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Sammanfattning
I detta dokument gestaltas arbetet med att utveckla ett internt administrations-
system till e-handelsföretaget Ehandelssupport. Detta är ett uppdrag i skarpt 
läge och grundas i företagets behov av att få bättre och mer användaranpassade 
webbapplikationer som syftar till att underlätta, förenkla och effektivisera vissa 
frekvent återkommande arbetsuppgifter. Detta innefattar exempelvis en applika-
tion som kan generera prislappar baserat på produktinformation som lagras i 
webbshoppen Alfahobbys databas. Det inkluderar också en användarvänlig och 
effektiv lösning för att kunna skapa och skicka ut digitala nyhetsbrev till företa-
gets kunder. Den färdiga applikationen för prislapparna uppfyller de grundöns-
kemål om funktionalitet som företaget hade på denna samtidigt som den nya 
lösningen medför en rejäl tidseffektivisering i handhavandet med att skapa pris-
lapparna eftersom datat hämtas direkt från databasen via ett nyimplementerat 
API. Applikationen använder också ramverket jQuery Mobile vilket stödjer re-
sponsiv webbdesign. Arbetet med lösningen för de digitala nyhetsbreven resul-
terade i ett förslag till företaget som innebär att börja använda verktyget Maili-
gen, detta skulle både förenkla det redaktionella arbetet och förbättra använd-
barheten för kunderna exempelvis genom att nyhetsbreven får en responsiv 
webbdesign. Några områden för eventuell framtida vidareutveckling är exem-
pelvis att för applikationen för prislappar lägga till ytterligare kontroller som 
förhindrar att användaren skriver in fel värden i vissa funktioner. När det gäller 
nyhetsbreven skulle fortsatt forskning rörande möjligheten att kunna infoga 
produktinformation direkt från webbshoppens databas vara aktuellt.

Nyckelord: Webbapplikation,  databas,  användbarhet,  responsiv  webbdesign,
API,  ramverk,  jQuery  Mobile,  AJAX,  jQuery,  JavaScript,  MySQL,  PHP,
HTML, CSS.
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Abstract
This document describes the development of an internal management system 
for the e-commerce company Ehandelssupport. This is an assignment with a 
real client an it is based on the company's need to acquire better and more user-
friendly web applications aimed at facilitating, simplifying and streamlining 
certain frequently recurring tasks. This includes, for example, an application 
that can generate price tags based on product information stored in the database 
associated with the webshop Alfahobby. It also includes a user-friendly and effi-
cient solution for creating and sending digital newsletters to the company's cus-
tomers. The finished application for price tags complies with the basic require-
ments for functionality initially set by the company, the new solution also hu-
gely increase the efficiency in saving time in the creation process of the price 
tags because the data is retrieved directly from the database through a newly 
implemented API. The application also uses the jQuery Mobile framework 
which supports responsive web design. The work on the solution regarding the 
digital newsletters resulted in a proposal to the company that embrace the con-
cept of using the tool Mailigen, this would both facilitate editorial work and im-
prove usability for customers, for example, by giving the newsletter a responsi-
ve web design. Some areas for possible future development is for instance re-
garding the price tag application to add additional controls to prevent the user 
from entering incorrect values in certain functions. When it comes to the news-
letter, a continued research regarding the ability to insert product information 
directly from the webshop database could be relevant.

Keywords: Web application, database, usability, responsive web design, API,
framework, jQuery Mobile, AJAX, jQuery, JavaScript, MySQL, PHP, HTML,
CSS.
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Förord
Jag vill passa på att tacka mina studiekamrater i Skype-gruppen Webbutveck-
ling Miun, det har varit en fantastisk gemenskap och ett utmärkt ställe att lyfta
frågor och funderingar eller bara prata om vad som helst de dagar då distansstu-
dierna känts ensamma.
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1 Inledning
I detta projekt som inbegriper mitt självständiga arbete baseras uppdraget på att 
utföra ett skarpt arbete åt det lokala e-handelsföretaget Ehandelssupport som 
har sitt kontor i Timrå några mil norr om Sundsvall. Arbetet går ut på att ut-
veckla ett internt administrationssystem för att underlätta vissa arbetsmoment.

Företaget hanterar och driver en rad egna webbshoppar samtidigt som de bistår 
andra företag med expertiskompetens rörande hur man startar upp, driver och 
utvecklar sin företagsidé inom e-handel. Ehandelssupport erbjuder här ett brett 
sortiment av tjänster. Detta innefattar allt från idékoncept för affärsutveckling, 
uppstart och drift av diverse webbshoppar, rådgivning och val av webbshop, 
kundtjänst, lagerhållning av varor samt att packa och skicka varor till kund.

På kontorssidan jobbar det tre personer, dessa är webbutvecklaren Kamilla, 
Mikael som är lageransvarig och chefen Johan. Mikael är 45 år gammal och har
jobbat på företaget sedan början av 2015, hans huvudsakliga arbetsuppgifter in-
nefattar daglig drift av webbshop som att behandla kundorder, beställa produk-
ter från tillverkare, hantera kundsupport samt lagerhantering. Han är även den 
som är lageransvarig och har bäst koll på varuflödet. Kamilla är 28 år gammal 
och har arbetat på Ehandelssupport sedan 2015, hon är anställd som webbut-
vecklare och hennes främsta arbetsuppgifter är inom utveckling och underhåll 
av webbshoppar skapade i Wordpress och WooCommerce [1]. Hon jobbar även 
med några webbshoppar skapade i andra äldre system, exempelvis Prestashop 
[2]. Hon arbetar även med orderhantering samt att packa och skicka varor till 
kund. Kamilla har tidigare jobbat som webbutvecklare på två olika reklambyrå-
er med inriktning på Wordpress. Johan är 54 år gammal och har sedan juli 2015 
drivit Ehandelssupport, han är chef på stället och ansvarar bland annat för eko-
nomin. Han har jobbat inom e-handel sedan 2008 och med postorder sedan slu-
tet av 1980-talet. Förutom att driva Ehandelssupport arbetar Johan även med af-
färsutveckling av mindre företag samt med redovisning. Han har sedan 1980-ta-
let drivit egna företag, både som butik och postorder. Sedan redovisnings och 
revisionsbyrå, samt därefter olika uppdrag inom affärsutveckling.

1.1 Övergripande syfte

Syftet med projektet är att för Ehandelssupports räkning utveckla ett internt ad-
ministrationssystem innehållande funktionalitet som ska underlätta vardagen för
de anställda på företaget genom att göra det enklare och snabbare att utföra vis-
sa arbetsuppgifter som är frekvent återkommande samt som i nuläget fordrar 
ganska mycket manuellt arbete. Företagets önskemål är att det nya administra-
tionssystemet ska förenkla för de anställda, erbjuda en högre grad av funktiona-
litet än nuvarande lösningar samt att bidra till effektivare arbete och tidsvinster 
för de relaterade arbetsuppgifterna.
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1.2 Problemformulering

1.2.1 Prislappsgenerator

Ehandelssupport har ett behov av att via ett datorbaserat system kunna produce-
ra prislappar för de produkter som härrör webbshoppen Alfahobby.se [3]. Själva
slutprodukten som systemet skapar är en utskrift på anpassat etikettpapper på en
vanlig laserskrivare. Dessa etiketter används sedan för att klistras på och märka 
upp varor som finns på hyllan i lagret.

Systemet ska primärt skapa prislappar baserat på antal beställda produkter från 
en inköpsorder. Viss information, exempelvis antal produkter och pris ska dock 
gå att modifiera vid behov. Det ska också finnas funktionalitet för att skapa 
prislappar för en specifik produkt genom att mata in ett befintligt artikelnum-
mer och utifrån detta artikelnummer hämtas informationen om produkten direkt
från databasen. Det ska även gå att skapa helt fristående prislappar för exempel-
vis varor som inte finns i lager, denna funktion har ingen databaskoppling och 
här ska informationen som artikelnummer, pris och antal fyllas i manuellt.

Företaget har i dagsläget ett fungerande system för att skapa etiketter baserat på 
data som lagras i den associerade webbshoppens databas. Det finns dock några 
stora nackdelar med detta system och det är på grund av dessa nackdelar som 
företaget nu vill bygga ett nytt system för att kunna generera etiketter. Det störs-
ta problemet med det nuvarande systemet är att det inte direkt hämtar informa-
tion från webbshoppens databas. För att generera prislappar måste först en ko-
pia av hela databasen laddas ner till företagets egen server (för att ha aktuell in-
formation), detta moment tar ungefär 20 minuter att genomföra. Denna ledtid 
upplevs oerhört irriterande för de anställda som jobbar med att skapa prislap-
parna. Ett annat problem är att vissa saker i gränssnittet inte upplevs så använ-
darvänligt, exempelvis vid borttagning av produkter från en inköpsorder som 
inte behövs skrivas ut.

1.2.2 Digitalt nyhetsbrev

Företaget har ett behov att kunna skicka ut digitala nyhetsbrev till sina kunder 
och samarbetspartners. Den nuvarande lösningen som Ehandelssupport har gäl-
lande att skapa och skicka ut sina digitala nyhetsbrev innebär en hel del manu-
ellt arbete. Företagets förhoppning är att förbättra denna arbetsprocess genom 
att på ett smidigare sätt kunna skapa dessa nyhetsbrev och gärna på något sätt 
kunna koppla till produktinformation i webbshoppens databas.

1.3 Översikt

I kapitel 2 ges en bakgrund samt förklaringar till relevanta begrepp inom detta 
projektområde. Kapitel 3 redovisar olika metoder som använts för att genomfö-
ra uppdraget. I kapitel 4 beskrivs detaljerat hur arbetet har gått tillväga för att 
förverkliga projektet. Kapitel 5 lyfter de slutliga resultaten och i kapitel 6 ges 
reflektioner och slutsatser av arbetet.
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2 Bakgrundsmaterial
Uppdraget som ligger till grund för detta projekt och examensarbete grundas i 
tanken att skapa ett internt administrationssystem till det lokalt Timrå-baserade 
företaget Ehandelssupport. Systemet kommer baseras på både frontend- och 
backendteknik samt hämta, bearbeta och presentera information som lagras i en 
databas som är knuten till företagets webbshop Alfahobby (www.alfahobby.se). 
För vissa delar ska ramverk för exempelvis responsiv design användas och 
hämtning av data kommer ske via ett API istället för direkt kommunikation med
MySQL-databasen. I detta avsnitt ges en bakgrund och grundliga förklaringar 
till en rad begrepp som är relevanta inom arbetsområdet som detta projekt spän-
ner över.

