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Sammanfattning
Summit Music Management är ett managementföretag som arbetar med en rad
svenska  artister.  I  deras  arbetsuppgifter  ingår  även  hantering  av  artisternas
webbplatser, ett arbete som visat sig vara säkerhetskänsligt och svårt att få klart.
Målet med projektet har varit att utveckla ett Content Management System för
aktörer inom musikbranschen, vars syfte det är att förenkla det dagliga arbetet
av dessa webbplatser. Systemet ska innehålla funktionalitet som gör det möjligt
att skapa webbplatser åt artisterna samtidigt som det ska gå att underhålla och
uppdatera textmaterial såväl som bilder som finns på webbplatserna. Systemet
har skapats med tekniker, språk och ramverk som finns tillgängliga under fria
licensavtal. Systemets grund är skapat med PHP-ramverket Laravel tillsammans
med HTML, CSS och Twitter Bootstrap. Denna del fungerar som gränssnitt för
administratörer där användaren kan logga in och skapa webbplatser. De webb-
platser som skapas av systemet är skrivna i AngularJS tillsammans med HTML,
CSS och Twitter Bootstrap. Mellan dessa delar finns ett REST-api skrivet i La-
ravel  som sköter  kommunikationen mellan komponenterna.  Systemet  arbetar
mot en MySQL-databas där all data lagras och hämtas ifrån. Summit Music
Management har förutom att leverera text- och bildmaterial, även fungerat som
testpanel för att kunna mäta systemets användbarhet. Testerna visade att syste-
met kan möta de behov som finns hos Summit Music Management men att det
kan komma att behöva vidareutvecklas för att bättre passa en större kundgrupp
och för att strama åt säkerhetsaspekterna ytterligare.

Nyckelord: CMS, Laravel, PHP, AngularJS, REST-api
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Abstract
Summit  Music  Management  is  a  management  company  that  works  with
Swedish artists. Their work details includes management of the artists' websites,
a task that has proven to be security-sensitive and hard to finish. The goal of
this project has been to develop a Content Management System designed for
companies in the music industry. The purpose of the system is to make the daily
work with the websites easier. The system shall contain functionality that makes
it possible to create websites for the artists, as well as functionality to update
texts and images that are featured on the website. The system has been devel-
oped with techniques, languages and frameworks that are available under free
licensing. The foundation is developed with the PHP-framework Laravel, to-
gether with HTML, CSS and Twitter Bootstrap. This part serves as an interface
for administrators where the user can log in and create websites. The websites
that  are  created  using  the  system,  are  written  in  AngularJS  together  with
HTML, CSS and Twitter Bootstrap. Between these parts there is a REST-api
that  communicates with a MySQL database,  in  which all  data is  stored and
gathered. Summit Music Management has supported the project with text and
image material, as well as served as a test panel. The test panel made it possible
to measure the systems usefulness and availability. The tests showed that the
system indeed can meet the needs apparent at Summit Music Management, but
that there would need to be some improvements and further development to bet-
ter match a larger customer group and to further tighten the security issues.

Keywords: CMS, Laravel, PHP, AngularJS, REST-api
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Terminologi
AngularJS Ett ramverk för Javascriptsutveckling

API Application Programming Interface, gör det möjligt för olika 
mjukvarukomponenter att interagera med varandra

AJAX Asynchronous Javascript And XML, ett språk som används för att 
kommunicera med serverscripts

Backend Den bakomliggande strukturen som sköter all funktionalitet som 
finns på en webbplats

CSS Cascading Style Sheet, ett språk som används för att beskriva hur 
olika komponenter på webbplatsen ska se ut rent visuellt

Frontend Den visuella sidan av en webbsida som presenteras för användaren
genom webbläsaren

HTML Hypertext Markup Language, ett språk som används för att 
beskriva webbdokument

Javascript Ett programmeringsspråk mellan HTML och webben

JSON Javascript Object Notation, ett format för att skicka data mellan 
olika komponenter

Laravel Ett PHP-ramverk för att underlätta utveckling av webbapplikatio-
ner efter MVC-strukturen

MVC Model, View, Controller; ett speciellt utvecklingssätt

MySQL Ett databassystem som använder sig av Structured Query 
Language

PHP PHP: Hypertext Preprocesser, ett serverscript 
programmeringsspråk som används för att bygga dynamiska 
webbplatser

REST Representational State Transfer

SSH Secure Shell, ett protokoll för att skicka krypterade filer mellan 
olika mottagare

W3C World Wide Web Consortium, ett internationellt samarbete mellan 
olika organisationer och intressenter

WAMP En webbplattform som används för att köra dynamiska 
webbplatser. Inkluderar Windows, Apache, MySQL och PHP

viii
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1 Inledning
Företaget Summit Music Management arbetar inom den svenska musikbran-
schen med att förvalta en rad svenska artisters intressen i fråga om konsertbok-
ningar, marknadsföring och publicitet. I dagsläget företräder de artister som ex-
empelvis Mando Diao, Maxida Märak och Erik Segerstedt.

Företaget är baserat i Malmö och har tre anställda, Carlos Barth, Anna Tenfält
och Matilda Johansson. Utöver den fasta personalen arbetar även författaren
som konsulterande webbutvecklare för företaget.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Under författarens arbete som utvecklare på företaget Summit Music Manage-
ment upplevdes en  problematik kring förvaltandet av företagets hemsida såväl
som de artister vars hemsidor företaget bistod med.

