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Abstract 
 

This exam paper has been made with the health care center Aroma in 
Vetlanda. The work was to deliver a complete web portal with an integrated 
booking system. The objectives were to provide a complete informative 
website for Aromas users with the option to make an appointment for a 
vaccination or health certificate, order prescriptions and get update 
information directly published by Aromas staff. And to give the staff of Aroma 
a graphical Web interface to manage the content and the booking system.  
 
The report goes through the basic language used and why. Further it takes up 
it how works and how the final product looks and behaves. 
 
We recommend that you have basic knowledge about HTML, CSS and some 
form of server language to get the most out of this report. 
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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete har gjorts med Vårdcentralen Aroma i Vetlanda.  
Arbetet gick ut på att leverera en komplett webbportal med integrerat 
bokningssystem. Målen var att kunna leverera en informativ webbplats för 
Aromas användare med möjlighet att boka tid vaccinationer och intyg, 
beställa recept och ta del av nyheter direkt publicerade av deras personal. 
Samt att ge personalen ett grafiskt webbgränssnitt för att hantera allt 
innehåll och bokningssystemet.  
 
Rapporten går grundläggande igenom vilka språk som använts och varför. 
Vidare redogörs hur arbetet har utförts och hur den slutliga produkten ser ut 
och fungerar.  
 
Vi rekommenderar att man har grundläggande kunskaper inom HTML, CSS, 
och någon form av serverspråk för att få ut det mesta av arbete. 
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1	Inledning	

1.1	Förord	

Följande rapport är en del av ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng inom 
Datateknik vid Jönköpings Tekniska Högskola. Rapporten förklarar utvecklandet av en 
webbportal till vårdcentralen Aroma i Vetlanda. 

Projektet har hjälpt oss att få en djupare insikt om hur utvecklingsprocessen ser ut för 
att utveckla en omfattande webbportal för ett större företag.  
 
Vi vill först och främst tacka Aroma för att de gett oss möjligheten att utföra 
examensarbetet och för den tid de själva lagt ner i projektet. Vi vill också tacka får 
handledare för den energi hon lagt ner för att hjälpa oss. 
 

Jönköping maj 2011 

Eddie Tisma och Johan Nilsson. 
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1.2	Bakgrund	

1.2.1	Problembeskrivning	
 

Detta examensarbete är gjort tillsammans med Vårdcentralen Aroma. Aroma är en helt 

nyetablerad privat vårdgivare med ambitionen att bedriva en modern privatvård. 

Därför ämnar de att utveckla en modern hemsida med möjligheten att boka tider och 

hantera en del ärenden direkt genom hemsidan. Tanken är att deras användare ska 

kunna vända sig till hemsidan för hjälp. De vill även att den ska fungera som ett verktyg 

för att underlätta specifika arbetsuppgifter. 

Projektet omfattar design, implementering och dokumentation. Hemsidan skall 

innehålla funktioner för: 

 Tidsbokning 

 Kontaktformulär 

 Editering av innehåll 

 Admingränssnitt 

 Sökfunktion 

 Beställning av recept 

 Databas 

 
De vill att sidan ska vara klar i samband med deras öppning i juni 2010. Hemsidan ska 
vara online på ett webbhotell med ett eget domännamn. 
 
Förutom de funktioner som sidan ska innehålla finns det även viktiga punkter som 
berör projektet, nämligen: 
 

 Användarvänlighet 

 Utseende 

 Prestanda 

 Säkerhet 
 
Inom användarvänligheten ligger tyngden främst i att sidan ska vara lättnavigerad, 
funktionell och tydlig. Utseendet görs utefter Aromas krav och riktlinjer tillsammans 
med vår expertis för att på bästa sätt ge användaren ett bra intryck. Gällande prestanda 
handlar det mest om små optimeringar från vår sida som utvecklade hemsidan, genom 
att till exempel hantera databaskopplingar på ett snabbt och smidigt sätt. 
 
Ur ett säkerhetsperspektiv är det viktigt att personliga handlingar inte kommer i fel 
händer och att hela sidan är säkert från olika intrång (tidsbokningen först och främst). 
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1.2.2	Företagets	bakgrund	

Vårdcentralen Aroma öppnades i Vetlanda juni 2010.  I samband med vårdvalet i 
Jönköpings län 2010 blev de den största nyetablerade privata vårdgivaren. 
 
Ambitionen är att bedriva en modern primärvård av högsta medicinska kvalité präglat 
av ett varmt personligt bemötande. De vill skapa en intressant och stimulerande 
arbetsmiljö genom att arbeta professionellt och teambaserat sätt. De vill guida 
invånarna i Vetlanda kommun till en friskare framtid och vill förvalta förtroendet med 
omsorg och största respekt. 

 



	

9 

 

1.3	Syfte	och	frågeställningar	
Målet med detta examensarbete är att utveckla en komplett hemsida som motsvarar 
de mål och krav som vi kommit fram till i samråd med Aroma. De flesta mål och krav 
som vi bestämde är saker som dök upp efter hand. De visste inte helt säkert hur de ville 
utforma sidan från första början, men vi hade en del mål som vi arbetade utifrån.  
 
För att kortfatta de viktigaste målen listar vi de här: 
  
•  Hur gör vi sidan så användarvänlig som möjligt? 

Vilken målgrupp kommer sidan att ha? 

 Vad bör vi göra för att anpassa oss till målgruppen? 

•  Hur ska vi utforma sidan? 
Hur vill Aroma att sidan ska se ut? 

Vad har Aroma för behov av hemsidan? 

Vilket intryck vill de ge en besökare? 

•  Hur ska vi göra sidan så säker som möjligt? 
Hur kommer man åt admingränssnittet? 

Hur ska vi skydda databasen och dess kopplingar? 

•  Hur ska tidsbokningen fungera? 
Hur ska Aroma hantera tider? 

Finns det något befintligt system som sidan ska integreras med? 

Vilka uppgifter krävs av en kund för att kunna boka ett möte? 

Hur vanligt är det med tidsbokningar på nätet? 

 

Den mest avgörande delen i projektet är att hemsidan ska effektivisera personalens 
arbete. Tanken var att man skulle göra detta genom att implementera funktioner på 
hemsidan för att kunna hantera de vanligaste ärenden som idag görs för hand. Saker 
som beställningar av recept, få svar på olika frågor och tidsbokningar är några exempel 
på sådana funktioner. 
 
Det slutgiltiga målet med sidan var att Aroma skulle få igenom det som de begär av 

sidan, att den uppfyller deras krav samt att de skulle bli så nöjda som möjligt. Samtidigt 

ville vi självklart lära oss så mycket som möjligt under hela projektets gång. 
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1.4	Avgränsningar	

Vi valde att avgränsa oss till att endast implementera de viktigaste funktionerna på 
hemsidan. Sökfunktionen och admingränssnittet är några av de saker som vi inte hade 
hög prioritet på, utan fokuserade istället på hur man ska administrera tidsbokningarna 
och editera innehåll på sidan på ett smidigt sätt.  
 
Vad det gäller sökfunktionen så finns det ett flertal olika färdiga sökmotorer som man 
kan använda sig utav, men som dock kostar pengar. Google Site Search är ett exempel 
på sådan som man bara behöver inkludera och därefter kan anpassa efter behov. 
Nackdelen är att priserna börjar på 100 dollar per år [1], så vi valde att göra en egen, 
men ganska simpel sökfunktion. Vi bestämde oss för att kolla på olika alternativ för det 
om det skulle bli aktuellt i ett senare skede.  
 
Det var likadant med admingränssnittet som används för att underhålla webbsidorna, 
alltså skriva in nyheter, lägga till nya länkar eller bara ändra text på sidorna. Det finns 
enormt mycket spelrum här men i slutändan valde vi en smidig lösning som är lätt att 
använda och som man inte behöver ha så mycket kunskap om för att hantera.  
 
Vi kunde gjort en del saker för att förbättra säkerheten ytterligare, till exempel genom 
att använda certifikat och kryptering. Nackdelen är att de flesta lösningarna som är 
acceptabla inom detta område kostar pengar. Så även här avgränsade vi oss. 
 
