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Sammanfattning
Målet med detta projekt har varit att delta i ett dagligt arbete på tidningen Norra
Västerbotten. Mer ingående skulle frågor om arbetsprocessen för webbutveck-
larna besvaras, hur nya uppgifter inkommer, hur projekt implementeras och vad
som händer med produkter efter implementeringen. Dessa frågor besvarades 
med hjälp av praktiskt arbete jämsides med webbutvecklarna på företaget men 
även genom att ställa frågor och föra samtal med nyckelpersoner. De studier 
som och det praktiska arbetet som genomfördes har gett en bild över hur arbets-
processen på Norra Västerbotten vanligtvis ser ut, det har framkommit vilka 
metoder som ligger som grund för arbetet på tidningen men även vilka ver-
sionshanteringssystem och lagringstjänster de använder sig utav. En ingående 
konstruktionsrapportering finns med där mycket fokus ligger på ett av de större 
projekten som arbetats med under praktik perioden. Rapporten avslutas med en 
diskussion om hur projektet har fortskridit, vad som var svårare och lättare, vad 
författaren lärt sig och vad hon vill fortsätta använda och skaffa mer kunskap 
inom. 

Nyckelord: Laravel, HTML, PHP, arbetsprocess, projekt, MVC, databas.
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Abstract
The aim of this project has been to participate in the daily work at the newspa-
per Norra Västerbotten. More thorough questions about the behavior on work 
process for web developers, how new tasks are received, how projects are im-
plemented and what happens to products after implementation should get an an-
swer. These questions were answered with the help of pratical work alongside 
the web developers at the company, but also by asking questions and conduc-
ting talks with some key people. The studies and the practical work that has 
been carried out has given a picture of how the work process in Norra Väster-
botten usally looks like, it has been found which methods are the basis for the 
work on the magazine, but also which version control system and storing ser-
vices they are using. Further on in this report you will be presented to a close 
look at the construction of the project, where the main focus is on one of the 
bigger projects that has been worked on during this internship. The report ends 
with a discussion about how the project has progressed, what was harder and 
easier, what the author learned and what she wanted to continue using and gai-
ning more knowledge of. 

Keywords:  Laravel, HTML, PHP, work process, project, MVC, database.
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1 Inledning
I detta avsnitt presenteras projektuppgiften och företaget där praktiken genom-
förs. Läsaren kommer även introduceras för projektets syfte, avgränsningar och 
mål. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Norra Västerbotten (Norran) är en lokaltidning med fokus på de norra delarna 
av Sverige, och främst norra Västerbotten. Tidningen skapades 1910 med syfte 
att utmana de två etablerade högertidningarna som, vid denna tidpunkt, regera-
de. Norrans vision var att stärka lokalsamhället genom att öka folkbildning och 
främja hälsan och denna vision har de hållit fast i ända sedan starten [1]. Norran
har i takt med samhällets nya krav utvecklats mer och mer mot att bli en digital 
tidning. Tidningen utkommer fortfarande i pappersversion, men dess hemsida 
blir mer och mer viktig. 

Idag innehåller hemsidan alla de artiklar som skrivs för tidningen och mer där-
till, läsaren får nyheter i realtid och Norran används ofta som sökmotor för lo-
kalbefolkningen [personlig kommunikation, Lars Wahlberg, teknisk chef, 2018-
05-03]. Detta gör att hemsidans förutsättningar ändrats och det som förut var 
viktigt är inte längre i lika stort fokus. I början av 2018 genomgick hemsidan en
stor förändring då dess utseende och uppbyggnad ändrades med User Experien-
ce (UX) i åtanke. 

I samband med den nya versionen av hemsidan räknar Norran med att en del 
funktioner, texter och annonser kommer behöva uppdateras och ibland även 
skapas på nytt. Och utöver detta har även teknikavdelningen implementeringen 
av General Data Protection Regulation (GDPR) på agendan [personlig kommu-
nikation, Johan Carlsson, webbutvecklare, april 2018]. Uppdateringen och 
GDPR gör att de är i behov av ett par extra händer som klarar av att lösa de 
uppgifter som kan komma att uppstå samt de dagliga göromålen.

Norran har en tjänst som kallas ”Dagens lunch”, denna tjänst ger lokala restau-
ranger möjligheten att annonsera sina dagliga luncherbjudanden i tidningen och 
på hemsidan. Norran vill nu skapa en ny produkt som en förlängning av denna, 
den nya produkten kommer senare i rapporten refereras till som ”sponsorpro-
jektet”. Sponsorprojektet kommer innebära att ett grossistföretag ges möjlighe-
ten att annonsera sina produkter direkt till de restauranger som är anslutna till 
tjänsten ”Dagens lunch”, detta med förhoppning att kunna styra dem i utform-
ningen av sina lunchmenyer. Utöver möjligheten att direkt kommunicera med 
restaurangerna ska grossistföretaget också presenteras som sponsor på hemsi-
dan och i tidningen i samband med annonserna för ”Dagens lunch”. 
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1.2 Övergripande syfte
Projektet syftar till ge en bild av hur ett arbete som webbutvecklare på tidning-
en Norra Västerbotten kan se ut och vilka uppgifter en kan ställas inför. Detta 
kommer genomföras genom att delta i det dagliga arbetet och utföra de uppgif-
ter som inkommer eller de problem som uppstår, där en av dessa uppgifter är 
sponsorprojektet. 

Vidare syftar projektet till att studera arbetsprocessen, i allt från hur ett projekt 
uppstår till vilka arbetsrelationer eller arbetssamarbeten som är väsentliga men 
även hur den färdiga produkten implementeras.

1.3 Konkreta och verifierbara mål 
Frågeställningar som kommer besvaras i denna uppsats är:

• Hur inkommer nya uppgifter? Vem ansvarar för att uppgifter blir gjorda 
och hur får rätt person uppgiften på sitt bord?

• Hur ser arbetsprocessen ut? Finns det mål och riktlinjer för hur proces-
sen bör/ska se ut? Sker arbeten i grupp eller individuellt? Finns det hjälp
att ta in vid problem?

• Hur implementeras den färdiga produkten? Vem godkänner produkten? 
Måste produkten genomgå test innan den implementeras? Om ja, hur 
omfattande?

• Vad händer efter att produkten implementerats? Görs något för att säker-
ställa att produkten fungerar som den ska? Hur hanteras eventuella kla-
gomål eller frågor om produkten?

• Skapa ett användargränssnitt som tillåter sponsorföretaget att lägga till 
nya erbjudanden, ändra och/eller radera befintliga erbjudanden. Använ-
dargränssnittet ska även lista samtliga erbjudanden efter giltighetsdatum
och skapas med UX i åtanke.

• Erbjudanden som sponsorföretaget lägger till ska visas i Dagens lunch-
gränssnittet, detta för att marknadsföra sina erbjudanden. Enbart giltiga 
erbjudanden ska visas. Detta ska exponeras på ett sätt som ”drar blickar-
na till sig”.

• Sponsorföretaget ska exponeras på hemsidan och i tidningen i form av 
en banner. De ska exponeras med logga och företagsnamn.

Förtydligande gällande frågeställning kring sponsorprojektet är att gränssnittet 
ska innehålla ett formulär som tillåter användaren att lägga till titel, länk, bild, 
giltighetsdatum, beskrivning och pris för erbjudandet. Samt att möjligheten till 
att ändra och/eller radera ska presenteras tydligt för användaren, de ska även 
ges möjligheten att ändra samtliga komponenter i erbjudandet. 
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1.4 Avgränsningar
Projektet har fokus på att delta i det dagliga arbetet och få en bild av hur ett ar-
bete som webbutvecklare kan vara, det finns ingen större uppgift som ska vara 
klar inom tidsramen utan istället kommer flera mindre uppgifter genomföras. 
Norran har även klargjort att det dagliga arbetet kommer prioriteras vilket kan 
leda till att en påbörjad uppgift inte blir färdigställd, det är alltså inget krav på 
att färdigställa en specifik uppgift. 

3
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2 Teori
I detta avsnitt presenteras de tekniska bitarna av projektet för att ge en större 
förståelse inför de kommande avsnitten. Mycket av fokuset i detta avsnitt kom-
mer ligga på ramverket Laravel. 

2.1 Laravel
Laravel är ett gratis ramverk baserat på PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) 
med öppen källkod som skapats för utveckling av webbapplikationer som följer
designmönstret Model View Controller (MVC) [2]. Ett MVC-mönster separerar 
intern information från hur informationen presenteras för användaren. Modellen
hanterar datan i applikationen och tar emot input från controllern. View:n pre-
senterar modellen och controller:n tar emot input från användaren och skickar 
detta vidare till modellen [3].

Laravels filosofi är bland annat att förenkla för utvecklaren utan att förlora 
funktionaliteten i applikationen. För att genomföra detta har de försökt att 
kombinera bra element från andra framgångsrika ramverk, även från ramverk 
skapat i andra språk än PHP [4]. 

Laravel aims to make the development process a pleasing one for the 
developer without sacrificing application functionality. Happy developers 
make the best code [4].

4
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Routing används i Laravel och detta är en av delarna som Laravel vill förenkla 
för utvecklaren. De basala Laravelrouterna innehåller en Uniform Resource 
Identifier (URI) och en funktion som returnerar det du vill att användaren ska se
[5], detta kan vara en komplex uppbyggd sida eller bara en simpel textsträng. 
Med andra ord finns det många sätt att definiera router i Laravel, men inte säl-
lan innehåller en router en hänvisning till en controller som i sin tur beskriver 
vad användaren ska presenteras inför. Detta innebär att du, istället för att defini-
era all logik direkt i din route, kan använda Controller-klasser som i sin tur 
grupperar logiken på ett mer förmånligt sätt. Varje ensam controller förlänger 
Laravels BaseController och får således funktionalitet från den, dessutom kan 
varje controller innehålla egna funktioner [6]. 

Ofta avslutas funktionerna i en controller genom att returnera en specifik view 
(vy). Vyerna innehåller oftast HyperText Markup Language (HTML)-koden för 
applikationen och på detta sätt separeras controllern innehållande domänens lo-
gik från vyn som innehåller presentationslogiken [7]. 

De modeller som skapas i Laravel är förlängningar av modellen Eloquent ORM 
(Eloquent), denna grundmodell gör det väldigt enkelt att interagera med databa-
sen. Eloquent tillhandahåller en ActiveRecord-implementering för interagering 
med databasen, detta innebär att de modeller som skapas i din MVC-struktur 
motsvarar en tabell i din databas [8]. Om inget anges kommer varje modell anta
att tabellens namn är modellens namn skrivet i små bokstäver, vilket skulle bli 
”user” om din modell är döpt till ”User”. För att ge tabellen ett annat namn 
måste du aktivt registrera detta inuti din modell [9]. När modellen väl är defini-
erad är det väldigt enkelt att skapa kontakt och interagera med databasen.

Migreringar är en typ av versionskontroll för databasen, dessa tillåter att fler än 
en person arbetar med scheman för databasen och dessutom att de använder sig 
av den senaste versionen av schemat [10]. Migreringar skapas med hjälp av Ar-
tisan, vilket är Laravels namn på sitt inbyggda Command-line Interface (CLI). 
Artisan inkluderas per automatik när du laddar ner Laravel och innehåller flera 
hjälpsamma kommandon [11]. Samtliga migreringar sparas på samma ställe i 
filträdet och innehåller en tidstämpel för att avgöra ordningsföljden. För att läg-
ga till en databastabell, eller en ny kolumn etc., skapas först en migrering. Den-
na migrering genererar en ny fil och i denna fil skapas sedan databasschemat
[10]. 

Självklart finns både för och nackdelar med Laravel, Campbell [12] beskriver 
några av dessa i sin artikel från 2017. En fördel anser han vara att Laravel är ex-
tremt lätt att använda och även lämplig som ramverk för de flesta webbapplika-
tioner oberoende på komplexitet. Han menar även att Laravel är ett snabbt ram-
verk, och detta mycket tack vare sina blade-mallar. Om blade-mallar används är
det enkelt att använda Laravelkod direkt i vanliga HTML-dokument, så länge 
dokumentet har filändelsen ”blade.php” behöver bara dubbla ”{}” anges [13]. 