2.1 Ramverk

Ett ramverk, eller framework som det heter på engelska kan i jämförelsen med 
ett husbygge beskrivas som en bottenplatta eller grundstomme som resten av 
konstruktionen ska vila på. Denna grundstomme innehåller mängder av färdig 
funktionalitet som till exempel fullt responsiva grid-system vilka kan under-
lätta enormt mycket för att snabbt bygga och konstruera layouten på en webbsi-
da eller webbapplikation. Det finns även färdigformaterade CSS-klasser som 
möjliggör att det väldigt enkelt går att skapa exempelvis tilltalande och proffsi-
ga formulär, knappar, meddelandefönster och diverse menyer. Ett exempel på 
ett responsivt ramverk är jQuery Mobile [4] och det är även detta ramverk som 
används till vissa delar av det system som utvecklas i detta projekt.

2.2 Open source

Det svenska uttrycket för open source är öppen källkod och med detta menas 
att en applikation eller ett program är gratis att använda samt att källkoden är 
publik med möjlighet för intresserade utvecklare att dyka in och göra egna mo-
difieringar. En fördel med att använda programvara som är open source är att 
utvecklare inte behöver betala dyra licensavgifter för att använda den. [5]

2.3 Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)

En klassisk webbplats som bara är uppbyggd av statiska HTML-sidor laddar 
om sidan varje gång innehållet på sidan ska uppdateras med ny information som
exempelvis hämtas från en databas. Ett sätt att kunna göra sidan mer dynamisk 
är att använda sig av Asynchronous JavaScript and XML eller som man för-
kortat brukar kalla det, AJAX. Eftersom AJAX använder en asynkron process 
blir inte heller sidan låst medans data hämtas via AJAX-anropet, detta gör det 
exempelvis möjligt att använda flera funktioner samtidigt vid behov. Som nam-
net avslöjar baseras AJAX-funktionalitet på JavaScript och en stor fördel med 
AJAX är att det med denna teknik går att påverka, ändra, uppdatera eller radera 
en specifik del av en webbsida. Detta kan göras på både stor och liten nivå, allt 
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från att ersätta allt som finns mellan sidans <body>-taggar till att injicera nytt 
data till en liten utvald <div>. Det går att förändra sidan helt efter behag och si-
dan i sig behöver inte laddas om i webbläsaren. [6] [7]

2.4 JavaScript Object Notation (JSON)

Ett data-format som är mycket smidigt att använda tillsammans med till exem-
pel AJAX är JavaScript Object Notation (JSON). Detta är ett format som 
blir vanligare och vanligare samtidigt som det i sin syntax är mycket kompakt 
och lättöverskådligt jämfört med exempelvis det extremt mångordiga XML som
är ett alternativ till JSON. Genom att använda JSON-P går det även att göra an-
rop till andra domäner. En nackdel med JSON är dock att syntaxen är mycket 
känslig, ett missat kommatecken gör att hela JSON-strängen fallerar. [8]

2.5 Curl

Curl är ett kommandoverktyg och bibliotek som kan användas i scripts för att 
överföra data via URL:er. Det används i allt från webbapplikationer till bilar, 
TV-apparater, mobiltelefoner och olika mediaspelare. Curl används i en uppsjö 
mjukvaruapplikationer som dagligen påverkar miljarder människor. Curl är 
även gratis att använda och baseras på open source. [9] [10]

2.6 Användbarhet och tillgänglighet i applikationer

Att jobba med användbarhet och tillgänglighet i applikationer är något som vär-
deras allt mer i dagens IT-tunga samhälle. Med tillgänglighet menas att en ap-
plikation eller webbsida också kan användas av personer som har olika funk-
tionsnedsättningar, till exempel nedsatt syn. Användbarhetsspecialisten Steve 
Krug menar att ett stort skäl till att jobba med användbarhet och tillgänglighet 
är att det faktiskt gynnar alla användare, inte bara de med funktionsnedsättning-
ar. [11]

2.7 Responsiv webbdesign

Responsiv webbdesign innefattar konceptet om dynamisk och skalbar anpass-
ning av en webbapplikations eller webbplats grafiska användargränssnitt. An-
vändargränssnittet känner av den miljö det ska visas i, exempelvis på en mobil-
telefon med liten skärm och anpassar sig då dynamiskt för att ge en optimerad 
användarupplevelse på just den enheten. Responsiv webbdesign syftar alltså till 
att möjliggöra att användaren kan använda vilken typ av enhet som helst, obero-
ende av skärmstorlek. Begreppet responsiv webbdesign myntades 2010 av Et-
han Marcotte, han slog då samman de tre befintliga teknikerna flexibel 
gridlayout, flexibla bilder och media queries och kallade detta sam-
mantaget responsiv webbdesign. [12]

2.8 jQuery

JavaScriptbiblioteket jQuery är konstruerat för att underlätta programmeringen 
av JavaScriptfunktionalitet, det bygger även på open source och är gratis att an-
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vända. Ett stort plus med jQuery är att det har ett mycket bra cross-browser-
stöd, detta innebär att utvecklare inte behöver lägga till extra fallback-code för 
olika webbläsare. Med jQuery kan man på ett konsekvent och förenklat sätt 
programmera JavaScript-funktionalitet, ett exempel på detta är att använda 
jQuerys selektorer (som är CSS-liknande) för att sikta på element som ska 
påverkas av den tilltänkta funktionen. [13]

2.9 Comma separated values (CSV)

Comma separated values förkortat CSV, är ett filformat som lagrar tabelldata 
i textform där datafälten vanligtvis är separerade av ett kommatecken. Detta 
format kan importeras och exporteras via program som hanterar tabeller, exem-
pelvis Microsoft Excel. [14]

5
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3 Metod
3.1 Fältstudier och intervjuer

Jag kommer under projektets gång genomföra sporadiska fältstudier och inter-
vjuer med både personer på företaget Ehandelssupport och andra inblandade ak-
törer, exempelvis företaget Kodmyran som utvecklat det nya API:t.

3.1.1 Fältstudier

Fältstudierna kommer primärt att utföras i syfte att studera hur företaget idag 
rent praktiskt utför arbetet i vardagen samt ifrågasätta varför de gör som de gör 
samt ta reda på deras verkliga behov, alltså inte bara vad de tror att de behöver. 
Denna anfallsvinkel på problemet kan orsaka en del heta diskussioner i och med
att jag ifrågasätter min uppdragsgivare, men hanterar man det på ett tydligt och 
bestämt sätt med en nypa ödmjukhet och med glimten i ögat behöver inte dis-
kussionerna övergå till regelrätt konflikt. Som min sambo brukar säga ”Ingen 
kommer ihåg en fegis!”.

3.1.2 Intervjuer

Intervjuerna kommer utföras med företagets anställda för att få lite bakgrund 
om vilket arbete som utförs på företaget samt ge en lite mer personlig synvinkel
på företagets verksamhet som helhet. Ytterligare intervjuer som exempelvis 
med Kodmyran kommer utföras i syfte att få en mer detaljerad bakgrundsbild 
av det nya API:t, information som ges här kan möjligtvis även avslöja saker 
som ger idéer till framtida utnyttjande av API:t för kommande applikationer.

3.2 Programspråk

Applikationerna som produceras i detta projekt kommer att konstrueras och ut-
vecklas i språken PHP, HTML, CSS, SQL, JavaScript, jQuery och AJAX. Tek-
niken curl kommer även att användas för dataöverföringen från databas.

3.3 Databaser

Datat som ska hämtas till systemet lagras i en MySQL-databas men den kan 
inte kommas åt direkt via SQL-querys, man får istället jobba mot ett API 
(Shop4Sale Advanced API) som är knutet till företaget Ehandelssupports webb-
shop. Detta API innehåller entiteter och objekt som baseras på den bakomlig-
gande databasen och API:t tillhandahåller informationen som JSON-formaterad 
data.
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3.4 Utvecklingsmiljö

Utvecklingen av detta system kommer främst att göras i Microsofts IDE Visual 
Studio och närmare bestämt den licensfria versionen Visual Studio Commu-
nity 2015 [15] med pluginet PHP Tools for Visual Studio [16] installerat.
Dock kommer även texteditorerna Sublime text och Notepad++ att användas.

Sublime text kommer användas för testutveckling av mindre delar och funktio-
ner, exempelvis innan de implementeras i de metoder som ska utvecklas för 
systemet. Notepad++ kommer användas för att studera kodexempel och anled-
ningen till denna lösning är att jag har Notepad++ inställd med vit bakgrund 
och mörk text medan Sublime text har mycket mörk bakgrund med ljus text, när
de båda programmen är öppna samtidigt sida vid sida ger dessa stora kontraster 
en intuitiv signal till ögat och hjärnan att ljus bakgrund betyder läs här och 
mörk bakgrund betyder koda här. Denna taktik fungerar ännu bättre vid an-
vändande av två datorskärmar samtidigt.

När testexempel kodas i Sublime text kommer XAMPP [17] användas som lo-
kal webbserver (Apache) till skillnad från när den skarpa kodningen görs i Vi-
sual Studio då Visual Studios inbyggda webbserver används av praktiska skäl.

3.4.1 Teknik

Den största delen av utvecklingsarbetet kommer utföras på en PC med för detta 
uppdrag mycket tillfredsställande prestanda där samtliga programvaror som be-
hövs finns installerade, samtliga av dessa är också verifierade att de fungerar 
väl genom intensiv praktisk användning. Denna utrustning har även ganska ny-
ligt försetts med en extra datorskärm vilket haft en dramatisk positiv påverkan 
på den upplevda användarvänligheten i arbetet, speciellt vid programmering.