Den största problematiken låg i att de anställda inte hade ett system för att han-
tera  säkerhetskänsliga  uppgifter  som inloggningsinformation  till  webbhotell,
CMS-system och tidigare anställdas tillgång till denna information. Dessutom
fanns det inget enhetligt system för att administrera de olika hemsidorna som
företaget förvaltade. Ett par artisthemsidor sköttes av utomstående webbyråer,
medan andra skapades av en inhyrd utvecklare eller utvecklades av artisterna
själva. Företaget själv använde sig av WordPress för sin hemsida, men använde
sällan eller aldrig sin inloggning för att hålla hemsidan uppdaterad.

Webbsidorna låg alla på olika webbhotell vilket även bidrog till ett stort antal
inloggningsuppgifter att hålla reda på och hålla separerade, och framför allt säk-
ra. Det stod därför klart att det fanns stora möjligheter till förbättring för admi-
nistrering  och daglig  skötsel  av  hemsidorna.  Dessutom finns  det  vinster  att
hämta  i marknadsföringssyfte genom att  alla hemsidor genereras av ett och
samma system och därför underlättar för cross-promotion.

1.2 Övergripande syfte

Syftet med detta arbete är att utveckla ett system som gör det lättare för musik-
branschaktörer att administrera och marknadsföra sina klienter.

1.3 Problemformulering

För  projektet  kommer  därför  ett  system för  musikbranschaktörer  utvecklas.
Systemet underlättar skapandet av artistwebbsidor och administreringen av des-
sa. Systemet kommer fungera som ett CMS där aktören kan logga in och genom
ett lättanvänt gränssnitt administrera och skapa webbsidor åt sina artister.
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1.4 Avgränsningar

Rapporten kommer att fokusera på följande tekniker; PHP, MySQL, REST-api,
AngularJS, HTML och CSS. Dessutom kommer projektet avgränsas till en en-
sam musikbranschaktör,  artist-managementföretaget  Summit  Music  Manage-
ment.

1.5 Verifierbara mål

1. Backend – Ett gediget backend kommer att behövas. Detta ska byggas i
PHP med Laravel som MVC. Utvecklandet av en MySQL-databas till-
kommer.

2. Frontend – för artisternas skapade webbsidor ska frontenden utvecklas i
AngularJS. CMS-gränssnittet  ska däremot utvecklas i samma system
som projektets backend, det vill säga i Laravel med PHP.

3. API – ett REST-api ska utvecklas för att sköta kommunikationen mellan
frontend och backend.

4. Användbara och tillgängliga gränssnitt ska levereras.

1.6 Översikt

Kapitel 2 beskriver den teoretiska referensramen för de tekniker och metoder
som används i utvecklingen. Kapitel 3 behandlar tillvägagångssätten och meto-
derna för konstruktionsarbetet som presenteras i kapitel 4. Arbetets resultat re-
dovisas tillsammans med utvärderingar i kapitel 5. Kapitel 6 avslutar rapporten
med en sammanfattande diskussion om slutsatser och framtida utvecklingsmöj-
ligheter.

2
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2 Teori
Detta avsnitt presenterar den teoretiska referensramen som projektets tekniska
delar baseras på.

2.1 Databaser och databasdesign

Databasdesign består av så kallade konceptuella datamodeller. Dessa modeller
beskriver  verkligheten och utgörs av ER-modellen.  ER står  för  Entity  Rela-
tionship  och kallas för ER-diagram eller ER-schema. Diagrammen innehåller
olika  komponenter  som tillsammans beskriver  verkligheten  som den speglar
[1].

Komponenterna består exempelvis av följande figurer [1]:

• Entitetstyper – representerar saker och beskrivs med fyrkantiga block.

• Samband – beskriver samband mellan olika entitetstyper och framställs
med diamantfigurer.  Till  sambanden hör även en siffra eller  bokstav,
som ytterligare beskriver hur sambandet ser ut.

◦ 1:1 – ett till ett samband. Beskriver att varje sak hör samman med
endast en av den andra typen samtidigt som den typen endast hör
ihop med en av den första saken.

◦ 1:N – ett till flera samband. Beskriver att en sak höra ihop med flera
av den andra entiteten medan den entiteten endast kan tillhöra en av
den första saken.

◦ N:M – flera till  flera samband. Beskriver att  flera saker hör ihop
med flera av den andra entiteten, precis som den entiteten tillhör fle-
ra av den första saken.

• Deltagande – kan bestå av både partiellt och fullständigt deltagande. Det
partiella deltagandet uttrycks med enkel linje mellan entitet och sam-
band, medan det fullständiga deltagandet består av dubbel linje.

• Attribut – beskriver egenskaper som entiteterna har och uttrycks i ova-
ler. Ifall texten i ett attribut är understruken betyder det att attributet är
en nyckel som kan användas för att identifiera entiteten.

• Svaga entiteter – fungerar som en vanlig entitet i mångt och mycket.
Skillnaden ligger i att den inte kan stå på egna ben utan är direkt beroen-
de av en förälder-entitet. Den svaga entiteten uttrycks som en dubbellin-
jerad fyrkant.

3
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2.2 Laravel

Laravel är ett ramverk för webbapplikationer som kombinerar det bästa från
andra  teknikers  ramverk,  så  som exempelvis  ASP.NET MVC och  Ruby on
Rails. Ramverket är ett gratis PHP MVC med öppen källkod under en MIT-li-
cens. Nedan presenteras Laravels huvudfunktioner [2]:

• Modulärt: Ramverket är byggt på över 20 olika bibliotek och är i sig
självt också indelat i individuella moduler. Tillsammans med Composer,
som hanterar de olika tilläggen, kan komponenterna uppdateras på ett
enkelt och lätthanterligt sätt.