5
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Campbell [12] påpekar även att Laravel är enklare och mer intuitivt än andra 
stora PHP-ramverk. Några nackdelar som Campbell kunnat se med Laravel är 
bland annat att det kan förekomma problem när Laravel används på sidor med 
delad hosting. Han anser att ett av de större problemen som Laravel kan medfö-
ra är dess ökning av databasfrågor, detta menar han kan sakta ner prestandan.

2.2 Annonsportalen 

Utöver sin hemsida har även Norran ett par andra sajter, en av dessa heter An-
nonsportalen och fungerar som ett verktyg för de företag som annonserar löpan-
de och med dylikt material varje gång. Annonsportalen är skapad med Laravel 
och tillåter att autentiserade användare får tillgång till, och kan modifiera, mate-
rial. Annonsportalens innehåll är individuellt anpassat vilket innebär att en an-
vändare kan ha tillgång till samtliga tjänster under Annonsportalen medan en 
annan enbart kommer åt en tjänst [personlig kommunikation, Johan Carlsson, 
webbutvecklare, 2018-03-12]. 

2.3 Git
Git är ett versionshanteringssystem som används för att spåra ändringar i datafi-
ler och koordinera dessa tillsammans med flera personer. Git är i grunden kom-
mandobaserat, vilket innebär att du kommunicerar med hjälp av ett CLI. Git 
saknar ett centralt arkiv och är således ett distribuerat versionshanteringssystem,
vilket innebär att alla kan skapa en kopia av systemet [14]. Git har något som 
kallas ”the Staging Area” eller ”Index” vilket är ett mellanliggande område där 
commits kan formateras och granskas innan du fullgör dem. Git tillåter dig att 
stage:a några filer och commit:a dem utan att commit:a alla andra ändrade filer i
arbetsträd [15]. 

2.4 Bitbucket
Bitbucket är en webbaserad lagringstjänst för projekt som använder sig av an-
tingen Gits eller Mercurials versionshanteringssystem. Bitbucket används oftast
för lagring av koder eller kodgranskning och stödjer bland annat funktioner som
”Pull requests” med kodgranskning och kommentarer, ”Merge”-kontroller samt 
”Snippets” som tillåter utvecklare att dela kodsegment eller filer [16]. 

2.5 User Experience
Under 1990-talet var User Centered Design (UCD) den termen som användes 
mest för att beskriva design med användaren i åtanke [17]. Under UCD-eran 
fanns det två begrepp eller professioner som fokuserade på att göra hemsidor 
mer användbara; ”Usability” som skulle se till att hemsidan skapades på ett sätt 
som tillåter användaren att nyttja den till fullo, och ”Information Architecture” 
som skulle se till att innehållet var strukturerat och lättillgängligt för använda-
ren. 

Numera talar de flesta om UX där användbarhet och informationsarkitektur in-
går tillsammans med andra specialiteter som interaktionsdesign, informations-
design, visuell design och innehållshantering [17]. Skillnaden mellan UX och 
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UCD blir mest tydlig när man talar om deras olika räckvidder. UCD fokuserade 
på att designa den rätta produkten och göra den så tillgänglig som möjligt me-
dan UX har användarens behov i åtanke vid alla steg under tillverkning av pro-
dukten.

2.6 Kanban
Kanban är en metod som används inom projekt, främst av teknologisk art. Den-
na metod påminner mycket om projektledningsmetoden Scrum. Kärnan i Scrum
är ett interaktivt arbetssätt där projektet delas upp i etapper. Dessa etapper kal-
las för sprintar och innehåller uppgifter som ska utföras för varje enskild sprint. 
Bland annat ska prioritering av innehållet i sprinten och daglig uppföljning av 
arbetet utföras [18].

En sak som skiljer Kanban från Scrum är att man inte arbetar i sprintar, istället 
begränsar man antalet arbetsobjekt som visas samtidigt. Kanban arbetar efter 
principen ”en ut, en in” och för att lyckas med detta krävs det att en person pri-
oriterar ordningen på vilka objekt som ska dras in till tavlan härnäst [19]. Ut-
över detta ska arbetssättet inom Kanban vara transparent och alla i teamet ska 
kunna följa hela arbetsprocessen. På samma sätt som med Scrummetoden inne-
håller Kanban daglig uppföljning av projektet. 

7
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3 Metod
I detta avsnitt kommer metoden för projektet presenteras. Den övergripande 
metoden presenteras och därefter gås varje punkt igenom mer ingående. 

3.1 Övergripande metod
Projektet ämnar ge en bild av hur arbetet som webbutvecklare på Norran kan se 
ut och vilka uppgifter en kan ställas inför. Nedan presenteras den övergripande 
metoden som ska verka för att besvara de frågeställningar som presenterats un-
der det inledande avsnittet i rapporten. 

1. Genom studier och samtal dokumentera hur nya uppgifter, projekt eller 
produkter uppstår och vem som ansvarar för dess fortskridning

2. Genom studier, samtal och praktiskt arbete samla in kunskap om hur ar-
betsprocessen för en webbutvecklare ser ut

3. Genom studier och samtal dokumentera implementeringen av färdiga 
projekt samt rutiner som finns efter ett färdig projekt

4. Genom kunskapen som samlats in under punkt ett till tre genomföra kri-
terierna för sponsorprojektet

3.2 Nya arbetsuppgifter
Syftet med detta steg är att få förståelse för hur nya uppgifter på företaget upp-
står, vem som ansvarar för dem och hur arbetet med uppgifterna ser ut till en 
början. Detta kommer att dokumenteras genom att föra samtal med webbut-
vecklarna och ställa ledande frågor till dem samt genom att arbete tillsammans 
med dem och studera dem i sitt arbete. 

3.3 Arbetsprocess för webbutvecklare
Detta steg är bredare än föregående och innebär studier under en längre tid. I 
detta steg är syftet att få en basal bild över de steg som vanligtvis ingår i arbets-
processen, det syftar även till att se över arbetsrelationer och -samarbeten. Ge-
nom att arbeta jämsides med webbutvecklarna ska frågeställningen kunna be-
svaras, men denna del kommer även innehålla samtal med frågeställningar för 
att mer ingående få svar på de delar i arbetsprocessen som kan vara svårare att 
få en tydlig bild över. Utöver samtal och studier kommer praktiskt arbete var en
del av detta steg, parallellt med de övriga utvecklarnas arbeten kommer egna 
uppgifter att genomföras. Dessa uppgifter ska, i den mån det är möjligt, följa 
samma riktlinjer som övrigt arbete på Norran. 
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3.4 Implementering av färdiga produkter
Detta steg ämnar besvara hur en färdig produkt implementeras och godkännes 
för publicering. Genom att studera och föra samtal med webbutvecklarna ska en
vanlig implementering kunna dokumenteras och återskapas. Utöver svar på frå-
gan om hur en produkt implementeras är även syftet med detta steg att se över 
hanteringen av den färdiga produkten, vad som händer med den efter att den är 
publicerad. Även detta kommer utföras med praktiska studier samt samtal med 
ledande frågeställningar. 

3.5 Praktiskt arbete med Sponsorprojektet
Syftet med detta steg är att skapa en produkt som i senare skeden renderar in-
komst för Norran. Detta kommer utföras genom att praktisera svaren från un-
dersökningarna i punkt 1 till 3. Utöver att få praktisera svaren kommer även 
sponsorprojektet vara ett hjälpmedel i att förstå arbetsprocessen som webbut-
vecklare på Norran.

3.5.1 Förståelse för Laravel

Ramverket Laravel kommer utgöra större delen av all kod som skapas inom 
sponsorprojektet därför behövs kunskap och förståelse för Laravel införskaffas. 
Detta kommer genomföras genom en litteraturstudie där litteraturen består av 
dokumentation från Laravels hemsida samt genom frågeställningar till handle-
daren.

3.5.2 Skapa gränssnitt 

För att skapa det gränssnitt som skulle gestaltas i sponsorprojektet är det viktigt 
med en planering över innehållet. För att skapa det statiska innehållet krävs 
kunskaper inom HTML, Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript/jQuery, 
Asynchronous JavaScript and XML (Ajax) samt Laravel då det är dessa språk 
som kommer utgöra allt innehåll.

3.5.3 Dynamiskt innehåll 

Det mesta av innehållet i sponsorprojektet ska vara av dynamiskt innehåll, men 
detta kommer skapas efter att det statiska innehållet implementerats. För att ge-
nomföra detta steg krävs kunskap för Structured Query Language (SQL)-data-
baser. Även fast arbetet kommer vara med en SQL-databas kommer de flesta 
funktioner skapas med Laravel och därför krävs kunskap inom det ramverket. I 
slutändan är syftet med detta steg att möjliggöra för användaren att spara och 
lägga till erbjudanden i databasen, lista dessa erbjudanden och även ändra 
och/eller radera dem. 

3.5.4 Exponering och marknadsföring

Syftet med detta steg är att synliggöra giltiga erbjudanden och i slutändan kun-
na påverka/inspirera restauranger i skapandet av deras lunchmenyer. Detta kom-
mer förverkligas genom att lista erbjudandena i Dagens lunch-gränssnitt. Erbju-
dandena ska även exponeras på ett sådant sätt som får användaren att lägga 
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märke till dem. De ska urskilja sig från övrigt innehåll och detta kommer för-
verkligas genom att använda en annan grafisk profil än övrigt innehåll. 

Dessutom ska sponsorföretaget marknadsföras i samband med ”Dagens lunch” 
på hemsidan och i papperstidningen. Detta kommer realiseras genom att skapa 
bannerannonser. Bannerannonserna kommer skapas med hjälp av Photoshop, 
HTML, CSS, JavaScript/jQuery och eventuellt JavaScript Object Notation 
(JSON). 
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4 Konstruktion
Detta avsnitt presenterar tillvägagångssättet som använts för att genomföra pro-
jektet. Mycket av fokus kommer ligga på genomförandet av sponsorprojektet, 
men även de övriga frågeställningar från tidigare avsnitt kommer behandlas. 

4.1 Arbetsuppgifter
Samtal med handledaren och övrig personal har gett en större inblick i vad för 
arbetsuppgifter en webbutvecklare på Norran kan ställas inför. Utöver samtal 
har även praktiskt arbete gjort att kunskapen om vardagliga arbeten ökat, dess-
utom har Kanban-tavlan kontrollerats dagligen och på så sätt har ögonen öpp-
nats för samtliga arbeten eller uppgifter som kommit in. Genom att studera 
Kanban-tavlan har även förståelse för hur många av de nya uppgifterna ”kom-
mer till”.

Utöver att arbeta med sponsorprojektet har även andra arbeten genomförts, des-
sa har varit av mindre storlek men även de har hjälpt till att skaffa kunskap om 
vilka arbetsuppgifter som kan ingå i arbetet som webbutvecklare på Norran. De 
flesta av de mindre arbeten har varit att skapa annonser, och dessa har mesta 
dels skapat med HTML, CSS, jQuery och JSON. För de flesta skapade annon-
ser har datan hämtats från en JSON-fil och strukturen har skapats från grunden. 
För ett par annonser har enda uppgiften varit att implementera en redan färdig 
annons på Norrans sajter. 

En av annonserna som skapades var för ett företag som heter Wikan Personal 
som bland annat annonserar ut lediga jobb. Wikan i Skellefteå ville annonsera 
ut lediga jobb på Norrans hemsida och de hade en JSON-fil för detta. 

Här fanns en layout att utgå från så det som gjordes var helt enkelt att skapa 
layouten och strukturen utifrån den. De lediga tjänsterna skulle visas en och en 
och en slideshow skulle tillåta användaren att bläddra mellan tjänsterna. Sedan 
tidigare fanns Slick-slideshow installerad så valet föll på att använda detta ram-
verk. Koden för detta skapades med jQuery. 
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För att läsa in JSON-filen användes PHP och Laravel, länken till filen hämtades
med PHP-funktionen json_decode() och sparades i en variabel. Denna variabel 
skickades senare med i skapandet av vyn för Wikan-annonserna. 

Filens data lästes senare ut genom en foreach-loop och placerades ut i HTML-
dokumentet där de skulle visas. Datan skrevs ut med hjälp av <?php echo; ?>.

