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Sammanfattning 
Målet med denna undersökning har varit att bygga en enkel hemsida åt 

Skandinaviska Fin Art förening som är en privat förening. Sidan ska innehålla 

information om föreningen och deras aktiviteter som de sysslar med. Syftet med 

sidan är att fler ska känna till föreningen, kunna se vilka aktiviteter de har och 

kunna ta kontakt med föreningen. Föreningen startades med hjälp av 

studieförbundet NBV som har som syfte att få människors idéer och intresse att 

växa 22. Metoden som användes till att bygga hemsidan har börjat med en 

enkel skiss som jag kunnat visa för föreningen som ett förslag och när den 

accepterades då började kodningen. Programmeringsspråk som användes är 

Html, CSS, JavaScript, PHP och MySQL. Resultatet blev som det var tänkt från 

början förutom en sida för registrering som endast skulle skapas om tiden räckte 

till.   

Nyckelord: Förening-aktivitet-HTML, CSS, PHP, JavaScript. MySQL 
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Abstract 
The purpose of this survey has been to build a simple website for the 
Scandinavian Fine Art Association which is a private association. The 
website should contain information about the association and the 
activities they are engaged in. The purpose of the website is that more 
people should know the association, be able to see what activities they 
have and be able to contact the association. The association was 
started with the help of the study association NBV, whose purpose is to 
get people's ideas and interest to grow. The method used to build the 
website has started with a simple sketch that I could show to the 
association as a proposal and when accepted, the coding began with 
HTML, CSS, JavaScript, PHP and MySQL. The result of the website is 
what I planned it to be with the exception of a registration site that I 
would only create if time was sufficient, which it was not. 

 

Keywords: Association -activity-HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL 
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Terminologi  
En förteckning över termer, förkortningar och variabelnamn med korta förkla-
ringar.  

 

Akronymer/Förkortningar 

HTML Hyper Text Markup Langua 

 

CSS 
 
 
PHP                                                                                 
 

Cascading Style Sheets 
 
 
Hypertext Preprocessor 

 MySQL                                Databashanterare 

 
NBV                                      Studieförbund 
 
 
Tutorials                              Steg för steg beskrivning 
 
 
Domännamn                     Adressen till en server på internet22 

 
 
Webbhotell                     En plats på en server för att få webbplatsen 

                                       att synas på internet
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1 Introduktion/Inledning 
 

Den här rapporten beskriver arbetet med att bygga en hemsida åt en före-
ning som heter Skandinaviska Fin Art föreningen. Föreningen har ett litet 
kontor i Örebro och bedrivs av privata personer. De gör olika sociala, konst-
närliga och film aktiviteter och vill genom sin framtida hemsida samla akti-
viteterna på en och samma plats. Föreningen har inte några specifika önske-
mål eller stora krav på hur sidan kommer att se ut eller hur den designas, 
allt de vill ha är en enkel webbsida som innehåller en vettig information om 
själva föreningen och deras aktiviteter som visar enkelt för besökare vilka 
typ av aktiviteter det är och några exempel på dem.  

Exemplen som till exempel video och bilder ska självklart visas i bra storlek 
och kvalité. Hemsidan kommer att skapas enbart av mig själv men innehållet 
fylls med hjälp av föreningen som jag kommer att ha kontakt med regelbun-
det tills hela hemsidan blir klar.   

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Skandinaviska Fin Art förening är en förening som bedrivs av privata per-
soner i Örebro. Föreningen skapades i samarbete med studieförbundet 
NBV som har som syfte att få människor och idéer att växa. Man får stöd i 
form av personlig kontakt, tips, idéer, material och utbildning för att kunna 
starta men föreningen måste utvecklas och visa resultat på det de sysslar 
med. Denna förening har under några år gjort några olika aktiviteter som 
till exempel sociala aktiviteter att få människor att träffas, ha nöje tillsam-
mans och dela idéer, göra konstnärliga aktiviteter i form av utställningar. 
Skapar roliga Youtube videor med mera, men dessa aktiviteter har fotogra-
ferats/spelats in och sparats endast på datorn. Vissa av de har delats på so-
ciala medier som till exempel facebook och Youtube. De var alltså sprida på 
olika platser.  