Om tiden räcker till tänkte vi även införa en statistiksida som visar antalet bokningar, 
antalet mail som skickats genom kontaktformuläret och antalet besökare på sidan för 
att lättare kunna överskåda sidans funktioner. 
 
Ytterligare avgränsningsområden är val av webbhotell. Detta är något som kan ändras 
efter hand så de påverkar inte själva utvecklingen av hemsidan avsevärt. Vi skrev 
hemsidan i PHP, så det ändra kravet var att webbhotellet skulle stödja det, men vi valde 
att inte att lägga ner någon tid för att jämföra olika hotell för att kunna hitta den allra 
bästa. Istället valde vi ett webbhotell som vi använt oss utav tidigare, som var nära till 
hands med bra service.  
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1.5	Disposition	

Teori 
I teoridelen tar vi upp teorin som ligger till grund för rapporten. Vi jämför olika 
programmeringsspråk som varit intressanta för projektet och förklarar varför vi har 
använt dem. Vi förklarar de olika utvecklingsmiljöerna vi har använt för olika moment. 
Det finns även en förundersökning på olika söktermer gällande bokningar på nätet. 

Genomförande 
Förklarar val av programmeringsspråk, utvecklingsmiljöer. Vidare förklaras hur och 
varför vi använde oss utav en testmiljö. Vi går även igenom viktiga punkter som vi 
använde som utgångspunkt när vi utvecklade databasen eller implementerade 
säkerhetslösningar. 

Resultat 
I detta avsnitt tar vi upp hur resultatet blev. Vi förklarar varje moment och visar med 
bilder hur det ser ut och tankar vi hade när vi utvecklade det. I slutet finns även 
resultatet och tankar kring vår undersökning med. 

Diskussion 
Författarnas egna reflektioner, val av metoder och problem som vi stött på, och 
eventuella förbättringar i framtiden. 
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2	Teoretisk	bakgrund	

2.2	Programmeringsspråk	

För att nå vårt mål använde vi oss utav flera olika programspråk. Om man bara skulle 
använda HTML får man inte en dynamisk hemsida, varför PHP introducerades. Därefter 
ville vi även att Aroma själva skulle kunna skriva in nyheter och editera sida, vilket 
ledde oss till en databas i form av SQL. Vidare så introducerades fler och fler språk och 
vi kommer i det att överblicka var och en och förklara varför vi använder oss utav just 
det språket i detta avsnitt. 

2.2.1	HTML	

HTML, eller HyperText Markup Language som förkortningen står för, utvecklades av en 

person vid namn Tim Berners‐Lee som jobbade för företaget CERN. Han ansåg att 

företaget behövde ett system där forskarna kunde dela med sig av sina elektroniska 

dokument och började därför utveckla ett internetbaserat hypertext‐system[2]. Detta 

utvecklades under den senare delen av 90‐talet till att bli den första versionen av 

HTML, som idag är det dominerande uppmärkningsspråket för webbsidor.  

HTML är ett verktyg för att skapa strukturerade elektroniska dokument med hjälp av en 

samling element, t.ex. paragrafer, listor, länkar, citationstecken mm. Det tillåter även 

inbäddning av bilder och objekt i ett dokument och kan även användas för att skapa 

interaktiva formulär. Elementen som bygger upp HTML‐koden består av såkallade 

”taggar” omgivna av vinkelparenteser t.ex. <HTML>. Man kan även använda inbäddning 

av script i dokumentet för att ändra beteende och utseende på vanlig HTML‐kod. Ett 

sådant script är JavaScript(se 2.2.4). En annan viktig del av användningen utav HTML är 

Cascading Style Sheets (CSS)(se 2.2.2) som används för att definiera utseende, layout 

och formatering på innehållet i ett HTML‐dokument. Dessa kommer vi också att 

förklarar i större detalj senare i arbetet. 

Här nedan följer ett kort exempel på hur vi har använt HTML. 

 
Den här koden har vi använt för att skriva ut sidfoten med alla kontaktuppgifter!  

XHTML (Extensible HyperText Markup Language) är ett språk av klassen XML 

XHTML är en kombination av det strukturerade språket XML och den allmänt använda 

standarden HTML. Detta ger programmerare ett kraftfullt verktyg som bygger på 

HTMLs specifikationer men som har den strikta strukturen hos XML.  



	

13 

 

2.2.2	CSS	

Cascading Style Sheets (CSS) är ett stilmallsspråk som beskriver hur olika stilar ska 

presenteras i ett strukturerat dokument såsom HTML eller XML‐dokument. 

CSS‐tekniken är utvecklat av Håkon Wium Lie och Bert Bos som lanserade språket 

första gången i webbläsaren Argo 1994.[3] 

CSS kan appliceras direkt i HTML‐sidhuvudet omgiven av taggarna <style></style>. 

Nackdelen med detta är att om man har fler än ett HTML‐dokument är man tvungen att 

upprepa koden i varje dokument. Lösningen på detta är att inkludera en CSS‐fil i 

sidhuvudet. Nedan följer ett exempel. 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/body.css"> 
 

Detta exempel visar hur type beskriver vilket typ av dokument det är och href pekar på 
undermappen css och dokumentet body.css. 
 
Du kan sedan definiera stilar för de element som du önskar att manipulera. Nedan 

följer ett exempel. 

CSS: 
p{font-size 14px; color: #000;} 

HTML: 
<p>Hello World !</p> 

Utskriften i webbläsaren blir då texten ”Hello World!” med en storlek på 14px och 
färgen svart. 
 

Språket är nu uppe i sin tredje upplaga(CSS 3) som ger användaren fler avancerade 

stilalternativ, såsom att ge divar och boxar skuggor och rundande hörn. Vilket endast 

var möjligt genom bilder i tidigare versioner. Idag har nästan alla moderna webbläsare 

av senaste version stöd för CSS3. Dock anses inte CSS3 ännu vara webbsäker då det 

fortfarande är en stor del av befolkningen som inte använder den senaste versionen av 

sin webbläsare. 

2.2.3	PHP	

Hypertext Preprocessor(PHP) är ett välkänt webbserverspråk kom ut första gången 

1995.[4] 

PHP är skapat Rasmus Lerdorf, en dansk/grönländare som först började utveckla 

språket för att underhålla sin egna personliga hemsida. Han valde då att kallade det för 

“Personal Home Page Tools” men han döpte sedan om till ”Personal Home Page/Forms 

Interpreter” då han skrev om skripten för att kunna kommunicera med databaser och 

arbeta med webbfomulär. 
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2.2.4	SQL	

Structured Query Language(SQL) är databas‐språk som används att hantera data i 

relationsdatabaser som ursprungligen är baserad på relationsalgebra.[5]  

SQL kommer i grunden ifrån 1970 då Dr Edgar F. Codd publicerade en artikel i 

Association for Computing Machinery (ACM) journal [6] som skulle stå för grunden av 

relationsdatabashanteringssystem. 

IBM byggde vidare på Codds modell och skapade samma år ”SEQUEL” (structured 

enligsh query language) som senare skulle få namnet SQL. 

SQL‐satser används för att manipulera innehållet i databasen. Satserna kan användas 

för att skriva, läsa, ändra data och tabeller i databasen. SQL används därför framförallt i 

webbshoppar eller liknande sidor där man behöver spara, läsa och hantera mycket 

data.  

Kodexempel:  

SELECT namn, arbetsplats FROM Person WHERE stad = 'Jonkoping' ORDER BY 
namn ASC; 
 
Detta exempel väljer namn och arbetsplats från tabellen person där raden stad är lika 

med Jönköping, resultatet returneras sedan i bokstavsordning beroende på namn i 

nedstigande ordning.   

2.2.4	JavaScript	

JavaScript är ett objektorienterat programspråk som är skapat av Netscape och 

närmare bestämt Brendan Eich. År 1995 ansåg man att HTML behövde ett skriptspråk 

som var lätt att använda av både amatörer och professionella webbutvecklare. 

Ursprungligen så gick JavaScript under namnet Mocha som senare ändrades till 

Livescript, men under utvecklingen av programspråket så började Netscape stödja Sun 

Microssystems programspråk Java så valde man att kalla det JavaScript.[7]  

JavaScript kan implementeras direkt i html‐koden där koden exekveras i webbläsaren 

av en JavaScript‐motor. Då JavaScript‐koden körs på klientsidan(webbläsaren) så 

behövs sidinnehållet inte laddas om, vilket gör det väldigt användarvänligt. Det är 

därför väldigt smidigt och vanligt att använda JavaScript för att kontrollera och validera 

t.ex. inputfält i formulär innan det skickas till en server. 