Andra mindre arbeten som genomfördes var dels att skapa ett mindre gränssnitt 
i Annonsportalen där annonsörer kunde logga in och få se statistik på sina an-
nonser. Statistiken till detta arbete hämtades från en JSON-fil. Detta arbete lik-
nar arbetet för sponsorprojektet i det att den skapades med Laravel i grunden,  
därför kommer arbetsprocessen presenteras mer ingående.
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Illustration 2: Slideshow-funktionen för Wikans annons

Illustration 3: Hämtning av JSON-filen och skapandet av vyn
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4.2 Arbetsprocessen för webbutvecklarna
Hur arbetsprocessen för webbutvecklarna på Norran ser ut studerades i början 
genom att iaktta dem i arbetet, detta skedde främst under den första veckan av 
praktikperioden. Därefter skedde mesta delen av studien genom att praktiskt ar-
beta med främst sponsorprojektet i samband med att föra samtal och ställa frå-
gor till handledaren. Därför kommer arbetsprocessen presenteras mer ingående 
under kommande del i detta avsnitt. Även implementering av projekt presente-
ras under kommande del.  

Genom samtal och studier av webbutvecklarna och de övriga avdelningarna på 
Norran har arbetsrelationer och samarbeten mellan avdelningarna förståtts. 

4.3 Sponsorprojektet

4.3.1 Kravspecifikation

Inför sponsorprojektet skapades en planering som skulle komma att hjälpa till 
för att utforma kravspecifikationen. I Illustration 4 ser ni den första grova pla-
neringen som gjordes. Planering visade att tre views skulle behöva skapas, en 
för att lista erbjudanden, en för att lägga till nya erbjudanden och en för att änd-
ra befintliga erbjudanden. 

4.3.2 Verktyg

Visual Studio Code (VS) användes som texteditor och med hjälp av VS har 
samtliga filer och dess innehåll skapats. Utöver att agera texteditor användes 
även VS inbyggda terminal till de migreringar som gjordes. Även terminal som 
finns inkluderad i macOS, denna användes för att utföra git-kommandon så som
commit och push men även för att kontrollera status på modifierade filer. När 
git-kommandon push genomförts användes Bitbucket för att skapa en pull re-
quest som skickades till handledaren. Handledaren kontrollerade då de filer som
lagts till och när han godkänt dessa publicerades projektet skarpt. 
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För att skapa grafik i form av bilder och SVG-filer användes Photoshop CC. 
Projektet testades i Chrome, Firefox och Safari för desktop. För att testa den 
mobila kompatibiliteten för projektet användes iPhone 6, iPad och iPad Pro.

Norran använder SQL-databaser och därför blev MAMP det självklara valet för 
sponsorprojektet. PhpMyAdmin användes, men inte för att skapa tabeller eller 
kolumner utan enbart för att säkerställa att det som skapades las till i databasen 
på korrekt vis. Tabeller och kolumner skapades istället genom Laravel och dess 
migreringsfunktion. 

För att förenkla den dagliga kommunikationen, men även för att kommunicera 
med personer som inte befann sig på kontoret, användes Slack. 

4.3.3 Views, routes och controller

Utefter planeringen och kravspecifikationen skapades två av de filer som skulle 
agera vyer (views) i projektet. Filändelsen på dessa filer var .blade.php för att 
kunna tillgodogöra redan skapad kod, Blade ärver mallar och sektioner och på 
så sätt behöver inte hjulet uppfinnas fler än en gång [13]. Dessa las till i mappen
sponsorlunch som i sin tur låg under mappen ”views”. För att vyerna skulle fun-
gera korrekt skapades router till dem.

De första två vyerna och routerna som skapades var den som skulle lista samtli-
ga erbjudanden och den som skulle innehålla formulär för att lägga till nya er-
bjudanden. Dessa vyers router skapades med parametern GET och dess kon-
struktion visas i Illustration 5. Det första som anges är Route, vilket anropar La-
ravels Route-klass och därefter GET som antyder att något ska hämtas. Efter 
GET skrivs en parantes och inom den parentesen skickas två argument med, det
första anger den publika sökvägen för vyn och det andra är en array innehållan-
de sökvägen inom filträdet, vilken controller samt funktion inom den control-
lern som används. 

SponsorlunchController skapades under mappen ”controllers”, denna controller 
är en förlängning av klassen BaseController. Samtliga funktioner som skulle an-
vändas i sponsorprojektet kommer ligga i controllern och till en början las två 
funktioner till; listSponsorOffer() och newSponsorOffer(). Vad dessa gör är 
att, genom att använda klassen View, skapa en vy och koppla samman den med 
den bladefil som tidigare skapades. 
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Allt eftersom projektet fortskrider kommer funktionerna i controllern bli mer 
komplexa, de funktioner som visas i Illustration 6 är väldigt basala. I början av 
controllern läggs en skyddad layout till, denna säger att projektet ska använda 
sig av layouten ”master” och detta förtydligas ytterligare i funktionerna där titel
och innehåll (content) anges. 

4.3.4 Länk till view

Härnäst skapades en länk från startsidan för Annonsportalen som skulle ta oss 
till vyn som listar samtliga erbjudanden. Denna länk las till i en redan befintlig 
fil vid namn ”dashboard.blade.php” och följer samma struktur samt layout som 
övriga på sidan. Först skapades en bild som senare skulle extraheras till SVG-
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Illustration 6: Controller för projektet 

Illustration 7: Annonsportalens startsida
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fil, denna bild skapades i photoshop och påminde om bilden för ”Dagens lunch”
för att skapa en familjär känsla och en tydlig koppling dessa två tjänster emel-
lan. I Illustration 8 visas det färdiga resultatet av länken till projektet. Själva 
länkningen skapas med HTML- och Laravelkod där url:en är en länk till en spe-
cifik route.

4.3.5 Innehåll

Nu kunde man komma åt gränssnittet från startsidan av Annonsportalen, men 
sidorna (vyerna) saknade ännu innehåll. För att tillgodogöra den layout som re-
dan skapats för övriga tjänster inom Annonsportalen behövde enbart två rader 
kod läggas till. 

 
 @section('content')
 @stop

Dessa kodrader är skrivna med Laravelkod och det är mellan dessa som inne-
hållet till sidan skapas. Detta skapades mest med vanlig HTML-kod blandat 
med Laravel. På startsidan av projektet skulle samtliga erbjudanden listas och 
valet föll på en tabell som medel för detta, men innan tabellen skapades las två 
länkar in. Och för det användes Laravels HTML::linkRoute()-metod, det första 
argumentet i metoden är namnet på routen, det andra är titeln och det tredje en 
array för att lägga till klasser till länken och få den att likna en knapp.

 {{ HTML::linkRoute('dashboard','Tillbaka', array('class' => 'button small   
 radius'))}}

 {{ HTML::linkRoute('sponsorlunch.new','Nytt erbjudande', array('class' =>  
 'button small radius'))}}

Därefter las tabellen in, denna är skapad med HTML-kod och innehöll till en 
början bara exempeltext då kopplingen till databasen ännu inte gjorts. Här gjor-
des valet att visa giltighetsdatum, titel, pris, meddelande, länk och bild. Utöver 
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Illustration 8: Kod för att skapa länken till gränssnittet för projektet
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detta las även två länkar till för varje rad i tabellen, dessa skulle ge användaren 
möjlighet att radera erbjudandet samt ändra det. 

Eftersom denna tabell enbart skulle visa giltiga erbjudanden skapades ytterliga-
re en tabell, denna tabell skulle visa även äldre erbjudanden. Till detta skapades 
även en knapp som skulle visa eller dölja tabellen, här las JavaScript till för att 
skapa funktionen. 

 <script>
   function allOffer() {
     $("#all-offers").show();
     $("#show-old-offer").hide();
   }
 
   function hideOffer() {
     $("#all-offers").hide();
     $("#show-old-offer").show();
   }
 </script>

Innehållet i den andra vyn skulle vara ett formulär där nya erbjudanden skulle
läggas till. Även här användes HTML- och Laravelkod för att generera formulä-
ret. För att öppna och stänga formuläret används Laravels Form-klass. Per auto -
matik antas det att formuläret är av metoden POST men det går att använda
även andra metoder [20]. Inom öppningstaggen för formulär anges vilken route
som ska anropas när formuläret skickas in. För att kunna lägga till filer i formu -
läret las även ett filalternativ till i öppningstaggen. 

 {{ Form::open(array('files' => 'true', 'route' => 'sponsorlunch.save')) }}

 {{ Form::close() }}

Innehållet i formuläret skapades mesta dels med Laravel, men till datum använ-
des HTML då detta alternativ saknas i Laravel Forms. Formulärets innehåll 
skulle vara detsamma som i tabellen från list-sidan; giltighetsdatum, titel,  pris, 
meddelande, länk och bild. Skillnaden på innehållet här och i tidigare beskrivna
sida är att pris delades upp i tre delar, en för heltal, en för ören samt en för en-
het. I input:en för enhet får användaren skriva in exempelvis ”/kg”.
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Illustration 9: Kod skriven i Laravel och dess utformning i ren HTML
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I slutet av formuläret skapades en submit-knapp för att skicka erbjudandet och 
en reset-knapp. Båda dessa är skapade med Laravelkod, men fungerar precis 
som om de skrivits i ren HTML. 

4.3.6 Migrering och databastabell

När det statiska innehållet var skapat var det dags att skapa den dynamiska 
funktionaliteten till projektet. Första målet här var att skapa en databastabell 
som kunde lagra erbjudandenas data. För att skapa detta gjordes först en migre-
ring, denna skapades i terminalen genom att ange koden:

 php artisan migrate:make create_lunchsponsor_table

Först anges Laravels kommando och därefter namnges migreringen, det vanliga
är att namnge den efter vad dess syfte ska komma att bli [personlig kommuni-
kation, Johan Carlsson, webbutvecklare, april 2018]. I detta fall skulle en tabell 
till sponsorprojektet skapas och därmed fick migreringen namnet 
”create_lunchsponsor_table”.  

När migreringen var gjord skulle tabellen skapas och detta gjordes i migrerings-
filen som sparats under mappen ”migrations”. Tabellen skapades genom att an-
vända Laravels metod Schema::table(). Två argument las till i denna metod, 
den första är namnet på databastabellen och den andra en ”Closure” som mottar
ett Blueprint-objekt som kan användas för att skapa den nya tabellen [21]. Clo-
sure är en klass i php som används för att representera anonyma funktioner [22].
I detta fall används Blueprint för att skapa den nya tabellen och där anges varia-
beln $table följt av vilket kolumntyp som ska användas. 

När migreringen skapas läggs kod till som berättar att migreringen ska använda 
sig av objekten ”Blueprint” och ”Migrations”. Därefter skapas en klass för just 
denna migrering, denna klass förlänger klassen ”Migration”, till sist finns två 
funktioner tillagda; en för vad migreringen ska göra där definitionen av den nya
tabellen läggs till och en som gör precis tvärtom, vilket i detta fall blir att ta bort
tabellen. 
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När tabellens innehåll var skapad kördes migrationen med kommandot: php ar-
tisan migrate i terminalen. Detta resulterade i att tabellen las till i databasen, 
efter en snabb koll i phpMyAdmin kunde även detta konstateras.
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Illustration 10: Migreringsfilen
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4.3.7 Spara data till databasen

När tabellen skapats var det dags att skapa en insert-metod för att spara ny data 
till tabellen. Till att börja med skapades en ny modell under mappen ”models”. 
Här gjordes valet att döpa den till något kortare än ”lunchsponsor” vilket var 
namnet på tabellen, valet föll på ”Offer” just för att det var erbjudanden som 
skulle läggas till. Denna modell är en förlängning av Eloquent och börjar med 
en angivelse att tidstämplar inte ska registreras i tabellen, om detta inte anges 
skapar Laravel per automatik en tidstämpel [9]. Därefter definierades vilka at-
tribut i tabellen som ska kunna användas från andra modeller, samt vilket attri-
but som ska vara skyddat för enbart denna tabell. Till sist angavs vilken data-
bastabell denna modell använder sig av. Alla dessa steg visas i Illustration 12.
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Illustration 11: Tabellens struktur sett i phpMyAdmin

Illustration 12: Modellen för projektet
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När modellen skapats behövde denna registreras, detta gjorde under filen rou-
tes.php genom att skapa en ny instans av metoden Route::model(). 

Efter detta skapades en ny route och enda skillnaden på denna route mot för den
som gestaltas i Illustration 5 är att parametern är POST och att funktionen som 
anropas är en annan. Funktionen döptes till ”saveOffer” och konstruerades i 
controllern. Här sparades samtlig data från användarens inmatningar i en array 
som döptes till $offer. En annan array skapades också, denna innehöll olika 
regler för inmatningsfälten i formuläret. Här skapades även meddelanden för 
dessa regler, men de las inte till i funktionen. 