I samarbete med föreningen kom vi fram till att skapa en enkel hemsida 
som ger en bra bild av föreningen, hemsidan ska ge information om vad 
föreningen sysslar med samt visa vilka typer av aktiviteter föreningen kan 
erbjuda och till vilken målgrupp samt att man kan ta kontakt med före-
ningen om det är något.   

 

1.2 Övergripande syfte  

Syftet med hemsidan är att fler ska känna till föreningen, speciellt ungdomar 
som har en talang eller intresse inom föreningens aktiviteter. Sidan är även 
till för att man ska kunna gå in där och läsa om föreningens gamla och nya 
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aktiviteter. Att hjälpa andra att komma igång med de här aktiviteterna och 
vara en plats för andra att mötas i.  

1.3 Avgränsningar 

Studien har fokus på att designa och utveckla en enkel och smidig hemsida 
som man kan navigera på utan något krångel. Det ska till exempel inte fin-
nas några störande reklam eller ljud röster som kan störa besökaren, inne-
hållet ska enbart vara relaterad till föreningen.  Det ska vara enkelt att hitta 
det besökaren är ute efter. Den största fokusen ligger på designen, färgerna 
och navigeringen. Hemsidan ska möjliggöra registrering av föreningsmed-
lemmar.  

 

1.4 Konkreta och verifierbara mål  

Arbetet har som mål att skapa en enkel hemsida åt Skandinaviska Fin Art 
föreningen. Den enkla hemsidan ska innehålla ett bildspel som ska finnas 
på startsidan. Bildspelet skall starta automatiskt när man kommer in på si-
dan, det kommer att bläddras med olika bilder som kommer att fås av före-
ningen som de själva har fotograferats. Bilderna kan innehålla bilder från 
naturen, bilder på byggnader som föreningen har besökt eller bilder inom 
föreningsaktiviteter. 

Det ska vara enkelt för besökaren att hitta på hemsidan och skall även vara 
enkelt för besökaren att under hela sitt besök kunna veta vart han befinner 
sig. Navigeringen ska vara tydlig, den ska skapas med en menyrad med 
stora knappar i som tar besökaren till rätt sida. 

Menyraden kommer att innehålla fyra knappar som är: Aktiviteter, Regi-
strering, Om oss och Kontakt. Under aktiviteter kommer besökaren att 
kunna se vilka aktiviteter föreningen kan erbjuda, varje aktivitet har en 
egen undersida. Undersidorna som ska vara under Aktiviteter är Måleri, Fo-
tografering, Videofilmning och Filmning och redigering.  

Den andra knappen registrering är själva registreringssidan. Den innehåller 
en tabell där besökaren kan fylla i sina uppgifter som förnamn, efternamn, 
e-postadress, mobiltelefon och hemadressen. Denna är till för att man ska 
kunna bli medlem i föreningen. Tredje knappen Om oss ger kort informat-
ion om vilka som har hand om föreningen, vilka som jobbar där och vilka 
uppgifter de har. Fjärde och sista knappen är Kontaktknappen, denna sida 
kommer att innehålla ett kontakformulär som besökaren kan fylla i om hen 
har några frågor eller funderingar, i samma sida bredvid kontaktformuläret 
kommer det att finnas en Google karta som visar kontors adress.   
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1.5 Översikt 

Kapitel ett ger en kort sammanfattning av hela arbetet och förklarar varför 
just detta arbete görs och vilket syfte det har, man kan även läsa om vilka 
mål som vill uppnås och vem som bidragit med vad. Kapitel två ger förkla-
ringar om olika begrepp som används under detta arbete. I kapitel tre kan 
man läsa om vilka metoder som användes för att kunna göra arbetet. Kapi-
tel fyra beskriver hur jag kunde gå tillväga för att lösa problemen och skapa 
webbplatsen, detta kapitel inkluderar bilder som visar vilka lösningar som 
användes. Femte kapitlet redogörs resultatet och vad vi har kommit fram 
till och om alla krav är uppfyllda. I sista kapitlet diskuteras resultatet och 
målet med arbetet. Ett kort avsnitt som ingår där beskriver vidareutveckl-
ingen med webbplatsen. 