JavaScript kan även användas för att bygga spel och avancerade funktioner i 

webbläsaren men det används primärt för att skapa dynamiska funktioner på 

hemsidor. 

Kodexempel: 

<script type="text/javascript"> 
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  document.write("Hello, World!"); 
</script> 
 
Detta exempel skriver ut Hello, World! i webbläsaren.  

2.2.5	jQuery	

jQuery är ett snabbladdat lättvikts JavaScript‐bibliotek som används för att lätt kunna 

manipulera t.ex. HTML och CSS‐element på ett enkelt sätt med bara några få rader kod. 

jQuery är från börjat utvecklat av Jörn Zaeffer och Brandon Aaron. Första releasen av 

jQuery kom den 26 augusti 2006 som snabbt blev väldigt populärt och är idag det 

absolut mest använda JavaScripts‐biblioteket som finns[8][9]. 

 

jQuery implementeras enkelt i sidhuvudet i HTML‐koden, det är en enda fil som 

innehåller DOM, event, effekter och AJAX funktioner. Det kan enkelt inkluderas till en 

lokal kopia:  

<script type="text/javascript" src="jQuery.js"></script> 
 
Eller hänvisa direkt till en kopia på internet: 

<script type="text/javascript" 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/latest/jquery.js"></sc
ript> 
 
Du kan sedan enkelt läsa och manipulera element i t.ex. HTML‐koden eller hämta 

postade variabler i URL och så vidare. Nedan följer ett exempel: 

<script type="text/javascript"> 
$.ajax({ 

  type: "POST", 

  url: "post.php", 

  data: "namn=Johan&stad=Jonkoping", 
  success: function(msg){ 

    alert( "Datan är skickad: " + msg ); 
  } 
}); 
</script> 

 

Detta exempel postar datan namn=”Johan” och stad=”Jonkoping” till post.php. När 

begäran är klar så får du svarsmeddelandet på att datan är skickad.  
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2.3	Utvecklingsplattform	

2.3.1	MySQL	

Vi använde MySQL som databashanterare i vårt arbete. Det är en fri programvara som 

idag är en av det mest populära databashanterarna på marknaden. MySQL körs på 

servern och ger användarna tillgång till sina databaser. Vi använder MySQL framförallt 

för att databasverktyget vi använder, PHPMyAdmin(se 2.2.2) administrerar det.   

2.3.2	PHPMyAdmin	

För att hantera databasen på ett smidigt sätt användes ett webbinterface som kallas 

PHPMyAdmin. Den består av öppen källkod som är skriven i PHP(se 2.2.3) som låter 

användaren köra komplicerade SQL‐kommandon grafiskt. Man kan då enkelt skapa och 

administrera sin databas där du direkt kan se vad dina tabeller och rader innehåller 

utan att behöva lista det i webbläsaren. 

PHPMyAdmin är idag ett av dem mest populära administrationsverktygen som finns på 

marknaden. 

 

Figur 1 ‐ Ett exempel på den grafiska vyn I PHPMyAdmin 

2.3.3	Dreamweaver	

Som texteditor för att skriva vår kod användes Dreamweaver 2010, som är ett 

webbutvecklings program. Vi valde att använda Dreamweaver p.g.a. några viktiga 

funktioner. Möjligheten att ansluta och spara direkt till en webbserver för att köra 

serverskript. Funktionen att söka och ersätta text och kod efter användarens 

söktermer. Kontrollen av syntax fel i både JavaScript(se 2.2.4) och PHP(se 2.2.3), och 
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automatiska utskrivna sökvägar till filer är några av de smidiga funktionerna som 

Dreamweaver 2010 ger användaren. 

 

Figur 2 ‐ Dreamweaver 2010‐ sidhuvudet I filen index.php 

2.3.4	Adobe	Photoshop	
Adobe Photoshop CS4 användes som grafiskt bild‐ och redigeringsprogram. Vi använde det för 

att bygga den grafiska strukturen till sidan, skisserna som sedan lämnas vidare för godkännande 

kan därefter enkelt ändras efter önskemål. 

 

Figur 3 ‐ Exempel på hur sidan “Om Aroma” såg ut i designstadiet 
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gör att de hamnar på den modernare fronten och sticker ut mer jämfört med många 

andra vårdcentraler.  

2.4.2	Användning	av	olika	webbläsare	

Ett vanligt problem när det gäller webbutveckling är att olika webbläsare tolkar saker 

och ting olika. Detta resulterar till att saker ibland inte fungerar eller ser ut som det ska. 

Vi har testat sidan i de flesta webbläsarna och i vårt fall stötte vi bara på problem i de 

äldre versionerna av Internet Explorer, något som vi åtgärdade snabbt. 

 

Figur 5 ‐ De populäraste webbläsarversioner med stöd för CCS3[10]. 
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3	Genomförande	

3.1	Inledningsfas	

3.1.2	Val	av	programmeringsspråk	

När vi visste hur sidan skulle se ut och vilka funktioner den skulle ha var det ganska lätt 
att välja programmeringsspråk. Till skillnad från vanlig programutveckling så skiljer sig 
webbprogrammering en hel del. Vanligtvis kan man programmera i 
C/C++/Python/Perl/Ruby eller något av de hundratals språken som finns, och det som 
går att göra i ena språket går ofta gör i ett annat.  
 
När det gäller webben måste man första veta vad sidan ska ha för funktioner innan 
man väljer programmeringsspråk, så efter att ha satt upp våra mål valde vi att använda 
oss utav PHP, främst för att det är det mest använda språket när det gäller server‐side 
programmering för webbutveckling, men också väldigt kraftfullt. PHP tillsammans med 
SQL räcker väldigt långt. Utöver det använde vi de vanliga språken HTML, CSS och 
JavaScript som anses vara standard när det gäller hemsidor, dessa går oftas inte 
undvika om man ska göra en lite mer avancerad hemsida. Vi använde även jQuery, dock 
bara begränsat till funktionen som bläddrar bilder i vårt bildspel. 

3.1.3	Val	av	programutvecklingsmiljö	

Under vår utbildning har vi fått använda en del Dreamweaver så det var ett ganska 
enkelt val. Dessutom finns det väldigt smidiga funktioner i programmet som kopplar 
upp mot FTP‐servern där sidan låg och ladda upp filer och höll dem uppdaterade 
automatiskt, något som underlättar när fler än en person arbetar med samma projekt 
med risk för överskrivningar och dylikt.  

3.1.4	Val	av	databas	

I vårt val av webbhotell ingick det en MySQL databas tillsammans med ett 

användargränssnitt kallat PHPMyAdmin, så här var det inte så mycket att välja mellan.  

3.1.5	Förberedande	frågor	

Innan vi satte igång skickade vi en mängd med frågor till Aroma. Svaren till dessa frågor 

utgjorde senare en del av grunden till hela resultatet. Exempel på frågor var: 

 Har ni någon befintlig databas som ni vill att vi ska integrera sidan med? 

 Har landstinget några restriktioner när det gäller att boka, t.ex. 

vaccinationer? 

 Hur ska en användare legitimera sig? Är e‐legitimation nödvändig? 

 Ska en användare kunna avboka tider? Hur ska vi lösa det? 
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3.1.5	Testmiljö	

För att Aroma skulle kunna ta del av utvecklingen av sidan valde vi att ha två sidor uppe 
samtidigt, båda med varsin databas. En som var online för deras kunder och en som vi 
arbetade på kontinuerligt. Att vi valde att göra detta var för att det lätt blir fel när man 
håller på och arbetar på sidan, man kanske skriver något fel i koden så man får ett 
felmeddelande och råkar skriva ett fel i CSS‐filen så hela sidan ser konstig ut. Detta vill 
vi såklart inte att kunderna ska råka ut för.  