Därefter användes metoden Validator::make() för att kontrollera om samtliga 
inmatningar följer de regler som skapats, om någon inmatning bryter mot dessa 
regler skrivs meddelandena från Illustration 13 ut. Dessa meddelanden skrivs ut
under formuläret. En if-sats körs för att ta reda på om inmatningarna är giltiga 
och om de är det skapas en ny instans av modellen med denna instans skickas 
arrayen med inmatningarna med och därefter sparas instansen i tabellen. 
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Illustration 13: Array för regler och meddelanden som visas för dessa regler
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4.3.8 Hämta data från databasen

När insert-metoden skapats och testats var det dags att skriva ut den data som 
finns i tabellen i listan (i form av en tabell) på sidan ”list”. Det första som gjor-
des här var att justera funktionen i controllern. En variabel las till där tabellen 
anropas och dess data hämtas. Därefter läggs denna variabel till i skapandet av 
vyn, detta i form av php-funktionen ”compact”, för att skicka med tabellens 
data och dess värden. 
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Illustration 14: Hela funktionen saveOffer()

Illustration 15: Uppdaterade funktionen för list.blade.php
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Efter att controllern uppdaterats skulle datan skriva ut i sidan list.blade.php. För
att hämta datan används en foreach-loop och för att lägga till den används bla-
de-syntaxen med dubbla ”{}”. Inom dessa ”curly”-parenteser hämtas värdet 
från databastabellen. I utskriften av dessa blandas Laravel och HTML för att få 
till rätt resultat. I denna vy gjordes valet att inte skriva ut hela länken, utan istäl-
let skapades en if-sats som skriver ”Ja” eller ”Nej” beroende på om erbjudandet
innehåller en länk eller inte. 

4.3.9 Radera data i databasen

När vyerna skapades las en radera-länk till i tabellen på startsidan (list.bla-
de.php), hittills har denna länk inte resulterat i något utan enbart varit en tom 
länk. För att lägga till funktion till detta skapades en ny route, även denna route 
har samma uppbyggnad som exemplet i Illustration 5 men här är parametern 
DELETE. Förutom att parametern är en annan behövde sökvägen till denna 
route innehålla en identifierare för att säkerställa att rätt erbjudande tas bort.  

I Illustration 17 visas routen för radera-funktionen och identifieraren skrivs in i 
sökvägen inom ”curly”-parenteser. Här spelar det ingen roll vilket namn som 
skriv mellan parenteserna, vad som skickas med kommer anges senare, och där-
med togs beslutet att namnge identifieraren till ”offer” för att förtydliga dess 
koppling till modellen. 
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Illustration 16: Delar av utskriften till sidan: foreach-loopen, hur datan skrivs
ut inom ”{}” och en av if-satserna

Illustration 17: Route för att radera erbjudande
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Funktionen som skulle skapas i controllern fick namnet ”deleteOffer” och den-
na metod skickar med modellen ”Offer” i en variabel. Detta görs inom funktio-
nens parenteser, som går att utläsa i Illustration 18. Därefter raderas erbjudandet
genom att ange $offer->delete(). När raderingen är gjord skrivs en bekräftelse
på detta ut, där erbjudandets titel namnges som bekräftelse för användaren. 

Det som till sist behövde göras var att skapa själva länken i koden, denna länk 
las till i sidan list.blade.php. Länken skapas med Laravel och är skapad med 
metoden HTML::linkRoute(). Första argumentet i metoden är länken till routen 
(sponsorlunch.delete), det andra är titeln, i det tredje argumentet skickas id:et 
för erbjudandet med och därefter en array som skapar en alert för att bekräfta 
raderingen.

4.3.10 Uppdatera data i databasen

Användaren skulle även ha möjlighet att ändra erbjudanden, denna länk skapa-
des också samtidigt som vyerna och för denna skapades också en ny route. Den-
na skapades med parametern GET och sökvägen fick bli /sponsorlunch/edit/
{offer}, där {offer} är identifieraren för att säkerställa att rätt erbjudande blir 
ändrat. Även denna route använder sig av controllern och en funktion där. 
Funktionen namngavs till ”editOffer” och hämtar all data från databastabellen 
där identifieraren är samma som erbjudandets id. Denna hämtning sparades i en
variabel som skickas med i skapandet av vyn. 

I detta fall skapades routen och controllerfunktionen innan vyn istället för tvärt-
om som tidigare. Vyn fick namnet ”edit” och, även den, med filändelsen ”bla-
de.php”. Denna sida strukturerades på samma vis som ”new”, det vill säga med 
ett formulär. Det som gjordes annorlunda var dels att formulärets action hänvi-
sade annorlunda men även att det valda erbjudandets nuvarande data skrevs ut i 
formuläret. 
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Illustration 18: Funktionen för att radera erbjudande

Illustration 19: Länk för att radera erbjudandet
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Inmatningarna i formuläret skapades på samma sätt som tidigare med Laravel-
kod, en extra input skapades som inte fanns med i formuläret från ”new”-sidan. 
Denna var av typen ”hidden” och innehöll ett id, samma id som för erbjudandet 
och detta för att kunna säkerställa att rätt erbjudande uppdateras. 

Därefter skapades ännu en route med parametern POST, denna fick sökvägen 
/sponsorlunch/update/{offer} och hänvisade till en funktion i controllern vid 
namn ”updateOffer”. Denna funktion liknar funktionen för att spara nya erbju-
danden, den innehåller en array med samtliga inmatningar från formuläret och 
därefter en array med regler. För att säkerställa att reglerna följs användes meto-
den Validator::make() där båda arrayerna skickades med. Även här kontrolle-
rades detta med en if-sats, därefter skiljer sig de båda funktionerna åt. Istället 
för att skapa en ny instans av modellen skrivs erbjudandets nuvarande data över
med datan från inmatningarna, i Illustration 22 visas detta utförande. Den nya 
datan sparas sedan med metoden save().

4.3.11 Bilder

Hittills i projektets gång har samtliga sidor, funktioner och dylikt skapats utan 
att bilder har lagts till. Att bilder skulle kunna läggas till var en av kraven till 
detta projekt, nu var det dags att lägga till detta. Först skapades en ny inmatning
i formuläret på sidan ”new”:
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Illustration 20: Formulär i Laravelkod och dess utskrift i ren HTML

Illustration 21: Hidden input innehållande erbjudandets id

Illustration 22: Datan från tabellen skrivs över med inmatningarna från 
formuläret
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 <div class="large-12 column">
    {{ Form::label('file', 'Bifoga bild') }}
    {{ Form::file('file') }}
 </div>

Därefter skapades samma struktur som för länken, på sidan ”list”. Om erbju-
dandet innehöll en bild skulle ”Ja” skrivas ut och ”Nej” skrevs ut om resultatet 
var tvärtom. 

Eftersom tabellen saknade kolumn för bilder behövde detta läggas till, det gjor-
des genom att skapa en ny migrering där enbart en kolumn lades till. I migre-
ringsfilen finns två funktioner, en för vad som händer när migreringen körs och 
en annan som gör motsatsen. Funktionen ”up” lägger till en ny kolumn av typen
”string”, vilket blir ”varchar” i databastabellen, och funktionen ”down” tar bort 
denna kolumn vid en ”rollback” av migreringen. Migreringen körs sedan med 
kommandon php artisan migrate i terminalen.

Därefter las en if-sats till i controllern under funktionen ”saveOffer”, denna 
kontrollerade ifall inmatningen från formuläret innehöll en bild eller inte. Om 
den innehöll en bild sparas denna i en variabel och en sökväg i filträdet skapas 
för bilden, denna sökväg hänvisar till en mapp med namnet ”sponsorimg”. Där-
efter skapas olika variabler med filens namn och filändelse för att sedan spara 
filen med ett nytt filnamn innehållande en tidstämpel, sedan flyttas filen till 
mappen ”sponsorimg”. 
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Illustration 23: Migrering för att lägga till ny kolumn i befintlig tabell
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Om inmatningen inte innehåller en bild skapas en tom variabel. Sedan uppdate-
ras den array som innehåller inmatningarna från formuläret genom att lägga till 
'file' => $filenameToStore och därmed sparas även denna variabel i tabellen.

På sidan ”edit” ska nuvarande bild skrivas ut i formuläret och här skapades en 
if-sats för att först kontrollera om erbjudandet innehåller en bild eller inte, om 
den innehåller en bild ska den visas tillsammans med en länk om att ändra bild. 
Klickar användaren på att ändra bild ska en input med typen ”file” visas, detta 
skapas med jQuery och hide()/show(). Innehåller erbjudandet ingen bild ska 
bara en input av typen ”file” visas.

För att kunna spara en ny bild i databastabellen adderades samma if-sats som 
under saveOffer()-funktionen till updateOffer()-funktionen. I if-satsen som se-
nare körs, för att kontrollera om samtliga inmatningar följer de regler som satts 
upp, läggs kontrollen om huruvida inmatningen innehåller en bild till igen för 
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Illustration 24: Kontrollerar om inmatningen från formuläret innehåller en bild

Illustration 25: Skriv ut befintlig bild för erbjudandet
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att se över om befintliga bilden ska skrivas över eller inte. Därefter fortskrider 
funktionen ”updateOffer” som innan. 

4.3.12 Säkerhet med autentisering

Vid det här laget i utvecklingen fungerar tjänsten som den skulle, den visar er-
bjudandena, den lägger till nya, ändrar och tar bort erbjudanden. Det som sak-
nas nu är autentiseringen. Sponsorprojektet ska, när tjänsten är såld, enbart vara
tillgänglig för ett företag. Just användarhantering är något som Laravel under-
lättar enormt, det allra mesta kring detta är redan konfigurerat från start [23]. 
Laravel har redan en användarmodell som går att använda tillsammans med 
Eloquent och det är denna som använts för Annonsportalen. Eftersom sponsor-
projektet bara ämnar skapa en ny tjänst inom Annonsportalen, behövde inga yt-
terligare inställningar kring användarhanteringen göras. 

Först skapades en ny roll via tjänsten ”Roller” i Annonsportalen, rollen som las 
till fick namnet ”DagenslunchSponsor”. För att konfigurera denna roll las en re-
gel till i filen ”config.php”. Denna regel kontrollerar om användaren har rollen 
”DagenslunchSponsor” och om de har det får de tillgång till tjänsten. 

Därefter las en if-sats till i dashboard som kontrollerar ifall den inloggade an-
vändaren har behörighet till tjänsten. Laravel gör denna koll enkel genom sin 
metod Authority::can(). Sedan skapades funktionen till denna if-sats i control-
lern och denna skickar tillbaka användaren till dashboard om de ej har behörig-
het. 

Och allra sist i detta steg las kontroller till för sidorna ”list”, ”new” och ”edit”. 
Det som las till är samma som under dashboard, alltså en behörighetskoll som 
skickar tillbaka användaren till dashboard om de saknar behörighet för sponsor-
projektet. Innehållet på sidorna läggs inom if-satsen. 
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Illustration 26: Regel för att kontrollera behörighet för sponsorprojektet i filen
config.php

Illustration 27: __construct-funktion för att kontrollera behörighet



Det dagliga arbetet som webbutvecklare 
– En praktisk studie av arbetsprocessen på tidningen Norra Västerbotten

Matilda Rodin 2018-06-05

4.3.13 Visa enbart giltiga erbjudanden 

I dagsläget visades samtliga erbjudanden från databasen i tabellen på sidan 
”list”, men tanken var att enbart de giltiga erbjudanden skulle visas. För att ska-
pa detta hämtades först dagens datum i formatet år-månad-dag, dagens datum 
hämtades med hjälp av php-kod. För att kontrollera om dagens datum låg inom 
intervallen för erbjudandet datum skapades en if-sats. Om dagens datum var 
mindre än erbjudandet ”giltigt till”-datum skulle det erbjudandet visas. I tabel-
len under, den som var antingen dold eller synlig beroende på om användaren 
klickat fram den, skapades samma if-sats fast tvärtom; om dagens datum var 
mer än erbjudandets ”giltigt till”-datum skulle de visas i tabellen. 