3.5 Design

3.5.1 Utformning

Systemets utformning och uppbyggnad kommer att visualiseras med hjälp av 
bland annat storyboards och flödesscheman. Via storyboards kommer gränssnit-
tet visas och beskrivas i den mening hur det är tänkt att fungera när slutanvän-
daren jobbar med systemet. Detta material kommer bland annat göras i verktori-
serad grafik i programmet Adobe Illustrator.

3.5.2 Pixelbaserad grafik

För de delar av arbetet som är beroende av grafik som fotografier, bilder eller 
övrig pixelbaserad grafik kommer bildbehandlingsprogrammet Adobe Photos-
hop att användas. För dessa båda programvaror (Adobe Photoshop och Adobe 
Illustrator) äger jag själv licenserna.
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3.6 Följa gängse kodstandard

I detta projekt är det viktigt att se till att koden är så felfri som möjligt och att 
gängse standarder för bland annat HTML5 och CSS3 följs enligt W3C:s [18] 
rekommendationer. En metod som kommer användas för detta är att validera 
koden via W3C:s valideringsverktyg som finns att tillgå gratis på webben. För 
att validera HTML-kod kommer verktyget Markup Validation Service [19] att 
användas och för valideringen av CSS-kod kommer verktyget CSS Validation 
Service [20] att användas.

3.7 Backup

För att så bra som möjligt kunna skydda mig från förlorad data vid eventuellt 
tekniskt missöde med datorutrustning kommer jag kontinuerligt att göra manu-
ella backuper på allt mitt arbete, detta innefattar både material till projektrap-
porten och utvecklad programkod.

3.8 Enkelhet och nytta

Nytta för användaren ska vara en ledstjärna i detta arbete, med ett motto att hela
tiden jobba efter att hålla saker och ting enkelt, okomplicerat och funktionellt. 
Ett exempel på detta är att ta reda på de i synnerhet allra viktigaste funktioner 
som företaget verkligen har ett behov av och fokusera på att göra dem riktigt 
bra istället för att bygga mängder av halvskapliga funktioner som företaget 
kanske, möjligtvis kommer att använda någon gång i framtiden.

De applikationer som byggs ska heller inte ha en massa onödiga val och funk-
tioner, utan framhäva ett mindre antal väl genomtänkta och genomarbetade 
komponenter. Att erbjuda för många val, särskilt om flera av valen inte tillför 
någon direkt nytta, kan faktiskt vara något mycket negativt för användaren. 
Detta är problemställning som Barry Schwartz tar upp och belyser i boken The 
Paradox of Choice: Why More is Less. [21]

Om man tänker efter bygger allt i vår materiella, immateriella och högteknolo-
giska värld på något vis på en design. Man kanske inte tänker på vissa saker 
som designade men även en billig skruvmejsel från Clas Ohlson som är mass-
tillverkad någonstans i Kina är de facto designad av någon för att kunna använ-
das på ett förhoppningsvis bra sätt av någon annan. En saks användbarhet av-
görs av dess förmåga till samspel mellan teknologi och människa samt att pro-
dukten verkligen uppfyller de mänskliga behov för vilket den är designad. I 
bästa fall bör produkten förutom att vara användbar också upplevas som ange-
näm rörande aspekter som exempelvis dess estetiska utseende. Detta är ett reso-
nemang som Don Norman för i boken The Design of Everyday Things. [22]
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4 Konstruktion
Förutom att redovisa mitt arbete för detta projekt syftar även detta kapitel att 
agera som dokumentation där företaget Ehandelssupport kan se hur applikatio-
ner och funktionalitet är konstruerad. Detta kan vara nyttig information att ha 
tillhanda om de tänker göra förändringar i framtiden.

4.1 En projektstart med förändrade förutsättningar

Vid projektstarten redan under första veckan uppdagas fakta som fundamentalt 
kommer påverka resten av projektarbetet.

Nu, vid en djupare analys av uppdraget framkommer förändrade förutsättningar
för projektupplägget. Vid det inledande planeringsmötet som hölls med Ehan-
delssupport i februari 2017 framstod det som att det skulle går att jobba direkt 
mot den gällande MySQL-databasen via vanliga SQL-frågor/kommandon. Den-
na djupare analys visar dock att detta inte är fallet.

4.1.1 Databasen

Databasen i fråga finns inte på företagets egna servrar utan denna tillhandahålls 
av ett annat företaget som Ehandelssupport anlitar. För denna funktionalitet har 
detta företag nyligen bytt API. Kontentan av det hela är att man inte har direkt 
åtkomst till databasen via vanliga MySQL-querys för att hämta information från
databasen. Denna åtkomst av information ska istället skötas via ett fristående 
API och för testning av dataåtkomst via detta API kan Swagger [23] användas.

4.1.2 Ändrade planer

Eftersom planen var att ganska fort dra igång arbetet baserat på att konstruera 
systemet med PHP och sköta databaskopplingen via vanliga MySQL-querys 
vilket är något som jag redan har bra koll på innebär de nya förutsättningarna 
att planen måste ändras. Eftersom jag helt saknar erfarenhet av det nya API:t 
och Swagger etcetera kommer nu den inledande delen av projektarbetet bestå av
att studera och sätta sig in i hur detta fungerar, hur det kan användas för det pla-
nerade systemet samt att testa och laborera att hantera databaskopplingarna via 
det. Detta är nu en kritiskt faktor som kommer påverka resterande arbete och 
detta måste lösas innan arbetet med själva administrationssystemet kan sättas 
igång.

4.2 Begynnande research och förberedelser

Jag börjar läsa på om Swagger [24] och det verkar som jag kommer behöva 
bygga en applikation som konsumerar tjänster som API:t tillhandahåller. I detta 
läge är dock inte det nya API:t tillgängligt, och således för mig helt okänt. I 
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väntan på information om API:t studerar jag exemplet med Swagger Petstore 
[25] samt en Swagger-tutorial [26].

4.2.1 API – tekniska förberedelser

Det nya API:t bör vid detta tillfälle snart vara tillgängligt och jag kontaktar Erik
på  företaget  Kodmyran som tillhandahåller  API:t  för  att  få  lite  mer  detaljer
kring det. Från Erik får jag några instruktioner för att skapa upp en ny typ av
roll  i  webbshoppens  användaradministration  samt  en  ny användare  som har
denna roll kopplad till sig. Här finns även en funktion för att generera en API-
nyckel som knyts till den nya användaren. Denna API-nyckel ska sedan kunna
användas för att koppla upp sig mot API:t. Den ska också kunna användas för
testning via Swagger UI [27].

Ett möte med Erik på Kodmyran planeras så att jag ska kunna få en demo för att
få grunderna i API:t. På inrådan från Erik laddar jag hem pluginet JSONView
[28] till webbläsaren Google Chrome, detta ska sedan kunna användas för att
enkelt navigera visuellt i strukturen på API:t.

4.2.2 Frustrerande omständigheter

Det har gått nästan en vecka och det nya API:t är fortfarande inte tillgängligt
och efter samtal med Erik så är det nödvändigtvis inte via Swagger man ska
jobba för att komma åt data i databasen. Nu känner jag mig förvirrad och något
frustrerad. Jag blir tvungen att invänta mötet med Erik som förhoppningsvis ger
mer klarhet i hur jag ska arbeta mot API:t.

4.2.3 Andra förberedelser

Under tiden ser jag till att skapa upp en ny mapp på Ehandelssupports webbho-
tell där jag sedan kommer kunna börja laborera samt införskaffar uppgifter för
FTP-anslutning. Jag skapar även en ny vanlig MySQL-databas på webbhotellet
som jag sedan kan använda för exempelvis inloggning till det system som jag
ska bygga, jag skapar några tabeller för test samt förbereder tabellen users som
senare kan komma användas för inloggning.

4.2.4 Givande möte

Mötet med Erik gav en hel del information, men efter detta behövs omfattande 
laborationer göras för att få en solid startpunkt i arbetet med informationshämt-
ning via API:t.

4.3 API:t äntligen tillgängligt

Det nya API:t blir till slut äntligen tillgängligt och jag har laborerat med det dels
genom att surfa in på det med Google Chrome (med pluginet JSONView) och 
studerat dess struktur (se figur 1). Jag har även använt Swagger UI för att göra 
test-requests mot API:t Shop4Sale Advanced API (se figur 2 och 3) och slutli-
gen har jag provat att via en enkel PHP-sida göra hårdkodade requests. På inrå-
dan av Erik kan curl användas för kommuniceringen med API:t. Efter en hel 
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del försök och testande kan jag nu plocka ut specifik information om företagets 
produkter via denna PHP-sida.

Figur 1: API-struktur sett med pluginet JSONView.

Figur 2: API:t via Swagger UI.
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Figur 3: Test-requests via Swagger UI.

4.3.1 Data som ska användas

Jag tar reda på exakt vilken data jag kommer behöva hämta till genereringen av 
prislapparna, detta är funktionen som är tilltänkt att börjas med. När jag vet vad 
jag behöver ha så gör jag en djupdykning i API:t och Ehandelssupports admini-
strationsgränssnitt för att kunna identifiera exakt vart gällande information ska 
hämtas ifrån. Jag får även via Erik på Kodmyran begära ytterligare en rättig-
hetsuppdatering för att komma åt en ytterligare entitet i API:t.

4.3.2 Fortsatta experiment

Jag fortsätter att använda min test-PHP-sida och hämtar samtliga värden för en 
enskild produkt samt gör även här en beräkning som består av (Pris - Inköp-
spris) / Pris * 100, detta för att ta fram ett värde på procentmarginalen för 
produkten. Detta värde ska sedan användas som en tvåsiffrig representation av 
procentmarginalen i en kod som totalt består av fem siffor. För att omvandla det
från decimaltal till heltal använder jag round i koden. Den femsiffriga koden 
ska även bestå av en siffra som representerar aktuellt år (2017 = 7) och två siff-
ror som representerar aktuell månad. För att hämta dessa använder jag date().
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4.3.3 Test att få ut information från en inköpsorder

Jag gör även en liknande testsida där jag hämtar ut information från en inköps-
order, här hämtar jag alla beställda produkter samt antalet på hur många av var-
je produkt som har beställts. Denna data ska sedan användas för att utifrån en 
inköpsorder skapa lika många prislappar för de aktuella produkterna som de an-
tal som beställts.