Att använda två databaser var något vi kom att behöva lite senare då vi tömde 
databasen lite då och då eller testade nya funktioner som skulle utvecklas. Vi ville inte 
heller att originalet skulle riskera att försvinna, så vi sparade det viktiga i en egen 
databas som senare kom att bli den versionen som var ”live” och som vi uppdaterade 
med utvecklingssidan när vi ansåg den vara stabil nog. 

Detta underlättade även samarbetet med Aroma en hel del, eftersom de när som helst 
kunde gå in på länken till utvecklingssidan för att se hur långt vi har kommit. De kunde 
också komma med idéer eller kika på saker som vi själva kommit fram till och därefter 
komma med kritik redan i utvecklingsfasen.
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3.2	Prestanda	

Vi räknar inte med att Aroma kommer ha extremt stora besöksvolymer, pågrund av 

detta har prestandaoptimeringar inte varit en så stor del av vårt arbete. Dock har vi 

ändå tänk på att optimera förfrågningarna till databasen så mycket som möjligt. Det 

handlar egentligen inte om optimering utan snarare om att skriva bra kod.  

Några saker som vi tänk på är hur redundans kommer påverka databasen i långa 

loppen. Vi vill såklart inte att det ska lika massa spökposter i databasen som ligger kvar 

och bara tar plats. Ett scenario är när Aroma tar bort en länk till en sida – ska innehållet 

då finnas kvar eller ska det också tas bort? Vi valde att ha kvar dessa, utifall de någon 

gång vill lägga tillbaka länken, men också om de kanske råkade ta bort länken av 

misstag. Men vi räknade med att Aroma inte kommer ändra sina menyer så pass ofta, 

deras fokus kommer snarare ligga på att uppdatera befintliga sidor.  

Vi använder även en del JavaScript‐kod som körs lokalt på användarens dator. Vi har en 

funktion som gör om länken så den skrivs med fetstil för den aktiva sidan. Detta görs på 

två menyer och funktionen körs enkelt genom en kodsnutt som körs i ”body onload”‐

taggen. 

Något annat som optimerar sidan ytterligare är att vi användare oss av CSS‐filer för att 

separera kod och design. Detta medför att någon som surfar in på sidan inte behöver 

ladda HTML‐kod som innehåller design eller formatering flera gånger, utan det räcker 

med att ladda en extern CSS‐fil en gång, därefter kommer den sparas i cachen och 

laddas därifrån.  
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inloggning, och i den andra ligger funktioner som kräver det. Fördelen med detta är att 
vi kan göra kontrollen en gång och behöver inte riskera att missa den på något ställe. 
Om någon ur personalen på Aroma skulle råka ge ut sitt lösenord finns det en risk att 
någon skulle gå in och ändra innehållet på sidorna genom de verktyg vi har till sidan. 
Detta är alltid en risk som finns och något som är svårt att skydda sig emot. Det vi tänkt 
på är att spara vilken användare som ändrar på sidorna för att kunna avgöra i ett 
senare skede vems lösenord det är som läckt ut för att kunna ändra det. För att 
återhämta oss mot något sådant finns också möjligheten att göra regelbundna 
backuper på databasen. 

3.3.1	Cross‐Site	Scripting	(XSS)	

En stor del av säkerheten på en hemsida kan man få genom att skydda sig mot Cross‐

site Scripting. Detta är en vanlig metod att angripa svagheter i koden på dagens 

hemsidor. Genom injicera skadlig kod på hemsidor kan en attackerare samla 

information från de som använder hemsidan och på så sätt skaffa rättigheter och 

privilegier till känslig data. 

Cross‐site Scripting går ut på att man laddar en sida som blivit attackerad, alltså blivit 

injicerad med skadlig kod. När en besökare laddar klart sidan körs den skadliga koden 

oftast i forma av JavaScript. Numera har det utökat sig till även Java, ActiveX, VBScript, 

Flash och till och med ren HTML. Den skadliga koden kan göra väldigt många olika 

saker, alltifrån att spara lösenord, samla personliga uppgifter eller lura folk så de tror 

att de visar en äkta sida (till exempel vid onlinebetalning). 

För att illustrera hur farligt XSS verkligen kan vi ska vi försöka ge ett bra exempel. Det 

finns såklart många olika typer och de kan appliceras på väldigt många olika sätt. Låt 

säga att ni har en gästbok där användare kan skriva inlägg. När en användare skriver ett 

inlägg sparas detta i databasen utan någon som helst kontroll. Om någon nu skulle vilja 

injicera skadlig kod i er gästbok kan denna skriva in JavaScript‐kod som kommer köras 

direkt när er webbläsare laddar gästboken och visar det inlägget som innehåller den 

skadliga koden. 

 

Om inlägget skulle innehålla ovanstående kod skulle alla besökare få 

popupmeddelandet ”XSS” så fort deras webbläsare laddar klart inlägget. Detta kan 

knappast ses som skadlig kod, men låt säga att koden skulle innehålla en loop som visar 

meddelande 1000 ggr, så för varje gång ni trycker på ”OK” kommer ett till meddelande 

upp tills 1000 st har visats. Nu blev det genast lite jobbigare. 

I vårt fall har vi inte så många olika input‐formulär som kan tänkas utnyttjas, vi har 

nästan inga ställen där man kan skriva in skadlig kod som sen kan skada andra 
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användare. Därmed kommer vi inte heller lägga ner så mycket vikt på denna del utan 

nämner det bara lite lätt på grund av att det är en väldigt stor del utav säkerheten vad 

det gäller utveckling av hemsidor. 

 

Koden ovan ser något kryptisk ut, pågrund av formateringen. Detta för att man ska 

kunna skriva det i ett inlägg. Ett tänkbart scenario i vårt fall skulle vara att man skriver i 

ovanstående text som sökord i vår sökfunktion. För när man söker efter en sökterm på 

vår sida så får man fram ”du sökte på” och sen visas det som fylldes i som indata. Om vi 

ska översätta ovanstående kod till ren HTML skulle det se ut ungefär såhär: 

 

Om vi inte hade validerat vår input hade vi med andra ord fått fram ett 

inloggningsformulär där det står ”Du sökte på:”. Som ni ser kommer det skapas ett 

formulär där all data skickas till en fil som heter ”test.asp”, denna kan i sin tur samla all 

data som skickats till den. Eftersom det inte finns något krav på att filen måste ligga på 

samma server som hemsidan kan någon fiska lösenord genom att sprida en länk med 

detta inloggningsformulär. 

Om någon ur personalen på Aroma hade klickat fram till denna sida genom ett mail 

eller liknande är det inte helt omöjligt att de hade fyllt i sitt användarnamn och 

lösenord, och därmed gett ut sina uppgifter till personen som försöker attackera 

hemsidan. 

 

Som en grundregel kan man säga att man att aldrig ska lita på klienten, och därmed 

alltid utföra extra kontroller när det gäller input från en användare.
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3.3.2	SQL‐Injections  

SQL‐Injections handlar om att manipulera databaskopplingarna. Många gånger gör man 

detta för att komma åt och skriva ut delar av databasen. Men det kanske också 

användas till att komma förbi inloggningsformulär. Andra användningsområden kan 

vara att manipulera data som skickas med ett formulär som gör att sidan inte fungerar 

som det ska. Vi kommer gå igenom några exempel och saker vi gjort för att förhindra 

detta. 

 
Figur 7 ‐ Inloggningsformulär på Aromas hemsida 

De flesta sidor i dagens läge har ett admingränssnitt där man kan administrera 

hemsidan. För att detta ska fungera måste det finnas något sätt att autentisera 

användare, detta görs vanligtvis med inloggningsformulär. I inloggningsformuläret fyller 

man i användarnamn och lösenord, detta används sedan för att göra en kontroll i 

databasen om användaren finns och om lösenordet stämmer överens. Denna kontroll 

som görs gentemot databasen kan manipuleras och databasförfrågan kan ändras till 

något helt annat. 

 
Detta ni ser ovan är en databasförfrågan som letar efter en användare med namn 

UserName i tabellen User. 

 
Om vi i vårat formulär skulle skriva:  ’ or ’1’=’1 som namn har man skrivit SQL syntax i 

formuläret. 