• Testbart:  Eftersom det är byggt med testbarhet i åtanke kommer ram-
verket inkluderat med diverse hjälpmedel som underlättar arbetet med
att exempelvis säkerställandet av att rätt metoder kallas av rätt klasser
och att autentiserade användare får tillgång till rätt data.

• Routes:  Genom att använda HTTP-verben GET, POST, PUT och DE-
LETE kan applikationens routes skräddarsys och binda dessa till funk-
tioner. Routes talar om för Laravel vilken URL som tillhör vilken con-
troller och model.

• Query Builder och ORM: Laravel har en inbyggd query builder som
gör det möjligt att skriva queries med PHP istället för att skriva SQL.
Ramverket  har  dessutom  implementerat  Object  Relational  Mapper
(ORM) och ActiveRecord som i Laravel kallas Eloquent. Eloquent är ett
hjälpmedel för att definiera sammankopplade modeller. Båda systemen
är kompatibla med en rad olika databaser, som exempelvis MySQL och
SQL Server.

• Schema builder, migrations och seeding:  Dessa hjälpmedel underlät-
tar skapande och definierande av din databas direkt i PHP. Med migra-
tions håller du reda på ändringar av databasen och med seeding kan du
fylla databasen med data i de valda tabellerna.

• Template  engine:  Ramverket  använder  så  kallade  Blade,  som är  ett
templatespråk som används för att skapa hierarkiska layouter med för-
definierade blocks i vilka ett dynamiskt innehåll kan integreras.

4
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2.2.1 MVC och konventioner

MVC står för model, view, controller och beskriver en modell för ramverk som
underlättar utvecklandet av webbapplikationer. Model representerar applikatio-
nens kärna och hanterar logiken bakom applikationens data. I view presenteras
datan från models och visas upp, det är således den del som visas för använda-
ren av webbapplikationen. Controller hanterar användarinteraktionen och läser
data från view, kontrollerar användarinput och skickar data till model. MVC-
modellen presenteras av Illustration 1 [3]:

I Laravel är models klasser som utökar Eloquents standard Model-klass. Mo-
dels namnges med så kallad CamelCase vilket innebär att varje ord i namnet
börjar med stor bokstav och att orden sitter ihop utan mellanslag, exempelvis
TabellEtt.  Modellen  korresponderar  sedan med en databastabell  med samma
namn i så kallad snake_case och i pluralform, exempelvis tabell_etts. Eloquent
förväntar sig även att det finns en primärnyckel som heter id och kommer auto-
matiskt att leta efter och uppdatera tidsstämplar för när en rad skapas och upp-
dateras [2].

Controllers har till uppgift att processa data, såväl när det gäller att hämta data
från en databas, hantering av formulär och att spara data till databasen. Laravel
har ingen konvention när det gäller skapandet av controllers men erbjuder enkla
metoder för att hantera dem. En av dessa är RESTful controller som möjliggör
det för utvecklaren att definiera egna funktioner och vilka HTTP-metoder dessa
ska svara på [2].

För view finns inte heller några strikta konventioner. Däremot går det att välja
på två olika sätt att programmera dessa, Blade eller standard PHP. Det blir i det-
ta fall filändelsen som låter Laravel veta om view-filen ska hanteras som en
Blade template eller inte. Filändelserna blir .blade.php för Blade och standard

5
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.php för PHP. Används Blade template tillkommer ett speciellt syntax som är
specifikt för Laravel och som finns återgivet i Laravels dokumentation. Illustra-
tion 2 påvisar hur alla delarna hänger ihop [2]:

2.2.2 Artisan, Migrations och Eloquent

Artisan är ett inbyggt gränssnitt till kommandotolken som följer med installa-
tionen av Laravel. Gränssnittet förser utvecklaren med en rad hjälpmedel som
underlättar applikationsutvecklingen och drivs av den kraftfulla komponenten
Symfony Console. Förutom de färdiga kommandona kan även egna utvecklas
och användas i projektet [4].

Migrations fungerar som versionskontroll för din databas. På så sätt kan ett ut-
vecklarteam enkelt modifiera och dela applikationens databasschema. Migra-
tions är också knutna till Laravels schema builder för att det ska vara enkelt att
bygga applikationens databasschema [5].  Med klassen schema builder byggs
hela databasen utan att utvecklaren behöver använda en enda rad SQL kod. Det
betyder att det är möjligt att bygga en applikation på en SQL-databas utan att
använda SQL- Detta är vad som i Laravel kallas Eloquent [6].

En migration-klass innehåller två metoder, upp och ned. Upp-metoden används
för att lägga till nya tabeller, kolumner eller index till databasen. Ned-metoden i
sin tur används för att upphäva det som upp-metoden utför. Båda metoderna lå-
ter utvecklaren använda Laravels schema builder för att skapa och modifiera ta-
beller. För att få en migrations upp-metod att aktualiseras används Artisan-kom-
mandot migrate, medan migrate:rollback används för att använda ned-metoden
[5].

6
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2.2.3 RESTful Resource Controllers

Laravel har tagit fram så kallade Resource Controllers som gör det möjligt att
med små medel skapa kraftfulla RESTful API:er [7]. Ett API (application pro-
gram interface) är en uppsättning rutiner, protokoll och verktyg som används
vid applikationsutveckling. API:et specificerar hur olika mjukvarukomponenter
ska interagera med varandra och förser programmet med sina byggstenar så att
utvecklaren sedan kan sätta ihop alla delarna [8].

