer Regnr Tillverkare Pris Kundnummer 
122 MLK157 Nissan 75 000 002 
123 EBE757 Volvo 35 000 002 
124 ROZ007 Volvo 65 000 001 

Figur 2 Bil-tabellen 

 
Relationer mellan tabeller kan vara av olika tre olika typer. 
 
1:1, En till en. I denna relation finns det för varje post i en tabell en motsvarande post 
i den andra tabellen i relationen. Oftast kan denna relation slås ihop till en tabell vilket 
gör att relationen är ovanlig. 
1:N, En till många. Denna relation innebär att en post i en tabell kan ha en eller 
många relaterade poster i en eller flera tabeller.  
N:N, Många till många. Här kan många poster i en tabell vara relaterade till många 
poster i en annan tabell. En N:N relation är inte tillåten och istället skapas en 
mellanliggande tabell med de båda tabellernas primärnycklar som sekundärnycklar. 
 
I Figur 3 visas relationen i exemplet med bilhandlaren. En kund kan ha en relation till 
en eller flera bilar.  
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Teoretisk bakgrund 

 
Figur 3 Relation mellan Bil och Kund 

 

2.1.3 Normalisering  

Relationsdatabaser har en stor fördel då det är möjligt att konstruera dem så att de inte 
innehåller någon redundans (dubbellagring) vilket tidigare påvisats. För att förhindra 
dubbellagring finns det en arbetsmetod som kallas normalisering och som stödjer sig 
på de tre normalformerna. När de tre stegen är avklarade har förhoppningsvis en bra 
och minnessnål databas skapats. 
 
Första normalformen (1 NF) 

Definition: En relation är på 1NF om dess termer är odelbara och uppträder endast 
en gång.  
 
Enklare förklarat så betyder 1NF att varje ruta (cell) i en tabell bara får innehålla ett 
värde. T.ex. om telefonnummer ska lagras i en tabell så får inte både 
hemtelefonnummer och mobiltelefonnummer lagras i samma cell. Dessa två måste 
delas upp i två separata fält för att 1NF ska uppfyllas. [2, s.280] 
 
Andra normalformen (2NF) 
Definition: En relation är på 2NF om den är på 1NF och varje attribut (egenskap) 
beror på hela nyckeln 
 
En relation tillhör 2NF om varje egenskap är beroende av hela nyckeln. Information 
som inte är beroende av nyckeln ska lagras i en annan tabell. T.ex så är följande 
exempel inte på 2NF. [2, s.282] 
 
DELTAGARE: Personnr Kursnr Kursnamn Start  
 
”Start” är beroende av både ”Kursnr”och ”Personnr” dvs. hela nyckeln. Kursnamn 
kan relateras via ”Kursnr” men kursnamnet ändras inte varje gång en ny deltagare 
(nytt Persnr) läggs till. Kursnamnet är således inte beroende av hela nyckeln. Därför 
bör en ny tabell med ”Kurser” skapas och lösningen blir då så här: 
 
DELTAGARE: Personnr ↑Kursnr Start 
KURSER: Kursnr Kursnamn 
 
 2NF är nu uppfylld. 
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Tredje normalformen (3NF) 
Definition: En relation är i 3NF om den är på 2NF och ingen egenskap är transitivt 
beroende av nyckelbegreppet. [2, s.283] 

 
Med detta menas att ett attribut inte får identifiera ett annat attribut. Ett klassiskt 
exempel på transitivt beroende är: 
 
FAKTURA: Fakturanummer Kundnummer Kundnamn Fakturadatum 
 
Kundnamn kan härledas från Fakturanummer samt från Kundnummer. Alltså är 
Kundnamn transitivt beroende av nyckeln, Fakturanummer. Relationen sönderdelas 
istället så här: 
 
FAKTURA: Fakturanummer ↑Kundnummer Fakturadatum 
KUND: Kundnummer Kundnamn 
 
Symbolen ↑ som syns ovan visar att ”Kundnummer” fungerar som nyckel i en annan 
tabell dvs. i KUND-tabellen. 
 
3NF är nu uppfylld. 
 
 

2.2 SQL 
 
SQL (Structured Query Language) är ett standardspråk för relationsdatabaser.  
 
SQL skapades i slutet av 1970-talet av IBM. Det var under utvecklingen av ett 
relationsdatabashanteringssystem, DB2 som språket skapades. Sedan mitten av 1980-
talet är SQL standardspråk för access och ändring av databaser i både ANSI 
(American National Institute) och ISO (International Standards Organisation). [4, s.3] 
 
Eftersom SQL är ett standardspråk fungerar det med de flesta databasprogram. De 
vanligaste databasprogrammen på marknaden är: Microsoft Access, DB2, Informix, 
MS SQL Server, Oracle, MySQL och Sybase. [5] 
 
Många av databasprogrammen har egna tillägg till SQL-språket vilket medför att allt 
som fungerar i ett program nödvändigtvis inte fungerar i ett annat. Standarden kräver 
dock att de vanligaste kommandona fungerar. Dessa är: 
 

− SELECT  Väljer ut data från en databas 
− INSERT Lägger till data i en databas  
− UPDATE Ändrar befintlig data i en databas 
− DELETE Raderar data i en databas 
 

 
SQL är och har alltid varit ett ickeprocedurorienterat språk. Detta innebär att språket 
beskriver vad som ska hämtas, raderas eller läggas till och inte hur det ska utföras. 
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2.2.1 SELECT 

SELECT-kommandot är grundstenen i databashantering och är det kommando som 
används mest. Uttrycket används för att definiera vad som ska väljas ut från databasen 
och kombineras med FROM för att definiera från vilken tabell data ska hämtas. Vi 
kan med SELECT-kommandot hämta en specifik tabell, kolumn eller rad. Det går 
även definiera hur informationen ska vara sorterad. [4, s.20] 

 

Följande SQL-sats väljer ut alla efternamn från tabellen PersonalRegister och sorterar 
dem i bokstavsordning: 

 

SELECT Efternamn FROM PersonalRegister ORDER BY Efternamn 

 

Med en Asterix-symbol (*) kan alla fält från en tabell väljas ut. Följande SQL-sats 
väljer hela innehållet av tabellen Personalregister: 

 

SELECT * FROM PersonalRegister 

 

För att specificera vad som ska väljas ut kan WHERE användas. Om ett urval ska 
göras för att visa de poster ur personalregistret där förnamnet Anders förekommer blir 
utseendet på SQL-satsen så här: 

 

SELECT * FROM PersonalRegister WHERE Fornamn=’Anders’  

2.2.2 INSERT 

Att lägga till data i en databas innebär att en ny post skapas i en tabell. Kommandot är 
dels INSERT INTO där tabellen som data ska läggas in i och eventuellt i vilka 
kolumner data ska sparas i definieras. Detta efterföljs av VALUES där de nya värdena 
som ska läggas till definieras. [4, s.154] 
 
Värdena läggs in i kolumner i den ordning som definieras i första parentesen efter 
INSERT INTO. Därför är det viktigt att värdena efter VALUES står i rätt ordning. 
Det är också viktigt att de värden som läggs in är av samma datatyp som de kolumner 
de ska läggas till i. Om t.ex. Kolumnen Personnummer är definierat som ett tal i 
databasen så kan inte en textsträng läggas in på den minnesplatsen.  
 
 INSERT INTO PersonalRegister (Fornamn, Efternamn, Personnummer, Arbetsplats) 
VALUES (’Johan’, ’Wigholm’, ’821210-6056’, ’Kontoret’) 
 
Detta resulterar i en ny post i tabellen PersonalRegister som synes i Figur 4. I fallet 
med PersonalRegister så identifieras varje post med hjälp av ett anställningsnummer 
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som läggs till automatiskt när en ny post skapas i tabellen. Anställningsnummer är en 
s.k. ”räknare” som kommer förklaras mer ingående i avsnittet om Microsoft Access. 
 
Anstallningsnummer Fornamn Efternamn Personnummer Arbetsplats 
1 Johan Wigholm 821210-6056 Kontoret 

Figur 4 Ny post i tabellen PersonalRegister 

  

2.2.3 UPDATE 

UPDATE används för att radera gammal data i databasen och ersätta den med ny. 
Skillnaden mot INSERT-kommandot är att en ny post inte skapas utan att en gammal 
istället modifieras. 

 
UPDATE efterföljs av namnet på den tabell som ska ändras. Sedan används SET för 
att definiera vad som ska ändras samt de nya värdena. WHERE-kommandot används 
för att definiera vilken post som ska ändras. [4, s.161] 
 
UPDATE PersonalRegister SET Arbetsplats=’Lagret’ WHERE 
Anstallningsnummer=’1’    
 
Denna SQL-sats ändrar arbetsplats från ”Kontoret” till ”Lagret” för den anställde i 
personalregistret med anställningsnummer lika med ett. Resultatet syns i Figur 5  
 
Anstallningsnummer Fornamn Efternamn Personnummer Arbetsplats 
1 Johan Wigholm 821210-6056 Lagret 

Figur 5 Uppdatering av tabellen PersonalRegister 

 

2.2.4 DELETE 

DELETE är ett kraftfullt SQL-uttryck som permanent tar bort innehåll i en tabell. 
Med uttrycket kan enstaka rader, flera rader eller alla rader tas bort från en tabell. 
Kontentan är att DELETE tar bort hela poster på en gång. [4, s.164] 

 
DELETE FROM anger från vilken tabell data ska raderas. För att specificera vad som 
ska raderas så används WHERE. Följande sats tar bort posten innehållande den person 
som har anställningsnummer 1. 
 
DELETE FROM PersonalRegister WHERE Anställningsnummer=’1’ 
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2.3 Microsoft Access 
Microsoft Access är ett verktyg för att utveckla relationsdatabaser. De grundläggande 
komponenterna i programmet är:  
 
Tabeller, Relationer, Frågor, Formulär, Rapporter, Sidor, Makron och moduler 

2.3.1 Tabeller 

Grundstenen för en databas är tabeller. Tabellen består av rader och kolumner. Varje 
rad motsvarar en enskild post i tabellen och varje kolumn motsvarar ett fält i tabellen. 
 
Det finns en enkel guide att följa för att skapa tabeller. För användare som ska 
använda databasen mot Internet så är bäst att ha full kontroll över utvecklingen och då 
skapas tabeller bäst i ”Designläge” och ”Databladsläge”. [3, s.86] 
 
”Designläge” 
I ”Designläge” bestäms strukturen för tabellen. Där skapas de fält som ingår i tabellen 
och deras egenskaper väljs. Det anges också vilka datatyper de respektive fälten 
sparar. [3, s.259] 
 
De datatyper som finns är:  
 

− Text. Används för att lagra textsträngar innehållande tal och nummer max 
antal tecken är 255. 