 
Det ni ser ovan är den slutgiltiga förfrågan och som ni ser så kommer 1 alltid vara lika 

med 1. Om denna kod skulle användas för autentiseringsprocedur man sålunda komma 
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förbi denna kontroll och det är precis detta som är SQL‐Injections. Det går ut på att man 

utnyttjar syntaxen för att kommunicera med databasen genom att ändra indata som 

skickas genom formlär och liknande. Det är därför ytterst viktigt att kan tar bort 

bokstäver och validerar indata. Om man till exempel förväntar sig en siffra kan man 

validera indata genom att ta bort alla icke‐siffror eller helt enkelt avbryta processen om 

ett fel upptäcks i förväg för att då skydda databasen. 

 

Med SQL‐Injections kan man även editera, ta bort och visa delar av databasen. Om man 

skulle skriva in i koden i bilden ovanför skulle man ta bort hela tabellen Users vilket kan 

ha katastrofala följder. 

 

Ett annat exempel kan vara att ändra informationen för en särskild användare. Man 

skulle kunna ändra dennes e‐mail till sin egen och därefter göra en förfrågan om sitt 

lösenord som om man hade glömt bort det. Därefter skickas lösenordet till den nya e‐

mailaddressen som ändrats till något helt annat. Möjligheterna är många, och i de 

flesta fall är det svårt att upptäcka problem i efterhand. 

3.3.3	Databaskryptering	

För att illustrera problemet med kryptering av lösenorden som sparas i databasen ska vi 

försöka ge ett exempel. Låt säga att någon attackerar sidan och hittar ett säkerhetshål 

med hjälp av SQL‐Injections, tack vare detta lyckas attackeraren komma åt delar utav 

databasen. I värsta fall betyder detta att attackeraren kommer åt den tabell som 

innehåller alla användarnamn och lösenord.  Om lösenorden hade stått i klarttext 

kunde attackeraren logga in direkt utan problem, detta ser vi som en säkerhetsrisk. 

För att undvika detta problem har vi krypterat våra lösenord i databasen. När en 

användare försöker logga in genom att skriva in sitt användarnamn och lösenord 

kommer detta lösenordet att krypteras och jämföras med det lösenord som är sparat i 

databasen. Eftersom båda lösenorden har krypterats med samma funktion kommer 

dessa krypterade ”nycklar” att vara identiska. 

Detta är inte något som användare kommer märka, däremot kommer det skydda 

lösenordet om den krypterade ”nyckeln” skulle läckas ut.  

 
Figur 8 ‐ SHA‐1 krypteringsexempel 
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Krypteringsmetoden vi använder oss utav heter SHA‐1 och producerar en 160 bitars 

lång nyckel ifrån texten som ska krypteras. Det som skapas är en hashsträng, alltså 

något som inte går att dekryptera. Den enda lösningen som finns för att kunna hitta 

den dekrypterade strängen är att leta efter kollisioner, det vill säga – använda en brute‐

force teknik för att testa alla möjliga kombinationer av strängar för att hitta den strängs 

vars ”nyckel” är identisk med originalet. Problemet är att detta tar extremt mycket 

datorkraft och tid. 
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3.4	Användarvänlighet	och	målgrupp	

Vi har anpassat sidan efter vår målgrupp och försökt få sidans innehåll och design att 

spegla en vårdcentrals karaktär. Hemsidan kommer att ha besökare av alla åldrar, så 

det finns ingen strikt målgrupp att inrikta sig på. Istället har vi försökt göra sidan snygg, 

stilren och lättnavigerad. Den ska se något modern ut för att locka ungdomar, men den 

ska samtidigt inte avskräcka äldre. Vi har en valt att ha lite större textstorlek med klara 

kontraster, för att göra den lättläst och samtidigt försökt göra den lockande och 

modern.  

Kortfattat har vi alltså försökt samla det bästa ifrån två världar. Den ska vara modern, 

men inte så modern att folk inte förstår sig på den.  Den ska vara lättläst, lättnavigerat 

utan att på något sätt bli tråkig för de ungdomar som har mer datorvana.   

Utöver detta så hade vi även riktlinjer, mål och önskningar från Aroma som vi försökt 

följa. 



	

30 

 

3.5	Design	och	layout 
 

Nedan följer en detaljerad redogörelse för hur designen på hemsidan är uppbyggd. 

3.5.1	Huvudsidan	

Hela sidan är i grunden uppbyggd av 3 sidor. En index‐fil där allt innehåll laddas in, en 

PHP‐fil med allt innehåll och en PHP‐fil som sköter all kommunikation mot databasen.  

Sidhuvudet hämtas således inte genom en funktion utan är hårdkodat direkt i index‐

sidan.  

 

Figur 9 ‐ Menyn i HTML‐kod 

Som Figur 9 ‐ Menyn i HTML‐kod visar så leder alla länkar till index.php, URL‐variablerna 

hämtas av funktionsfilen som i sin tur har en funktion för motsvarande länk. Ett 

problem vi snabbt stötte på när vi byggde sidan på det här viset var att 

Sökmotorsoptimering inte skulle bli optimal. Titeln på sidan skulle bli likadan på alla 

sidor. Detta löste vi genom att skriva en funktion i PHP som hanterar sidtiteln, genom 

att hämta URL‐variabeln ”page” för varje sida och skriva ut motsvarande sidtitel.  

3.5.2	Undersidor	

Eftersom en administratör ska kunna ha valet att lägga till, ta bort eller ändra 

undermenyer på varje sida hämtas undermenyerna ur en databas. Genom en 

genomtänkt strukturering av sidorna och en databas kan man enkelt strukturera sina 

egna sidor och menyer. Först laddas en huvudsidan som innehåller hela en statisk 

meny. Klickar man in sig på den menyn kommer man till en huvudsida, som i sin tur 

laddar en särskild meny som är kopplad till just den sidan. Varje länk i undermenyn går 

sedan till en undersida. 
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3.5	Databasutveckling	
Förutom vanliga HTML‐, JS‐ och CSS‐filer så hämtas även en viss del av informationen 

som visas på sidan ifrån en extern källa. Detta för att sidan ska bli så dynamisk som 

möjligt. Teoretiskt sett kan denna information lagras i vanliga textfiler, vilket dock inte 

är inte särskilt effektivt. Av just den anledningen har olika databaser skapats ‐ 

databaser är gjorda speciellt för att kunna hantera mängder av information på olika 

sätt. Detta kapitel handlar om vår databasdesign, som är en logisk datamodell för hur vi 

lagrar denna externa källa och hur vi sedan integrerar den med hemsidan.  

 

Integreringen mellan databasen och hemsidan sker genom olika användarvänliga 

interface. Databashanteringen sköts alltså genom hemsidan. För att redigera hemsidor 

har vi valt en gratis WSYWIG‐editor vid namn CKEditor[12]. Vi har även gjort ett eget 

administratörsgränsnitt för att lägga till, redigera och ta bort undermenyer på varje 

sida. 

 

I denna del av rapportern analyserar vi kring behovet och själva användningen av den 

information som sidan ska hantera. Genom att ta reda på vilken information som 

behövs lagras och logiskt dela upp den kan vi strukturera databasen och börja lagra all 

informationen i databasen. 

3.5.1	Designval	

Det finns väldigt många olika typer av databaser ‐ Sybase, MySQL, Orace, IBM DB2 
och även Microsoft Access och Microsoft SQL Server. Vi kommer inte gräva oss ner i 
skillnader, fördelar och nackdelar för det är ganska orelevant. Däremot är det ur ett 
webbdesign‐perspektiv viktigt att sidan så snabb möjligt. Om flera besökare laddar 
sidan samtidigt vill vi inte att databasen ska ge långsamma laddningstider. I Aromas 
fall kommer vi säkerligen aldrig komma upp i sådana höga volymer att det kommer 
påverka oss. I vårt val av webbhotell ingick det en MySQL‐databas. Vilket är det allra 
vanligaste systemet när det gäller webbhotell. Fördelar med MySQL är att det är 
opensource[13] och såpass utbrett att man lätt kan hitta dokumentation och 
kodexempel. 
 
MySQL finns att ladda ner gratis och är designat för att ta hand om hundratals, eller till 

och med tusentals olika användare som vill ha access till databasen när som helst[14]. 