 

1.6 Författarens bidrag 

webbplatsen är skapad av mig själv, alla delar som ingår där har jag själv 
designat och sysslat med under den tiden som vi fått att bygga en webbplats. 

Vissa delar i arbetet som t.ex. ett bildgalleri , admin gränssnitt och kontakt-
formulär har jag kunnat göra med hjälp av tutorials på nätet. Innehållet så 
som text, bilder, video har jag fått från föreningen för att fylla sidan med.  
Detta arbete har jag jobbat med under VT 2015 och hela byggnaden av hem-
sidan blev klar då. Jag har även redovisat det för mina handledare, men själva 
rapporten var inte färdig så den görs nu under VT 2018 istället.  

HT 2019 lägger jag till admin gränssnitt i webbsidan och skriver mer i min 
rapport. 
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2 Teori/Bakgrundsmaterial 
2.1 HTML 

HTML (förkortning för HyperText Markup Language) är ett sidbeskrivnings-
språk som utgör tillsammans med TCP/IP och http är grundläggande stan-
daren för WWW (World Wide Web) Webbsidor skriver man allmänt med 
hjälp av HTML och de överförs över internet med HTTP. HTML ger möjlighet 
att skapa sidans struktur, till exempel genom att ange var rubriken ska vara, 
vilken teckenstil ska användas, mata in bilder, skapa tabeller med mera.  

2.2 CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) används till att formge sidan när det gäl-
ler färg, textjustering, kantlinjer i tabeller, med mera. CSS mallen är en 
fil som man kopplar till HTML filen, i den kan man ändra sidans layout 
och ge effekter. Det går även att koppla samma CSS fil till flera HTML 
dokument. En annan metod som man kan använda sig av är att lägga 
CSS koden direkt i HTML filen men den metoden är inte så effektiv för 
om man vill ändra formateringen måste man göra det i varje enskilt 
HTML dokument. 

2.3 JavaScript 

Ett Script språk för webbsidor. JavaScript introducerades av Netscape i deras 
webbläsare Navigator 2.  Det används bland annat till att ge användaren möj-
lighet att interagera med sidans innehåll, det vill säga att JavaScript kan till 
exempel validera ett formulär innan den postas, användaren kan mata en 
text och få svar direkt i en ruta på skärmen. Script delen skriver man direkt 
i HTML koden. Ibland kan man göra samma saker med enbart HTML och CSS, 
men vill man ha lite mera avancerade saker med lite mer effekt i är det bättre 
då att använda sig av JavaScript.  

2.4 PHP 

Är open soure, det vill säga att det är öppen källkod där alla kan bidra med 
utvecklingen. För att kunna gå över från statiska HTML-sidor till dynamiska 
sidor kan man använda programspråket PHP. Med PHP kan man exempelvis 
skapa inloggningsfunktioner, administrationssystem, nyhetsbrev, med mera. 

2.5 MySQL 

Med hjälp av MySQL kan man skapa och administrera databaser. Man kan 
skapa olika tabeller i en databas och anknyta de i olika relationer, därför kan 
det vara bra att man funderar över innan man skapar tabellen om vad den 
ska användas till. En bra idé kan vara till exempel att man ritar ett ER-dia-
gram innan man bygger sin databas för att få en överblick om hur den kom-
mer att se ut.  Databasen har ett behörighetssystem, det vill säga att man 
måste ha ett användarnamn och lösenord för att koppla upp sig. 
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3 Metod 
Skandinaviska Fin Art föreningen kommer att vara en enkel webbplats, den 
kommer att skapas med hjälp av HTML, CSS, JavaScript, PHP och MySQL. 

Hela arbetet kommer att börja med en enkel skiss, den skapas med Photos-
hop programmet och kommer att visa ungefär hur sidan kommer att se ut. 
När denna skiss godkänns av föreningen börjar kodningen av webbplatsen 
med HTML och CSS som är grunden för sidans innehåll och utseende. HTML 
och CSS skrivs med hjälp av texteditorn TextWrangler. Föreningen har inte 
några specifika önskemål vad gäller designen, men under den tiden sidan 
skapas finns det en kontakt med föreningen som följer utvecklingen och sä-
ger till om det är något som inte ska vara med eller om det är något som 
behöver ändras.  