4.4 Uppföljning

Uppföljning med uppdragsgivaren genomförs enligt plan om den veckovisa 
uppföljningen. Under mötet går vi genom detaljer kring kraven och önskemålen
för den funktionalitet som applikationen för att generera prislappar bör innehål-
la.

4.4.1 Observationer på fältet

Jag studerar även hur företaget praktiskt jobbar med det befintliga systemet 
samtidigt som jag utför en kortare intervju med en av de anställda som är en av 
dem som använder systemet mest. Under denna fältstudie och intervju fram-
kommer intressant fakta om hur de faktiskt vill att exempelvis gränssnittet ska 
fungera. Bland annat är det viktigare att snabbt kunna radera och uppdatera in-
nehåll istället för att det ska finnas säkerhetsfrågor som Vill du verkligen 
radera denna rad?. Så få klick som möjligt ska behöva göras eftersom detta 
är ett repetitivt arbete och då kan ett enda extra klick innebära ett stort irrita-
tionsmoment i en arbetsprocedur som utförs repetitivt 10 eller kanske 20 gång-
er. Jag har efter detta möte ett bra underlag för att börja programmera logik för 
hur information ska hämtas och hanteras i applikationen.

4.4.2 Demonstration av API:t

Jag håller även en kortare dragning för Johan som är chef på Ehandelssupport 
om hur det nya API:t är konstruerat samt hur man hämtar data från det. Jag be-
skriver även övergripande de fördelar som företaget kan dra av att ha kunskap i 
API:t för ett utökat framtida användande av det.

4.5 Kodstudier och analys

Jag studerar det gamla systemets kod (systemet för att skapa prislappar) och ef-
ter två timmars intensiva studier, hårslitande och förbryllade funderingar inser 
jag att jag fått fel källkod från företaget! Genom att jämföra bland annat URL:er
kan jag till slut lura ut vart den riktiga källkoden borde vara och genom att få 
inloggningsuppgifter till denna server kan jag nu ladda ner de korrekta filerna 
och börja om mina studier från början. Jag börjar att analysera koden, dess upp-
byggnad och funktionalitet. Det visar sig att mycket av funktionaliteten faktiskt 
är ganska bra konstruerade med fokus på användande av JavaScript och jQuery.
Dess största svaghet är som tidigare nämnts att denna applikation jobbar mot en
lokalt nedladdad MySQL-databas istället för att hämta datat direkt från webbs-
hoppens databas.
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4.6 Laborering, testning och modifiering av det gamla 
systemets kod

Eftersom det gamla systemet inte nödvändigtvis är dåligt kan det vara en sund 
idé att se om alternativet att modifiera och bygga vidare på detta kan vara en 
valmöjlighet istället för att från grunden bygga ett helt nytt system, det är ju 
onödigt att uppfinna hjulet igen om det inte finns ett konkret behov av det.

Det finns ingen som helst dokumentation rörande det gamla systemet och per-
sonen som utvecklade det jobbar inte längre kvar på företaget, därför inleds nu 
ett detektivarbete i att studera koden för att försöka begripa sig på hur dess 
funktionalitet är konstruerad.

Första steget blir att göra en kopia av den befintliga applikationen som jag kan 
laborera med, denna läggs upp på samma FTP-host som den befintliga men i en
egen mapp (testareax). Jag testar sedan att den fungerar som den ska.

I detta läge ligger all kod inklusive CSS och JavaScripts i samma index.php-fil. 
Jag börjar med att flytta de interna CSS-regler till en egen CSS-fil (styleshe-
et.css) som jag skapar en egen mapp för (css). Jag bryter även ut all JavaScript-
funktionalitet till en egen fil och länkar in den i index.php:s head-avsnitt på 
samma ställe som hela JavaScript-koden tidigare låg. Filen får namnet tagsJs.js 
och en egen mapp för JavaScript-filer skapas (js). Jag städar även upp i HTML-
koden och gör korrekta indenteringar, lägger till blankrader samt infogar kom-
mentarer för att göra koden mer läsbar. Jag testar även att validera koden via 
W3C:s valideringsverktyg för HTML och hittar några valideringsfel som jag åt-
gärdar på en gång.

4.7 Ersätta koppling mot lokal databas till koppling mot API:t

Jag provar nu att med små steg ersätta den databaskoppling som finns till den 
lokala databasen med en koppling som istället hämtar informationen via API:t. 
Jag gör hela tiden små förändringar och börjar med hårdkodade värden som vi-
sar att testdatat beter sig som förväntat och efter det går jag över till att hämta 
data direkt från API:t. Vid det första testet som jag gör mot API:t har jag hård-
kodat själva frågan, detta test går bra och jag vet nu att jag kan hämta och an-
vända data via API:t. Nästa steg blir att bygga logik som via användargränssnit-
tet baserar sökningen på det som användaren skriver i formulärfälten.

4.8 Metoder

Först måste jag göra en metod som via API:t hämtar produktens unika id-num-
mer i databasen baserat på det produktnummer som användaren skriver in. Ett 
produktnummer kan exempelvis se ut så här BDG-D35014, medan denna pro-
dukts unika id-nummer är 1101.

Det behövs även en metod som baserat på det unika id-numret hämtar relevant 
information om en specifik produkt, exempelvis produktbeskrivning, pris till 
kund, inköpspris samt momssats.
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Jag kommer också behöva en metod som hämtar den faktiska momssatsen i 
procent från en annan entitet i API:t. Momssatsen är definierad på varje produkt
som en siffra från 1 till 4. Entiteten vatrate innehåller dessa siffror som id:n 
och den faktiska momssatsen i procent finns i respektive objekt (1=25, 2=12, 
3=6, 4=0).

Jag skapar en PHP-klass med namnet Product och de ovan nämnda metoderna 
kommer ingå i denna klass.

4.9 Utveckling i Visual Studio

Hittills har jag gjort små individuella tester och kodsnuttar i Sublime text, men 
nu är det dags att börja bygga lite mer på riktigt i och med att jag tänker börja 
konstruera ordentliga klasser och metoder. Därför övergår jag nu till Visual Stu-
dio och skapar ett nytt PHP-projekt för detta. Det känns bra att vara tillbaka i 
Visual Studio med dess överlägsna funktionalitet jämfört med Sublime text.

4.9.1 Klassen Product 

Jag skapar klassen Product samt metoden idFromOrderpn($orderPn) som tar
inparametern för produktnummer (orderPn). Jag testkör denna på en enkel 
PHP-testsida där jag anropar metoden men hårdkodade inparametrar för att se 
att jag får korrekt resultat. Jag gör sedan samma procedur med metoden info-
ProductFromId($productId) som tar inparametern för produktens id (pro-
ductId), denna metod använder sig i sin tur av metoden vatPercent($vatra-
teId) för att hämta aktuell momssats från entiteten i API:t som innehåller 
momssats baserat på momssiffra (1-4).

4.10 Första milstolpen

Jag gör en ny PHP-fil där jag implementerar mina nyskapade metoder, jag diri-
gerar sedan om AJAX-anropet som görs från den befintliga funktionaliteten i 
den gamla applikationen till denna fil. Jag testkör och det fungerar fint! För 
funktionen att skapa upp prislappar (från ett artikelnummer) baserat på informa-
tion som finns i webbshoppens databas har jag nu alltså lyckas göra om den så 
att den nu hämtar information som alltid är aktuell direkt via API:t. I och med 
detta kan man säga att den första riktiga milstolpen i mitt projekt har uppnåtts.

4.11 Demonstration av hittills utfört arbete

Jag sammanställer en rad förberedelser inför demonstrationen. Jag ritar ett flö-
desschema (se figur 4) som visar hur dataflödet går till hela vägen från att an-
vändaren fyller i inmatningsfältet i applikationen, AJAX-anrop till PHP-sida 
med metoder, att hämta data från API:t och kedjan av returnerad information 
ända tillbaka till att skapa prislappar i applikationen. Chefen på Ehandelssup-
port vill gärna vara så insatt i koden och funktionaliteten som möjligt så denna 
skiss är främst till för att förklara för honom och andra intresserade på företaget 
hur applikationen och dataflödet går till. Flödesschemat kan också ses i större 
format i bilaga A. Jag har även satt upp en fungerande demo-applikation för 
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detta tillfälle där det går att både skapa helt egna prislappar samt att skapa pris-
lappar (från ett artikelnummer) baserat på information hämtat direkt från API:t. 
Jag har även gjort en till enkel demo-webbsida som visuellt använder sig av de 
metoder jag skapat för att enkelt visa hur de fungerar och vilken data de hämtar.
Jag demonstrerar både skiss, applikation och webbsidor samtidigt som jag 
muntligen kommenterar och förklarar i detalj.

Figur 4: Flödesschema som visar dataflödet.

4.11.1 Beslutsåtgärder efter genomförd demonstration

Vi kom överens om att återanvända lämpliga bitar av den gamla applikationens 
funktionalitet samt att kombinera detta med den nyutvecklade funktionalitet 
som jag bygger. Vi kom även överens om att det fortsatta arbetssättet blir så att 
jag jobbar mestadels på distans med utvecklingen och att jag kommer in på 
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kontoret för avstämningar och demonstrationer samt då vi har saker att diskute-
ra och resonera kring.

4.11.2 Bugg i det nuvarande systemet

Under min analys av det gamla systemet upptäckte jag en bugg som gjorde att 
det blir ett uträkningsfel i en av funktionerna som skapar prislappar, denna bugg
gör så att den uträknade vinstmarginalen som visas i procent blir alldeles för 
hög. Jag tog upp detta under genomgången och företaget var väldigt tacksamma
att jag upptäckt denna bugg. Beslut togs att jag ska rätta upp detta i den nuva-
rande applikationen så att den fungerar som den ska fram tills att den kan ersät-
tas av min nyutvecklade applikation.