− PM. Lagrar stora textmassor. Upp till 65 535 tecken. 
− Tal. Lagrar numerisk data. 
− Datum/Tid. Lagrar datum och klockslag. Födelsedatum lagras även här. 
− Valuta. Lagring här förhindrar att det blir avrundningsfel vid beräkningar.  
− Räknare. Ett skrivskyddat fält som bara används av Access. När en ny 

datapost skapas sätts automatiskt nästa värde i ordningsföljd eller ett 
slumpmässigt tal in. Räknare används ofta för identifiering av poster. 

− Ja/Nej. Ett fält med denna datatyp kan bara innehålla ett av två värden. T.ex. 
Ja/Nej eller True/False. Detta kallas booelsk data. 

− Active X-object. En typ av objekt som är av Active X-typ. T.ex. så kan bilder 
lagras i databasen med hjälp av den här datatypen.  

− Hyperlänk. Lagrar texten för en hyperlänkadress. Det kan t.ex. vara adresser 
till webbsidor, filer i nätverket eller ett objekt i en Access-databas.  

 
I ”Designläget” kan en beskrivning för fältet läggas in. Beskrivningen kan ge en 
fullständig förklaring för ändamålet med fältet och ge förståelse för den som tittar på 
tabellen i framtiden. Designläget visas i Figur 6. 
 
De olika datatyperna har alla olika egenskaper som kan ändras. Exempel på 
egenskaper är: 

− Fältstorlek. Här anges mängden data som går att skriva in i fältet. Det går t.ex. 
att begränsa t.ex. ett efternamn till 15 tecken.  

− Obligatorisk. Värdet kan vara Ja eller Nej. Är egenskapen satt till Ja och fältet 
tomt så kommer det ett meddelande som säger att ett värde krävs i fältet.  
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Figur 6 Tabellen ”Artikel” i designläge 

 
 
Databladsläge 
 
I Databladsläget visas tabellens poster i form av ett kalkylblad med de fält vi 
specificerat i ”designläget”. Det är här möjligt att lägga till, ändra och ta bort poster.   
 

 
 

Figur 7 Tabellen ”Artikel” i databladsläge 

2.3.2 Relationer 

En relation visar vilka tabeller som är relaterade till varandra. När två tabeller har en 
relation vet man att de har ett gemensamt nyckelvärde. De gemensamma 
nyckelvärdena kopplar ihop tabellerna. I Figur 8. Ser vi ett exempel på relationer från 
en fråga som tar fram underlag till en faktura. Tabellen ”Kund” identifieras av 
”Kundnummer”. ”Kundnummer” finns sedan med i tabellen ”Kundorder” och därmed 
är de bägge tabellerna ihopkopplade.  
 

 
Figur 8 Relationer mellan tabeller 
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2.3.3 Frågor 

En fråga används i en databas för att välja ut information. Det går även att använda 
frågor för att lägga till, ändra och radera poster i databasen. För att skapa en fråga 
används enklast designläget. De tabeller som ska ingå i frågan väljs inledningsvis ut. 
Sedan väljs den information ut som ska visas ur respektive tabell.  
 

 
Figur 9 Designläge för Fråga 

Användaren kan sedan se frågan i databladsläge då urvalet av frågan visas i ett 
datablad. Det går även välja att visa den SQL-sats som motsvarar frågan. Då Access 
skapar SQL-satsen som ofta kan bli väldigt långa så minskar chansen att det är fel i 
den. Det blir det enklare att koppla databasen mot en webbplats när vi låter Access 
skapa SQL-koden. [3, s.158] 
 
Ett exempel på en SQL-sats genererad av Access är den nedanstående frågan som gör 
ett urval där alla artiklar vars lagersaldo är mindre än tio visas. 
 
SELECT ARTIKEL.Artikelnummer, ARTIKEL.Artikelnamn, ARTIKEL.Kategori, 
ARTIKEL.Artikelinformation, ARTIKEL.Farg, ARTIKEL.Vikt, ARTIKEL.Matt, 
ARTIKEL.Artikelpris, ARTIKEL.Lagerplats, ARTIKEL.Lagersaldo, 
ARTIKEL.Leverantorsnummer FROM ARTIKEL WHERE 
(((ARTIKEL.Lagersaldo)<10)); 

2.3.4 Formulär 

Ett formulär kan byggas med textrutor och knappar så att det får ett Windows-
liknande utseende. Ett formulär kan visa en underliggande tabell eller en fråga. Vitsen 
med formulär är att förenkla arbetet med databasen och göra det lättare att lägga till, 
ändra och ta bort information. [3, s.116] 
 
I Figur 10 ses designläget för ett formulär som ska hantera kunduppgifter i ett företag. 
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Figur 10 Formulär i designläge 

2.3.5 Rapporter 

En rapport är ett sätt att presentera data ur databasen i utskriven form. Rapporten kan 
sedan skrivas ut eller skickas med e-post. Det går konstruera en rapport så att den bara 
visar information som är nödvändig ur databasen. T.ex. så kan en rapport konstrueras 
att presentera en faktura baserat på data från flera olika tabeller. [3, s.38] 
 
Precis som formulär så används en underliggande datakälla dvs. en tabell eller en 
fråga för att ta fram data som ska visas i rapporten.  

2.3.6 Sidor 

Utseendemässig och funktionellt liknar en sida tillverkad i Access ett formulär. 
Skillnaden är att en sida är ett HTML-dokument som kan visas och användas i en 
webbläsare. [3, s.389] 

2.3.7 Makron och Moduler 

Makron är användbart då det finns behov att själv styra hur programmet ska uppföra 
sig. Ett makro består av flera enkla instruktioner. Ett exempel på vad ett Makro kan 
utföra är att varje gång Access startas ska två specifika tabeller öppnas. Att använda 
makron sparar tid för den som ofta arbetar i Access. 
 
Moduler ger möjlighet för användaren att själv konstruera funktioner och procedurer 
som kan användas i Access. Det vanligaste programmeringsspråket som används är 
Visual Basic for Application (VBA) [3, s.40] 
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2.4 .NET 

2.4.1 Bakgrund 

 
.NET (uttalas dot-net) presenterades av Microsoft sommaren 2000 som nästa 
generations plattform för utveckling av mjukvara för Windows och Internet. .NET är 
ett samlingsnamn för mjukvaror som kopplar samman information, människor, system 
och enheter. Enligt Microsoft så kommer .NET bli lika betydande i datavärlden som 
operativsystemet Windows. 
 
 Microsoft definierar .NET så här: 
 
.NET-ramverket är en utvecklings- och körningsmiljö som tillåter olika programspråk 
att arbeta tillsammans för att skapa Windows-baserade applikationer som är lätta att 
bygga, hantera, deployera och integrera med andra system. [8] 

 
Det som gör .NET speciellt är att det är ett ramverk för utveckling av mjukvara där 
Internet är i fokus. Tidigare har utvecklare varit tvungna att ha stora kunskaper inom 
de olika operativsystemen för att kunna utveckla mjukvara som integreras med 
Internet. .NET är istället huvudsakligen konstruerat för att underlätta integrering 
mellan olika system med hjälp av Internet. 
 
Visionen med .NET är att göra det möjligt med globalt distribuerade system där 
funktioner på geografiskt olika platser vävs ihop till sammanhängande funktioner. Då 
allt från bärbara datorer till servrar kan vara ha applikationer baserade på .NET så kan 
de i stor utsträckning integreras.    
 
Användaren ska få möjlighet att utveckla enklare och snabbare och ska skriva mindre 
kod och återanvända mer. Detta är möjligt i .NET eftersom det finns bibliotek med 
funktioner som går att anropa och återanvända.  
 
En annan sak som gör det enklare att utveckla i .NET är att ramverket stödjer flera 
olika utvecklingsspråk vilket gör att användaren kan välja det språk som passar bäst. 
Totalt har .NET support för cirka 25 olika programmeringsspråk. Exempel på språk 
är: Visual Basic, C++, C#, Jscript, Perl m.fl. För att språken ska fungera i .NET så 
måste de uppfylla de specifikationer som finns i den s.k. CLS, Common Language 
Specification.  
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2.4.2 .NET arkitektur 

 
.NET är ett ramverk som täcker alla mjukvarunivåer från operativsystemet och upp. 
Utvecklade applikationer vävs in och skyddas från de regler som det operativsystem 
de körs på har. T.ex. så har en .NET-applikation egen fil- och minneshantering. 
Resultatet blir att .NET fungerar på alla operativsystem. Arkitekturen för .NET kan 
ses i Figur 11. 
 
. 

ASP.NET 
Web Services Web Forms 

 
Windows Forms 

.NET basklasser 
ADO.NET XML Säkerhet … 

CLR 

Figur 11 .NET arkitektur 

 
Ramverket startar nere vid minneshanteringen. Basen kallas CLR – Common 
Language Runtime. CLR är den miljö där kod skriven i .NET exekveras. Förutom 
exekveringen så står CLR för felhantering. CLR är motorn i .NET 
 
Nästa lager är de s.k. basklasserna för .NET. Här finns funktioner och procedurer som 
användaren kan anropa och använda. T.ex. finns ActiveX Data Objects, ADO.NET 
här. Det är en ofta använd Microsoft-teknik för att koppla applikationer mot datakällor 
som t.ex. databaser. 
 
I det översta lagret finns det tre möjligheter att konstruera användargränssnitt. Web 
Forms och Web Services som hör till ASP.NET samt Windows Forms.  
 
Web Services är komponenter som utför olika funktioner och som kan användas över 
Internet. Servicen kan finnas på en server placerad långtbort geografiskt sett men kan 
ändå anropas och användas. T.ex. så kan Stockholmsbörsen erbjuda en Web Service 
där de redovisar aktuella kurser. Om vi vill visa aktuella kurser så kan vi anropa den 
här funktionen från vår applikation.  
 
Web Forms är komponenter som ger en applikation ett grafiskt användargränssnitt 
t.ex. knappar och textrutor. En Web Form består av en HTML-del. som beskriver 
utseendet och en komponent-del som beskriver funktionaliteten. [9] 
 
Windows Forms innehåller traditionella Windows-komponenter och finns med i .NET 
för att det ska gå att konstruera delar av system som inte ska köras på Internet. 
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2.4.3 ASP 

 
ASP - Active Server Pages är en teknik skapad av Microsoft för att skapa avancerade 
dynamiska webbsidor. En dynamisk sida är en sida vars innehåll är föränderligt. T.ex. 
så kan en dynamisk sida gjord i ASP ändras online utan att sidan behöver ändras i en 
editor och laddas upp igen. Motsatsen till en dynamisk sida i ASP är en statisk 
HTML-sida där innehållet inte kan förändras efter att det laddats upp på en 
webbserver. 
 