 När sidans struktur är klar, det vill säga när designen är färdig och man kan 
se sidans logotyp, sidfot och menyrad är det dags att lägga till innehållet. Allt 
innehåll är tagen av föreningen som text, bilder, videor och länkar till sociala 
medier.  I samband med detta skapas bildspelet som är tänkt att vara på 
startsidan, bilderna välj ut av förenings bilder och syftet med detta bildspel 
är att ge startsidan en levande känsla samt att visa några av förenings foto-
grafier. Bildspelet kommer att skapas med hjälp av JavaScript som ger möj-
ligheten att bilderna bläddras automatiskt. När detta är gjort är det dags för 
den viktigaste delen i sidan som är aktiviteter, där ska man kunna se vilka 
aktiviteter föreningen har att erbjuda och kunna visa några exempel på dem.  

I en av aktivitetssidorna ska man kunna se måleri, utställningar som före-
ningen har ordnat. Den är tänkt att visas som ett bildgalleri. Den första bil-
den visas i en större format och när man trycker på de andra små bilderna 
ska de förstoras men inom ramen av bildgalleriet, det vill säga de öppnas 
inte i en separat sida, något enkelt och fint ska det vara. Bildspelet skapas 
också med hjälp av JavaScript.  Det ska även finnas en sida för fotografering 
eftersom föreningen ger lärande fotografi kurser och kamerans teknik så ett 
bildgalleri skapas även där på ett liknande sätt som på Måleri sidan med 
hjälp av JavaScript. Två sidor ska innehålla videofilmer, den ena visar för-
enings närvaro vid vissa aktiviteter och den andra visar färdiga filmer som 
föreningen har redigerat med hjälp av datorprogram. Båda sidorna kommer 
att visa filmerna i miniformat, det kommer gå att förstora filmerna om man 
vill göra det. Filmerna bäddas in med länkar. 

Kontaktsidan är till för att få kontakt med föreningen om man har frågor el-
ler funderingar och denna kommer att skapas med hjälp av JavaScript, Ajax 
och PHP. Kontakformuläret ska valideras genom att kontrollera att fälten är 
ifyllda av användaren annars får användaren felmeddelanden om att fylla i 
saknade fält.  Bredvid kontakt formuläret ska Google karta visas med kon-
tors adress. Kartan bäddas i form av en länk som den kommer att hämtas 
från Google.  
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4. Etik 

Etiska riktlinjer som vi vanligtvis använder i vårt dagliga arbete som för vad 
man får och inte får gör ska även speglas i vårt digitala arbete. Allt ifrån vad 
vi skriver, taggar och publicerar är något som andra ser och känner vilken 
typ av etik det är.   

Innhållet:  

Jag som utvecklar denna webbsida tar hänsyn till vad jag lägger ut och pub-
licerar på denna webbsida.  Innehållet ska inte vara kränkande, det vill säga 
allt som finns på Skandinaviska Fin Art föreningen ska inte förnedra någon 
eller några.  Uppgifter om de personer som blir medlemma i webbsidan spa-
ras i databasen och ingen kommer åt de än webbsidans administratör som 
tar ansvaret att känsliga information inte får delas vidare. 

Säkerheten: 

Att man följer den tekniska utvecklingen är något viktigt då det handlar om 
att lära sig nya metoder och tekniker för att kunna utvecklas vidare. Då 
denna studie handlar om en dynamisk webbplats är det extra viktigt att man 
tar hänsyn till vilka typer av säkerhets metoder som finns och vilka man kan 
använda sig av för att skydda både sidan och användaren. Användaren inte-
grerar med webbsidan genom att lämna privat information som för och ef-
ternamn, e-postadress och telefonnummer genom att bli medlem eller ge-
nom kontakt med sidan.  
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5 Konstruktion/Lösningsalternativ 
Det här kapitlet beskriver hur jag gick tillväga för att lösa problemen och 
skapa webbplatsen. 