Det finns olika typer av API:er och ett RESTful API är ett av dem. För att skapa
ett RESTful API kan fyra enkla designprinciper följas[9]:

• Uteslutande använda HTTP-metoder: använd POST för att skapa en
resurs på servern, GET för att hämta en, PUT för att göra ändringar av
resursen och DELETE för att ta bort den från servern.

• Använd XML eller  JSON för  dataöverföring: genom att  använda
XML eller JSON som format för dataöverföring blir  datan läsbar för
mottagaren och enkel att hantera.

• Var precis i din programkod: se till att all data som behövs skickas
med i  svaret så att  det inte uppstår problem med lastbalanserare,  ga-
teways och proxies.

• Strukturera URI enligt mappstruktur: URI:s bestämmer hur intuitivt
REST-klienten kommer att vara och om den kommer att användas på ett
sätt som designern kan förutsätta. Klienten bör vara utformad så att det
är enkelt att gissa vilken URI som används till vad. Ett sätt är att tänka
på URI som ett självförklarande gränssnitt som behöver liten eller ingen
förklaring för att utvecklaren ska förstå vad den pekar på och vad den
hämtar.

Med Laravel och dess Artisan blir utvecklandet av ett RESTful API ännu enkla-
re. Med Artisan sköts API:et med hjälp av de models som tidigare skapats till-
sammans med de klasser som dessa genererat. På så sätt vet programmet alltid
vilken databastabell som är aktuell och vilken data som finns eller som ska fin-
nas tillgänglig i dessa. Genom att ange följande kommando i kommandotolken
skapas en fil som innehåller alla delar av ett RESTful API [7]:

php artisan make:controller NamnController --rescource

I projektets Route-fil läggs sedan manuellt en väg till Controllern [7]:

Route::resource('namn', 'NamnController');

Deklarationen skapar i sin tur multipla routes för att hantera alla RESTful-me-
toderna och som alla motsvarar en funktion i den skapade Controllern. Resour-
ce Controllerns metoder presenteras i Tabell 1 [7]:

7
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Verb Sökväg Metod Route

GET /namn index namn.index

GET /namn/create create namn.create

POST /namn store namn.store

GET /namn/{namn} show namn.show

GET /namn/{namn}/edit edit namn.edit

PUT /namn/{namn} update namn.update

DELETE /namn/{namn} destroy namn.destroy

Tabell 1: Metoder som hanteras av Resource Controller

Den genererade Controllern har tydliga instruktioner för vad som ska finnas un-
der varje metod vilket gör det enkelt att implementera de olika API-delarna.
Controllern ser ut på följande sätt [7]:

namespace App\Http\Controllers;
use App\Artist;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Requests;
class NamnController extends Controller
{
    public function index() { }
    public function create() { }
    public function store(Request $request) { }
    public function show($id) { }
    public function edit($id) { }
    public function update(Request $request, $id) { }
    public function destroy($id) { }
}

2.3 Objektorienterad PHP

PHP är i sig själv inte ett objektorienterat språk men har ett stort antal objektori-
enterade egenskaper. Objektorienterad programmering har sin bakgrund i tidigt
1960-tal när programmerare insåg hur komplicerade programmen började bli
att underhålla. Programmen skickade en serie med instruktioner till datorerna
för att bli processade i sekventiell ordning, på liknande sätt som PHP skrivs
idag. Det här sättet att skriva kallas för procedur programmering och fungerar
bra för korta och enkla skript. Efter bara ett par hundra rader kod blir det dock
alldeles för svårt att upptäcka misstag eller att ändra delar av programmets lo-
gik. För att lösa detta problem bröts koden istället upp till mindre och kompakta
kodsnuttar [10].

Objektorienterad  programmering går  däremot  steget  längre  och förflyttar  all
funktionalitet från huvudskriptet och grupperar dessa i specifika enheter, så kal-
lade klasser. Klasserna sköter sedan all datamanipulation och huvudskriptet fun-
gerar istället som en instruktionsmanual. Vidare ser objektorienterad program-
mering mer generellt på programmeringen. Exempelvis ser den objektorientera-
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de programmeringen hur det går att lösa alla sorter av ett visst problem istället
för att specificera sig på en enskild instans av problemet. Det gör den genom att
identifiera vanliga uppgifter och att skapa generella metoder för att hantera des-
sa [10].

Metodiken som objektorienterad programmering använder har två stora och di-
stinkta fördelar. Först och främst är återanvändbar kod av största vikt. Genom
att bryta ner komplexa uppgifter till generella metoder är det lättare att återan-
vända kod. Klasser är normalt separerade från huvudskriptet och kan på så sätt
enkelt integreras i olika projekt. Den andra fördelen är att det blir lättare att un-
derhålla koden samtidigt som den blir mer pålitlig. Eftersom varje generell upp-
gift hanteras och definieras i en enskild klass är det enklare att upptäcka och
hantera fel och buggar. Med en modulär logik behövs ett problem bara åtgärdas
på ett ställe och när en klass noga blivit testad går det att lita på att den produce-
rar ett konsekvent resultat [10].

Byggfundamenten i objektorienterad programmering är klasser. Dessa består av
en samling av relaterade variabler och funktioner. Variablerna kallas egenskaper
och funktioner för metoder. Det är däremot inte alla variabler som är egenska-
per. En egenskap är en speciell variabel som kan användas var som helst i en
klass och ibland även utanför klassen [10].

När en klass egenskap eller metod ska användas skapas en instans av klassen
genom användning av nyckelordet new. Detta skapar ett så kallat objekt. Objek-
tet ger tillgång till alla metoder som definierats i klassen. I programmerings ter-
mer kan objektet ses som en superladdad multidimensionell array som kontrol-
lerar funktioner och variabler [10].