ASP är ett s.k. serverskript där programkoden (ASP) körs på en webbserver. En 
besökare av en ASP-sida begär sidan från en webbserver som genererar en HTML-
sida utifrån ASP-koden och skickar den tillbaka till besökaren. Alla filer kodade med 
ASP har ändelsen *.asp. [6] 
 
Det mest negativa är att ASP-koden blandas med HTML-kod i en ASP-fil. Det som 
skiljer de olika språken är att ASP innesluts med <% och %>. Resultatet blir att det 
kan vara svårt att få en bra översikt när koden är blandad. Ju större och komplexare 
sidorna blir, ju svårare blir det att kontrollera koden. 
 
ASP är en bra teknik men är även en teknik som kräver mycket av användaren. Den 
senaste versionen är ASP 3.0 och det är även den sista. Istället lanserade Microsoft 
efterföljaren ASP.NET tillsammans med sin .NET-plattform 
 

ASP.NET   
 
ASP.NET är en helt ny programmeringsparadigm och ska inte ses som en fortsättning 
på ”gamla ASP”. Miljön för utvecklare har förbättrats inom en rad områden.[7, s.198] 
 
I ”gamla ASP” användes en variant av Visual Basic, VBScript. I ASP.NET är det 
möjligt att använda ”full” Visual Basic för att programmera. Det går även att använda 
de andra språken .NET ramverket stödjer. [7, s.201] 
 
Den viktigaste förbättringen är att kod och layout sparas separat. Detta kallas ”code 
behind” och går ut på att layouten i HTML sparas i en fil och koden kopplad till 
funktioner sparas i en annan.  
 
Om en fil vid namn Test skapas sparas layouten i en aspx-fil, Test.aspx. Från denna fil 
anropas sedan funktioner i filen Test.aspx.vb förutsatt att programmeringsspråket är 
Visual Basic. Skulle t.ex. programmeringsspråket C# användas blir filnamnet 
Test.aspx.cs. 
 
Kontentan av ”code behind” är att programmeringen blir mycket tydligare än förr då 
ASP var mixat med HTML.  
 
ASP kompileras till HTML-kod för att kunna visas i en webbläsare. Problemet är att 
HTML visas annorlunda i olika webbläsare. I ASP.NET finns det komponenter som 
känner av vilken webbläsare som används och som genererar en fil specifikt för 
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webbläsaren som används. Alltså fungerar applikationer i alla webbläsare och har 
även samma utseende. [7, s.200] 
 
Första gången en ASP.NET-fil körs på en server så kompileras filen och sparas som 
en .NET-klass i cache-minnet. Den versionen som finns i minnet kommer sedan 
användas vid liknande anrop. Ändringar av filen känns automatiskt av och klassen 
kompileras om och ersätter den gamla versionen i cache-minnet. I ”gamla ASP” 
kompilerades filen vid varje anrop vilket inte behöver göras i ASP.NET. Resultatet 
blir en snabbare applikation. [7, s.199] 
 

2.4.4 Webbkontroller i ASP.NET  

Det som gör .NET-teknologin så användbar är de färdiga funktioner och procedurer 
som användaren kan anropa och använda utan att själv behöva konstruera dem vilket 
självklart förenklar utvecklingsarbete. Dessa skulle kunna liknas vid halvfabrikat som 
användaren anropar anpassar efter sina egna behov. [10]  

Ett samlingsnamn för en färdig funktion som anropas är ”kontroll”. De mest 
användbara är de s.k. webbkontroller som används för att visa och behandla data. I 
.NET-arkitekturen (Figur 11) ligger webbkontroller under ”Web forms”.  

När en ASP-sida körs på en server så översätts de till HTML-sidor. Det samma gäller 
självklart webbkontroller på en ASP-sida. De översätts då till sin motsvarighet i 
HTML. T.ex så översätts en GridView till en Table. 

Då webbkontrollerna är grundstenarna inom designen av användargränssnitt så 
kommer de vanligaste och mest användbara att presenteras. Gemensamt för alla 
webbkontroller är att de har ett unikt id som gör att de kan identifieras. 

Label  
Den enklaste men kanske mest använda webbkontrollen i .NET. En label är enkelt 
förklarat en text som placeras någonstans i användargränssnittet. Till skillnad från 
statisk text så kan texten i en label ändras dynamiskt.   

TextBox 

En label är bra då data ska visas. Om användaren själv ska ha möjlighet att mata in 
någon form av data så kan en TextBox användas. En TextBox är ett textfält som det 
går att skriva i. Det går att ändra typen av textinmatning till t.e.x ”password”. Då visas 
den inmatade datan som asterixer istället för vanlig text. 

Button 

Knappar används mest för att verkställa operationer. Om t.ex. texten som en 
användare skrivit i en textbox ska sparas så kan det behövas en knapp som startar 
spar-funktionen.  
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GridView 

En GridView används när data ska visas i tabellform. GridView är efterföljaren till 
DataGrid. Skillnaderna ligger i att med en DataGrid så var användaren själv tvungen 
att skriva kod för att t.ex. sortera eller radera poster. De vanligaste operationerna finns 
nu istället inbyggda.  

Det vanligaste användningsområdet är att göra ett urval från en databas och sedan visa 
resultatet i en GridView. Det finns stora möjligheter att anpassa utseende och funktion 
efter behov. Färg, teckensnitt, kolumnrubrike är exempel på saker som går att 
anpassa.   

DataList 

Ett annat sätt att visa ett urval från en databas är med hjälp av en DataList. En 
DataList och DataGrid är lika varandra främst när det gäller att bindandet av en 
datakälla.  

DataList består av en mall med ett utseende. Mallen repeteras sedan när data från 
datakällan presenteras.  

DropDownList 

En DropDownList kan fyllas med data från en databas eller med statiska värden. 
Fördelen är att storleksmässigt så är den inte större än en textrad. Det är först när 
användaren klickar på den och den vecklas ut som den tar någon större plats. Detta är 
en vanligt förekommande metod för att på ett kompakt sätt ge användaren 
valmöjligheter. 

RequiredFieldValidator 

Vid arbete med databaser är det viktigt att textrutor inte lämnas tomma då s.k. null-
värden måste undvikas i databasen. Den här kontrollen kan kopplas till en textruta 
som den kontrollerar. Kontrollen aktiveras sedan av t.ex. en knapp eller en hyperlänk. 
Lämnas textrutan tom och användaren klickar på en knapp så visar kontrollen ett 
varningsmeddelande.  

2.4.5 MasterPages 

Ett väldigt användbart verktyg är s.k. MasterPages. Enkelt förklarat så är en 
Masterpage en stilmall som sedan andra sidor kan vara baserade på. MasterPages kom 
i ASP NET 2.0. En MasterPage innehåller alltså design av en sida. T.ex. så kan den 
innehålla menyer som alltid visas på en webbplats. Förutom designen så finns det s.k 
ContentPlaceHolders som är de områden där innehållet på de olika innehållssidorna 
visas. Innehållssidorna som är baserade på en MasterPage kan bara placera 
information i de områden som är definierade genom ContentPlaceHolders. När en 
sida körs så hämtar den upp designen från ”sin” MasterPage. Detta borgar för att 
designen är konsekvent på alla sidor som är kopplade till samma MasterPage.  
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ContentPlaceHolder

Figur 12  MasterPage 

I Figur 12 ses designläget av en MasterPage i Visual Studio 2005.   

2.4.6 Utvecklingsverktyg för .NET 

Visual Studio 
Utveckling i .NET görs bäst i Microsoft Visual Studio som är ett kraftfullt verktyg där 
alla fördelarna med .NET-teknologin kan utnyttjas. 
 
Den senaste versionen är Visual Studio 2005. I Figur 13 visas utseendet. Det positiva 
med denna version är att en server ingår i programmet som kan användas för att testa 
webbsidor. I tidigare versioner har inte någon server ingått och användaren har fått 
ordna detta själv. Det har varit svårt att göra i operativsystemet Microsoft XP Home 
Edition och användare har istället varit tvungna att använda XP Professional Edition 
för att kunna sätta upp en server.   
 
Det finns både nackdelar och fördelar med att .NET-tekniken är utvecklad av 
Microsoft. Det positiva är att det är en välarbetad teknik med stort stöd från många 
andra mjukvaror i datavärlden. Det negativa är att kostnaden. Visual Studio finns i 
några olika varianter och priset ligger runt 10 000 kronor per licens. Microsoft 
erbjuder dock en Express-version av Visual Studio .NET till privata användare som är 
gratis att använda under ett år.  
 
Det finns även ”open source”-varianter för att utveckla i .NET. ”Open source” betyder 
att användandet av dessa programvaror är gratis. Ett sådant alternativ är dotGNU-
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projektet som drivs för att ge alla tillgång till .NET-teknologin och för att förhindra att 
Microsoft får total kontroll över marknaden. [11] 
 

Gränssnitt i Visual Studio 
 Solution Explorer. Här ses alla filer som utgör projektet. 
 Properties. Alla objekt som används har namn och egenskaper som kan ändras 

här. 
 Arbetsflikar. Under utvecklingen kan flera olika delar av ett projekt vara 

öppna samtidigt. Via arbetsflikarna kan man navigera mellan de olika delarna. 
Väljs en fil med ändelsen .aspx så kan utseendet på sidan ändras medan en 
.vb-fil visar den Visual Basic kod som utgör funktionerna på sidan. 

 Arbetsytan. Det är här arbetet sker med applikationer sker. Arbetsytan är den 
centrala delen i Visual Studio.  

 Toolbox. Här finns de objekt som kan användas för att bygga ett gränssnitt. De 
olika komponenterna t.ex. knappar och textrutor dras enkelt ut till arbetsytan 
och placeras på lämpligt ställe. 

 Arbetsläge. När en *.aspx-fil är öppen kan arbetsläge väljas. Antingen har vi 
designläge som visas på bilden eller källkodsläge. Väljs källkodsläge så visas 
den HTML-kod som bygger upp utseendet. 

 
 
 

Toolbox Properties
Solution Explorer  

 
 

 

Arbetsflikar

 
ArbetslägeErrors Arbetsyta 

 

Figur 13 Visual Studio
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3 Genomförande 
3.1 Inledning 
I början av 2006 fick jag kontakt med Axel Spetz AB som driver en järnhandel i 
Falköping. Företaget var intresserat av att förbättra sin hemsida som inte uppdaterats 
på flera år.  

Jag träffade Patrik Lönnmyr och Johan Larsson som berättade om företaget och deras 
behov och önskemål med en ny hemsida. Jag berättade om mina kunskaper och vad 
jag kunde hjälpa företaget med. Tillsammans skrevs den kravspecifikation som finns i 
kapitel 1.1 och som legat till grund för hela projektet. 