En skiss skapad i Photoshop för att få en överblick om hur designen av webb-
platsen kommer att se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Kravspecifikation 

Föreningen hade inga speciella krav på arbetet mer än att den ska vara enkel 
att använda. Webbplatsen ska kunna visa bilder och filmer, samt ett kontakt-
formulär för användaren att ta kontakt med föreningen.  

 

5.2 Lösningsförslag 

När skissen blev godkänt av föreningen började kodningen med HTML och 
CSS för att skapa webbplatsens layout. 
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Började med de grundläggande sakerna att ge sidan en titel, lägga till logo-
type, sidfot och skapa en meny.  Grunden är den samma för alla sidor som 
webbplatsen innehåller, det som skiljer sig emellan är bland annat bildspelet 
som finns på startsidan som den spelas upp automatiskt när man kommer 
in.  

 

 

Under aktivitet hittar man fyra olika undersidor, i de sidorna kan man se 
vilka aktiviteter föreningen har  
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Både Måleri och fotografering sidan innehåller ett bildgalleri som är skapad 
med hjälp av JavaScript, detta gjordes med hjälp av tutorial på nätet, det 
samma gäller för bildspelet och kontaktformuläret, självklart har redige-
ringar gjorts för att det ska bli sammanhängande till övriga designen och in-
nehållet.  

 

Videofilmning och Filmning och redigering innehåller filmer som jag fick av 
föreningen. Videofilmning är video filer som bäddas in genom HTML och CSS 
koder. 
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Registreringssidan möjliggör för användaren att registrera sig som ny före-
ningsmedlem. Uppgifterna som användaren kan mata in är för-och efter-
namn, telefonnummer samt e-postadress.  
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Implementation av registreringssidan består av tre delar, PHP, Javascript 
samt HTML. 

PHP-delen är ett scrip för att kunna lagra en ny medlem i databasen. Inform-
ationen transporteras från HTML-fälten genom att det först skapas en in-
stans av en PHP-klass som samlar informationen, för att sedan med ett 
funktionsanrop och genom en sql-fråga lagra informationen i uppsatt kund-
databas.  

 

 

Javascript-delen är till för att dels validera inmatning i epost-fältet, men in-
nehåller även funktionalitet för att visa bilderna i ett bildspel. 
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HTML-delen innehåller bland annat de element och fält som bygger formu-
läret för registrering av nya medlemmar. 

  

 

Under HT 2019 skapade jag ett admin gränssnitt för hantering av användare. 
Det är till för webbplatsens administratör ska kunna se eller söka vilka kon-
ton som finns, kunna lägga till nya om man vill, ta bort, redigera och även 
möjligt blocka en medlem från att logga in på sidan.  

 



Skandinaviska Fin Art Förening 

 2018-06-05 

 

13 

 

 

Rollen som User kan endast logga in men har inte rättighet att administrera 
sidan. User rollen kan inte se vilka medlemmar som finns på sidan, redigera 
eller ta bort dem. Det är endast admin som kan göra det. 
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Om oss sidan är endast en information sida som ger lite information om vilka 
som har hand om föreningen. Texten och bilderna är tagna från förenings 
handledare och skrivna med hjälp av HTML och CSS. 
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Till slut är det kontaktsidan som innehållet ett kontaktformulär om man vill 
höra av sig med något och ett Google Karta som visar kontors adress. 

Kontaktformuläret är skapad med PHP, Ajax och JavaScript. Formuläret vali-
deras innan den postas, det vill säga att användaren får fel meddelande om 
hen inte fyller i alla fält.  

 

 

Google kartan är skapad med hjälp av Google, och bäddas in i sidan med hjälp 
av en länk. 

 

Domännamnet och webbhotellet köptes av www.one.com och webbplatsen 
fick namnet www.skfaf.se.   

http://www.one.com/
http://www.skfaf.se/
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6 Resultat 
Det blev en enkel webbplats med passande design och innehåll till förenings-
aktiviteter. Filerna som överfördes från föreningen satt på sin plats med en 
bra struktur och effekt. Det blev ett fint bildspel på startsidan och det funge-
rade som det var planerat från början att den startar automatiskt och visar 
några av förenings bilder. Bildgallerierna är enkla och tydliga med resultatet. 
Inget krångel eller bekymmer där heller.   