2.4 AngularJS

AngularJS var till en början ett internt projekt hos Google. Huvudutvecklaren
Misko Hevery tröttnade på att utvecklingen gick så sakta och att de inte kunde
skriva automatiserade tester, så han bestämde sig för att helt enkelt skriva om
hela kodbasen. 17 000 rader kod som utvecklats under sex månader, blev på tre
veckor minimerade till 1 500 rader. 2010 släppte Google det under en MIT li-
cens [11]. AngularJS är skrivit i Javascript med ett reducerat jQuery-bibliotek
[12].

Det  primära  användningsområdet  för  AngularJS  är  att  utveckla  single  page
apps. Det innebär webbsidor där hela sidan och dess innehåll laddas inom en
enda sida. Om användaren följer en länk från till exempel menyn, så uppdateras
endast själva innehållet på den sidan användaren redan befinner sig på. För an-
vändaren ser det dock ut som att denne flyttas till en ny sida [11].

Teknologin är ett client-side ramverk som ger funktionaliteten som behövs för
att hantera användar-input i webbläsaren, manipulera data på klientsidan och
kontrollera hur element visas i webbläsaren. AngularJS är uppbyggt av tre delar,
models, views och controllers [12].
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Modulerna fungerar som behållare, i vilka du kan kategorisera och organisera
din kod i koncisa och återanvändbara delar. Modulerna i sig själv innehåller
ingen funktionalitet, utan innehåller istället instanser av andra funktionalitetsob-
jekt. För att skapa en modul görs ett kall på angular.module() metoden [12];

angular.module('namn', [funktionsinstans_1], 
[funktionsinstans_2])

Controllers är delar av kod vars syfte är att förse en logik till applikationen. Det
gör den genom att aktivt modifiera de delar som är inom dess scope. Ett scope
är den delen av applikationen som controllern är ansvarig för. Precis som med
modulen måste du kalla på controllerns metod. I metoden specificerar du att du
vill använda scope för att få tillgång till controllerns omfattning [12];

controller('namn', function($scope){
    $scope.x = y;
});

Views är AngularJS templates som representerar uppvisningen i användarens
webbläsare. En template innehåller uttryck, filter och direktiv som definierar yt-
terligare funktionalitet och beteende till DOM-elementen. Templatesen har sam-
ma struktur som ett vanligt HTML-dokument men bygger ut funktionaliteten av
HTML genom att lägga till fler element och attribut. Uttryck, filter och direktiv
kan se ut på följande sätt [12];

Uttryck: kod som värderas inom ett scope.
Skrivs inom {{ }}-tecknen.
Till exempel {{ x }} för att skriva ut $scope.x i exemplet
ovan.

Filter: Ett filter ändrar utseende på webbsidans data.
En typ av filter ändrar till exempel all text till versaler.

Direktiv: Nytillkomna HTML-element och attribut.
Direktiven modifierar eller lägger till beteende på
HTML-elementet för att stödja AngularJS-appkikationen.
data-ng-model och data-ng-init är exempel på direktiv men
du kan även skapa egna.

2.5 Tillgänglighet och webbanvändbarhet

Tillgängliga webbplatser handlar till stor del om att göra den oändliga informa-
tionsströmmen som finns på Internet tillgänglig för så många människor som
möjligt. Flera politiska beslut ligger till grund för regeringens förordning från
2001 (2001:526) som menar att myndigheter särskilt ska verka för att föra in-
formationen tillgänglig även för medborgare med olika grader av funktionsned-
sättning [13]. 
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För att göra en webbplats tillgänglig kan du utforma din webbplats så att den
går att anpassa för den individuelle användaren. Genom att följa de riktlinjers
om är framtagna för just detta syfte, underlättar du så väl din egen utvecklings-
process  som  användarens  nyttjande  och  upplevelse  av  webbplatsen.  World
Wide Web Consortium (W3C), som består av ett internationellt samarbete mel-
lan näringsliv, organisationer, forskningscentrum och statliga myndigheter, har
tagit fram en internationell standardisering för tillgänglighet och webbanvänd-
barhet [13].

Riktlinjerna kallas Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och behand-
lar innehållsproduktion [13]:

1. Tillhandahåll motsvarande, alternativ information för både auditivt och
visuellt innehåll.

2. Använd inte färger i betydelseskiljande funktion.

3. Använd formatmallar för att styra layouten och presentationen.

4. Ange vilket språk som används i texten.

5. Skapa tabeller som kan omvandlas till begriplig text.

6. Se till att sidor som använder nya tekniker kan visas hjälpligt med äldre
teknik.

7. Se till att användaren kan stänga av allt som flimrar, blinkar, poppar upp
eller uppdateras utan att användaren själv begärt det.

8. Se till att andra skärmobjekt, såsom pdf:er, flash och aplet-program är
lika tillgängliga som webbsidorna.

9. Utforma webbsidorna så att de kan visas med olika utrustning, såsom
handdatorer, punktdisplay.

10. Använd tillfälliga lösningar i väntan på att användaren uppdaterar sin
utrustning för nya tekniker.

11. Använd W3Cs tekniker och riktlinjer.

12. Ge läsarhjälp och orienteringshjälp som hjälper besökaren att förstå var i
dokumentet hon är.

13. Se till att det framgår tydligt hur användaren navigerar på webbplatsen.

14. Använd ett språk som är så enkelt som möjligt och ge sidorna en enhet-
lig layout.

En tillgänglig och användbar webbplats är självklar för användaren. Med själv-
klar menas att användaren inte behöver spendera tid på att försöka förstå vad
webbplatsen vill säga, var informationen de söker finns och hur de ska ta sig
dit. Kort sagt ska det inte komma upp några frågor i användarens medvetande
under tiden de besöker webbplatsen. Genom att använda standarder och befint-
liga konventioner kan detta undvikas [14].
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Med konventioner menas exempelvis sättet en webbplats utformas på. Använ-
dare är vana vid att en webbplats är strukturerad på ett visst sätt, att webbplat-
sens logotyp ligger på ett visst ställe och att dess navigering fungerar på ett
visst sätt. Genom att följa dessa mönster blir det lättare för användarna att hitta
på webbplatsen eftersom de redan är förprogrammerade till att förstå var de kan
förväntas hitta dessa element [14].