Som det berättades i del 1.1 så behövde företaget ett tillvägagångssätt för att 
marknadsföra artiklar på Internet. Företaget efterlyste en ”Blocket-liknande” funktion 
som skulle vara en tillgång för företaget i marknadsföringen. Funktionen skulle vara 
enkel att använda för företagets anställda och skulle ge dem möjlighet att enkelt 
marknadsföra företagets artiklar på hemsidan.  

Under hela projektet har Johan Larsson fungerat som ett bollplank och gett snabb 
respons på utseende och funktioner i projektet. Samtidigt har en rad officiella träffar 
ägt rum då frågor och problem diskuterats med de andra anställda i företaget. 

3.2  Metodval 
I tidigare kurser på Ingenjörshögskolan har jag lärt mig grunderna i 
webbprogrammering i programmet Microsoft Visual Studio. Jag har även tidigare 
erfarenhet av att koppla en applikation mot en databas från Microsoft Access.  
En Access-databas lämpar sig väl när det är frågan om en databas med mindre 
informationsmängder vilket var fallet i detta projekt.   
 
För att snabbt komma igång med projektet så valde jag alltså mjukvara som jag 
tidigare hade viss erfarenhet ifrån. Jag hade tidigare jobbat i Visual Studio 2003 men 
valde nu Microsoft Visual Studio 2005 som innehöll en del funktioner som jag inte 
jobbat med tidigare. 
 

3.3 Design av databas 
Fördelen med en databashanterare som Microsoft Access är att det är enkelt och 
smidigt att bygga relationsdatabaser. I det här projektet kom dock inte Microsoft 
Access att sättas på några större prov. Databasen i projektet består nämligen av fem 
tabeller men endast tre av dem har enklare relationer vilket kan ses i Figur 14.  

Jag skapade fem tabeller i databasen för att tillgodose lagringsbehovet av data.  

För att kunna administrera företagets webbplats krävs godkänd inloggning med 
användarnamn och lösenord. Därför skapade jag en tabell vid namn Anvandare där 
användarnamn och lösenord lagras. 
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Fältnamn Datatyp 
User Text 
Password Text 

 

Artiklar är det centrala på företagets nya hemsida. Tabellen Artikel utformade jag efter 
de krav företaget hade på vilken artikelinformation som skulle kunna lagras. Jag valde 
att identifiera varje artikel med ett ArtikelID som är en ”räknare”. Varje gång en ny 
artikel läggs till så skapas ett nytt ArtikelID. Den kategori som är vald för en artikel är 
kopplad till tabellen Kategori. 

Fältnamn Datatyp 
ArtikelID Räknare 
ArtikelNamn Text 
ArtikelPris Tal 
ArtikelReferens Text 
ArtikelBeskrivning PM 
ArtikelDatum Text 
Kategori Text 
Kampanj Text 

 

För att skapa en enkel navigeringen på webbplatsen så ville jag använda mig av de 
olika artikelkategorierna. Jag skapade jag en tabell, Kategori där alla artikelkategorier 
lagras. Tabellen med kategorier kopplade jag ihop med Artikel-tabellen så att varje 
artikel tillhör en kategori. Jag gjorde detta för att kunna välja ut alla artiklar som 
hörde till en kategori.  

Fältnamn Datatyp 
Kategori Text 

 

Företaget uttryckte ett behov för att besökare skulle kunna lämna intresseanmälningar 
på artiklar. Jag löste detta genom att lagra kontaktinformation om personen som är 
intresserad i tabellen Intresse. För att företaget sedan ska kunna se vilken artikel som 
intresseanmälan gäller så lade jag till en plats i tabellen där ArtikelID lagras. 

Fältnamn Datatyp 
Intressenr Räknare 
Fornamn Text 
Efternamn Text 
Hemtelefon Text 
Mobiltelefon Text 
Epost Text 
ArtikelID Tal 

 

 

 

26 



Genomförande 

 

Jag ville göra det möjligt att lagra företagets öppettider och skapade tabellen Tider.  
Förutom öppettider skapade jag ett fält där ett meddelande kan sparas.  

Fältnamn Datatyp 
Oppettid Text 
Meddelande Text 

 

Relationerna i databasen är enkla. Varje Artikel tillhör en kategori. En kategori kan i 
sin tur innehålla många artiklar. 

Varje intresseanmälan är kopplat till en artikel för att det ska gå att se vad kunden är 
intresserad av. En artikel kan vara kopplad till flera olika intresseanmälningar.  

 

Figur 14 Relationer i databasen 

 

3.4 Användargränssnittet 

3.4.1 Struktur 

En naturlig struktur på projektet och webbplatsen var att göra en uppdelning i en 
intern och en publik del.  
 
Den interna delen är till för Axel Spetz anställda och är lösenordsskyddad. Där utförs 
all administration av webbplatsen såsom lägga till nya artiklar, ändra/radera befintliga 
artiklar, skapa/radera kategorier, administrera öppettider och läsa intresseanmälningar. 
 
Den publika delen är det som visas för en besökare på Axel Spetz hemsida. Där kan 
besökaren ta del av företagets aktuella erbjudanden, läsa företagsinformation, söka 
och bläddra bland företagets artiklar, göra en intresseanmälan på en artikel och 
kontakta företaget. 
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3.4.2 Design 

Det första jag gjorde var att tänka igenom utseendet på projektet och planera det 
genom att skapa en css-mall. En css-mall innehåller olika regler för utseendet på 
webbplatsen, t.ex. färg, storlek och typsnitt. (Se bilaga 1) 

Då Axel Spetz webbplats vänder sig till en stor publik måste designen vara så enkel så 
att ovana besökare inte bli avskräckta.  

 
Som teckensnitt valdes Arial då det är ett tydligt teckensnitt som är lätt att läsa på en 
dataskärm. Arial är en s.k. sans-serif som saknar de snirklar som t.ex. teckensnittet 
Times New Roman har. För att skapa ett enkelt användargränssnitt används tre 
textnivåer storleksmässigt.  
 
Bakgrunden är vit och brödtexten är svart för att skapa bra kontrast. Länkarna är 
traditionellt blåa för att besökaren enkelt ska se vad som går att klicka på. De knappar 
som finns är vita men med skuggor runt och syns tydligt. 
 
Designen av sidan är medvetet gjord ”luftig” för att besökare snabbt ska få en bra 
överblick. 

3.4.3 Navigering 

Enkelhet har eftersträvats i navigeringen. I den publika delen ligger huvudmenyn 
längst upp och i de fall som en undermeny existerar så ligger den till vänster. Detta 
följer de normer som används på Internet. I vissa fall finns även en ”bakåt-knapp”. E 
 
Eftersom sidan är uppbyggd med s.k. MasterPages dvs. att utseendet på alla sidor har 
en och samma bas så är designen och navigationen likadan på alla sidor.   

3.4.4 Felmeddelanden 

När data ska sparas i databasen så får inte s.k. ”null-värden” förekomma.. Ett ”null-
värde” är benämningen på när en cell i databasen inte innehåller någonting. Detta kan 
uppstå då en anställd vill skapa en ny artikel men glömt fylla i en textruta och sparar 
den tomma rutan till databasen. När sedan informationen ska hämtas från databasen så 
finns det ingen data att hämta och ett databasfel uppstår. 
 
För att förebygga att null-värden uppstår i databasen har jag använt mig av en 
felkontroll vid namn RequiredFieldValidator som känner av om en ruta inte är ifylld 
då användaren försöker spara. Är en ruta inte ifylld så visas ett varningsmeddelande 
som säger att rutan måste fyllas i.  
 
Ett av kraven inför projektet var att den nya sidan och dess funktioner skulle vara 
”enkel att använda”. Jag tror att användandet av många felkontroller resulterar i det. 
Målet med att använda felkontroller är att besökarna på hemsidan och de anställda på 
företaget aldrig ska behöva mötas av ett ”riktigt” felmeddelande. Istället ska de 
upplysas om att något är fel innan en operation utförs precis som när 
RequiredFieldValidator.  
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3.5 Sidor  

3.5.1 Interna sidor 

Admin.master 

För att förenkla arbetet i administrationsdelen så konstruerade jag en huvudmeny med 
de olika administrationsalternativen. Huvudmenyn placerades i en MasterPage, 
Admin.master som sedan de andra administrationssidornas utseende baseras på. 
Längst ner placerade jag en direktlänk till webbplatsen så att administratören snabbt 
kan kontrollera de ändringar som gjorts. 

I Figur 15 syns huvudmenyn för administrationsdelen och dess ContentPlaceHolder 
där innehållet på de olika sidorna visas.  

 

Figur 15 - Admin.master 

Admin.aspx 

Admin.aspx är den första sidan som en anställd som ska administrera Axel Spetz 
hemsida möts av. Eftersom man genom administrationsdelen kan påverka utseende 
och innehåll på företagets webbplats så ville jag att den skulle vara skyddad mot 
obehöriga. Därför konstruerade jag en inloggningsfunktion där användarnamn och 
lösenord måste anges för att användaren ska kunna komma vidare till 
administrationsdelen.  

Jag löste inloggningen genom att om användarnamn och lösenord är korrekta så 
tilldelas användaren en sessions-variabel, vilket enkelt förklarat är ett kontrollvärde. 
En sessions-variabel följer med användare så länge det aktuella fönstret är öppet.  Jag 
gjorde så att varje gång en av administrationsidorna laddas så kontrolleras det att 
sessions-varibeln är korrekt. Om inte så är fallet så skickas användaren till 
inloggningssidan Admin.aspx för att logga in. Med denna metod går det alltså inte att 
komma åt administrationssidorna utan att först logga in och få den korrekta sessions-
variabeln. 

För att testa användarnamn och lösenord skrev jag följande kod:  
If (skrivuser = user) And (skrivpassword = password) Then 
            Session("kod") = "c555ff44HKLOKd" 
            Server.Transfer("adminstart.aspx") 

 Else 
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I variablerna ”skrivuser” och ”skrivpassword” lagras de värden som användaren 
angett i textrutorna för användarnamn respektive lösenord. I variablerna ”user” och 
”password” har det korrekta användarnamnet och lösenordets lagrats. Om 
användarnamn och lösenord överensstämmer med de korrekta värdena så skickas 
användaren till AdminStart.aspx och får en sessions-variabel med sig. Sessions-
varibeln är ett kontrollvärde som jag använder för att säkerställa att bara inloggade 
personer kan komma åt de olika administrationssidorna. På alla administrationssidor 
testar jag sedan om sessions-variabeln stämmer med den som användaren tilldelas vid 
korrekt inloggning. Koden ser ut så här: 
If Not Session("kod") = "c555ff44HKLOKd" Then 
            Response.Redirect("admin.aspx") 
Else 
…. 