Jag rättar uträkningsbuggen i det nuvarande systemet genom att ändra logiken i 
några MySQL-frågor så att momssatsen nu läggs till på både inköpspris och 
pris när data hämtas från databasen.

4.12 Storyboards för applikationen

Jag skapar ingående storyboards som i detalj beskriver hur applikationen är 
tänkt att fungera. Figur 5 beskriver Skapa egen prislapp, figur 6 Från ar-
tikelnummer, figur 7 Från inköpsorder (automatiska prislappar) och 
figur 8 Från inköpsorder (lista).

Figur 5: Storyboard - Skapa egen prislapp.
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Figur 6: Storyboard - Från artikelnummer.

Figur 7: Storyboard - Från inköpsorder (automatiska prislappar).
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Figur 8: Storyboard - Från inköpsorder (lista).

4.13 Funktionalitet – Prislappar från inköpsorder

Nu är det dags att ge sig på funktionalitet för att skapa prislappar utifrån pro-
dukter som finns i en inköpsorder. Jag börjar med att skapa en metod som base-
rat på inparametern order-id hämtar relevant innehåll i ordern, den informa-
tion som behövs hämtas härifrån är produkt-id:n och antalet på hur många ex-
emplar av varje produkt i ordern som har beställts.

4.14 Problem med många requests

Jag stöter dock nu på ett ordentligt problem. När är det blir väldigt många 
curl-requests som görs i snabb följd verkar det som API:t ogillar detta och 
inte returnerar någon data efter att för många request har gjorts. Hittills har det 
går bra att hämta info om en enskild produkter baserat på dess id. Jag har i mitt 
fall hämtat ordernummer (orderpn), namn (displayname), pris (prices: 
price) och inköpspris (supplierrows: purchaseprice). Detta har jag gjort 
som en metod i PHP. Problemet blir när jag nu gör en metod som hämtar infor-
mation om produkter baserat på en inköpsorder som innehåller väldigt många 
produkter (exempelvis 60 stycken) och sedan kör en loop som använder den 
första metoden för att hämta information om varje produkt.
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Efter en hel del googlande verkar en lösning kunna vara att använda sig av 
multihandler i curl, curl_multi_init().

4.14.1 Multihandler i curl

Jag spenderar en hel dag med att testa varianter av att använda multihandler i 
curl. Så länge jag har json_decode och filtrering av data direkt i min loop som 
gör anropet så blir resultatet felande vid fler än cirka 20 anrop.

4.14.2 Identifiera felkälla

Genom att skriva ut CURLINFO_HTTP_CODE för varje request ser jag att felkoden 
429 Too Many Requests visas för de felande svaren. Det verkar som API:t har
en begränsning på 20 requests inom en viss tidsram (x antal sekunder). Jag tes-
tar även en till variant att lägga in en fördröjning (usleep) efter 20, 40 samt 60 
anrop. Det går lite bättre men det vill ändå inte fungera fullt ut.

4.14.3 Fråga till experten

Jag har i detta läge testat allt jag själv kan komma på och jag kontaktar nu Erik 
på Kodmyran via mejl i hopp om att få hjälp att komma vidare. Jag får det be-
kräftat av Erik att grundinställningen av API:t endast tillåter 20 requests per mi-
nut. Detta är något som snarast måste lösas.

4.14.4 100 requests istället för 20 per minut

Lösningen blir att Erik skruvar upp inställningen så API:t nu tillåter 100 re-
quests per minut istället för bara 20. Utvecklingsarbetet kan därmed fortsätta. 
Vid en närmare granskning när jag manuellt kontrollerar de 100 senaste inköps-
ordrarna (av totalt 353 inköpsordrar) så ser jag att det finns tre stycken som in-
nehåller mer än 100 artiklar. Jag rådgör därför med chefen Johan på Ehandels-
support och vi kommer gemensamt överens om att maxgränsen på 100 artiklar 
är acceptabelt för tillfället eftersom den stora merparten av inköpsordrar inne-
håller färre än 100 artiklar. Skulle detta antal behöva utökas får detta i framtiden
förhandlas med Kodmyran.

4.15 Omarbetning av metoden för momssats

En konsekvens av begränsningen i antal requests gör att jag måste göra om me-
toden som avgör vilken momssats varje produkt ska ha. I nuläget kontrolleras 
detta via en entitet i API:t och detta innebär en fördubbling av requests eftersom
den för varje produkt även måste göra det ytterligare requestet att hämta moms-
satsen i procent, vilket gör att inte ens 100 requests per minut skulle räcka. Det-
ta innebär i och för sig inget stort problem eftersom den generella momssatsen i
Sverige inte ändras särskilt ofta, jag väljer därför att i denna metod hårdkoda 
värdena för moms i procent.
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4.16 Curl-requests

Det fungerar nu fint att göra upp till 100 vanliga curl singel-requests, men 
det  krånglar ändå att använda curl multihandler. Jag gör ett live-test från 
Ehandelssupports server att göra 100 singel-requests och tar tid på detta. Testet 
visar att det går relativt snabbt att göra denna informationshämtning med sing-
el-requests så jag fortgår med att vidareutveckla metoden som använder det-
ta. Enormt med projekttid har redan gått förlorad på att söka information och 
testa olika lösningar rörande multihandler.

4.17 Metod – från inköpsorder

Jag fortsätter nu arbetet med metoden som innehåller funktionalitet för att skapa
prislappar baserat på produkter som finns i en viss inköpsorder. Jag ser till att 
metoden returnerar data i korrekt JSON-format.

Jag lägger till nya inmatningsfält i applikationens användargränssnitt och skapar
två nya funktioner i JavaScript-koden för att ta hand om det data som använda-
ren matar in. Jag förbereder funktionaliteten i PHP-koden så att man i framtiden
kan lägga till en funktion/metod som kontrollerar att ordernumret existerar mot 
API:t om detta API (för denna applikation) i framtiden stödjer mer än 100 re-
quests per minut, detta sker via ett AJAX-anrop. I nuläget för att spara requests 
mot API:t gör jag så att AJAX-anropet returnerar det värde som användaren ma-
tar in.

Det blir en hel del klurande för att få till funktionaliteten att ta hand om det 
JSON-formaterade datat i en JavaScript-funktion och sedan skapa prislappar ut-
ifrån denna data men till slut fungerar allt som det ska. Funktionen att automa-
tiskt generera prislappar utifrån en hel inköpsorder är därmed klar.

4.18 Andra milstolpen

Eftersom det nu finns implementerad funktionalitet för de tre grundfunktioner-
na: 1. att skapa fristående prislappar, 2. skapa prislappar för specifik produkt 
med data hämtat från databasen och även 3. att automatiskt generera prislappar 
för alla produkter i en viss inköpsorder baserat på data som hämtas direkt från 
databasen så motsvarar min nya applikation i detta läge exakt samma funktiona-
litet som det gamla systemet men med den enorma förbättringen att den nya ap-
plikationen hämtar all data direkt från webbshoppens databas via API:t. Därmed
kan här deklareras att den andra milstolpen i detta arbete är uppnådd!

4.19 Demo efter andra milstolpen

En ny demo genomförs efter de senaste uppdateringarna. Företaget är nöjda 
med resultatet och vi resonerade kring olika funktionalitetsaspekter och så långt
jag kommit med systemet vid detta tillfälle så vill företaget ersätta det gamla 
och börja använda mitt nya system, även fast det är en beta-version. Innan detta 
kan ske ska jag städa lite i koden samt dubbelkolla dess funktionalitet, denna 
version kommer benämnas version 2.0 eftersom den är den allra första uppfölja-
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ren till det befintliga systemet. Nästa version som vi beslutar att gå live för an-
vändning kommer bli 2.1 och så vidare. Ett önskemål är också att lägga till nå-
got som indikerar att data hämtas från servern, exempelvis en progressbar el-
ler loading-animering.

4.19.1 Ändringar inför beta-version

Jag städar i applikationens samtliga kodfiler samt lägger till jQuery-funktionali-
tet för AJAX-loader som gör att en loading-animering visas på skärmen när 
data hämtas via AJAX-anrop.

I nuläget går det med funktionen som skapar prislappar från en inköpsorder att 
spamma servern genom att klicka flera gånger på knappen, skriver man alltså in 
exempelvis order 347 och klickar 5 gånger på knappen kommer det att renderas
prislappar för denna order gånger 5. Detta är inte bra! Jag löser detta genom att 
lägga till en variabel vid namn requestRunning och en if-sats som ligger 
alldeles före AJAX-anropet i koden, denna if-sats kontrollerar om variabeln 
är true eller false, är den true så körs inte ett ytterligare AJAX-anrop. Efter 
att ett AJAX-anrop är klart sätts variabeln återigen till false vilket tillåter att 
ett nytt anrop görs.

4.20 Beta-version 2.0

Nu är beta-versionen 2.0 publicerad, testad och redo att användas live! Samtlig 
ny funktionalitet är granskad och testad. Funktionen ladda upp listor (CSV-
fil från kodmyran) som för tillfället får finnas kvar är också testad att den 
fungerar. Jag sätter efter detta igång arbetet med den mer avancerade funktionen
att skapa prislappar från en inköpsorder (med editerbar lista etcetera).

4.21 Funktionalitet – Prislappar från inköpsorder (lista)

Jag skapar en funktion i JavaScript som skriver ut ordern som en tabell där var-
je fält är ett input-fält, detta är sedan tänkt att läsas av en annan funktion när 
man klicka på knappen för att skapa prislapparna. Det blir en hel del fixande 
med CSS innan tabellen ser bra ut och jag implementerar även lite färdigt utse-
ende/CSS från jQuery Mobile för radera-knapparna som finns på varje rad. 
Jag tycker dock att det upplevs lite plottrigt med så många av dessa radera-
knappar när de har så kraftig och framhävande rödfärg, därför modifierar jag 
dem i min egen CSS så att de har opacity:0.5 som standard vilket ger dem ett 
behagligare intryck. Vid hover sätter jag opacity:1.