Då allt fler användare dessutom använder mobilen eller andra mobila enheter
med små skärmar för att besöka webbplatser eller använder tjänster och pro-
gram, är det också viktigt att anpassa information, funktionalitet och gränssnitt
för alla typer av skärmar. Mindre skärmar, eller skärmar med låg upplösning,
ställer högre krav på de aktiviteter och innehåll som användaren ska hantera el-
ler bekanta sig med. Det viktigaste bör därför lyftas fram tidigt i gränssnittet
[15].

En metod för att arbeta med mobila enheter är mobile first, vilket innebär att ut-
vecklingsprocessen börjar med design och utformning av hur systemet ska se ut
och fungera på mobila enheter. På så sätt ligger fokus på att inkludera det vikti-
gaste först. Därefter byggs mer funktionalitet och innehåll på så att det i slutän-
dan finns en komplett webbplats som fungerar på flera plattformar. Till hjälp
kan en så kallad responsiv design användas, vilket innebär att designen är följ-
sam och anpassar sig efter den skärmstorlek och upplösning som användaren
utnyttjar [15].

2.5.1 Typografi

För presentation av text och data är typografin viktig för tillgängligheten. För-
utom själva språket som används är det också viktigt  att  raderna inte är för
långa, att bokstäverna inte är för stora eller för små och att mellanrummet mel-
lan raderna är tillräckligt stora [16].  En luftig design med genomtänkta ingres-
ser, rubriker och illustrationer är ett stöd för användaren. Det är också viktigt att
tänka på vilket budskap som förmedlas med färg. En ruta innehållande en viss
färg bör alltid innehålla samma typ av budskap. Typografin bör vara en hjälp
och ett stöd för användaren så att denne kan ta till sig informationen på bästa
sätt [13].

Längre texter bör delas in i stycken och avsnitt som avgränsas med tydliga ru-
briker och underrubriker. Bilder gör läsningen mer inbjudande och lättillgäng-
lig, men kan även underlätta för användarens minneskapacitet av textens inne-
håll. Det går också att underlätta läsningen med hjälp av olika typsnitt, inte på
grund av att det finns vissa typsnitt som är bättre än andra, utan för att det finns
typsnitt som används mer och som på så sätt också fler människor känner igen
[13].

På webben är det typsnittet Verdana som är mest använt. Typsnittet passar för
stor såväl som för liten text och gör sig bra för skärmläsning. Andra typsnitt
som också lämpar sig väl för webben är Arial, Georgia och Comic sans. Dessa
typsnitt finns dessutom som standard i de flesta moderna operativsystemen. Det
går även att inte förinstallera något typsnitt. Användaren får då det typsnitt som
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finns installerat i den egna webbläsaren och kan då även ändra typsnitt så att det
blir ett som passar användaren bäst [13].

Vidare är det även lämpligt att göra det möjligt för användaren att själv välja
vilken textstorlek webbplatsen ska ha. Genom att alltid använda relativa mått på
textstorleken i webbplatsens stilmall kan användaren väldigt enkelt justera stor-
leken. Relativa mått kan uttryckas i till exempel procentsatser. Radavståndet bör
även det ställas in med procentsats för att förenkla läsbarheten och varje rad bör
ligga på omkring 55-60 tecken [13].
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3 Metod
Kapitlet  diskuterar  projektets  utvecklingsmetod  och  utvecklingsmiljö.  Vidare
presenterar den tillvägagångssättet och de metoder som använts för konstruk-
tionsarbetet.

3.1 Utvecklingsmiljö

All utveckling kommer ske i en utvecklingsmiljö som är baserad på WAMP-
stacken. Följande miljöer ingår i projektet:

• XAMPP: Programmet sätter upp en lokal server på datorn. Detta behövs
för att kunna skapa databaser och för att använda SQL och PHP.

• PhpStorm: I det här programmet skrivs all kod för backend och admini-
strationsgränssnittet.

• WebStorm: Här skrivs istället all frontend-kod.

• Laravel: Ett ramverk för PHP-utveckling i en MVC-struktur.

• Postman: Programmet har använts för att testa API:et.

• FileZilla: Ett filtransferprogram som använts för att ladda upp demon-
stationsversioner till författarens webbserver via SSH.

• Binero: Författarens webbhotell som används som webbserver, här lig-
ger dessutom databasen som används i demonstrationssyfte.

• Twitter Bootstrap: Ramverk för responsivitet.

• Photoshop: Bildbehandlingsprogram som använts för skapandet av de-
signskisser.

• Draw.io: Webbtjänst som använts för att skapa ER-diagram och flödes-
schema.

3.2 Utvecklingsmetod

Utvecklingen kommer att börja med de bakomliggande strukturerna för att ska-
pa en grund att fortsätta utvecklingen på. Detta behövs eftersom det är dessa
strukturer som kommer användas för att ta fram datan som ska presenteras i det
slutliga resultatet.