Om inte sessions-varibeln stämmer så skrev jag så att användaren skickades tillbaka 
till admin.aspx där användaren ombeds logga in. Denna kod använde jag på varje 
administrationssida. Det är en bra och enkel metod för att öka säkerheten. För att 
ytterliggare öka säkerheten skrev jag in följande kod i web.config:  

<sessionState timeout="30" /> 

Koden gör att en session är giltig i 30 minuter vilket medför att efter den tiden så 
loggas användaren automatiskt ur systemet. 

En skärmdump av Admin.aspx finns i Bilaga 2. 

AdminStart.aspx 

Det är den första sidan som möter en anställd när han/hon fått användarnamn och 
lösenord godkänt. Här valde jag att visa den information som är viktigast dvs. de 
intresseanmälningar som besökare gjort på de olika artiklarna. Om en kund gör en 
intresseanmälan och sedan inte får någon respons från företaget så ger det inget bra 
intryck. Därför har jag valt att placera intresseanmälningarna första av allt så att de 
omöjligen kan missas.   

Den kundinformation som kunden matat in visas och det finns även en länk till den 
artikeln som intresseanmälan är gjord på. Jag valde att använda en DataGrid för att 
presentera intresseanmälningarna. Artikelinformationen för en artikel kan visas under 
DataGriden på samma sida. Tanken här har varit att när en anställd ser att det kommit 
in en intresseanmälan så kan informationen om artikeln enkelt visas utan att något nytt 
fönster behöver öppnas. Detta underlättar när kontakts skall tas med den som lämnat 
intresseanmälan då den anställde snabbt via artikelinformationen kan bilda sig en 
uppfattning om artikeln.   

En skärmdump av AdminStart.aspx finns i Bilaga 3. 
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AdminKategorier.aspx 

En viktig del i presentationen av artiklar på hemsidan är de kategorier som artiklarna 
är indelade i. För att förenkla användandet valde jag att dela på kategori- och 
artikelhanteringen och på denna sida administreras alltså kategorierna. Jag gjorde det 
möjligt att lägga till en kategori och ta bort befintliga kategorier.  

Innan en kategori kan tas bort så konstruerade jag ett test mot databasen för att se hur 
många artiklar som tillhör kategorin som ska tas bort. Är antalet artiklar kopplade till 
kategorin större än noll kan kategorin inte tas bort och en uppmaning visas om att det 
finns artiklar kopplade till kategorin. Denna konstruktionen medför att användaren 
slipper se ett obegripligt felmeddelande från databasen om att en kategori har artiklar 
kopplade till sig. Om antalet artiklar kopplade till kategorin är noll så visas istället en 
fråga om kategorin verkligen ska tas bort och en knapp för att bekräfta. 

Ett annat moment när det kan uppstå är när en ny kategori ska skapas. Då kan 
användaren av misstag försöka skapa en ny kategori med samma namn som en redan 
existerande kategori. Eftersom en kategori måste vara  unik så skulle det bli problem 
med databasen. För att undvika detta konstruerade jag en kontroll som säkerställer att 
kategorin inte existerar sedan tidigare.  

Först lagras den inmatade kategorin användaren vill skapa i variabeln ”nykategori”. 
Från databasen hämtas sedan samtliga kategorier och lagras i datasetet 
”dsNykategori”. Ett dataset består av rader och det lagras en kategori på varje rad. För 
att kontrollera varje rad i datasetet skapade jag en ”For-loop” som för varje rad gör en 
kontroll. Den kategori som finns i den aktuella raden i datasetet sparas i varibeln 
”testkategori”. ”Testkategori” jämförs sedan med ”nykategori” och om de 
överensstämmer så vet vi att det redan existerar en kategori med detta namnet och ett 
meddelande visas. ”For-loopen” går igenom samtliga rader i datasetet tills datasetet är 
slut. Om inte kategorin existerar så kommer den senare att skapas.   
 
nykategori = txtNykategori.Text 
conNykategori = New OleDb.OleDbConnection(Application("conString")) 
conNykategori.Open() 
 
SQL = "SELECT * FROM Kategori;" 
 
daNykategori = New OleDb.OleDbDataAdapter(SQL, conNykategori) 
daNykategori.Fill(dsNykategori, "Kategori") 
 
 For rad = 0 To dsNykategori.Tables("Kategori").Rows.Count - 1 
 
 testkategori = dsNykategori.Tables("Kategori").Rows(rad)("Kategori") 
 
            If testkategori = nykategori Then 
                lblExisterar.Visible = True 
                lblExisterar.Text = "Det finns redan en kategori med 
det namnet" 
            End If 
 Next 
        conNykategori.Close() 
 

 En skärmdump av AdminKategorier.aspx finns i Bilaga 4. 
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AdminNyArtikel.aspx 

När en ny artikel ska skapas och sparas i databasen används denna sida. Alla de 
egenskaper som en artikel måste ha dvs. artikelnamn, pris, beskrivning skrivs in i 
textboxar. En kategori för artikeln väljs från en DropDownList. Där finns alla de 
kategorier som skapats genom AdminKategorier.aspx.  

En artikel kan ha fler egenskaper än de tidigare nämnda. Jag gjorde det möjligt att 
ange referens och artikellänk om behov finns. En referens är en kontaktperson på 
företaget. T.ex. kan ”Johan Larsson” anges som referens när en gräsklippare ska 
marknadsföras eftersom han är kunnig inom det området och är den person som 
kunden ska kontakta. En artikellänk är en länk till t.ex. tillverkarens hemsida där det 
kan finnas mer information. Jag valde att ha dessa två egenskaper som frivilliga för att 
de kan vara väldigt användbara på vissa artiklar men totalt onödiga på andra.  

Även fast de egenskaperna är frivilliga så kan de inte lämnas blanka då de sparas i 
databasen för då skulle ett databasfel uppstå. Så om textrutan för t.ex. artikellänk är 
tom (txtLink.Text = ””) så sparar jag istället ordet ”inget” i variabeln 
”artikellink”. Är inte textrutan tom så lagras istället det som står i textrutan i varibeln 
”artikellink”. Varibeln sparas vid ett senare tillfälle till databasen.  Koden ser ut så 
här: 
  'testar om det finns någon länk 
        If txtLink.Text = "" Then 
            artikellink = "inget" 
        Else 
            artikellink = txtLink.Text 
        End If 

En snarlik funktion användes för textrutan med artikelreferens som inte heller behöver 
fyllas i. Mer om hur ordet ”inget” används finns en stycket om Artikel.aspx. 

Den kanske viktigaste funktionen jag gjorde var att göra det möjligt att ladda upp en 
bild. Själva bilduppladdningen var inte så väldigt svår att konstruera utan det svåra 
var när jag skulle göra så att bilden automatiskt skulle förminskas.  

Bredden och höjden på bilden som ska laddas upp testas och är bredden större än 500 
pixlar eller höjden större än 300 pixlar så förminskas bilden. Jag valde att sätta dessa 
maxgränser för att det helt enkelt ser snyggast ut när artikelinformationen presenteras. 
Sedan använde jag en funktion för att räkna ut förhållandet mellan höjd och bredd och 
använder resultatet vid förminskningen. Detta säkerställer att bilden inte blir hoptryckt 
under förminskningen.  

Bilderna förminskas men är fortfarande ganska stora. Eftersom artiklar ska kunna 
marknadsföras på företagets startsida så var det lämpligt att konstruera en 
bildförminskning till som skapade en s.k thumbnail dvs. en miniatyrbild av 
artikelbilden.  

Varje artikel har ett artikelid så jag fann det lämpligt att namnge bilderna efter 
artikelid. Bilden sparas i en mapp på servern med det aktuella ArtikelID som namn. 
Thumbnailen sparas i samma mapp med ArtikelID som namn fast även ”THMB” 
ingår i filnamnet. Jag experimenterade med att spara artikelbilderna i databasen men 
jag kom fram till att det var mer lätthanterligt att spara på servern. 

32 



Genomförande 

Det kan finnas fall när de anställda vill lägga upp en artikel utan att ha en artikelbild. 
Väljs ingen bild så tilldelas artikeln automatiskt en standardbild med texten ”foto 
saknas” vilket jag tycker är bättre än att besökaren på hemsidan möts av bara text. 

Jag hade lite problem när bilduppladdningen, för när en bild ska bläddras fram så gick 
det egentligen att välja vilken fil som helst. Om användaren skulle välja en fil som 
inte är en bild eller en bild med fel filformat så kan det bli problem. För att undvika att 
användare av misstag väljer att försöka ladda upp något med fel filformat så jag 
byggde jag den här kontrollen: 
test = System.IO.Path.GetExtension(filpath) 
     If (Not test = ".jpeg") And (Not test = ".jpg") Then 
         lblFilformat.Visible = True 
     Else 

I “Filpath” sparas sökvägen till den bild som ska laddas upp. Från den läser 
funktionen av vilken filändelse den bild har som ska laddas upp. Om inte ändelserna 
är ”.jpeg” eller ”.jpg” vilket är de enda tillåtna filformaten så visas ett felmeddelande 
annars fortsätter uppladdningen av bilden. Kontrollen tog bort ännu en felkälla som 
fanns. 

Det kan vara användbart för en besökare på hemsida att se när en artikel är skapad. 
Kunden kan då bedöma om informationen ifråga är ny eller inte. Detta syns inte i 
administrationsdelen på något sätt utan visas först när en besökare läser om en artikel. 
Jag lade till följande kod för att spara den exakta tiden: 

artikeldatum = DateTime.Now 

När en artikel skapas så kan den väljas att visas som ett erbjudande på företagets 
startsida. Jag löste detta genom att ha en checkbox som går att kryssa i om artikeln ska 
visas som ett erbjudande. 

Som tidigare nämnt så vill jag undvika fel från databasen. En metod är att använda sig 
av s.k. felkontroller vilket jag gjorde. Sidan tilldelades kontroller som säkerställer att 
fälten för artikelnamn, artikelpris, artikelbeskrivning, inte är tomma när artikeln 
sparas.  

Textrutan för artikelpris tilldelades även en felkontroll som säkerställer att bara siffror 
matas in. Felkontrollen som använts heter ”Regular Expression Validator”. I 
kontrollen har jag definierat att bara siffror är tillåtna. Försöker användaren mata in 
bokstäver så visas ett felmeddelande som i Figur 16.  

Konstruktionen av sidan med felkontroller gör att det är svårt att misslyckas med att 
lägga till en artikel. En skärmdump av AdminNyArtikel.aspx finns i Bilaga 5. 

 

Figur 16 Felkontrollen Regular Expression Validator 
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AdminArtiklar.aspx 

En betydande del i administrationen är den del som hanterade befintliga artiklar. 
Artikelhanteringen byggde jag upp genom att använda mig av en DataGrid för att 
presentera artiklar och en DropDownList för navigation. Eftersom artiklarna är 
indelade i olika kategorier så var det självklar lämpligast att navigera m.h.a 
kategorierna som läses in i en DropDownList.  