Jag är lite fundersam på hur jag ska kunna läsa informationen i det dynamiska 
formulär som tabellen består av, jag börjar därför att konstruera funktionen på 
ett tankestadie med pseudokod, se figur 9.
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Figur 9: Pseudokod.

Utifrån denna pseudokod börjar jag sedan bygga funktionen genom att sikta på 
id:t för tabellens body-element och där genom en foreach-sats för varje rad i 
tabellen läsa ut värdena för dess barnbarnsbarn och skapa variabler för dessa 
värden. Värdet för antal används här för att bestämma antalet loopar i en for-
sats, i denna for-sats matas värdena in i funktionen createTag() som ska-
par själva prislapparna, se figur 10.

Figur 10: Funktionen för att läsa från tabellen och skapa prislappar.

4.22 Beta-version 2.1

Efter detta är Beta-version 2.1 klar att demonstrera för företaget och efter de-
monstrationen godkänns hela applikationen med tillägg av några mindre korri-
geringar. De slutliga korrigeringarna av applikationen kommer göras i beta-ver-
sion 2.1.
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4.22.1 Kodstädning

Koden ska nu städas genom att bland annat ta bort bortkommenterade exempel 
etcetera. Variabler ska döpas om till bättre namn samt att standardisera dem till 
engelska namn. Jag gör regelbundna tester av applikationen medans jag städar i 
koden samt byter variabelnamnen för att omedelbart upptäcka om man gör ett 
fel eftersom ett enda stavfel i ändring av ett variabelnamn gör att en funktion 
helt slutar att fungera. Kodstädningen är nu klar samt alla variabelnamn är änd-
rade till engelska.

4.22.2 Modifiering av funktion – Skapa egen prislapp

Den allra sista ändring som behövs göras är att lägga till ett val för momssats i 
funktionen Skapa egen prislapp. Jag löser detta genom att lägga till en drop-
down-lista med valen 25% (1.25) och 6% (1.06) som är de två faktiska 
momsvärden som används för produkterna i webbshoppen (se figur 11), jag läg-
ger sedan till dropdown-listans värde (value) i JavaScriptet och tar detta värde 
gånger värdet som matas in för inköpspris.

Figur 11: Funktionen för att skapa egna prislappar med tilläggsvalet för momssats.

Nu är samtlig funktionalitet i applikationen antingen modifierad eller helt nyut-
vecklad, med ett undantag. Undantaget är den gamla funktionen Ladda upp 
listor där man skapar prislappar från en CSV-fil, även om denna i princip inte
kommer att användas så får den för tillfället finnas kvar. Vill Ehandelssupport i 
framtiden ta bort den från användargränssnittet kan de mycket enkelt göra detta.

4.23 Slutarbete – Prislappsgeneratorn

4.23.1 Stöd för äldre webbläsare

För att ge stöd för HTML5-element i äldre webbläsare som exempelvis Internet 
Explorer version 8 eller ännu tidigare använder jag i denna applikation Java-
Scriptet HTML5 Shiv [29].
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4.23.2 Tillgänglig applikation

Applikationen följer en rad rekommendationer gällande tillgänglighet [30] vil-
ket underlättar för användare med viss synnedsättning. Den har genomgående 
stora färgkontraster, stora och tydliga teckensnitt, en luftig och väl tilltagen lay-
out samt ett neutralt färgschema (vilket bland annat underlättar för färgblinda). 
Applikationen har även en logiskt tab-ordning vilket underlättar för användare 
som även vill använda tangentbordet för att navigera.

4.23.3 Beroende av JavaScript

JavaScript är helt nödvändigt för att applikationen ska kunna fungera, därför har
en noscript-tagg lagts in i headern. Om inte en användare har JavaScript ak-
tiverat visas uppmaningen För att kunna använda denna applikation 
måste JavaScript aktiveras i din webbläsare! högst upp på sidan.

4.23.4 Granskning och validering

Jag granskar koden in i minsta detalj en sista gång och fixar smådetaljer som 
exempelvis tillägg i kommentarer etcetera. Jag gör även en sista validering av 
både HTML och CSS via W3C:s onlinevalideringsverktyg för dessa.

4.23.5 Testning

Testning har genomförts löpande under hela utvecklingsarbetet av mig som ut-
vecklare, och genom att använda beta-versionerna live i det vardagliga arbetet 
har även anställda på Ehandelssupport löpande testat applikationen.

Detta kompletteras nu med en större slutlig testning. Applikationen har genom-
gående testats i webbläsarna Mozilla Firefox version 53, Google Chrome ver-
sion 58,  Internet Explorer version 11 samt Safari version 5.1.7. Testerna ger 
sammantaget ett mycket tillfredsställande och konsekvent resultat i samtliga 
webbläsare gällande både design och funktionalitet.

4.23.6 Publicering

Beta-version 2.1 övergår nu till att bli den skarpa versionen 2.2 som är redo för 
publicering live. Jag publicerar denna på Ehandelssupports webbserver för 
omedelbar skarp användning av företaget.

4.24 Applikationen klar – Tredje milstolpen uppnådd!

Nu är applikationen för att skapa prislappar helt komplett och klar, i och med 
detta har även den tredje och hittills säreget största milstolpen i detta projekt 
uppnåtts!
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4.25 Research nyhetsbrev

Jag börjar göra en generell research kring digitala nyhetsbrev för att se vad de 
kan erbjuda. Bland annat söker jag på G2 Crowds webbplats [31], jag tar även 
kontakt med G2 Crowd via chatt för att få specifika förslag.

4.25.1 Apsis

Ett företag som i min mening har ett proffsigt och snyggt nyhetsbrev är Sunds-
vallsföretaget Norrländska Vapenaffären AB som har sin webbshop på 
jakt.se. Jag tog via chatt och e-post kontakt med dem för att få reda på mer 
om det system de använder för sina nyhetsbrev. Systemet de använder heter 
Apsis [32], detta är ett system som jag hört talas om tidigare men inte känner 
till i detalj. Det verkar inte finnas något gratis trial-version av Apsis vilket 
är synd.

4.25.2 Mailchimp

Ett annat verktyg som dyker upp i mitt sökande är Mailchimp [33], detta verka 
vara välanvänt, omtyckt av användarna samt det är även gratis att använda om 
man har under 2 000 prenumeranter på nyhetsbrevet. Detta är väldigt bra efter-
som jag kan sätta igång att testa på en gång. Jag skaffar ett personlig konto på 
Mailchimp samt börjar testa och designa två olika nyhetsbrev.

4.25.3 MailChimp för WooCommerce

MailChimp för WooCommerce är ett plugin till Wordpress där man kan lägga 
till kunder, deras orderinformation samt länka in produkter från webbshoppen i 
nyhetsbrevet. Detta är ju några av sakerna som Ehandelssupport efterfrågar och 
skulle de använda WooCommerse för webbshoppen Alfahobby.se i framtiden 
skulle de få denna funktionalitet inbyggd i MailChimp per automatik.

4.25.4 Förslag på nyhetsbrev i Mailchimp

Jag designar ett förslag på hur ett nytt nyhetsbrev för Alfahobby skulle kunna se
ut om man använder Mailchimp. Den nya designen använder vissa idéer från 
Alfahobbys befintliga nyhetsbrev med i stort sett är det ett helt nytt utseende. 
Anledningen till det nya utseendet är för att visa företaget alternativa design-
mönster på hur det skulle kunna se ut.

4.25.5 Mailigen

Jag får via mejl en handfull förslag från en representant för G2 Crowd. Ett av
förslagen som verkar lovande är Mailigen [34], detta har även en rimlig må-
nadskostnad på runt 300 kronor för ett maxantal prenumeranter på 2 500 samt
ett lagringsutrymme för mediafiler på 1GB vilket kommer räcka för Alfahobby
som i dagsläget har cirka 1 000 prenumeranter. Eftersom Mailigen verkar lo-
vande samt erbjuder en 30-dagars  trial-period bestämmer jag mig för att
skapa ett konto och testa detta.
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Mailigen är helt överlägset jämfört med Mailchimp när det kommer till att kun-
na påverka layouten med de förbyggda drag-and-drop-block för text, bilder,
skiljelinjer och rubriker etcetera. I nyhetsbrevet som jag skapar används bara de
automatiska funktionerna för innehåll, inte någon programmering alls har be-
hövts. Detta för att det ska vara så enkelt som möjligt för den person som är re-
daktör för nyhetsbrevet, det är en klar fördel användbarhetsmässigt om redak-
tören inte behöver kunskaper inom html-programmering.

4.25.6 Nyhetsbrev i Mailigen

Mailigen är riktigt snabbt och enkelt att jobba med! Det tog cirka 30 minuter att
fixat mallen (template) för nyhetsbrevet. Sedan tog det ungefär 1,5 timme att
göra nyhetsbrevet med alla produkter, bilder och länkar. Denna gång provade
jag att härma Alfahobbys befintliga nyhetsbrev så gott det gick för att få en tids-
uppfattning hur lång tid det skulle ta att producera ett likvärdigt nyhetsbrev med
verktyget Mailigen.

4.25.7 Potentiell effektivisering

Detta ger signaler om en potentiell  effektivisering,  tidsvinst och förenkling i
produktionen av företagets nyhetsbrev som i dagsläget sköts genom att nyhets-
brevet manuellt skapas i Adobe Photoshop, sparas som html och klipps över till
ett vanlig e-postprogram och skickas likt ett vanligt e-brev. En annan fördel som
ett verktyg som Mailigen eller Mailchimp erbjuder är att företaget kan se detal-
jerad statistik på exempelvis hur många mottagare som öppnat nyhetsbrevet och
även hur många av dessa som faktiskt har klickat sig vidare till webbshoppen.