Vilket är precis vad man letar efter som webbutvecklare. För grundläggande 

information om hur en databas är strukturerad kan ni läsa mer här[15]. I korta drag är 

SQL‐databas strukturerad som såhär: 

En databas består av en eller flera tabeller. En tabell består av en eller flera rader och 

kolumner. En post eller rad innehåller information om ett specifikt objekt där varje 

kolumn är en viss typ av information. Varje post/rad har också en unik nyckel, denna 

nyckel representerar och identifierar varje enskilt objekt. När man designar databasen 
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väljer man själv vilken av alla kolumner som ska vara den unika nyckeln.  

 

Innan vi kunde börja designa vår databas var vi tvungna att ha en lista med information 

om allt som ska kunna lagras. Först och främst letade vi efter ställen där vi kan göra vår 

hemsida flexibel ‐ genom att förutsäga ändringar som vår slutanvändare (i detta fall 

Aroma) kan tänkas vilja göra. Det som vi fokuserade på i detta steg är att sidan ska bli 

så flexibel och simpel som möjligt för Aroma att administrera. De ska till exempel inte 

behöva anlita en webbdesigner varje gång de vill ändra lite text på sidan. Därför sparas 

texten för varje sida i vår databas, förutom att ändra text på befintliga länkar/sidor bör 

man även kunna lägga till helt nya, vilket också påverkar strukturen på databasen. 

Vidare så är det inte vem som helst som ska kunna administrera hemsidan, utan man 

måste kunna logga in. Här valde kunden att ha olika inloggningar ‐ vilket i sin tur gör att 

vi man har unika användare med egna inloggningar. Detta gör att vi kan spara vem som 

ändrat på ett dokument senast. Så om någons lösenord skulle läcka ut kan man då 

direkt se vems det är och byta det. 

3.5.2	Avgränsningar	och	antaganden	

För det första så antar vi att sidan inte kommer att ha extremt stora besöksvolymer. I 

och med detta har vi valt att spara sidorna i databasen. Ur ett optimeringsperspektiv är 

detta inte det bästa, eftersom varje sidladdning i sin tur kommer resultera i en 

databasförfrågan eller hämtning ur databasen. Låt säga att vi skulle ha 1000 

sidladdningar varje sekund ‐ detta skulle direkt resultera i belastningar på databasen 

som skulle svara långsammare. Man kan sprida ut databasen över flera datorer som 

hanterar förfrågningar eller spara sidorna som vanliga HTML‐sidor. Men då vi själva inte 

har tillgång till servern eller har det behovet behöver vi inte ens tänka på detta. 

 

Vidare så antar vi att Aroma aldrig själva kommer gå in och ändra i databasen. En annan 

sak som är viktig är själva säkerheten i databasen. Vi antar att sidan inte kommer 

utsättas för attacker utifrån. Vi har t.ex. inga krav för hur lösenordet ska se ut när man 

loggar in. Däremot har vi vidtagit åtgärder för detta genom att begränsa informationen 

som lagras i databasen. Så även om allt mot förmodan skulle läcka ut finns det inga 

personliga uppgifter som på något sätt är känsliga eller kommer kunna skada någon. 

När det gäller säkerhet kan denna delas upp i 2 delar, säkerheten på sidan (som är 

integrerad med databasen) och själva databasen i sig. Vi kommer ta upp säkerheten i 

ett helt eget kapitel som kommer behandla säkerheten på sidan. Vad det gäller 

databasen så krävs det ett användarnamn och lösenord för att komma åt den. Man kan 

även skydda sig genom att kryptera delar av databasen, till exempel om några uppgifter 

hade varit känsliga. I vårt fall har vi valt att spara lösenorden i krypterad form att öka 

säkerheten ytterligare. 
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3.6	Sökmotorsoptimering	
Sökmotoroptimering eller SEO (Search Engine Optimization) är ett gemensamt namn 

för hur man kan förbättra sin sidrankning på sökmotorer. Det är en invecklad process 

där man kan välja att lägga allt från ett par timmar till flera månaders arbete för att få 

så optimal sökrankning. Sökmotorn Google som idag anses vara den viktigaste 

sökmotorn att optimera för använder sig av en algoritm som kallas PageRank för att 

avgöra hur högt upp en sida ska hamna på deras resultatlista. Google har valt hålla 

delar av denna algoritm hemlig för att det inte ska vara möjligt utnyttja den för 

maximal sidrankning.  

 

Då Aroma redan har ett stort klientel och är en lokal rörelse så ansåg vi att det inte var 

av större vikt att vi lade allt för många timmar på detta utan att vi endast gjorde en 

grundläggande optimering av sidan. Vi följde några enkla steg för att få ett bra 

sökresultat: 

 Vi placerade så många nyckelord som möjligt i alla rubrik‐taggar såsom h1,h2,h3 

osv. 

 Vi undvek att använda Flash. 

 Vi minimerade användningen av JavaScript och DHTML. 

 Vi skrev unika texter i title‐taggen på varje sida. 

 

 

Figur 10 ‐ Sökresultat från Google 
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4	Resultat	
 

Resultatet av detta examensarbete är en stilrent och funktionell webportal. Hemsidan 
innehåller funktioner för att kunna hantera tidsbokningar, editera sidor, ladda upp 
bilder etc. Nedan finns en detaljbeskrivning av de olika funktionerna. 

4.1	Design	och	funktion	

4.1.1	Inloggning	

Då administration av sidan var ett krav från början så var någon form av inloggning 

givetvis något som vi var tvungna att ta hänsyn till. Då vi valde att inte integrera sidan i 

någon typ av CMS‐system (Content Management System) så var en inloggningssida 

något som vi var tvungna att skapa själva.  

 

För att bibehålla en hög säkerhet så valde vi att inte ha en fysisk länk på hemsidan för 

att komma till inloggningssidan. Vidare valde vi att inte ge Aroma möjligheten att skapa 

nya administratörskonton direkt på sidan då det endast skulle vara en‐ eventuellt två 

personer som skulle sköta uppdateringarna på sidan, så vi skapade endast ett 

administratörskonto. 

Aroma fick därför en direktlänk till inloggning sidan där det kunde logga in med sitt 

förvalda användarnamn och lösenord som vi skapat åt dem. 

 

 

Figur 11 ‐ Inloggningsformulär 

4.1.2	Admingränssnitt	

För att ge Aroma ett så användarvänligt och lättförståeligt gränssnitt som möjligt efter 

inloggning så valde vi att i integrera administrationsdelen direkt i PHP‐koden för sidan. 

Efter att man angivit ett korrekt användarnamn och lösenord så startas en PHP‐session 

för en lyckad inloggning och man blir vidarebefordrad till startsidan där nya menyer för 

administratörer har tillkommit. Under varje undersida blir administratören given 
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menyval specifika för den aktiva sidan. Det är genom denna inloggning som vi ger 

Aroma rättigheterna att lägga till, ta bort och visa alla bokningar.  

 

Figur 12 ‐ Användare / Administratör 

4.1.3	Bokningshantering	

Bokningssystemet var den största delen i projektet att utföra, då vi valde att inte 

använda oss av ett CMS‐system eller färdiga moduler för bokningarna. Detta gjorde att 

vi kunde vara väldigt anpassningsbara till alla önskemål för hur bokningar och 

bokningsadministrationen skulle fungera.  

Som vi har berättat innan så var ett av våra viktigaste mål var att göra sidan så 

lättadministrerad som möjligt valde därför även här att inte göra en extern modul för 

att sköta administreringen av bokningarna.  

Administrationen fungerar då likadant som funktionen för att redigera en sidas 

innehåll.  

Aroma visste inte från början hur långa tiderna skulle vara för en vaccinationstid, så vi 

valde att de själva fick hur länge tiden skulle vara när de lägger in ett nytt bokningsbart 

pass, se Figur 13 ‐ Administration av bokningar. 
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Figur 13 ‐ Administration av bokningar 

Som Figur 13 ‐ Administration av bokningar visar så ges administratören valet ner till 

vänster på sidan att lägga till nya tider som gäller för den aktuella veckan. Man får 

sedan valet att lägga till eller ta bort pass under dagarna i veckan som indikeras med ett 

plustecken respektive en papperskorg. 