Denna sidan konstruerades för att användaren ska få en övergripande bild av de 
befintliga artiklarna. Varje artikel som listas i DataGriden fick två valmöjligheter, 
”Radera” eller ”Ändra information”. 

En del artiklar har valts att visas som erbjudanden på startsidan av hemsidan. För att 
visa artiklar som är erbjudande så lade jag till en knapp som tar fram dessa ur 
databasen. Det underlättar arbetet då de anställda vill ändra de artiklar som är 
erbjudanden då de enkelt kan visa dem genom en knapptryckning.  

I DataGriden finns två valmöjligheter för varje artikel. Ändra artikelinformation eller 
radera artikeln.  Sidan känner av när användaren klickar på DataGriden och sedan 
utförs operation beroende på vilket CommandName som används.  Länken för att 
ändra artikelinformation fick ”VisaArtikel” och länken för att radera fick ”Radera” 
som CommandName. Nedan visas den kod som används om användare vill ändra på 
artikelinformationen: 

 
If (e.CommandName = "VisaArtikel") Then 
 
    '--- Hämta aktuell varas varunummer från datagrids dgrVaror 
    ArtikelID = Convert.ToInt16(e.Item.Cells(0).Text) 
 
    Response.Redirect(("AdminArtikel.aspx?ArtikelID=" & ArtikelID)) 

End If 

I DataGriden lagras artikelns ArtikelID i första kolumnen. Den kolumnen är dold för 
användaren då det inte finns någon anledning att visa artikelid. ArtikelID för den 
raden som användare klickar på sparas i variabeln ”ArtikelID” som sedan skickas med 
när AdminArtikel.aspx anropas. 

Jag valde att inte ha den övergripande artikelhanteringen och ändring av en specifik 
artikel på en och samma sida för att det helt enkelt skulle ha blivit för rörigt.   

Det andra valet en användare har är att radera en artikel. Här insåg jag risken med att 
artiklar kan raderas av misstag och konstruerade därför en säkerhetsfunktion för att 
förhindra detta. Om en artikel ska raderas så måste det bekräftas genom att 
användaren klickar på en knapp som visas. Bekräftar användaren borttagningen så 
raderas informationen från databasen och artikelbilden och dess thumbnail raderas 
från servern. I Figur 17 visas säkerhetskontrollen med en knapp för att bekräfta 
borttagningen. 
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Figur 17 Säkerhetskontroll när artikel ska raderas 

När en artikel tas bort så raderas även ev. intresseanmälningar som är gjorda på 
artikeln. Tanken här är att om en artikel raderas så betyder det att den är såld och då 
finns ingen anledning till att spara gamla intresseanmälningar som har gjorts.  

En skärmdump av AdminArtiklar.aspx finns i Bilaga 6.  

AdminArtikel.aspx  

Den här sidan konstruerades för att göra det möjligt för användaren att ändra på den 
artikelinformation som matats in när artikeln skapades.   

För att kunna läsa in den befintliga artikelinformationen så måste ArtikelID användas 
för att identifiera vilken artikelinformation som ska hämtas. Som jag nämnde i delen 
om AdminArtiklar.aspx  så skickas ArtikelID med till denna sidan. Koden jag använde 
i AdminArtiklar.aspx ser ut så här:  

Response.Redirect(("AdminArtikel.aspx?ArtikelID=" & ArtikelID)) 

För att sedan spara det ArtikelID som skickas med så använde jag följande kod när 
sidan AdminArtikel.aspx laddas:  

artikelID = Convert.ToInt16(Request.QueryString("ArtikelID")) 

Jag valde att artikelinformationen skulle redovisas i TextBoxar vilket gör det enkelt 
för användaren att ändra informationen. Alla information om artikeln visas och 
självklart även artikelbilden. Det kan finnas tillfällen då fel bild laddats upp när 
artikeln skapats och därför har jag gett möjlighet för användaren att ladda upp en ny 
bild. Om artikeln ska visas som ett erbjudande på startsidan så är det möjligt att kryssa 
i en checkbox. När ändringarna är gjorda så sparas de genom en ”Spara-knapp”.   

Även på denna sida är det viktigt att alla fält är ifyllda och att det som är ifyllt är av 
korrekt format. Jag använde de felkontroller som finns när en artikel skapas även här. 

En skärmdump av AdminArtikel.aspx finns i Bilaga 7. 

Admintider.aspx 

Öppettiderna på företaget är inte alltid samma och kan variera främst i anslutning till 
storhelgerna. Men detta som bakgrund tyckte jag det var lämpligt att ge företaget 
möjligheten att på ett enkelt sätt ändra sina öppettider.  
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De aktuella tiderna visas i en textruta det är bara att ändra och sedan klicka på ”Spara-
knappen”. Jag gjorde så att textrutan med öppettider inte får lämnas tom av den 
anledningen att startsidan är enda stället där företagets öppettider visas och jag tycker 
det vore olyckligt om det inte fanns några öppettider på hemsidan.  En felkontroll 
säkerställer att rutan alltid är ifylld.  

Jag gjorde det även möjligt för företaget att fylla i ett meddelande som kan visas i 
närhet av öppettiderna. Meddelanderutan är konstruerad för att företaget enkelt och 
tydligt ska kunna föra fram information till kunderna. Ett meddelande visas med röd 
text på startsidan och kommer garanterat inte att missas av en besökare.  

En funktion som känner av om meddelande-rutan är tom skapades och om så fallet så 
sparas ordet ”inget” i databasen annars sparas vad som skrivits in. Principen är samma 
som det som beskrivs i AdminNyArtikel.aspx. Koden ser ut så här: 

 
If txtMeddelande.Text = "" Then 
     meddelande = "inget" 
 Else 
     meddelande = txtMeddelande.Text 

End If 

På hemsidans startsida kontrolleras sedan om meddelandet är ”inget” vilket innebär 
att inget meddelande ska visas och den label som ska visa meddelandet döljs. Är 
texten något annat än ”inget” finns det ett meddelande att visa. 

En skärmdump av AdminTider.aspx finns i Bilaga 8. 

3.5.2 Externa sidor 

Masterpage.Master 

Eftersom alla sidor som en besökare kommer i kontakt med ska se likadana ut så 
baserade jag utseendet på en masterpage. Masterpagen för de externa sidorna består 
av ett huvud med företagetslogga och huvudmenyn.  

Det individuella innehållet på de olika sidorna presenteras i en s.k 
ContentPlaceHolder.  

 

Figur 18 Masterpage.master 

36 



Genomförande 

Start.aspx 

Startsidan för företagets hemsida. Jag gjorde startsidan som en traditionell startsida 
där besökaren välkomnas och möts av en kort företagspresentation. Företagets 
öppettider och eventuella meddelande från företaget presenteras också. Ett 
meddelande kan vara information som behöver visas snabbt som t.ex. information om 
extra öppettider. 

Eftersom artiklarna är en central del av företagets nya hemsida så var det naturligt att 
de skulle få utrymme på startsidan. I administrationsdelen gjorde jag så att artiklar kan 
sättas som erbjudande och det är dessa som visas på förstasidan. De artiklar som är 
erbjudanden väljs ut med följande SQL-sats: 

SQL = "SELECT ArtikelID, ArtikelNamn, ArtikelPris FROM Artikel WHERE 
Kampanj='Ja' ORDER BY ArtikelID DESC;" 

För att presentera artiklarna som är erbjudanden eller ingår i en kampanj valde jag en 
DataList. En DataList består av en mall där det definieras vad som ska visas. Jag 
valde att visa erbjudandena i två kolumner med erbjudanden för att det skulle bli 
tydligt.  

Om varje erbjudande ville jag inte visa för mycket information utan bara det 
nödvändigaste. Det jag valde att visa var artikelnamnet, en thumbnail av artikelbilden, 
artikelpriset samt en länk för att läsa mer om artikeln. Genom att visa begränsad 
information om artiklarna så tror jag en nyfikenhet om artikel skapas hos kunden som 
sedan kan välja att läsa mer information.  

Om användaren vill läsa mer om ett av erbjudandena och klickar på ”Läs mer”så 
gjorde jag så att ArtikelID skickas med när artikel.aspx anropas. Hur ArtikelID 
används förklaras mer i Artikel.aspx 

En skärmdump av Start.aspx finns i Bilaga 9. 

 

Figur 19 DataList i Start.aspx 
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ArtiklarStart.aspx 

Om en besökare går via menyn och klickar på ”Artiklar” behövs en startsida för 
artiklarna. Jag tyckte det var självklart att de kategorier som artiklarna är indelade i 
visas i en meny i vänsterkanten för att förenkla navigeringen. Det finns även två 
länkar till de tio senast publicerade artiklarna och de tio billigaste artiklarna.  

Eftersom menyn med kategorierna finns med på flera olika sidor så valde jag att ha 
menyn i en s.k. WebUserControl. Istället för att varje sida har kod som läser in 
kategorierna från databasen så görs det nu på ett ställe dvs. i kategorier.ascx som  
anropas varje gång menyn ska visas. Denna metod innebar att kod kan återanvändas 
vilket är en av fördelarna med .NET-teknologin.  

På större webbplatser är det vanligt med sökfunktion. I takt med att företaget lägger ut 
mer artiklar ju mer användbart kommer det bli. Jag gav användaren möjlighet att söka 
efter en artikel och jag gjorde detta genom att ha en textruta och en sök-knapp. Det 
inmatade värdet sparas i en variabel och skickas med till Sokresultat.aspx.  

En skärmdump av ArtiklarStart.aspx finns i Bilaga 10. 

 

Sokresultat.aspx 

Syftet med den här sidan är att presentera sökresultatet från sökrutan på 
ArtiklarStart.aspx.  Jag valde att presentera resultatet i en DataGrid.  

Urvalet från databasen görs med följande SQL-sats med hjälp av 
artikelbeskrivningen: 

SQL = "SELECT ArtikelID, ArtikelNamn, ArtikelPris, 
ArtikelBeskrivning, Kategori FROM Artikel Where ArtikelBeskrivning 
LIKE '%" & sok & "%' ;" 

Jag valde att använda ”LIKE” gör att urvalet som presenteras inte behöver 
överensstämma exakt med sökordet vilket jag tycker är bra. Görs t.ex. en sökning på 
”kärra” så visas både ”bilkärra” och ”skottkärra” i resultatet.  

Ett naturligt steg var sen att ge användaren möjlighet att läsa mer om de artiklar som 
finns i sökresultatet. Artikel.aspx anropas på samma sätt som tidigare nämnt och det 
aktuella artikelid skickas med.  

En skärmdump av Sokresultat.aspx finns i Bilaga 11. 

38 



Genomförande 

Artiklar.aspx 

På den här sidan valde jag att presentera de artiklar som tillhör en viss kategori. När 
användaren klickar på en kategori i menyn Kategorier.ascx så anropas Artiklar.aspx 
och namnet på den valda kategorin skickas med.  