4.26 Demo av verktygen

Jag håller en demo för företagets anställda där jag visar hur man praktiskt an-
vänder både Mailigen eller Mailchimp, hela vägen från start till utskick av ny-
hetsbrev samt kontroll  av statistik efter  att  mottagarna fått  nyhetsbrevet.  Jag
lägger stor vikt vid att förklara fördelen och enkelheten med att vilken person
som helst på företaget kan lära sig att producera och skicka ut nyhetsbreven,
ingen kunskap inom programmering eller något annat specialprogram behövs. I
dagsläget har detta ett nyckelpersonsberoende eftersom bara en person kan han-
tera Photoshop för att där layouta och spara över nyhetsbrevet till html. Och
faktiskt är det så att hela processen idag involverar tre personer, person ett be-
stämmer vilka produkter som ska vara med, person två layoutar i Photoshop
och person tre skickar ut nyhetsbrevet via ett vanligt e-postprogram. Med ett
verktyg som Mailigen eller Mailchimp kan allt arbete göras av en enda person.

4.27 Rekommendation till företaget

Av de två verktygen har Mailigen överlägsna layoutmöjligheter när man använ-
der de fördefinierade drag-and-drop-blocken vilket gör det möjligt att produ-
cera en högre grad av custom-design på nyhetsbreven. Jag rekommenderar av
denna anledning starkt att företaget snarast går över till att använda verktyget
Mailigen. Jag lägger dock här in en brasklapp om företaget skulle ha närliggan-
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de planer på att byta till WooCommerse som plattform för sin webbshop, skulle
detta vara fallet kan Mailchimp vara ett bättre alternativ på grund av pluginet
MailChimp för WooCommerce som möjliggör automatik att infoga produktin-
formation via webbshoppen.

4.28 Nyhetsbrev avslut

Eftersom företaget på grund av tjänsteresor inte kunnat ta något beslut kring ny-
hetsbrevet och tiden för projektet börja lida mot sitt slut så avslutas mitt arbete
med att ge företaget en beskrivande rekommendation om vilket tillvägagångs-
sätt jag anser vara det bästa.

Företaget kommer själva fortsätta arbetet med att välja verktyg och där göra de
nödvändiga handgrepp som behövs för att skicka ut och administrera sina ny-
hetsbrev.
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5 Resultat
Detta projektarbete innefattade skapandet av företagsintern administrations-
funktionalitet för att kunna generera prislappar för webbshoppen Alfahobbys 
produktsortiment baserat på olika kriterier, samt förbättrad funktionalitet för att 
kunna skicka ut företagets digitala nyhetsbrev.

5.1 Generering av prislappar

Företagets önskemål om att få ett förbättrat och mer användaranpassat gräns-
snitt för genereringen av prislappar uppfylls genom att viss funktionalitet mar-
kant har förbättrats samt att de nya funktionerna för att skapa prislappar baserat 
på inköpsorders har utvecklats. Gränssnittet kan ses i figur 12 och figur 13 (in-
köpspriser är företagsintern information och är därför utsuddade på dessa bil-
der).

Figur 12: Gränssnittet där funktionen från inköpsorder (lista) används.
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Figur 13: De genererade prislapparna visas visuellt i gränssnittet.

Målsättningen att all data ska hämtas direkt från webbshoppens databas upp-
fylls helt och hållet i och med att utnyttja det nya API:t som företaget Kodmy-
ran tillhandahåller. Dessutom använder applikationen ramverket jQuery Mobi-
le vilket har stöd för responsiv webbdesign och för uppdatering av innehåll an-
vänds tekniken AJAX för dynamisk uppdatering.

5.1.1 Mätbar förbättring

Den nya applikationen för prislappar innebär en stor förbättring och ger en 
enorm tidsvinst, särskilt när det gäller att skapa upp prislappar baserat på en in-
köpsorder. En jämförelse kan göras med den gamla applikationen för prislappar 
där det tog drygt 20 minuter att ladda hem en kopia av hela MySQL-databasen 
innan det kunde skapas upp prislappar från en ny order, dessutom var man 
tvungen att via en funktion i webbshoppens admin-gränssnitt ladda hem och an-
vända en CSV-fil innehållande data kring en specifik inköpsorder.

Med min nyutvecklade applikation tar det i snitt cirka 10 sekunder att hämta in-
formationen direkt från API:t som kommunicerar med webbshoppens databas 
live. Det som tidigare var en omständlig process på över 20 minuter kan nu allt-
så utföras på 10 sekunder, en astronomisk tidsvinst och ett resultat som talar för 
sig själv! Detta illustreras i figur 14.

Figur 14: Diagram som visar tidsskillnaden (i minuter) mellan den gamla och nya appen.
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5.1.2 Tillgänglighet

Olika rekommendationer gällande tillgänglighet, Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) har följt vid skapandet av applikationen för prislappar och 
genom detta underlättas dess användande för exempelvis personer med viss 
synnedsättning eller färgblindhet.

5.1.3 Tester

Genomförda tekniska tester visar att applikationen designmässigt är tillfreds-
ställande och uppför sig funktionsmässigt likvärdigt i de senaste versionerna av 
fyra av de vanligaste webbläsarna. Applikationen är också användbarhetsmäs-
sigt kontinuerligt testad av företagets egna anställda under utvecklingens gång.

5.2 Nyhetsbreven

Uppdragsgivarens önskemål om att få en bättre lösning för de digitala nyhets-
breven har delvis uppfyllts. Jag har genom research och praktiskt testning kom-
mit fram till konkreta förslag till företaget som både uppfyller målsättningen 
om ett förenklat och effektiviserat handhavande samt att verktygen erbjuder för-
delaktiga funktioner för att se statistik för varje utskickat nyhetsbrev. Förslag på
ett nyhetsbrev konstruerat i verktyget Mailigen kan ses i figur 15.

Figur 15: Förslag på nyhetsbrev konstruerat i verktyget Mailigen.
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Det önskemål som dock inte har uppfyllts är möjligheten att automatiskt kunna 
koppla produktinformation från webbshoppens databas till block i nyhetsbrevet,
detta på grund av tidsbrist i slutet av projektet. Dock ska här nämnas att denna 
möjlighet finns inbyggd i verktyget Mailchimp om företaget i framtiden skulle 
använda WooCommerse som plattform för sin webbshop.

5.3 Förbättringar och insikter

Sammantaget har detta projektarbete resulterat i en rad klara förbättringar för 
företaget Ehandelssupport och inte minst värdefulla insikter i hur det nya API:t 
kan utnyttjas för framtida applikationer.

32



Internt administrationssystem till företaget Ehandelssupport
Joel Johansen 2017-05-31

6 Slutsatser
Det har varit riktigt roligt och utmanande att ta sig an ett skapt uppdrag åt ett fö-
retag i näringslivet. Jämfört med ett simulerat projektarbete är ett verkligt upp-
drag mycket mer motiverande och inspirerande att jobba med. En ytterligare 
positiv aspekt i detta uppdrag är att det varit webbapplikationer som ska utveck-
las. Att webbapplikationer och UX-design är mycket roligare områden än vanli-
ga webbsidor är en personlig insikt jag kommit fram till under denna utbild-
nings gång!

6.1 Nya erfarenheter

Jag gick in i uppdraget med förutsättningarna att för det system som skulle kon-
strueras använda vanliga SQL-kommandon för att kommunicera direkt med en 
MySQL-databas för inhämtning av den data som behövdes. Vid djupare pro-
blemanalys i början av uppdraget ändrades dock dessa förutsättningar ordent-
ligt. Datat är förvisso sparat i en MySQL-databas som hanteras av en annan fir-
ma än Ehandelssupport men för att komma åt denna data är man tvungen att 
jobba via ett helt nyimplementerat API samt använda curl för kommandon och 
frågor mot API:t för att hämta data. Att sätta sig in i API:t samt lära sig hantera 
curl gentemot detta API helt från scratch har varit en prövande, extremt tids-
krävande och ibland frustrerande process samtidigt som det varit mycket läro-
rikt och erfarenhetsskapande att få jobba med något man aldrig har gjort tidiga-
re. Det har varit en blandad upplevelse av ögonöppnande aha-upplevelser där 
API:t visar sina styrkor samt brottningsmatcher med exempelvis tekniska be-
gränsningar och varierande lösningsalternativ.

6.2 Slutligt resultat

Jag känner mig överlag mycket nöjd med det slutliga resultatet, särskilt för ap-
plikationen för prislappsgeneratorn. Denna utför nu samtliga funktioner som fö-
retaget i början av uppdraget hade behov av, med helt nyutvecklad och special-
anpassad funktionalitet samt en tydlig förbättring av tidigare existerande funk-
tionalitet. Det är också extremt bra att ledtiden för att generera prislappar uti-
från en inköpsorder har reducerats från hela 20 minuter till cirka 10 sekunder.

Gällande resultatet av den förslagna lösningen att använda verktyget Mailigen 
känns detta också som en stor förbättring i hanteringen av nyhetsbreven jämfört
med hur det sköts idag. Förenklingen att vilken anställd som helst kan lära sig 
använda verktyget, faktumet att det får en responsiv design samt att det innehål-
ler riktigt bra statistikfunktioner gör att detta erbjuder företaget en klar effekti-
visering och förbättring för både anställda och företagets kunder. Det hade så 
klart varit ännu bättre om jag haft mer tid att utforska möjligheterna till att 
koppla information från webbshoppens databas.
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6.3 Etiska aspekter

All programkod som utvecklats och vidareutvecklats har hanterats med beakt-
ningen att det är en tillhörighet till företaget Ehandelssupport. För utvecklings-
arbetet har giltiga programvaror använts och till största delen är dessa open 
source som är gratis att använda. Samtlig funktionalitet har utvecklats i ett nära 
samarbete med företaget där deras behov hela tiden har värnats samt varit rikt-
märke och utgångspunkt för arbetet. Tidplanering och avgörande beslut har 
gjorts med åtanke om ett gott arbetsklimat och arbetstempo för alla inblandade 
parter. Klarhet, tydlighet och ärlighet i beställningar, överenskommelser och 
förväntade leveranser har ständigt eftersträvats. Arbetet har utförts med respekt 
för företagets integritet, exempelvis för att skydda företagskänslig information. 
Hänsyn har tagits till projektets och företagets tidsresurser genom att ett agilt 
arbetssätt med flertalet delleveranser anammats.