4.3.14 Exponera erbjudandena

De giltiga erbjudanden skulle visas i gränssnittet där restauranger lägger in sina 
luncherbjudanden, för att kunna göra detta behövde databastabellen bli tillgäng-
lig i modellen för dagens lunch och även tvärtom. Det som görs då är att skapa 
tillgång till modellen, i detta fall skulle sponsorprojektets modell ”Offer” ges 
tillgång till dagens lunchs modell ”Menu” och vice versa. Laravel har en metod 
för detta som heter belongsToMany(). 

När detta är gjort ska datan från databastabellen hämtas i MenuController.php, 
vilket är dagens lunchs controller. Hämtningen från databasen sparas i en varia-
bel och skickas sedan med tillsammans med skapandet av dagens lunch-vyn. 
Detta är de två koder som lades till i MenuController. 

 $offers = Offer::orderBy('id', 'desc')->get();

 $this->layout->content = View::make('lunch.menu.list', compact('menus'))->
 with(compact('offers'))->with(['week' => $week, 'year' => $year]);
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Illustration 28: if-sats för att kontrollera behörighet, skriven med Laravel

Illustration 29: Modellerna "Menu" och "Offer" ges tillgång till varandras 
modeller
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Därefter skrivs detta ut på sidan ”list.blade.php” med sökvägen ”lunch/menu/”. 
För detta las mer tid på att utforma utseendet, kriterierna var att erbjudandena 
skulle vara iögonfallande. Det mesta skapades med CSS och valet av layouten 
föll på att likna de annonser för dagens lunch som visas på hemsidan. Detta för 
att skapa mer koppling mellan de båda tjänsterna. 

4.3.15 Implementering av produkt 

När allting med projektet var klart var det implementeringen kvar. Vid utveck-
ling av projektet användes branch:en ”developer” och det som skapats skulle nu
skickas till branch:en ”master”. Just bransch är ett begrepp inom versionshante-
ring och innebär kortfattat att utvecklingen av ett projekt kan delas upp i paral-
lella versionssekvenser och därmed kan utvecklare arbeta samtidigt på samma 
projekt utan att ”störa varandra” [24]. För att skicka filerna till master-branchen 
användes git-kommandon i terminalen. För att lägga till ändringarna användes:

 git add .

Följt av: 

 git commit -am "Skapat nya routes, ny controller, databasmigration, blades 
 och css för projektet dagenslunch sponsor"

I det senare kommandot skickas filerna till master-branchen och en kommentar 
läggs till för att berätta vad som skapats. Efter detta utfördes kommandot:

 git push
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Illustration 30: Dagens lunch-annonserna som visas på norran.se
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Med detta kommando slutförs överföringen till rätt branch och då ska en ”pull 
request” skapas, denna skapas på Bitbucket och här skickas samtliga ändringar 
med. En bevakare läggs till, i detta fall var det handledaren för projektet, som 
ska godkänna koderna innan projektet publiceras skarpt. Bevakaren kan lägga 
till kommentarer till koden direkt i Bitbucket och detta skickas som en notis till 
utvecklaren. Så snart bevakaren godkänt projektet ska det ”merge:as”, detta 
görs genom att klicka på knappen ”Merge”. Därefter är det på ett sätt klart, men
eftersom detta projekt innehåller en databastabell måste även serveravdelningen
på Norran kontaktas då det är dem som får köra den skarpa migreringen mot da-
tabasen. Och när de väl gjort det är allt klart och tjänsten är live. 

4.4 Implementering av produkter
Frågan om hur färdiga produkter implementeras besvarades genom praktiskt ar-
bete men även genom samtal med handledaren. Han berättade att många pro-
dukter som implementeras går via Bitbucket som beskrivs i föregående del. 
Detta gäller dock enbart de projekt som skapas för någon av Norrans sajter, 
främst Norran.se och Annonsportalen som är de sidor som oftast genomgår för-
ändringar. För mindre projekt, eller projekt rörande tillfälliga annonser och dy-
likt sker implementeringen av annonsavdelningen genom ett av deras system 
som de använder till annonsering; AdTech. 
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5 Resultat
I detta avsnitt presenteras projektets resultat. Vilka svar har framkommit till frå-
geställningarna som presenterades i början av rapporten. Även i detta avsnitt 
ligger mycket fokus på sponsorprojektet då det är detta projekt som arbetet kret-
sat kring och utifrån dess praktiska arbete har även många av de övriga frågorna
besvarats. 

5.1 Hur inkommer nya uppgifter? Vem ansvarar för att 
uppgifter blir gjorda och hur får rätt person uppgiften på 
sitt bord?
Efter studier och frågor till webbutvecklarna och övriga nyckelpersoner (så som
webbredaktörer, nyhetschef och projektledare) har det framkommit att nya ar-
betsuppgifter främst inkommer från två olika håll. Dels har vi arbetsuppgifter 
som kommer från annonsavdelningen och kundtjänst. Annonsavdelningen arbe-
tar främst med att sälja in och skapa annonsmaterial men de arbetar även med 
att ta fram nya tjänster och erbjudanden som går att sälja till kunder [personlig 
kommunikation, Konrad Burman, projektledare, april-maj 2018]. Samtliga av 
dessa delar är något som webbutvecklarna får skapa, främst genom programme-
ring. Oftast har Annonsavdelningen själva en färdig layout på hur arbeten ska se
ut. 

Från kundtjänst inkommer ofta fel som läsare upptäckt, läsare ringer in till 
kundtjänsten som tar emot felanmälningarna och delar dem vidare till berörd 
person [personlig kommunikation, Johan Carlsson, webbutvecklare, april-maj 
2018]. Eftersom hemsidan genomgått en stor förändring vid årets start var det 
relativt många samtal som inkom till kundtjänst och felanmälningarna kunde 
vara av olika slag men allt som oftast handlade de om att läsare inte kom åt en 
artikel, att en sökväg inte fungerade eller att Norrans Plus-tjänst inte fungerade 
korrekt. 

Nya uppgifter kan också komma från webbredaktionen som arbetar med att pu-
blicera nyheter på hemsida och se till att funktioner samt layout fungerar. De 
uppgifter som kommer från Webbredaktionen är därför ofta uppdateringar av 
befintliga funktioner, funktioner som av någon anledning inte fungerar eller ju-
steringar av innehåll [personlig kommunikation, Johan Carlsson, webbutveckla-
re, april-maj 2018]. På webbredaktionen sitter även den person som ansvarar 
över Kanban-tavlan på Norran, denna person lägger till uppgifter på tavlan och 
prioriterar även vilka uppgifter som är viktigare än andra samt vilken uppgift 
som ska läggas till efter att en annan slutförts. 

Utefter den studie och de samtal som förts under praktikperioden är det dessa 
arbetsrelationer som framkommit vad rör webbutvecklarna. Vem som ansvarar 
för att uppgifter blir gjorda är en blandning av webbutvecklaren och den person 
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som skapat eller delat ut arbetet. Eftersom Norran använder sig av Kanban-me-
toden blir det sällan fel person som får en uppgift, vad gäller Kanban-tavlan är 
den fullt transparent för samtliga på Norran och uppgifter som ligger under ”att 
göra”-kolumnen är fria att ta för den som anser sig klara av den. 

5.2 Hur ser arbetsprocessen ut? Finns det mål och riktlinjer 
för hur processen bör/ska se ut? Sker arbeten i grupp 
eller individuellt? Finns det hjälp att ta in vid problem?
Arbetsprocessen ser ofta olika ut mellan varje uppgift, det finns alltid något 
som skiljer den ena uppgiften från den andra men det finns även likheter. De 
flesta uppgifter inkommer via Kanban-tavlan då Kanban är en metod Norran 
valt att arbeta efter, varje enskild person väljer fritt från tavlan men ordningen 
är prioriterad så helst ska den överst liggande uppgiften genomföras först [per-
sonlig kommunikation, Johan Carlsson, webbutvecklare, april 2018]. När en 
person valt uppgift ”drar” hen den till kolumnen ”Under utveckling” och detta 
signalerar till övrig personal att denna uppgift nu arbetas på, den är inte längre 
tillgänglig för någon annan. Därefter görs, om det inte redan finns, en kravspe-
cifikation för uppgiften och utifrån denna planeras arbetets gång. Ett exempel 
på en vanlig planering gestaltas i Illustration 31. 

Vanligast är att arbete ensam med en uppgift, men i vissa fall krävs ett samarbe-
te mellan personer och även avdelningar. Dessa samarbeten är främst tydliga 
när det kommer till skapandet av nya annonser då det där finns en person (från 
annonsavdelningen) som skapar layouten och kravspecifikationen men sedan 
överlåter kodningen till webbutvecklaren [personlig kommunikation, Johan 
Carlsson, webbutvecklare, april 2018]. I dessa fall är det även annonsavdelning-
ens person som godkänner produkten och ser till att den publiceras. Norran tar 
ibland in hjälp från en extern webbyrå som heter Tromb, Tromb sitter i samma 
hus som Norran och detta gör samarbetet naturligt. Senast har Tromb bidragit 
till utvecklingen av Norrans nya hemsida.

Det finns egentligen inga mål eller riktlinjer som säger hur en arbetsprocess ska
se ut, däremot finns Kanban-tavlan och denna visar en viss struktur på hur pro-
cessen bör se ut. Först finns en ”Att göra”-lista där alla personer i teamet kan 
välja uppgifter, därefter läggs de till i ”Under utveckling” för att sedan flyttas 
till ”Redo för test” och till sist flyttas de till ”Produktion” där slutgiltiga steget 
ligger och där även arbetet implementeras. 
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Illustration 31: Kortfattat exempel på arbetsprocess



Det dagliga arbetet som webbutvecklare 
– En praktisk studie av arbetsprocessen på tidningen Norra Västerbotten

Matilda Rodin 2018-06-05

5.3 Hur implementeras den färdiga produkten? Vem 
godkänner produkten? Måste produkten genomgå test 
innan den implementeras?
Även för denna fråga finns inget 100% svar utan implementeringen skiljer sig 
åt mellan arbeten. I de arbeten som studerats och praktiserats under praktikperi-
oden har deras implementering antingen genomförts med hjälp av git-komman-
don och Bitbucket eller genom att lägga till kod direkt i systemet AdTech som 
annonsavdelningen använder. 

Alla produkter testas innan de implementeras, kring små uppgifter sker ingen 
specifik testning mer än att se till att produkten fungerar som den ska. Här skö-
ter varje enskild person testningen. För större projekt genomförs en mer ingåen-
de testning där antingen den ansvarige över avdelningen eller personen som 
först skapat projektet måste gå igenom samtliga koder och se till att inga fel-
meddelanden dyker upp. I de större projekten är det även den ansvarige som 
trycker på knappen (Merge-knappen) och publicerar skarpt. 

Det som används allra mest i detta projekt är att projekt implementerats genom 
att använda git-kommandon och sedan skapa en pull request i Bitbucket. Ut-
vecklingen har skett i en developer-branch och för att skicka över filerna till 
master-branchen utförs git-kommandona git add, git commit och git push. 
När filerna är flyttade skapas en pull request där en ansvarig anges, denne måste
gå igenom filerna och testa projektet och när hen godkänt kan sidan publiceras 
skarpt. 

5.4 Vad händer efter att produkten implementerats? Görs 
något för att säkerställa att produkten fungerar som den 
ska? Hur hanteras eventuella klagomål eller frågor om 
produkten?
Det som framkommit av studier och under praktikperioden är att de flesta im-
plementeringar inte följs upp efter tydliga krav. Det genomförs egentligen ing-
enting för att säkerställa att produkten fungerar som den ska, mer än att testa 
den innan den går live. Detta kan bero på att Norrans läsare är väldigt bra på att 
meddela om något är fel eller inte fungerar som det gjorde tidigare [personlig 
kommunikation, Johan Carlsson, webbutvecklare, 2018-05-14]. Det är nämli-
gen relativt vanligt att klagomål eller synpunkter på produkter och hemsidan in-
kommer till kundtjänst. Ibland tar kundtjänst dessa klagomål, men de personer 
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som hör av sig via telefon skickas oftast direkt till ansvarig över problemet och 
på så sätt kan det lösas ganska omgående. 

Vad gäller hemsidans nya utformande genomfördes självklart mer rigorösa tes-
ter och uppföljningar, då detta projekt var väldigt omfattande. Här skötte både 
Norrans teknikchef, webbutvecklarna och webbyrån Tromb tester för hemsidan 
[personlig kommunikation, Johan Carlsson, webbutvecklare, 2018-05-14]. 