Filmerna kan man se i mindre format, och man kan förstora den man vill se 
större. Sidfoten visar kontaktinformation med adressen och telefonnummer, 
länkarna som finns i sidfoten tar användaren till föreningskonto på sociala 
medierna. Navigeringen blev också som det var planerat, Lätt och smidig att 
använda, den innehåller de viktigaste sakerna som användaren behöver titta 
på som är aktiviteter, registrering, om oss och kontakt.  

Registreringssidan möjliggör för användaren att registrera sig som ny före-
ningsmedlem. Uppgifterna som användaren kan mata in är för-och efter-
namn, telefonnummer samt e-postadress.  Är inte så avancerat men är nöjd 
med hur det blev, enkelt och passar ihop med sidans storlek. 

Admin gränssnittet är mer för att kontrollera vilka som är nya, kunna redi-
gera uppgifterna ifall det är något och självklart kunna ta bort om det är nå-
gon som behöver tas bort från systemet.  

Kontakt formuläret valideras bra och visar felmeddelande om man missat 
att fylla i något. Meddelanden som användaren lämnar i rutan kommer fram 
till föreningens valda e-postadress. Google karan visar kontors adress och 
funkar som det ska!  
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7 Slutsatser/Analys/Diskussion 
Trots den enkla webbplatsen som gjordes har det varit utmanade att göra 
den på uppdrag av någon annan utanför skolan och trots de enkla meto-
derna som användes för att lösa problemen har jag ändå fått lära mig en hel 
del av detta arbete. Åtminstone när man söker på en definition på ett be-
grepp så fräschar man upp minnet. Föreningen har blivit nöjd med resulta-
tet och kan behöva hjälp i fortsättningen med uppdateringen och med att 
förnya domännamnet och webbhotellet. 

 

7.1 Vidareutveckling 

Det finns en hel del saker som är lämpliga att göra för den här webbplatsen 
för att kunna utvecklas mer, bland annat at kunna välja att logga in genom 
att antingen ange sin e-postadress och sitt lösenord eller logga in med per-
sonnummer och Bank ID, I samband med detta är säkerheten en jätteviktig 
del i denna process och det måste skapas för webbplatsen innan använda-
ren får möjligheten att mata in sina viktiga uppgifter. En annan viktig ut-
veckling som bör göras är att omvandla webbplatsen till responsiv design, 
det vill säga att layouten förändras beroende på besökarens skärmstorlek 
och skärmupplösning.  
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8 Installation 
 

Installationspaketet består av två delar. Första delen består av html, css och 
javascript filer. För att kunna köra webbplatsen online behöver dessa filer 
laddas upp och köras på en webbserver.  Den andra delen består av en data-
bas och tillhörande konfiguration.  

Anslutning till en databas. Koden nedan visar hur anslutningen till en data-
bas kan sättas upp. Parametrar som behövs är hostnamnet till databasen, 
exempelvis ”localhost”, databasanvändare, exempelvis ”root”, lösenordet 
samt databasnamnet som är ”kund” för just detta projekt.   

 

 Förutsättningen för att kunna sätta upp uppkoppling mot databasen ”kund” 
är att databasen finns skapad. Logga in i phpmyadmin som är databasedi-
torn och skapa databasen ”kund” enligt nedan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skandinaviska Fin Art Förening 

 2018-06-05 

 

19 

SQL-filen nedan innehåller SQL-scripten för att skapa kund-tabellen.  
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Importera filen i phpmyadmin enligt nedan: 

 

 

För att kunna interagera med databasen och exempelvis kunna skapa nya 
medlemmar finns en fil avsedd för SQL-frågorna.  
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Lösningen innehåller även ett api-paket, ett kund-objekt för att kunna trans-
portera information om en ny medlem. Klassen består av de attribut som 
bygger kundinformationen, men även de ”setters” och ”getters” som behövs 
för funktionaliteten. 
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Bilaga A: Dokumentation av 
egenutvecklad programkod 
Exempel på underrubrik 

 