På detta sätt blir det en processorienterad utveckling som lägger på fler dimen-
sioner allt eftersom projektarbetet växer.

14



Band Manager – Ett Content Management System för musikbranschaktörer
Hannah Lundberg 2016-06-02

3.2.1 Backend

Det är flera metoder som kommer användas för att skapa komponenterna som
tillsammans bildar projektets backend. I ett första skede kommer en databasde-
sign att utformas efter litteraturen Databasteknik av Thomas Pardon McCarthy
och Tore Risch. När det finns en stabil design kommer denna att implementeras
i PHP-gränssnittet PhpMyAdmin som tillsammans med programmet XAMPP
fungerar som både webbserver och databas för den lokala utvecklingen.

För databasen kommer författaren använda sig av MySQL. När projektet står
klart kommer det att flyttas till författarens konto på webbhotellet Binero, som
därefter agerar server och bistår med databas.

Vidare kommer projektets backend att utvecklas i Laravel. Laravel är ett PHP-
ramverk och MVC. Utvecklingen kommer ske i utvecklingsmiljön PhpStorm
och använda sig av Laravels egen dokumentation.

3.2.2 Frontend

Projektets  frontend  är  uppdelade  på  två  komponenter.  Först  och  främst  det
gränssnitt som kommer att utvecklas i samma miljö som systemets backend –
Laravel med PHP. Utvecklingen kommer ske i utvecklingsmiljön PhpStorm.

Den andra delen kommer bestå av de sidor som skapas genom administratorns
gränssnitt. För projektet kommer dessa sidor bestå av olika artisters hemsidor.
Dessa kommer utvecklas med AngularJS, HTML och CSS i utvecklingsmiljön
WebStorm. Summit Music Management kommer dessutom tillhandahålla pro-
jektet med bild- och textmaterial till artistwebbsidorna.

Till detta avsnitt kommer litteraturen  Node.js, MongoDB and AngularJS Web
Development  av Brad Dayley att användas tillsammans med publicerad doku-
mentation av Laravel.

3.2.3 REST-api

Även projektets REST-api kommer att utvecklas med PHP i Laravel. Det kom-
mer ske i samma utvecklingsmiljö som backenden. Från artist-frontenden som
utvecklas med AngularJS kommer det sedan gå att anropa REST-apiets GET,
POST, DELETE och PUT kommandon med AJAX. API:et kommer testat i pro-
grammet Postman.

3.3 Användbarhet och tillgänglighet

För både användbarhet och tillgänglighet kommer författaren att följa de riktlin-
jer som tagits fram av World Wide Web Consortium och den svenska motsva-
righeten Post- och telestyrelsen. När projektet är genomfört kommer systemet
att testas med hjälp av ett användartest.
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För detta område kommer litteraturen Don't make me think av Steve Krug, Ty-
pografisk handbok av Christer Hellmark samt Tillgängliga webbplatser i prak-
tiken av Helena Englund och Maria Sundin att refereras.

3.3.1 Användartest

För att testa systemets användbarhet kommer de anställda på företaget Summit
Music Management att få prova på att skapa användare, logga in, skapa och
uppdatera artisthemsidor. Testet kommer att utföras på företagets kontor i Mal-
mö och tiden  för  testet  beräknas  vara  ca  20  minuter.  Efter  testet  väntar  en
gruppdiskussion där testpersonerna öppet kan prata om och diskutera systemet,
dess resultat och användbarhet.

Användartestet kommer undersöka följande parametrar:

• Mål: Målet med testerna är att mäta systemets användbarhet i relation
till de funktioner som erbjuds.

• Metod:  Testerna kommer att  utföras på Summit  Music Managements
kontor i Malmö. Deltagarna kommer få en lista på uppgifter att lösa un-
der testtiden.

• Testmiljö: En demonstationsversion av systemet har satts upp på förfat-
tarens webbserver. Härifrån kommer deltagarna ha åtkomst till systemet
och de genererade hemsidorna.

• Mätbara data: Förståelse för navigering och flöde, systemets logik och
ett samlat intryck av systemets användbarhet och resultatet av de gene-
rerade hemsidorna.

3.3.2 Testpersoner

• Carlos Barth – 44 år gammal. Familjefar boende i Rydebäck. Ägare av
Summit Music Management där han planerar och styr konserter, press-
material och bokningar för svenska artister.

• Anna Tenfält – 32 år gammal. Bor med fästmannen Henrik och hans två
barn i  Malmö.  Jobbar som artistmanager på Summit  Music Manage-
ment.

3.3.3 Testuppgifter

1. Logga in

2. Titta på de artister som redan ligger i systemet

3. Skapa ny artist med valfria templates + alla tre tillvalssidor

4. Skapa en till artist med motsatta templates + alla tre tillvalssidor

5. Lägg till nyheter och produkter till webbshoppen

6. Uppdatera valfri information på en eller flera sidor.
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3.3.4 Övriga tester

Utöver  användartesterna  kommer  systemet  och de färdiga  hemsidorna  testas
mot Post- och telestyrelsens webbtest för användbarhet. För responsivitet och
hur väl  systemet fungerar på mobila  plattformar kommer det  testas  på både
smartphones  och  surfplattor.  Källkoden  kommer  dessutom  testas  mot  W3C
standard för HTML och CSS.
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4 Konstruktion
Nedan beskrivs och förklaras det konstruktionsarbete som utförts under projek-
tets  utveckling.  Avsnittet  presenterar även modeller och figurer som använts
som byggstenar i systemets fundament.