 

Figur 14 ‐ Kopiera från föregående vecka 
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Ett problem som snabbt dök upp när vi började testa administrationen av 

bokningssystemet var att det var väldigt omständligt att lägga in varje tid på nytt gång 

på gång för varje vecka. Då Aroma redan hade fasta avsatta tider för vaccinationer och 

intyg varje vecka så byggde vi in en ny funktion för att kopiera tiden från föregående 

vecka. För varje ny vecka som inte har några inlagda pass ännu så ges administratören 

valet att kopiera föregående veckas pass (se Figur 14 ‐ Kopiera från föregående vecka) 

till den aktuella veckan. Man får sedan möjligheten att ta bort eller lägga till nya pass 

och tider (se Figur 13 ‐ Administration av bokningar).  

 

 

Figur 15 ‐ Visa alla bokningar 

För att kunna se alla aktuella bokningar så finns det en länk i menyn till vänster som 

heter ”Visa alla bokningar”.  Administratören får då upp ett nytt fönster som visar likt 

bokningshanteraren visar vecka för vecka alla pass som finns och vilka som är bokade. 

Tanken var att Aroma lättare skulle få en översikt på alla tider som är bokade utan att 

behöva gå in på detaljer för att se namn på varje bokning. 

Här ges en komplett överblick på vilka pass som är bokade och vilka som ännu inte är 

det. Information om personen som bokat passet visat i samma ruta som bokningen för 

passet. 

Man kan välja att visa nästa eller föregående veckas bokningar, skriva ut veckoschema 

för aktuell vecka och för vaccinationsbokningar kan man se den bokande personens 

svar på vaccinationsfrågorna. Vidare ges man valet att även se alla intygsbokningar på 
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samma sätt som vaccinationsbokningar, med skillnaden att det inte finns någon länk till 

de vaccinationsfrågor som användaren fyllt i samband med bokningen.  

4.1.4	Menyhantering	

Som beskrivet tidigare så laddas hela webbsidans innehåll in i en index‐sida. 

Undermenyerna hämtas sedan ur en databas då vi ger administratören valet att lägga 

till, ta bort och ändra undermenyer på varje huvudsida. Det krävdes då att vi sparade 

alla menyer i en databas för ge en så enkel administrations som möjligt.  

För att kunna strukturera det ordentligt finns det en viss hierarki på alla sidor. Dels 

finns det de sidor som är kopplade till huvudmenyn (den som alltid syns), surfar man in 

på en sådan sida ser man att den i sin tur har en egen undermeny. Bilden nedan visar 

hur det ser ut när man surfar in på Intyg och undersidan Information. 

 

Figur 16 ‐ Hierarki på sidor och undersidor 

Som ni ser finns det tre stycken undersidor inlagda under Intyg. Dessa kan man enkelt 

ändra genom att använda redigeringsfunktionen Ändra meny. Här kan man lägga till 

nya, ändra ordningen, byta namn eller ta bort länkar. 
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Figur 17 – Redigeringsfunktionen ‐ Redigera meny 

4.1.5	CKEditor	–	Verktyget	för	att	redigera	sidor	

Nästa funktion som syns under Redigeringsfunktioner är länken Redigera sida. Trycker 

man på den länken så kommer det upp verktyg med vilka man kan redigera innehållet 

på den valda undersidan. Själva interfacet påminner om många andra CMS‐system och 

tar man en snabb titt på det så ser det ut lite som ett vanligt textredigeringsprogram, 

till exempel Microsoft Word. 

 

Figur 18 ‐ Bild på GUI:t som används när man redigerar innehåll på sidor 
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Här kan man direkt skriva in text om man så vill, men det finns också möjlighet att 

skriva ren HTML‐kod . Det finns färdiga funktioner för att hantera länkar, tabeller, 

flashobjekt, formulär, listor och annat som en vanlig hemsida kan tänkas innehålla. 

När man är klar trycker man enkelt på spara knappen, sen kommer databasen 

uppdateras med AJAX‐protokollet och sidan ändras live utan att behöva laddas om på 

nytt. 

4.1.5	CKFinder	–	Verktyget	för	uppladdning	av	bilder	

I CKEditorn finns det tillval att ladda upp bilder och hantera bilder. Dock kommer dessa 

funktioner inte direkt i CKEditorn, därför har vi integrerat CKFindern tillsammans med 

CKEditorn.  

 

Figur 19 ‐ Bildhantering genom CKFinder 2 

Trycker man på infoga bild i CKEditorn, väljer ”Bläddra på servern” så kommer 

verktyget CKFinder att laddas och det kommer att se ut som på bilden ovan. Här kan 

man enkelt bara markera en bild som man vill infoga till sin sida. Om bilden inte skulle 

finnas kan man enkelt ladda upp den till servern. Till vänster ser ni även 

mappstrukturen, med hjälp av den kan man enkelt skapa mappar och flytta omkring 

bilder för att snabbt och enkelt organisera. 



	

41 

 

4.1.6	Menybilden	

Som ni har sett finns det ett bildspel på vissa sidor. Detta är skrivet i jQuery, dock ville vi 

göra det möjligt för Aroma att själva bestämma hur denna skulle bete sig. De kanske vill 

lägga till en ny bild, ta bort en bild, eller ta bort hela bildspelet på ett smidigt sätt.  

 

Figur 20 ‐ Bildspel 

Detta löste vi genom att låta PHP bestämma de bilder som skulle visas, men istället för 

att hårdkoda vilka bilder så gjorde vi en funktion som skrev ut bildfiler som finns i en 

viss katalog. Om man surfar in på Om aroma så kommer detta PHP‐script leta efter och 

skriva ut namnet på bilder i mappen ”bildspel/om_aroma”. Finns det inga bilder 

uppladdade i denna specifika mapp kommer bildspelet inte synas allt. För varje länk i 

huvudmenyn finns det alltså en korresponderande mapp som fungerar som kopplingen 

mellan sidan och bildspelet. 

Om ni kollar på Figur 19 ‐ Bildhantering genom CKFinder 2, så ser ni att det finns en 

mapp som heter bildspel. Det är här alla bilderna för vår slideshow befinner sig. Man 

kan alltså enkelt hantera bilderna genom detta verktyg. Laddas det upp nya bilder eller 

om någon bild tas bort så kommer ändringarna att synas direkt. 

4.1.7	Sökfunktion	

För att utöka användarvänligheten ytterligare har vi utvecklat en egen sökfunktion som 

är placerad längst upp till vänster på sidan, tillsammans med de vanligaste länkarna. 

Eftersom Aroma själva går in och skriver sina sidor i vårt CMS‐system så sparas allt 

innehåll i databasen. Med den vetskapen har vi lyckats åstadkomma en något 

komplicerad lösning men ändå smidig lösning för att hämta data ur databasen. 

Sökfunktionen skickar förfrågningar till databasen och letar efter sidor med innehåll 

som innehåller sökordet. Därefter visas de resultat i relevansordning, samt att den ger 

en beskrivning på resultatet. Förutom att söka på innehållet på sidorna söker scriptet 
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även igenom namn på länkar, menyer och undermenyer för att kunna ge en tillräckligt 

bra träffsäkerhet. 

4.1.8	Bokningssystemet	

Bokningssystemet är gjort för två olika typer av bokningar, vaccination eller intyg. De är 

identiska förutom att en intygsbokning har tre steg medan en vaccinationsbokning har 

fyra. Vaccinationsbokning har ett extra steg eftersom Aroma vill ha svar på ett antal 

frågor angående personen ifråga som bokar tiden. Frågor som ingår är vikt, tidigare 

vaccinationer, och annat för att kunna säkerställa att patienten inte är allergisk eller har 

någon sjukdom och för att kunna förbereda vaccinationen inför besöket. 

För att göra det enkelt för en kund har vi delat upp bokningar i olika steg så man lätt 

kan gå fram och tillbaka om man vill ändra något. Det gör det också lättare att se hur 

mycket man har kvar innan man är klar med bokningen. 

4.1.8.1 Steg 1 ‐ Att välja en tid 

Det första steget är att välja en tid. Användaren får se lediga tider en vecka i taget. Man 

kan se och boka pass så många veckor fram som det finns inlagda pass. Grå markerade 

pass indikerar att passet inte är bokningsbart på grund av att dagen redan har passerat 

eller att det är mindre än två dagar kvar innan besöket äger rum. Anledningen till att 

man måste boka en viss tid innan besöket är för att förhindra sena bokningar och ge 

Aroma tid att planera. 