Den nya applikationen för att skapa prislappar kommer ha en mycket positiv 
påverkan på de anställdas vardag i och med den förhöjda och anpassade funk-
tionaliteten i kombination med de stora tidsvinster som den direkta dataåtkoms-
ten via API:t innebär. Enkelhet och snabbhet i administrationssystemet ger gla-
dare och nöjdare medarbetare och tidsvinsten i elimineringen av ledtid för data-
åtkomst ger företaget en högre produktivitet då denna tid kan spenderas på mer 
relevanta arbetsuppgifter.

Genom att använda verktyget Mailigen för att skicka ut digitala nyhetsbrev kan 
arbetet underlättas för de anställda genom att få ett snabbare, mer enhetligt och 
framförallt lättlärt system. Vem som helst kan lära sig att använda detta verktyg,
varken specialprogram eller programmeringskompetens krävs. Den arbetspro-
cess som idag involverar totalt tre personer kan komprimeras till att utföras av 
bara en person vilket innebär en effektivisering för företaget. Mailigen förhöjer 
ytterligare den potential som nyhetsbreven har genom de inbyggda statistik-
funktionerna. Det finns också samhälleliga aspekter i detta eftersom vid använ-
dande av Mailigen så får nyhetsbreven en responsiv design samt är uppbyggda 
med riktig text, något som saknas i den gamla lösningen där hela nyhetsbrevet 
är uppbyggt av bilder genererade från Photoshop. Detta innebär alltså en stor 
skillnad för kunder som får nyhetsbrevet, dessa kan nu använda mobiltelefon el-
ler surfplatta eller till och med en skärmläsare om behov skulle finnas.

6.4 Vidareutveckling

När det kommer till applikationen för prislappsgeneratorn så är ett område för 
vidareutveckling att lägga till en kontroll att en giltig inköpsorder har matats in 
av användaren, detta kräver dock att API-gränsen på requests höjs från 100 per 
minut som den har i dagsläget. För hanteringen av nyhetsbreven är det naturliga
området att fortsätta forska i möjligheterna att implementera en lösning där det 
går att infoga block innehållande produktinformation som hämtas direkt från 
webbshoppens databas. En annan variant av detta är att istället vidareutveckla 
och migrera den nuvarande webbshoppen till WooCommerse, då erbjuder verk-
tyget Mailchimp färdigbyggd funktionalitet för just detta.
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6.5 Förbättringsförslag till företaget

I dagsläget används endast det vanliga Anteckningar (Notepad) som textedi-
tor för att skapa och redigera den rena programkod som implementeras i de oli-
ka webbsystem som företaget själva utvecklar. Jag har gett som förslag att istäl-
let använda ett riktigt IDE som Visual Studio för att underlätta arbetet med pro-
grammering eller åtminstone att installera en bättre editor som exempelvis Sub-
ime text. Bara färgkodningen av olika element i källkoden som man får i exem-
pelvis Sublime text eller Notepad++ underlättar ju enormt mycket vid arbetet 
med kodningen. Detta är något som företaget snarast borde åtgärda i min me-
ning.

6.6 Företagets största vinning

Den största vinning och behållning som företaget Ehandelssupport kommer ha 
av mitt examensarbete är inte de applikationer som jag skapar åt dem under min
projekttid utan det kommer vara den kunskap som de via mitt arbete och rese-
arch kommer få kring API:t som används för deras webbshop. Med denna kun-
skap som grundplatta kommer de sedan kunna utveckla i princip vilka applika-
tioner och vilken funktionalitet som helst som är knutet till deras webbshop. 
Det kan vara allt från applikationer som hämtar statistik och renderar grafer till 
användargränssnitt för att manipulera, uppdatera och lägga till data på ett för fö-
retaget totalt skräddarsytt sätt.

Möjligheterna är oändliga, bara fantasin och utvecklingskunskaperna hos de in-
terna utvecklarna på Ehandelssupport kommer vara det som sätter gränserna. 
Det gäller dock att veta vad man håller på med, tar man steget från att endast 
läsa data till att lägga till, uppdatera och radera information i databasen så gäller
det att hålla tungan rätt i munnen annars kan det innebära katastrofala konse-
kvenser och ett inte allt för roligt städarbete med att återställa den skada som 
gjorts. Men som sagt, tar man bara detta varsamt är möjligheterna oändliga!

35



Internt administrationssystem till företaget Ehandelssupport
Joel Johansen 2017-05-31

Källförteckning

[1] WooCommerce
https://woocommerce.com/
Hämtad 2017-04-10

[2] Prestashop
https://www.prestashop.com/en/
Hämtad 2017-04-10

[3] Alfahobby.se, webbshop
http://www.alfahobby.se/
Hämtad 2017-04-14

[4] jQuery Mobile
https://jquerymobile.com/
Hämtad 2017-04-18

[5] Open source, wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppen_k%C3%A4llkod
Hämtad 2017-04-18

[6] Jon Ducket, JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Deve-
lopment. 1 uppl. Indianapolis, Indiana: John Wiley & Sons Inc., 2014, s.
367-373.

[7] Luke Welling & Laura Thomson, PHP and MySQL Web Development, 
4 uppl. Indianapolis: Addison-Wesley, 2008, s. 870-871.

[8] Jon Ducket, JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Deve-
lopment. 1 uppl. Indianapolis, Indiana: John Wiley & Sons Inc., 2014, s.
374-377.

[9] Curl.haxx.se
https://curl.haxx.se/
Hämtad 2017-04-25

[10] PHP Manual, Client URL Library
http://php.net/manual/en/book.curl.php
Hämtad 2017-04-25

[11] Steve Krug, Don’t make me think, 3 uppl. New Riders Publishing, 2014 
s. 172-176.

36

http://php.net/manual/en/book.curl.php
https://curl.haxx.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppen_k%C3%A4llkod
https://jquerymobile.com/
http://www.alfahobby.se/
https://www.prestashop.com/en/
https://woocommerce.com/


Internt administrationssystem till företaget Ehandelssupport
Joel Johansen 2017-05-31

[12] Ben Frain, Responsive Web Design with HTML5 and CSS3 – Second 
Edition, Packt Publishing, 2015, s. 1-3.

[13] Jon Ducket, JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Deve-
lopment. 1 uppl. Indianapolis, Indiana: John Wiley & Sons Inc., 2014, s.
293-301.

[14] Comma separated values (CSV)
https://support.office.com/en-us/article/Import-or-export-text-txt-or-csv-
files-5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba
Hämtad 2017-05-10

[15] Visual Studio Community 2015
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48146
Hämtad 2017-03-29

[16] PHP Tools for Visual Studio
https://marketplace.visualstudio.com/items?
itemName=DEVSENSE.PHPToolsforVisualStudio
Hämtad 2017-03-29

[17] XAMPP
https://www.apachefriends.org/index.html
Hämtad 2017-03-29

[18] The World Wide Web Consortium (W3C)
https://www.w3.org/
Hämtad 2017-03-29

[19] W3C:s verktyg - Markup Validation Service
https://validator.w3.org/
Hämtad 2017-03-29

[20] W3C:s verktyg - CSS Validation Service
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
Hämtad 2017-03-29

[21] Barry Schwartz, The Paradox of Choice: Why More is Less. 1 uppl. Re-
vised Edition. New York, New York: HarperCollins Publishers Inc., 
2005, s. 3-6.

[22] Donald A. Norman, The Design of Everyday Things. Revised and Ex-
panded Edition. New York, New York: Basic Books, 2013, s. 4-5.

[23] Swagger.io
http://swagger.io/
Hämtad 2017-03-20

37

http://swagger.io/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
https://validator.w3.org/
https://www.w3.org/
https://www.apachefriends.org/index.html
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=DEVSENSE.PHPToolsforVisualStudio
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=DEVSENSE.PHPToolsforVisualStudio
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48146
https://support.office.com/en-us/article/Import-or-export-text-txt-or-csv-files-5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba
https://support.office.com/en-us/article/Import-or-export-text-txt-or-csv-files-5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba


Internt administrationssystem till företaget Ehandelssupport
Joel Johansen 2017-05-31

[24] Swagger.io, getting-started
http://swagger.io/getting-started/
Hämtad 2017-03-22

[25] Swagger Petstore
http://petstore.swagger.io/
Hämtad 2017-03-22

[26] Swagger tutorial
http://idratherbewriting.com/pubapis_swagger/
Hämtad 2017-03-22

[27] Swagger UI
http://swagger.io/swagger-ui/
Hämtad 2017-03-23

[28] JSONView för Google Chrome
https://chrome.google.com/webstore/detail/jsonview/chklaanhfefbnpoih
ckbnefhakgolnmc/related
Hämtad 2017-03-23

[29] The HTML5 Shim
http://www.sitepoint.com/html5-shim-ie-emulation-mode/
Hämtad 2017-05-07

[30] Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/
Hämtad 2017-05-07

[31] G2 Crowd
https://www.g2crowd.com/categories/email-marketing
Hämtad 2017-04-26

[32] Apsis.com
http://www.apsis.com/solutions/apsis-pro/email-marketing
Hämtad 2017-04-26

[33] Mailchimp.com
https://mailchimp.com/
Hämtad 2017-05-14

[34] Mailigen.com
www.mailigen.com
Hämtad 2017-05-16

38

http://www.mailigen.com/
https://mailchimp.com/
http://www.apsis.com/solutions/apsis-pro/email-marketing
https://www.g2crowd.com/categories/email-marketing
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/
http://www.sitepoint.com/html5-shim-ie-emulation-mode/
https://chrome.google.com/webstore/detail/jsonview/chklaanhfefbnpoihckbnefhakgolnmc/related
https://chrome.google.com/webstore/detail/jsonview/chklaanhfefbnpoihckbnefhakgolnmc/related
http://swagger.io/swagger-ui/
http://idratherbewriting.com/pubapis_swagger/
http://petstore.swagger.io/
http://swagger.io/getting-started/


Internt administrationssystem till företaget Ehandelssupport
Joel Johansen 2017-05-31

Bilaga A: Flödesschema
Flödesschema som visar dataflödet
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