I Artiklar.aspx görs sedan ett urval och alla artiklar som tillhör den valda kategorin 
visas i en DataGrid. Jag valde att återigen använda mig av en DataGrid för att det helt 
enkelt ger bäst och tydligast översikt.  

På denna sidan läses även Kategorier.ascx in till vänster och fungerar som meny. Om 
användaren väljer ”Läs mer” så skickas ArtikelID med när Artikel.aspx anropas.  

En skärmdump av Artiklar.aspx finns i Bilaga 12. 

På slutet av projektet insåg jag att ett problem kunde uppstå när en kategori skickas 
från kategorier.ascx till Artiklar.aspx. En besökare klickar på kategorin ”Spadar” och 
får artiklarna i kategorin presenterade för sig. Besökaren beslutar sig för att lägga till 
sidan som ett bokmärke i sin webbläsare. Den adress som sparas är då följande: 

http://www.spetzjarn.se/Artiklar.aspx?Kategori=Spadar  

Om sedan kategorin spadar tas bort och besökaren försöker använda sitt bokmärke så 
kommer ett felmeddelande från databasen visas. Anledningen är att det inte längre 
finns någon kategori som heter ”Spadar” i databasen och alltså ingen information att 
hämta. För komma till rätta med det här problemet så gjorde jag en funktion som först 
kontrollerar om kategorin existerar innan något annat utförs. Existerar inte kategorin 
så skickas användaren till ArtiklarStart.aspx istället för att få se ett felmeddelande. 

Artikel.aspx 

Artikel.aspx kan kommas åt via tre olika vägar. Användaren kan ha valt att läsa mer 
om ett av erbjudandena på startsidan, valt att ”läs mer” efter en sökning eller valt ”läs 
mer” efter att ha bläddrat bland de olika artikelkategorierna.  

Gemensamt är att ett artikelid alltid skickas med till Artikel.aspx där sedan 
artikelinformationen hämtas från databasen med hjälp av det unika artikelid.   

Eftersom artikelreferens och artikellänk är två saker som nödvändigtvis inte behöver 
existera för alla artiklar så använde jag mig av följande metod för att testa om en 
artikelreferens för en artikel existerar: 
 'testar om det finns någon referens 
 If artikelreferens = "inget" Then 
   'finns ingen referens 
   lblartikelreferens.Visible = False 
 Else 
   lblartikelreferens.Visible = True 
   lblartikelreferens.Text = artikelreferens 

 End If 
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Om ordet ”inget” är sparat så  döljs den label som skulle visat artikelreferens. 
Metoden är samma för artikelreferens men med andra variabler och istället döljs en 
hyperlänk. 

Som besökare och potentiell kund på företagets hemsida kan det vara intressant att 
enkelt kunna skriva ut informationen. Jag använde mig av en ”Skriv ut”-knapp som 
utför följande JavaScript-kommando: 

javascript:window.print() 

Jag gjorde efter önskemål från företaget det möjligt för besökaren att lämna en 
intresseanmälan på en artikel. Mer om det i nästa stycke.  

Det är möjligt att besökare lägger in artiklar som bokmärken i sin webbläsare. Den 
metod jag beskrev i Artiklar.aspx för att förhindra att besökare via bokmärken möts 
av felmeddelanden använder jag även här. Jag valde att automatiskt ladda 
ArtiklarStart.aspx om en artikel inte längre existerar. 

En skärmdump av Artikel.aspx finns i Bilaga 13. 

Intresseanmalan.aspx 

Om användaren vill göra en intresseanmälan på en artikel så valde jag att öppna ett 
nytt fönster med sidan intresseanmalan.aspx. För att kunna binda artikeln det rör sig 
om med en intresseanmälan så måste ArtikelId skickas med.   

Användaren kan fylla i för- efternamn, telefonnummer och e-post innan 
intresseanmälan skickas iväg. Den ifyllda informationen sparas i databasen. Det gör 
även det artikelId som artikeln har för att företaget sedan ska kunna se vilken artikel 
kunden var intresserad av.  

Jag lade till felkontroller som kontrollerar att för- efternamn och ett telefonnummer är 
ifyllt vilket är minimum för att en intresseanmälan ska kunna skickas iväg.  

En skärmdump av Intresseanmalan.aspx finns i Bilaga 14. 

3.5.3 Övriga sidor 

Under projektet tillverkade jag även några sidor som jag inte tagit upp i rapporten. 
Anledningen är att de sidorna inte fanns med i kravspecifikationen inför projektet, att 
sidorna inte är särskilt avancerade och de inte krävt någon större insats från mig. 
Sidorna är: 
 
 En företagspresentation som egentligen bara består av text och bilder.  
 En sida med vägbeskrivning till företaget. 
 En sida med länkar till tillverkare och leverantörer. 
 En sida med företagets kontaktinformation och en funktion för att skicka ett 

meddelande till företaget. Den här sidan var mer avancerad än de ovanstående 
eftersom jag skapade en funktion för e-post. Här använde jag till stora delar 
färdig kod jag hittat på Internet. 
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3.6 Problem under projektet 
Utvecklingsarbetet av Axel Spetz hemsida med tillhörande administrationsdel har 
varit spännande och utvecklande men inte alltid problemfritt. 

3.6.1 PostBack 

Ett fel som tog lång tid att åtgärda var ett s.k. ”PostBack-fel”. I administrationsdelen i 
AdminArtiklar.aspx finns en DropDownList med de befintliga kategorierna. 
Användaren ska kunna välja en kategori och sedan visa de artiklar som tillhör 
kategorin genom att klicka på en ”Visa Kategorier”-knapp.  

DropDownListen fylldes och jag kunde sedan välja en kategori men varje gång jag 
klickade på knappen för att visa innehållet i kategorin så valdes den första kategorin i 
listan.  

Följande kod sparade det värde jag valt i DropDownListen en variabeln ”kategori” för 
att senare göra ett urval ur databasen med hjälp av variabeln:  

kategori = ddlKategorier1.SelectedItem.Text 

Problemet grundades i att varje gång jag klickade på knappen så laddades sidan om 
och den första kategorin i listan sparades i variabeln istället för den jag egentligen valt 
ut.   

Lösningen blev att utseendet i Page_Load() dvs den del som körs varje gång sidan 
laddas fick följande utseende.  
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, _ 
     ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
 
        If (Not Page.IsPostBack) Then 
            Call Load_Artiklar() 
            Call Load_Kategorier() 
 
            lblUrval.Visible = False 
        End If 

    End Sub 

Load_Kategorier() är den funktion som fyller DropDownListen med kategorier. If-
satsen säger att om det inte är en PostBack så ska LoadKategorier() köras. Men om 
det är en PostBack vilket det var när ”Visa Kategorier”-knappen klickades så ska inte 
DropDownListen fyllas med kategorier. Återfylls inte DropDownListen så kommer 
det korrekta värdet sparas i variabeln ”Kategori” istället för det första i listan. 
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3.6.2 Relaterade tabeller 

I administrationsdelen går det att lägga till och administrera de kategorier som 
artiklarna är indelade i.  

Först gjorde jag så att det gick att lägga till kategorier och så att de visades i en 
DataGrid. Problemet kom när jag skulle ta bort en kategori. Jag fick då felmeddelande 
som sa att den post jag försökte ta bort var relaterad till en annan tabell. Efter ett tag 
kom jag på att det inte gick att ta bort en kategori om det fortfarande fanns artiklar 
som var relaterade till den här kategorin. För att lösa detta var jag tvungen att 
säkerställa att inga artiklar tillhörde den kategori som skulle tas bort för att 
operationen skulle lyckas. Detta gjordes genom följande SQL-sats: 

 SQL = "SELECT Count(*) FROM Artikel WHERE (Artikel.Kategori='" & 
Kategori & "');" 

SQL-satsen räknade ut hur många artiklar som tillhörde den kategorin som skulle tas 
bort. Om svaret från SQL-satsen var större än 0 så betydde det att kategorin inte 
skulle kunna tas bort för att det fortfarande fanns minst en artikel kopplad till 
kategorin. Istället visades ett meddelande som sa att användaren var tvungen att ändra 
kategorier på de kvarvarande artiklarna som tillhörde kategorin.  

Om svaret från SQL-frågan var noll så var det inga problem att radera kategorin. 
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4 Resultat 
Resultatet av examensarbetet är en väl fungerande webbplats åt Axel Spetz AB som 
förhoppningsvis kommer leda till ökad försäljning.  

Frågeställningen inför projektet var: Hur tillverkar man en avancerad 
publiceringsfunktion som är lätt att använda? 

Målet med examensarbetet var att företaget på ett enkelt och snyggt sätt skulle kunna 
marknadsföra sina artiklar på deras hemsida. Administrationen av hemsidan skulle 
vara enkel och kunna användas av alla anställda.  

Projektet resulterade i två separata delar. Själva hemsidan och delen för 
administration av hemsidan. Strukturen för de bägge delarna finns i Bilaga 15 och 
Bilaga 16. 

Tyngdpunkten i projektet låg inte på designen och användargränssnittet blev enkelt 
och lättförståeligt. Den standard som finns på Internet med t.ex blå länkar användes. 
Olika textnivåer användes också för att förenkla. Två saker som gjort det möjligt att 
ha designen kontinuerlig över hela hemsidan är användandet av s.k. MasterPages och 
en CSS-mall.  

Med hjälp av ett antal felkontroller både färdiga och egentillverkade så har riskerna att 
göra fel minskat drastiskt. Inmatningarna kontrolleras innan de sparas och om något är 
fel så meddelas användaren vad som behöver åtgärdas. Användarna inser att det inte 
är farligt att göra fel eftersom de alltid meddelas vad som är fel. På så sätt ökar 
tryggheten och det blir enklare för användarna att nyttja systemet.  

Genom de olika kontrollerna och den tydliga designen så har en lättanvändlig 
publiceringsfunktion skapats och målet är således uppfyllt. Skärmdumpar av de olika 
sidorna finns i Bilaga 2-14. 

I skrivandets stund så är hemsidan publicerad (www.spetzjarn.se) och har börjat 
användas av företagets anställda. Detta tycker jag är ett bra bevis på att projektet var 
lyckat.
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5 Slutsats och diskussion 
Syftet med examensarbetet var att göra det enkelt för Axel Spetz AB att marknadsföra 
artiklar på sin hemsida. För studentens del så var syftet att få ökade kunskaper inom 
ASP.NET, SQL, Microsoft Access och Visual Studio. 

För företaget så har hemsidan blivit ett lyft. Från att tidigare haft en dåligt uppdaterad 
hemsida har man nu en ny och fräsch hemsida som är enkel att uppdatera med artiklar 
som ska marknadsföras. Hemsidan kommer att fungera som ett komplement i 
marknadsföringen. 