 

Figur 21 ‐ Bokning steg 1 
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4.1.8.2 Steg 2 – Användaruppgifter 

I steg två får användaren fylla i namn, e‐postadress, telefonnummer och 

personnummer Alla fält är obligatoriska. Man får information om vilken tid man valt 

och att man är tvungen att fylla i alla fält för att kunna gå vidare med bokningen. I detta 

steg finns det tre knappar att välja, dels kan man gå tillbaka till steg 1 för att välja en 

annan tid. Man kan också avbryta bokningen eller spara uppgifterna och gå vidare till 

nästa steg. 

Alla fält valideras med JavaScript och är det något fel så kommer en röd text upp 

bredvid det fält som inte klarade valideringen. Dels måste man skriva en giltig e‐

postadress, ett förnamn och efternamn med mera. Tidigare hade vi även validering av 

personnummer men eftersom detta inte gäller i alla fall pågrund av undantag så valde 

vi att ta bort den funktionen. 

 

Figur 22 ‐ Bokning steg 2 

4.1.8.3 Steg 3 – Vaccinationsfrågor 

Detta steg är det enda som skiljer en bokning för vaccination mot intyg. Bokar man tid 

för vaccination kommer detta steget fram efter steg 2 och man måste svara på 16 

frågor. Det är inget krav att alla frågor måste vara besvarade eftersom vissa av dem kan 

vara svåra att besvara. 
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Figur 23 ‐ Bokning steg 3 

4.1.8.4 Steg 4 – Bekräftelse av bokning 

I det sista steget bekräftas alla inmatningar och man kan antingen välja att välja en 

annan tid, ändra personuppgifter, avbryta bokning eller slutföra bokningen. Alla 

inmatade uppgifter sparas under sessionen så om du väljer att välja en annan tid så 

kommer man direkt tillbaka till detta steg så man slipper att börja om från början. 

 

Efter att användaren tryckt ”bekräfta och slutför” så skickas ett mail till angiven 

mailadress med all bokningsinformation och en automatiskt generad sträng som 

fungerar som en kod för att logga in på sidan och se bokningsinformation eller kunna 

avboka besöket. 
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Figur 24 ‐ Bokning steg 4 

 

Figur 25 ‐ Bekräftelse som skickas till mailen 
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4.1.8.5 Möjligheten att avboka tid för kund 

Med hjälp av avbokningskoden kan en användare surfa in på hemsidan logga in med 

koden. Väl inloggad visas information om den aktuella bokningen plus att man kan 

avboka tiden. Det finns även en direktlänk mailet, trycker man där så kommer en fråga 

upp där man bekräftar att man vill avboka besöket, och om allt gått bra så får man ett 

meddelande tillbaka som säger att man lyckats avboka sin tid. 

Även här finns det restriktioner, till exempel kan man inte avboka om besöket äger rum 

om mindre än 2 dagar.  

 

Figur 26 ‐ Inloggning med avbokningskod 

4.1.8.6 Möjligheten för Aroma att avboka tid 

Vid tillfällen där kunden har glömt att avboka sitt pass i tid eller om kunden inte har 

kvar sin avbokningskod kan Aroma själva gå in och ändra bokningar. Aroma kan då 

avboka tiden eller ändra kontaktuppgifter för den person som bokat tiden. Det finns 

även möjlighet att se information om avbokade besök. 

Förutom detta kan Aroma enkelt lägga till nya tider, skapa nya pass, kopiera pass från 

föregående dag eller kopiera från föregående vecka. Hela gränssnittet fungerar lite som 

en almanacka där man kan se tider veckovis med datum och bokningsinformation. Mer 

om bokningssystemet kan ni läsa under resultat‐delen. 
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Figur 27 – Avbokning av tid 
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4.3	Databasdesign	
Vi skapade databasen utefter alla antagande och krav som vi hade. I Bilaga 2 ser ni 
exakt hur databasen är designad och vilken information som kommer finnas med. En 
databas ska vara ett robust system, men som samtidigt ska kunna klara förändringar. I 
vårt fall så är databasen kopplad till en hemsida och alla system som finns där. Dessa 
system ska fungera med varandra, varför man inte bara kan ändra det ena utan att 
ändra den andra, alltså kommer mycket förändringar inte kunnat göras. 
 

För att kunna hantera vår databas använde vi oss utav ett verktyg som heter 
PHPMyAdmin (se Figur 1 ‐ Ett exempel på den grafiska vyn I PHPMyAdmin. Detta verktyg 
ingick i webbhotellet, och är kopplat till databasen så man kan administrera den direkt 
över nätet genom att bara logga in. 
 
Bild på hela databasdesignen kan ni se på Bilaga 2. 
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5	Slutsats	och	diskussion	

Vi är själva mycket nöjda med det vi lyckats åstadkomma. Det fanns några saker som vi 

inte hann med. Det fanns vissa saker som inte valde att vänta med, men som vi sa att vi 

ska försöka fixa klart i mån av tid. Om de fortfarande vill ha saker gjorda utanför 

examensarbetets ramar erbjöd vi oss att hjälpa till och vidareutveckla sidan som 

anlitade webbdesigners.  

Vanligtvis är så här stora projekt inte färdiga vid första lanseringen utan man blir ofta 

tvungen att finslipa på detaljer, eftersom man kommer på mer och mer ju mer man 

nyttjar sidan. Den färdiga produkten blev ett väl fungerade system som inte kräver 

någon insats alls av någon person med speciell kompetens inom webbutveckling. 

Tanken var ju redan från början att Aroma själva ska kunna administrera sidan, och det 

har vi lyckats bra med. Vi överlämnade hela sidan till Aroma i början av juni 2010. Efter 

nästan ett år ha vi inte fått ett enda brev eller klagomål på att sidan inte fungerar som 

den ska och kan därmed dra slutsatsen att den fungerar riktigt bra. 

Om vi ska diskutera hur arbetsförloppet gick till så är de problemen vi stötte på ganska 

vanliga i denna bransch.  Aroma ändrade sig ett flertal gånger, ena stunden hade de 

bestämt sig för en sak, men när de fick se hur det verkligen såg ut på sidan sen så valde 

de en annan lösning. En del gånger var det mycket kod och tid som var inblandat varför 

vi ibland var tvungna att säga ifrån då vi inte skulle ha tid och gör allt perfekt redan från 

början. För att undvika detta är det viktigt att ha klara mål och förväntningar, men det 

är svårt att få med allt. 

Ett exempel på något som vi inte hann med, men som vi implementerade stöd för var 

en statistikdel. Vi ville att Aroma själva skulle kolla hur många som använder sidan och 

dess funktioner, speciellt de specialfunktionerna såsom att kontakta dem direkt 

hemsidan, boka tider och avboka tider eller beställa recept. Vi ville även göra så 

personalen enkelt kunde gå in och se antalet besökare, varifrån de kommer och annat 

för att se hur sidan verkligen används. Detta för att ge en klar bild på svagheter och 

framtida förbättringar. Om man har få besökare kanske man borde försöka 

marknadsföra sig mer, eller om en viss funktion inte används ordentligt kanske man 

kan förtydliga den eller vad det nu kan tänkas vara. Saker som detta är något Aroma 

själva får bestämma sig för. I vilket fall som helst så var de extremt nöjda med 

resultatet, och är de nöjda så är vi!
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7	Sökord	
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Bokningssystem ∙ 35, 42 

C 

CKEditor ∙ 31, 39 

CKEditorn ∙ 40 

CKFinder ∙ 40 

CSS ∙ 13 

D 

Databas ∙ 20, 31, 48 

Dreamweaver ∙ 16 

H 

HTML ∙ 12, 40 

J 

JavaScript ∙ 14 

jQuery ∙ 15 

M 

MySQL ∙ 16 

P 

PHP ∙ 12, 13 

PHPMyAdmin ∙ 16 

S 

SQL ∙ 14 

SQL‐Injections ∙ 26 

X 

XHTML ∙ 12 

XSS ∙ 24 
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8.2	Bilaga	2	–	Databasdesign 

 