5.5 Sponsorprojektet

5.5.1 Mål för projektet 

Målen för projektet var att skapa ett användargränssnitt som tillåter ett företag 
att lägga till, ändra och radera erbjudanden. Gränssnittet ska även lista samtliga 
erbjudanden. Hela gränssnittet skulle skapas med UX i åtanke. Utöver detta 
skulle de erbjudanden som sparats visas i gränssnittet för tjänsten ”Dagens 
lunch”. Här skulle erbjudandena exponeras på ett sådant sätt som ”drar blickar-
na till sig”. 

Sponsorföretaget skulle även exponeras på hemsidan i form av en banner inne-
hållande logga och företagsnamn. 

5.5.2 Har målen uppnåtts?

Inför detta projekt sattes en avgränsning som berättade att det inte var något 
krav att sponsorprojektet skulle vara helt slutfört. Det fanns en misstanke om att
allt inte skulle hinnas med och om det dagliga arbetet krävde mer uppmärksam-
het skulle detta prioriteras. De allra flesta målen för projektet har uppnåtts, nå-
got som dessvärre inte hann bli helt klart är exponeringen på hemsidan i sam-
band med Dagens lunch. Anledningen till att detta in blev klart var för att tjäns-
ten inte hann säljas in till ett företag och således var denna exponering inte nå-
got som prioriterades, istället las fokus på andra uppgifter. 

Detta var ett av de målen som sattes upp och de andra målen har uppnåtts, och 
under Bilaga A visas bilder på det färdiga resultatet. Gränssnittet skapades och 
detta kommer den inloggade åt om hens användarroll har behörighet. Om an-
vändaren inte har behörighet visas detta alternativ inte. Det första den inloggade
möts av när hen klickat sig in i gränssnittet är en tabell som listar samtliga gilti-
ga erbjudanden. I tabellen listas erbjudandets giltighetsdatum, titel, pris och 
meddelande. Den inloggade kan även se om erbjudandet innehåller en länk och 
en bild, detta visas med antingen ”Ja” eller ”Nej”. Utöver detta finns två länkar 
som tillåter användaren att radera erbjudandet eller ändra erbjudandet. 

På första sidan visas även en knapp med texten ”Visa äldre erbjudanden”, klick-
ar en på denna knapp kommer en ny tabell visas och denna tabell visar de äldre 
erbjudanden som lagts till. Denna tabell har samma uppbyggnad som ovanstå-
ende tabell. Ytterligare två knappar visas på startsidan, en som tar användaren 
tillbaka till dashboard och en annan som skickar användaren vidare till ett for-
mulär för att lägga till nytt erbjudande. 
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Klickar vi på länken för nytt erbjudande visas ett formulär där användaren kan 
fylla i giltighetsdatum (giltigt från och giltigt till), titel, länk till erbjudandet, 
pris i heltal, ören och enhet, meddelande samt att de kan lägga till en bild. Där-
efter ges användaren valet att spara erbjudandet eller rensa formuläret och börja
om. Även på denna sida kan användaren avbryta och gå tillbaka till föregående 
sida. 

Om användaren väljer att klicka på radera-länken kommer en ruta upp som frå-
gar användaren om hen är säker, detta för att inte göra ett misstag och radera fel
erbjudande. Väljer användaren att ändra erbjudandet skickas hen vidare till ett 
formulär. Detta formulär är uppbyggt på samma sätt som lägga till-formuläret 
med skillnaden att erbjudandets nuvarande data är utskrivet i inmatningsfälten. 
Här kan användaren ändra all data som sparats för erbjudandet inklusive ladda 
upp en ny bild. 

Hela gränssnittet, inklusive alla sidor, har skapats med UX i åtanke. Dess layout
är byggd på samma sätt som övriga tjänster på Annonsportalen. Och använder 
en väldigt enkel grafisk profil med tydliga rubriker och knappar. Även länkar är
tydliga och dess syfte är lätt att förstå, länkarna går även att tabba sig till. När 
användaren vill ändra på ett erbjudande visas detta erbjudandets titel i rubriken 
högst upp på sidan, detta för att tydligt visa för användaren vilket erbjudande 
hen vill ändra. Dessutom är det enkelt för användaren att backa ett steg, eller 
avbryta en påbörjad ändring eller nytt erbjudande. 

Under gränssnittet för ”Dagens lunch” visas alla giltiga erbjudanden i en lista, 
denna lista har mer personlig layout och valet gjordes att denna layout skulle 
påminna om den som ”Dagens lunch” har på hemsidan. Samma färger har an-
vänts och dess stil skiljer sig från övrigt innehåll på sidan. På så sätt har målet 
att göra erbjudandena tilldragande uppnåtts. All information som ska finnas 
med visas och det är tydligt vilken tjänst som visas då projektets namn är skri-
vet högst upp i listan.   
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6 Slutsatser
Detta projekt skiljde sig rejält från tidigare som gjorts under utbildningens två 
år, detta var första gången som vi verkligen kom i kontakt med näringslivet. Att 
spendera 10 veckor på ett företag och faktiskt arbeta som webbutvecklare har 
varit otroligt kul och jag har lärt mig massor under denna period. Dels har jag 
fått lära mig ett helt nytt PHP-ramverk, Laravel, och kommit att gilla detta 
mycket. Du får mycket gratis med ramverket och att blanda HTML-kod med 
Laravel är enkelt och smärtfritt.  

Mycket i projektet har varit nytt och inte minst att träffa så många nya männi-
skor och ingå i ett arbetsteam som förväntar sig resultat och kunskap. Detta var 
i början av praktikperioden ganska tungt och känslor som ”Jag kommer aldrig 
klara detta!” infann sig lite väl ofta. Men ganska snabbt ändrades detta då min 
närvaro enbart var en hjälp för min överbelastade handledare, det var roligt att 
få sätta kunskapen från utbildningen på prov och extra kul att få bekräftelse på 
att jag faktiskt kan saker. 

Jag har mesta dels fokuserat på att arbete med det sponsorprojekt som ålades 
mig, men även fått hoppa mellan detta och andra mer brådskande uppgifter. Det
har varit lite påfrestande att inte helt få fokusera på ett enda projekt, men samti-
digt kan jag känna att det är otroligt givande att ha fått ingå som en i teamet och
fått se hur ens arbete kan se ut på riktigt. En annan sak som blev problematiskt 
främst i senare del av projektet och när datumet för inlämning av rapporten kom
närmare och närmare, var att syfte och mål med detta projekt kändes fattigt och 
att rapporten var svår att skriva utifrån det jag satt upp i projektplanen. Här fick 
jag hjälp av Mattias Dahlgren via mailkontakt och han hjälpte mig att få till en 
mer rak problemformulering med tydliga frågeställningar. 

När projektplanen skrev skapades även en tidsplan för projektet, eftersom min 
projektuppgift var att delta i det dagliga arbetet las tidsplanen upp utefter rap-
portskrivningen. Till en början har tidsplanen följts bra, lite hoppande mellan 
kapitel i rapporten men kapitlen blev klara inom den tid som angavs. När jag 
senare upptäckte att det blev svårare och svårare att skriva och att innehållet i 
rapporten blev lite väl tunt förstördes min tidsplan helt. Jag fick i princip börja 
om med de kapitel som redan var klara, inte helt och vissa delar kunde återan-
vändas men dess struktur ändrades totalt. Men såhär i sluten kan jag dock kon-
statera att det endast saknas en vecka mellan initierade slutdatumet och det fak-
tiska och med tanke på de ändringar som gjordes kan jag ändå tycka att detta är 
bra. 

De mål som satts upp för projektet både för det dagliga arbetet på Norran och 
för sponsorprojektet har uppnåtts, med undantag för marknadsföringen av spon-
sorprojektet på hemsidan. Detta låg dock med under avgränsningar; att det inte 
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var ett krav att allt skulle vara 100% slutfört. Här tog min handledare valet att 
inte skapa de banners som skulle visas på hemsidan just för att det skulle bli att 
jobba ”lite dubbelt” eftersom inget företag ännu köpt tjänsten. Trots det gillar 
jag inte att lämna något ogjort, det kliar lite i fingrarna och jag hade dessutom 
bra idéer på hur dessa skulle utformas. Men istället för detta hann jag med fler 
mindre projekt än vad jag annars skulle hunnit. 

Min handledare arbetade mycket i texteditorn PHP Storm och jag blev riktigt 
sugen på att testa detta, dock kostar den texteditorn så i slutändan föll valet på 
att använda Visual Studio Code som även den är en komplex texteditor med 
stöd för mycket. 

Med tanke på att jag aldrig arbetat med Laravel eller ens hört dess namn är jag 
väldigt nöjd över sponsorprojektets resultat. Det största fokuset las på att lära 
sig Laravel och dess MVC-struktur och lite av utseendet för projektet fick falla 
offer för mer korrekt kod. Men jag anser det vara ett bra val att följa layouten 
för övriga tjänster på Annonsportalen. Speciellt efter att min handledare berättat
att de kunder Norran har på annonssidan är relativt ovana datoranvändare som 
kanske inte hade klarat en mer modern layout. 

Över lag är jag väldigt nöjd med detta projekt, det har varit riktigt kul att ingå i 
ett team på en riktig arbetsplats och utföra uppgifter som faktiskt kommer an-
vändas på riktigt. Det har, som sagt, varit kul att lära sig Laravel och jag tror 
och hoppas att jag kommer få användning av det senare. En annan sak som har 
varit roligt är att jag förstått att SVG-filer går att skapa via Photoshop, det är 
verkligen ingen stor grej men något som jag ändå uppskattat att lära mig. Dock 
är det min egen förmåga att skapa något helt själv, på en riktig arbetsplats, det 
som jag är mest nöjd och stolt över. Kanske även mest förvånad över... Det är 
speciellt att studera eftersom du är bortkopplad från arbetslivet och egentligen 
inte får mer inputs än det du själv skaffar dig, du får heller ingen mer bekräftel-
se än ett godkänt resultat över att du lär dig något. Och att få sätta sina kunska-
per på prov och inse att jag lyckas med de krav som ställs har känts otroligt ro-
ligt!
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Bilaga A: Resultat från 
sponsorprojektet
dashboard.blade.php

list.blade.php
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new.blade.php

edit.blade.php
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lunch/menu/list.blade.php
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Bilaga B: Dokumentation av 
egenutvecklad kod 
Annons för Wikan Personal
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-5585052-
18"></script>

<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date()); 
gtag('config', 'UA-5585052-18');
</script>

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<script src="https://use.fontawesome.com/1c49a84aad.js"></script>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Cuprum:400,700" 
rel="stylesheet">
<title>Wikan Personal</title>

{{ HTML::style('assets/css/bootstrap.min.css') }}
{{ HTML::style('assets/css/bootstrap-theme.min.css') }}
{{ HTML::script('/assets/js/jquery-3.3.1.min.js') }}
{{ HTML::style('assets/slick/slick.css') }}
{{ HTML::style('assets/slick/slick-theme.css') }}
{{ HTML::script('assets/slick/slick.min.js') }}
{{ HTML::script('assets/js/wikan/ad_main.js') }}
{{ HTML::style('assets/css/wikanstyle.css') }}

</head>

<body>

<div id="header-top">
<img src="../assets/img/wikan/border-top.png" alt="Top header">
</div>

<div id="header">
<div class="container">
<h1>Lediga jobb</h1>
</div>
</div><!-- ./header -->

<div class="container">
<div class="ad-slider">

<?php
foreach ($data as $item) { 
foreach ($item as $job) { 
$id = $job['id'];
$slug = $job['slug']; ?>
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<div> 
<h2 class="title">
<a href="https://skelleftea.wikan.se/Ledigt-jobb/<?php print $id; ?>/<?php print 
$slug; ?>" target="_blank">
<?php echo $job['title']; ?>
</a>
</h2>
<p class="date">Publicerad: <?php echo $job['pubdate']; ?></p>
<p class="city"><i class="fa fa-map-marker"></i> <?php echo $job['work_city']; ?
></p>
</div>
<?php }
}
?>
</div>
<a href="http://skelleftea.wikan.se/" target="_blank"><img 
src="https://skelleftea.wikan.se/tpl/default/assets/images/theme/logo.svg"  
alt="Logo" class="logo"></a>
</div><!-- ./container -->