För mig som student har examensarbetet varit väldigt nyttigt. Innan jag startade hade 
jag lite erfarenhet av webbprogrammering. Nu så här i efterhand så känner jag mig 
mer säker inom detta område.  

Tyngdpunkten i arbetet har legat på funktionaliteten på sidan före det rent visuella. 
Utseendet av hemsidan känns omodernt och jag hade gärna gjort en mer attraktiv 
hemsida. Hade jag haft mer tid skulle jag ha gjort en teoristudie om användbarhet och 
webbdesign och använt de principerna i utvecklingsarbetet. Som sagt, designen blev 
lidande men det visste jag om innan projektet startade.   

De funktioner jag byggde är jag nöjd med. Det jag upptäckt i efterhand att jag hade 
kunnat gör annorlunda är att det nog inte varit så svårt att få en intresseanmälan att 
skickas med e-post till företaget istället för att som nu lagra en intresseanmälan i 
databasen. E-post-varianten hade nog varit mer funktionell än den nuvarande. 

Ett tag funderade jag på att göra projektet i PHP istället för ASP.NET eftersom jag då 
skulle ha lärt mig något helt nytt. Jag tror dock inte att slutresultatet hade blivit så bra 
som det är nu om jag lagt mycket energi på att lära mig grunderna i ett helt nytt 
programmeringsspråk. Att utveckla m.h.a Visual Studio 2005 har varit väldigt 
intressant och det var ett korrekt val jag gjorde. 

Totalt sett är jag nöjd med mitt val av databas och programmeringsspråk då jag som 
ensam student byggt upp en väl fungerande webbplats åt ett företag.  

Företaget var nöjda med slutprodukten och att webbplatsen har börjat användas 
”skarpt” i det dagliga arbete är det yttersta beviset på att jag lyckats.  

44 



Referenser 

6 Referenser 
[1]  Introduktion till databaser 

http://www.pmdatautbildning.se/webbkurs/db/1DB.htm (Acc. 2006-02-
23) 

 
[2] Mats Apelkrans & Carita Åbom 2001 

OOS/UML 
Studentlitteratur, Lund ISBN 91-44-02138-0 

 
[3] Timothy Buchanan & Craig Eddy 1999 
 Lär dig Access 2000 på 24 timmar 
 Pagina Förlags AB, Sundbyberg, ISBN 91-636-0548-1 
 
[4] Ryan K Stephens, Ronald R. Plew, Bryan Morgan, Jeff Perkins 1997 
 Lär dig SQL på 3 veckor 
 Pagina Förlags AB, Göteborg ISBN 91-636-0497-3 
 
[5] SQL Tutorial 
  http://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp 
  
[6] ASP Introduction 

http://www.w3schools.com/asp/asp_intro.asp (Acc. 2006-02-23) 
 
[7] James Conard 2000 

Introducing .NET 
Wrox Press Ltd, Birmingham UK, ISBN 1-861004-89-3 

 
[8]         MSDN .NET Framework Developer Center: Getting Starte 

http://msdn.microsoft.com/netframework/gettingstarted/default.aspx 
(acc. 2006-02-23) 

 
 
[9]         Upgrading to Windows .NET 

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/dndotnet/html/introwebforms.asp (acc. 2006-02-23) 

 
[10]       ASP.NET QuickStart Tutorial 

http://www.dotnetjunkies.com/QuickStartv20/aspnet/Default.aspx (acc. 
2006-04-10) 

 
 
[11] DotGNu Project 

http://www.dotgnu.org/ (acc 2006-02-26)
 

 
 

45 



Sökord 

7 Sökord 
. 

.NET, 19 

A 
ASP, 21, 45 
Axel Spetz AB, 2 

B 
bilduppladning, 34 

C 
css, 28 

D 
Databaser, 9 
DataList, 38 
DELETE, 14 

I 

INSERT, 13 
intresseanmälan, 41 

L 
LIKE, 39 

M 
MasterPages, 23 
Microsoft Access, 15 
MSDN, 45 

P 
PostBack, 42 
publiceringsfunktion, 7 

R 
Relationer, 10 
Relationsdatabaser, 9 
RequiredFieldValidator, 29 

S 
SELECT, 13 
session, 30 
SQL, 12 

U 
UPDATE, 14 

V,W 
WebUserControl, 39 
Visual Studio, 24 

 

 

 

 
 

46 



Bilagor 

47 

8 Bilagor 
Bilaga 1  CSS-mallen 
Bilaga 2 Admin.aspx  
Bilaga 3  AdminStart.aspx  -  
Bilaga 4 AdminKategorier.aspx  
Bilaga 5 AdminNyArtikel.aspx   
Bilaga 6 AdminArtiklar.aspx  
Bilaga 7  AdminArtikel.aspx  
Bilaga 8 AdminTider.aspx  
Bilaga 9 Start.aspx 
Bilaga 10 ArtiklarStart.aspx 
Bilaga 11 Sokresultat.aspx 
Bilaga 12 Artiklar.aspx 
Bilaga 13 Artikel.aspx 
Bilaga 14 Intresseanmalan.aspx 
Bilaga 15  Navigationsöversikt hemsida 
Bilaga 16  Navigationsöversikt administration 

 



 

Bilaga 1 – CSS-mallen 
 
.rubrik1 { 
color: black; 
font-size: 20px; 
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
background-color: #FFFFFF; 
font-weight: bold; 
} 
  
.rubrik2 { 
color: #666666; 
font-size: 16px; 
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
background-color: #FFFFFF; 
} 
 
.normaltext { 
color: Black; 
font-size: 12px; 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
background-color: #FFFFFF; 
} 
 
.grontext { 
color: #00C000; 
font-size: 12px; 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
background-color: #FFFFFF; 
} 
    
.rodtext { 
color: red; 
font-size: 12px; 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
background-color: #FFFFFF; 
} 
    
.link { 
color: blue; 
text-decoration: underline; 
font-size: 12px; 
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
background-color: #FFFFFF; 
} 
      
 
.meny { 
color: white; 
font-size: 16px; 
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
background-color: #261870; 
text-decoration: none; 
font-weight: bold; 
} 
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Bilaga  2 – Admin.aspx 
 

 
 

 
 

Bilaga  3 – AdminStart.aspx 
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Bilaga  4 – AdminKategorier.aspx 

 
 
 

Bilaga  5 – AdminNyArtikel.aspx 
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Bilaga  6 – AdminArtiklar.aspx 

 
 
 

Bilaga  7 – AdminArtikel.aspx 
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Bilaga  8 – AdminTider.aspx 

 
 
 

Bilaga  9 – Start.aspx 
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Bilaga  10 – ArtiklarStart.aspx 
 

 
 
 

Bilaga  11 - Sokresultat.aspx 
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Bilaga  12 - Artiklar.aspx 

 

 

Bilaga  13 - Artikel.aspx 
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Bilaga  14 - Intresseanmalan.aspx 
 

 
 

 

Bilaga  15 – Navigationsöversikt hemsida 
 
 
 
 Startsida

Artiklar Företagsinfo Kontaktinfo Länkar Karta 

Artikel Sökresultat 

Intresseanmälan
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Bilaga  16 – Navigationsöversikt administration 
 
 
 
 

Inloggning Intresseanmäln. Kategorier Ny Artikel Artikel-
hantering 

Artikel 
-admin  

Öppettider  

56 


	 
	1 Inledning 
	1.1 Problembeskrivning 
	1.2 Frågeställning 
	1.3 Syfte 
	1.4  Kravspecifikation 
	1.5 Avgränsningar 
	1.6 Rapportens disposition 
	Teoretisk bakgrund 
	Genomförande 
	Resultat 
	Slutsats 
	Referenser 
	Sökord 
	Bilagor 

	2 Teoretisk bakgrund 
	2.1 Databaser 
	2.1.1 Relationsdatabaser 
	2.1.2 Relationer 
	2.1.3 Normalisering  

	2.2 SQL 
	2.2.1 SELECT 
	2.2.2 INSERT 
	2.2.3 UPDATE 
	2.2.4 DELETE 

	2.3  Microsoft Access 
	2.3.1 Tabeller 
	2.3.2 Relationer 
	2.3.3 Frågor 
	2.3.4 Formulär 
	2.3.5 Rapporter 
	2.3.6 Sidor 
	2.3.7 Makron och Moduler 
	 

	2.4  .NET 
	2.4.1 Bakgrund 
	2.4.2  .NET arkitektur 
	2.4.3 ASP 
	ASP.NET   

	2.4.4 Webbkontroller i ASP.NET  
	Label  
	TextBox 
	Button 
	 
	 
	GridView 
	DataList 
	DropDownList 
	RequiredFieldValidator 


	2.4.5 MasterPages 
	2.4.6 Utvecklingsverktyg för .NET 
	Visual Studio 
	Gränssnitt i Visual Studio 




	3  Genomförande 
	3.1 Inledning 
	3.2  Metodval 
	3.3 Design av databas 
	3.4 Användargränssnittet 
	3.4.1 Struktur 
	3.4.2 Design 
	3.4.3 Navigering 
	3.4.4 Felmeddelanden 

	3.5 Sidor  
	3.5.1 Interna sidor 
	Admin.master 
	Admin.aspx 
	AdminStart.aspx 
	 AdminKategorier.aspx 
	AdminNyArtikel.aspx 
	Konstruktionen av sidan med felkontroller gör att det är svårt att misslyckas med att lägga till en artikel. En skärmdump av AdminNyArtikel.aspx finns i Bilaga 5. 
	AdminArtiklar.aspx 
	AdminArtikel.aspx  
	Admintider.aspx 


	3.5.2 Externa sidor 
	Masterpage.Master 
	Start.aspx 
	 ArtiklarStart.aspx 
	Sokresultat.aspx 
	 Artiklar.aspx 
	Artikel.aspx 
	Artikel.aspx kan kommas åt via tre olika vägar. Användaren kan ha valt att läsa mer om ett av erbjudandena på startsidan, valt att ”läs mer” efter en sökning eller valt ”läs mer” efter att ha bläddrat bland de olika artikelkategorierna.  
	Gemensamt är att ett artikelid alltid skickas med till Artikel.aspx där sedan artikelinformationen hämtas från databasen med hjälp av det unika artikelid.   
	Intresseanmalan.aspx 
	Om användaren vill göra en intresseanmälan på en artikel så valde jag att öppna ett nytt fönster med sidan intresseanmalan.aspx. För att kunna binda artikeln det rör sig om med en intresseanmälan så måste ArtikelId skickas med.   


	3.5.3 Övriga sidor 

	3.6  Problem under projektet 
	3.6.1 PostBack 
	3.6.2  Relaterade tabeller 


	4 Resultat 
	5  Slutsats och diskussion 
	6  Referenser 
	7  Sökord 
	8 Bilagor 