</body>
</html>

<?php

class WikanController extends BaseController {

public function getWikanAd() {
$json = 
json_decode(file_get_contents('http://skelleftea.wikan.se/ajax/allJobs.php?cityId
%5B%5D=181&cityId%5B%5D=210&cityId%5B%5D=198'), true);

return View::make('wikan.wikan-ad')->with('data', $json);
}
}

$(document).ready(function() {
sliderInit();

function sliderInit() {
$('.ad-slider').slick({
slidesToShow: 1,
slidesToScroll: 1,
autoplay: true,
autoplaySpeed: 4000,
arrows: true,
pauseOnHover: false
});
}
})
.on('click', '.slick-prev', function() {
ga('send', 'event', 'Wikan Personal', 'click', 'Bläddrat bakåt'); 
})
.on('click', '.slick-next', function() {
ga('send', 'event', 'Wikan Personal', 'click', 'Bläddrat framåt');
})
.on('click', '.title', function() {
ga('send', 'event', 'Wikan Personal', 'click', 'Klickat på titel');
})
.on('click', '.logo', function() {
ga('send', 'event', 'Wikan Personal', 'click', 'Klickat på loggan');
});

body {
width: 100%;
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height: auto;
}

#header-top img {
width: 100%;
}

#header {
background-color: #21c1eb;
padding-bottom: 5px;
}

#header h1 {
font-family: 'Cuprum', sans-serif;
font-size: 1.8em;
font-weight: 400;
color: #fff;
text-transform: uppercase;
-webkit-font-smoothing: antialiased;
}

.ad-slider h2 {

    font-family: 'Cuprum', sans-serif;
font-size: 2em;
font-weight: 400;
color: #1c7ab3;
-webkit-font-smoothing: antialiased;
padding-bottom: 15px;
border-bottom: 1px dashed #21c1eb;
}

.ad-slider a {
color: #1c7ab3;
}

.ad-slider a:hover {
text-decoration: none;
opacity: .7;
outline: 0;
}

.ad-slider .date {
margin: 10px 0 0 0;
font-family: 'Open Sans', sans-serif;
font-size: 13px;
color: #5d5d5d;
-webkit-font-smoothing: antialiased;
}

.ad-slider .city {

    font-family: 'Open Sans', sans-serif;
font-size: 13px;
font-weight: 600;
color: #5d5d5d;
margin: 0; 
-webkit-font-smoothing: antialiased;
}

img.logo {
width: 80%;
}

.slick-prev {

    top: -30px;
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    left: 0;
    padding-left: 160px;
}

.slick-next {

    top: -30px;
    right: 0;
}

.slick-prev::before {

    content: "◀";
    border: 1px solid #fff;
    border-radius: 3px;
    padding: 2px 5px;
}

.slick-next::before {

    content: "▶";
    border: 1px solid #fff;
    border-radius: 3px;
    padding: 2px 5px;
}

.slick-prev::before,

.slick-next::before {

    font-family: "Open Sans", sans-serif;
    font-size: 15px;
    opacity: 1;
    color: #fff;
}

@media all and (min-width: 251px) {

    .slick-prev {
        padding-left: 229px;
}
.ad-slider h2 {
font-size: 1.8em;
}

img.logo {
margin-top: 0;
}
}

Sponsorprojektet

list.blade.php
@section('content')
@if (Authority::can('edit', 'LunchSponsor'))

<?php
$current_date = date('Y-m-d');
?>
<div class="container">
<div class="row">
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<div class="large-12 column">

<fieldset class="background-white">
<legend>Aktuella erbjudanden</legend>

{{ HTML::linkRoute('dashboard','Tillbaka', null, array('class' => 'button small 
radius'))}}
{{ HTML::linkRoute('sponsorlunch.new','Nytt erbjudande', null, array('class' => 
'button small radius'))}}
<table class="sponsor-table input-radius">
<thead>
<tr>
<th class="text-center">Datum</th>
<th>Titel</th>
<th>Pris</th>
<th>Meddelande</th>
<th class="text-center">Länk</th>
<th class="text-center">Bild</th>
<th></th>
</tr>
</thead>

<tbody>
@foreach ($offers as $offer)
@if ($current_date < $offer->valid_to)
<tr>
<td class="text-center">
<strong>
v. {{ date('W', strtotime($offer->valid_from)); }} - {{ date('W', 
strtotime($offer->valid_to)); }}
</strong>

<br>
({{ date('d/n', strtotime($offer->valid_from)); }} - {{ date('d/n', 
strtotime($offer->valid_to)); }})
</td>
<td>
{{ $offer->title }}
</td>
<td>
{{ $offer->price }}, {{ $offer->price_dec }} {{ $offer->price_per }}
</td>
<td class="col-msg">
{{ $offer->msg }}
</td>
<td class="text-center">
@if ($offer->link != "") 
Ja
@else
Nej
@endif
</td>
<td class="text-center">
@if ($offer->file != "") 
Ja
@else
Nej
@endif
</td>
<td>
{{ HTML::linkRoute('sponsorlunch.edit', 'Ändra', $offer->id) }} <br>
{{ HTML::linkRoute('sponsorlunch.delete', 'Radera', $offer->id,['data-method' => 
'delete', 'data-confirm' => 'Är du säker?', 'rel' => 'nofollow']) }}
</td>
</tr>
@endif 
@endforeach
</tbody>
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</table>

{{ Form::button('Visa äldre erbjudanden', array('class' => 'button small radius',
'onclick' => 'allOffer()', 'id' => 'show-old-offer')) }}
<div id="all-offers">
<legend>Äldre erbjudanden</legend>

<table class="sponsor-table input-radius">
<thead>
<tr>
<th class="text-center">Datum</th>
<th>Titel</th>
<th>Pris</th>
<th>Meddelande</th>
<th class="text-center">Länk</th>
<th class="text-center">Bild</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach ($offers as $offer)
@if ($current_date > $offer->valid_to)
<tr>
<td class="text-center">
<strong>
v. {{ date('W', strtotime($offer->valid_from)); }} - {{ date('W', 
strtotime($offer->valid_to)); }}
</strong>

<br>
({{ date('d/n', strtotime($offer->valid_from)); }} - {{ date('d/n', 
strtotime($offer->valid_to)); }})
</td>
<td>
{{ $offer->title }}
</td>
<td>
{{ $offer->price }}, {{ $offer->price_dec }} {{ $offer->price_per }}
</td>
<td class="col-msg">
{{ $offer->msg }}
</td>
<td class="text-center">
@if ($offer->link != "") 
Ja
@else
Nej
@endif
</td>
<td class="text-center">
@if ($offer->file != "") 
Ja
@else
Nej
@endif
</td>
<td>
{{ HTML::linkRoute('sponsorlunch.edit', 'Ändra', $offer->id) }} <br>
{{ HTML::linkRoute('sponsorlunch.delete', 'Radera', $offer->id,['data-method' => 
'delete', 'data-confirm' => 'Är du säker?', 'rel' => 'nofollow']) }}
</td>
</tr>
@endif
@endforeach
</tbody>
</table>
{{ Form::button('Dölj', array('class' => 'button small radius', 'onclick' => 
'hideOffer()')) }}
</div>
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@if($errors->has())
@foreach ($errors->all() as $message)
<span class="label alert round">{{$message}}</span><br><br>
@endforeach
@endif
@if(Session::has('success'))
<span class="label success round">
{{ Session::get('success') }}
</span>
@endif
@if(Session::has('failure'))
<span class="label alert round">{{Session::get('failure')}}</span>
@endif
</fieldset>

</div>
</div>
</div>

<script>
function allOffer() {
$("#all-offers").show();
$("#show-old-offer").hide();
}

function hideOffer() {
$("#all-offers").hide();
$("#show-old-offer").show();
}
</script>
@endif
@stop

new.blade.php
@section('content')
@if (Authority::can('edit', 'LunchSponsor'))
<div class="container">
<div class="row">
<div class="large-6 large-centered column newsponsoroffer">

<fieldset class="background-white">
<legend class="text-center">Nytt erbjudande</legend>

<div class="large-12 column">
{{ HTML::linkRoute('sponsorlunch.list','Avbryt', null, array('class' => 'button 
tiny radius alert'))}}
</div>
{{ Form::open(array('files' => 'true', 'route' => 'sponsorlunch.save')) }}

<div class="large-6 column">
{{ Form::label('valid_from', 'Giltig från') }}
<input type="date" name="valid_from" id="valid_from">
</div>

<div class="large-6 column">
{{ Form::label('valid_to', 'Giltig till') }}
<input type="date" name="valid_to" id="valid_to">
</div>

<div class="large-12 column">
{{ Form::label('title', 'Titel') }}
{{ Form::text('title', '') }}
</div>
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<div class="large-12 column">
{{ Form::label('link', 'Länk till erbjudandet') }}
{{ Form::text('link', 'http://') }}
</div>
<div class="small-3 column price-col">
{{ Form::label('price', 'Pris') }}
{{ Form::number('price', '0') }} 
<span>,</span> 
</div>

<div class="small-3 column price-dec">
{{ Form::label('price_dec', 'Decimal') }}
{{ Form::number('price_dec', '0') }}
</div>

<div class="large-6 column">
{{ Form::label('price_per', 'Pris per') }}
{{ Form::text('price_per', '', array('placeholder' => '/kg')) }}
</div>

<div class="large-12 column"> 
{{ Form::label('msg', 'Meddelande') }}
{{ Form::textarea('msg', '', array('rows' => '5')) }}
</div>

<div class="large-12 column">
{{ Form::label('file', 'Bifoga bild') }}
{{ Form::file('file') }}
</div>

<div class="large-12 column">
{{ Form::submit('Spara', array('class' => 'button tiny radius')) }}
{{ Form::reset('Rensa formulär', array('class' => 'button tiny radius alert')) }}
</div>
{{ Form::close() }}

@if($errors->has())
@foreach ($errors->all() as $message)
<span class="label alert round">{{$message}}</span><br><br>
@endforeach
@endif
@if(Session::has('failure'))
<span class="label alert round">{{Session::get('failure')}}</span>
@endif
</fieldset>

</div>
</div>
</div>
@endif 
@stop

edit.blade.php
@section('content')
@if (Authority::can('edit', 'LunchSponsor'))
<div class="container">
<div class="row">
<div class="large-6 large-centered column editsponsor">
<fieldset class="background-white">
@foreach ($offers as $offer)
<legend class="text-center">Ändra erbjudande "{{ $offer->title }}"</legend>
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{{ Form::open(array('files' => 'true', 'route' => array('sponsorlunch.update', 
$offer->id))) }}

<div class="large-12 column">
{{ Form::hidden('hidden_id', $offer->id, array('id' => 'hidden_id')) }}
</div>

<div class="large-6 column">
{{ Form::label('valid_from', 'Giltig från') }}
<input type="date" name="valid_from" id="valid_from" value="{{$offer-
>valid_from}}">
</div>

<div class="large-6 column">
{{ Form::label('valid_to', 'Giltig till') }}
<input type="date" name="valid_to" id="valid_to" value="{{$offer->valid_to}}">
</div>

<div class="large-12 column">
{{ Form::label('title', 'Titel') }}
{{ Form::text('title', $offer->title) }}
</div>

<div class="large-12 column">
{{ Form::label('link', 'Länk till erbjudandet') }}
{{ Form::text('link', $offer->link) }}
</div>

<div class="small-3 column price-col">
{{ Form::label('price', 'Pris') }}
{{ Form::number('price', $offer->price) }} 
<span>,</span> 
</div>

<div class="small-3 column price-dec">
{{ Form::label('price_dec', 'Decimal') }}
{{ Form::number('price_dec', $offer->price_dec) }}
</div>

<div class="large-6 column">
{{ Form::label('price_per', 'Pris per') }}
{{ Form::text('price_per', $offer->price_per) }}
</div>

<div class="large-12 column"> 
{{ Form::label('msg', 'Meddelande') }}
{{ Form::textarea('msg', $offer->msg, array('rows' => '5')) }}
</div>

<div class="large-12 column">
@if ($offer->file != "") 
<img src="/assets/sponsorimg/{{ $offer->file }}" alt="{{ $offer->file }}" 
class="img-db">
<p id="currentImg" style="font-size:12px; padding:0px; margin:0px;">
<i class="fa fa-hdd-o"></i> {{ $offer->file }}
</p>
<a id="hideImg" onclick="newImage()" style="font-size:12px; padding-bottom:0px; 
margin:0px;">Ladda upp ny bild</a>

<div id="newImg" style="display: none">
{{ Form::label('file', 'Bifoga bild') }}
{{ Form::file('file') }}
</div>
@else 
{{ Form::label('file', 'Bifoga bild') }}
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{{ Form::file('file') }}
@endif
</div>

<div class="large-12 column" style="margin-top: 20px;">
{{ Form::submit('Spara', array('class' => 'button tiny radius')) }}
{{ HTML::linkRoute('sponsorlunch.list','Avbryt', null, array('class' => 'button 
tiny alert radius'))}}
</div>
{{ Form::close() }}
@endforeach
</fieldset>
</div>
</div>
</div>

<script>
function newImage() {
$("#currentImg").hide();
$("#hideImg").hide();
$(".img-db").hide();
$("#newImg").show();
}
</script>
@endif
@stop

SponsorlunchController.php
<?php

class SponsorlunchController extends BaseController {
protected $layout = 'master';

protected $messages = [
'valid_from.required' => 'Du måste ange ett startdatum för erbjudandet',
'valid_to.required' => 'Du måste ange ett slutdatum för erbjudandet',
'title.required' => 'Titel obligatoriskt',
'title.min' => 'Titeln måste vara minst 2 tecken',
'title.max' => 'Titeln måste vara kortare än 120 tecken',
'price.required' => 'Pris är obligatoriskt',
'price.min' => 'Priset måste vara minst 1 tecken',
'price.numeric' => 'Pris får bara innehålla siffror',
'price_dec.numeric' => 'Pris får bara innehålla siffror',
'price_per.required' => 'Pris per obligatoriskt (ex. /kg)',
'price_per.min' => 'Pris per måste vara minst 2 tecken (ex. /kg)',
'file.max' => 'Bilden måste vara under 2MG'
];

public function __construct() {
$this->beforeFilter(function(){
if(Authority::cannot('edit','LunchSponsor')) {
return Redirect::to('dashboard');
}
});
}
public function listSponsorOffer() {
$offers = DB::table('lunchsponsor')->get();
$this->layout->title = 'Nuvarande erbjudanden';
$this->layout->content = View::make('sponsorlunch.list', compact('offers'));
}

public function newSponsorOffer() {
$this->layout->title = 'Nytt erbjudande';
$this->layout->content = View::make('sponsorlunch.new');
}
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public function saveOffer() {

if (Input::hasFile('file')) {
$file = Input::file('file');
$destinationPath = public_path() . '/assets/sponsorimg/';

$filenameWithExt = $file->getClientOriginalName();
$filename = pathinfo($filenameWithExt, PATHINFO_FILENAME);
$extension = $file->getClientOriginalExtension();
$filenameToStore = $filename.'_'.time().'.'.$extension;

$file->move($destinationPath, $filenameToStore);
} else {
$filenameToStore = '';
}

$offer = [
'valid_from' => Input::get('valid_from'),
'valid_to' => Input::get('valid_to'),
'title' => Input::get('title'),
'link' => Input::get('link'),
'price' => Input::get('price'),
'price_dec' => Input::get('price_dec'),
'price_per' => Input::get('price_per'),
'msg' => Input::get('msg'),
'file' => $filenameToStore
];

$rules = [
'valid_from' => 'required',
'valid_to' => 'required',
'title' => 'required|min:2|max:120',
'price' => 'required|min:1|numeric',
'price_dec' => 'numeric',
'price_per' => 'required|min:2',
'file' => 'max:1999'
];

$valid = Validator::make($offer, $rules, $this->messages);

if ($valid->passes()) {
$offer = new Offer($offer);
$offer->save();

return Redirect::to('sponsorlunch/list')->with('success', 'Erbjudandet är 
sparat!');
} else {
return Redirect::back()->withErrors($valid)->withInput();
}
}

public function deleteOffer(Offer $offer) {
$offer->delete();
return Redirect::route('sponsorlunch.list')->with('success', $offer->title . ' är
borttaget!');
}

public function editOffer(Offer $offer) {
$offers = DB::table('lunchsponsor')->where('id', $offer->id)->get();
$this->layout->title = 'Ändra erbjudanden';
$this->layout->content = View::make('sponsorlunch.edit', compact('offers'));
}
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public function updateOffer(Offer $offer) {

if (Input::hasFile('file')) {
$file = Input::file('file');
$destinationPath = public_path() . '/assets/sponsorimg/';

$filenameWithExt = $file->getClientOriginalName();
$filename = pathinfo($filenameWithExt, PATHINFO_FILENAME);
$extension = $file->getClientOriginalExtension();
$filenameToStore = $filename.'_'.time().'.'.$extension;

$file->move($destinationPath, $filenameToStore);
} 

$data = [
'hidden_id' => Input::get('hidden_id'),
'valid_from' => Input::get('valid_from'),
'valid_to' => Input::get('valid_to'),
'title' => Input::get('title'),
'link' => Input::get('link'),
'price' => Input::get('price'),
'price_dec' => Input::get('price_dec'),
'price_per' => Input::get('price_per'),
'msg' => Input::get('msg')
];

$rules = [
'valid_from' => 'required',
'valid_to' => 'required',
'title' => 'required|min:2|max:120',
'price' => 'required|min:1|numeric',
'price_dec' => 'numeric',
'price_per' => 'required|min:2',
'file.max' => 'max:1999'
];

$valid = Validator::make($data, $rules, $this->messages);

if ($valid->passes()) {
$offer->valid_from = $data['valid_from'];
$offer->valid_to = $data['valid_to'];
$offer->title = $data['title'];
$offer->link = $data['link'];
$offer->price = $data['price'];
$offer->price_dec = $data['price_dec'];
$offer->price_per = $data['price_per'];
$offer->msg = $data['msg'];
if (Input::hasFile('file')) {
$offer->file = $filenameToStore;
}

$offer->save();

return Redirect::route('sponsorlunch.list')->with('success', 'Erbjudandet är 
uppdaterat!');
} else {
return Redirect::back()->withErrors($valid)->withInput();
}

}
}
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Offer.php
<?php
class Offer extends Eloquent {
public $timestamps = false;

protected $fillable = array(
'valid_from',
'valid_to',
'title',
'link',
'price',
'price_dec',
'price_per',
'msg',
'file'
);

protected $guarded = array(
'id'
);

protected $table = 'lunchsponsor';

public function menus() {
return $this->belongsToMany('Menu');
}
}

Migrering create_lunchsponsor_table
<?php

use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateLunchsponsorTable extends Migration {

/**
* Run the migrations.
*
* @return void
*/
public function up()
{
Schema::table('lunchsponsor', function(Blueprint $table) 
{
$table->create();
$table->increments('id');
$table->date('valid_from');
$table->date('valid_to');
$table->string('title');
$table->string('link');
$table->double('price');
$table->double('price_dec');
$table->string('price_per');
$table->text('msg');
});
}

/**
* Reverse the migrations.
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*
* @return void
*/
public function down()
{
Schema::table('lunchsponsor', function(Blueprint $table)
{
Schema::drop('lunchsponsor');
});
}
}

style.css
/* Dagens lunch sponsor */
.dagenslunchSponsor .long-text {
line-height: 1.2em;
}

.clearfix {
overflow: auto;
}

.container {
width: 100%;
margin: 0 auto;
}

.section {
width: 100%;
margin: 0 auto;
}

.sponsor-column {
position: absolute;
left: 50px;
padding: 0 10px 30px 10px;
margin-top: 30px;
border-radius: 5px;
overflow-y: scroll;
}

.sponsor-header {
background-color: #d5e7e2;
padding-top: 10px;
border-radius: 5px 5px 0 0;
}

.sponsor-body {
position: relative;
width: 100%;
height: 100%;
margin: 0 auto;
text-align: center;
background-color: #f5f5f5;
border-radius: 0 0 5px 5px;
}

.sponsor-body .section {
padding-bottom: 25px;
border-bottom: 1px solid #d4d4d4;
}

.sponsor-body .section:last-of-type {
border-bottom: 0;
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}

.sponsor-body #sponsor-logo {
width: 50%;
padding: 20px 0;
margin-bottom: 20px;
}

.sponsor-body h4 {
font-family: Georgia, Times, 'Times New Roman', serif;
font-size: 1.1em;
font-weight: 600;
text-align: left;
padding: 30px 10px 0 10px;
}

.sponsor-body p {
font-family: Georgia, Times, 'Times New Roman', serif;
font-size: 13px;
text-align: left;
margin: 0;
padding: 0 10px;
}

.sponsor-body a {
font-family: 'Verdana', sans-serif;
font-size: 11px;
color: #fff;
background-color: #117f86;
border: 1px solid #117f86;
padding: 5px 7px;
}

.sponsor-body a:hover {
color: #117f86;
background-color: transparent;
border: 1px solid #117f86;
}

.sponsor-body p.no-pad-top {
padding-top: 0;
}

.sponsor-body p.pad-bottom {
padding-bottom: 10px;
}

.sponsor-body p.pad-top {
padding-top: 10px;
}

.sponsor-body p.link {
padding-bottom: 20px;
}

.cost {
position: relative;
}

.cost-circle {
position: absolute;
bottom: -10px;
right: 10px;
background-color: rgba(255, 255, 255, .8);
width: 60px;
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height: 60px;
border-radius: 50%;
border: 1px dashed #7c7c7c;
}

.cost h2 {
font-family: Georgia, Times, 'Times New Roman', serif;
font-size: 14px;
font-weight: 600;
padding-top: 6px;
}

.cost h2 sup {
font-size: 12px;
font-weight: 400;
}

.cost h2 sub {
font-size: 12px;
}

/* Gränssnitt för sponsorlunch */
.newsponsoroffer .form {
border: 1px solid #ddd;
}

.price-col {
position: relative;
}

.price-col span {
position: absolute;
top: 55%;
left: 99%;
font-size: 20px;
}

.price-dec label {
color: #fff;
}

.sponsor-table {
margin-top: 17px;
width: 100%;
}

.sponsor-table th,

.sponsor-table td {
font-family: 'Verdana', sans-serif;
font-size: 12px;
}

.col-msg {
max-width: 400px;
}

.editsponsor h3 {
margin: 15px 0;
}

.bigger-text a {
font-size: 17px;
color: #000;
}
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.bigger-text a:hover {
opacity: .6;
}

a.red-text {
color: #ba0303;
}

.img-db {
width: 250px !important;
height: auto;
}

#all-offers {
display: none;
}

/* Annonsstatistik */
#show-day {
display: none;
}

.annonsstatistik .long-text {
line-height: 1.2em;
}

.annons-list-table,

.annons-day-table,

.annons-more-table {
margin-top: 17px;
width: 100%;
border-collapse: collapse;
}

.annons-list-table th,

.annons-list-table td,

.annons-more-table th,

.annons-more-table td {
border: 1px solid #f0f0f0;
}

.annons-list-table tr:hover {
background-color: #f0f0f0;
}

.annons-list-table thead,

.annons-list-table tfoot {
background-color: #f0f0f0;
}

.annons-day-table thead,

.annons-day-table tfoot {
background-color: #cacfed;
}

.annons-day-table th,

.annons-day-table td {
border: 1px solid #cacfed;
}

.annons-day-table tr:nth-child(even) {
background-color: #f2f4ff;
}
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Routes.php
/* Sponsorlunch routes */

Route::get('/sponsorlunch/list', 
[
'as' => 'sponsorlunch.list',
'uses' => 'SponsorlunchController@listSponsorOffer',
'before'=> 'auth'
]);

Route::get('/sponsorlunch/new', 
[
'as' => 'sponsorlunch.new',
'uses' => 'SponsorlunchController@newSponsorOffer',
'before'=> 'auth'
]);

Route::post('/sponsorlunch/save',
[
'as' => 'sponsorlunch.save',
'uses' => 'SponsorlunchController@saveOffer',
'before'=> 'auth'
]);

Route::delete('/sponsorlunch/{offer}/delete',
[
'as' => 'sponsorlunch.delete',
'uses' => 'SponsorlunchController@deleteOffer',
'before'=> 'auth',
]);

Route::get('/sponsorlunch/edit/{offer}', 
[
'as' => 'sponsorlunch.edit',
'uses' => 'SponsorlunchController@editOffer',
'before'=> 'auth'
]);

Route::post('/sponsorlunch/update/{offer}',
[
'as' => 'sponsorlunch.update',
'uses' => 'SponsorlunchController@updateOffer',
'before'=> 'auth'
]);
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