4.1 Databas och databasdesign

I ett första skede planerades systemets omfång för att på så sätt kartlägga vilka
olika databaskomponenter som skulle komma att behövas. Systemet planeras ha
ett gränssnitt där användaren kan logga in för att skapa en hemsida för en eller
flera artister. Det ska i systemet finnas färdiga templates att välja mellan för de
sidtyper som finns tillgängliga. Sidtyperna är startsida, biografi, media, turné,
webbshop och kontaktsida. Ett flödesschema över systemet togs fram och går
att se i bilaga 1.

Härefter  påbörjades  designen  av  databasen.  Databastabellerna  skissades  upp
och ett ER-diagram framställdes enligt Illustration 3.

Diagrammet visar fem tabeller;  användare, artist, page_data, artist_page  och
användare_artist  som fungerar som en kopplingstabell mellan användare och
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artist. Tabellerna representeras i diagrammet som gröna entiteter. Kopplingsta-
bellen mellan användare och artist framträder dock på sambandet mellan de två
tabellerna och i deras relation som visar att flera användare kan ha flera artister,
och att flera artister kan ha flera användare.  Sambanden representeras av de
blåa diamanterna. De lila ovalerna visar entiteternas och sambandens attribut.

Användare administrerar artist, och artisten har ett fullständigt deltagande i re-
lation till  användaren. Det betyder att  om det finns en artist måste den vara
kopplad till en eller flera användare. Artisten i sig har en eller flera artist_page.
Artist_page har sedan en svag entitet, det vill säga en entitet som inte kan finnas
utan artist_page. Artist_data har med sitt fullständiga deltagande och svaga enti-
tetstyp en beroendeställning till artist_page och kan bara finnas om det finns en
koppling till en artist_page.

4.2 Databasimplementering och struktur

För att  kunna implementera databasen i  Laravel behövdes utvecklingsmiljön
först och främst hämtas från organisationens hemsida. Genom att följa guiden
som tillhandahålls av Laravel var det enkelt att installera tilläggsprogrammet
Composer och sedan installera Laravel i vald projektmapp genom kommando-
tolken.  Innan  installationen  var  klar  genererades  en  applikationsnyckel  som
krypterar ens sessioner för att skydda användardata [17][18].

När Laravel var installerat och redo för att användas skapades en databas i den
lokala servermiljön XAMPP och PhpMyAdmin. Nästa steg var att öppna pro-
jektmappen och sätta upp databasanslutningen. Detta görs i filen .env som kom-
mer färdig inställd.  Ändringar som gjordes visas med understruken text  och
ställer in databaskopplingen till den lokala servern med root som användare och
inget lösenord:

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=bandmanager
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

För att säkerställa att databaskopplingen fungerade som den ska skapades en
test controller där följande funktion lades in. Routes-filen fick även justeras till
att peka om sidvisningen så att den hämtade datan från test controllern. En tom
array skickades tillbaka som resultat och därefter kunde databastabellerna sättas
upp. Detta görs genom så kallade models som skapas genom kommandotolken
med följande artisanfunktion [19]:

php artisan make:model Name -m

Genom att lägga till -m på slutet av kommandot skapas förutom en model även
en migration. I migration-filen kan sedan databasschemat konfigureras med en
upp-funktion och en ned-funktion.  För projektet  behövs fem databastabeller,
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därför skapades också fem models och fem migrations. I models filerna skapas
automatiskt klasser för varje tabell. Dessa tabeller designas sedan i respektive
migration-fil med hjälp av en blueprint som kan se ut som följer för en använ-
dartabell:

public function up() {
    Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
        $table->increments('id');
        $table->string('username');
        $table->string('password');
        $table->string('role');
        $table->timestamps();
    });
}

Här specificeras vilken datatyp som varje fält ska innehålla, tillsammans med
fältets  namn. Laravel  har  egna hjälp-datatyper  som till  exempel  timestamps,
denna datatyp skapar fält för när raden skapas såväl som uppdateras. När alla
strukturer var klara gjordes en artisan migration som implementerade databasta-
bellerna till den lokala databasen genom kommandotolken. 

php artisan migrate

4.3 API design

Eftersom det är enkelt att komma igång med API-utvecklandet i Laravel påbör-
jades delmomentet med utformningen av en grundfunktionalitet för att kunna
generera testdata  för  bearbetning under projekts  gång.  För  enkelhetens skull
valdes Artist-tabellen som lämplig kandidat för testdata och metoder för GET,
POST, PUT och DELETE togs fram [7][20][21].

Funktionerna testades kontinuerligt med programmet Postman med tillfredsstäl-
lande resultat.  Resultaten levereras i  Laravels Eloquent-format,  vilket  senare
under utvecklingen ska omvandlas till JSON-format så att datan kan tolkas i
frontenden. Den första grundläggande API designen återges i bilaga 2.

4.4 Template mallar i HTML och CSS

För de olika undersidorna togs det fram designmallar i designverktyget Photos-
hop. Varje mall implementerades därefter i HTML och CSS tillsammans med
Twitter Bootstrap för en responsiv design. Mallarna utvecklades i en AngularJS
miljö för att underlätta vidareutvecklingen av frontend-komponenterna av pro-
jektet, men i detta tidiga skede integrerades ingen funktionalitet.

Varje mall tilldelades en egen view och inkluderas i index-filen. Som framgår
av mallarna skulle varje undersida ha två olika mallar att välja mellan. Under
utvecklingen framgick det dock att undersidorna turné, media och webbshop
fungerade bättre med endast en mall.
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För turné-alternativet önskades en interaktiv karta som skulle visa de olika upp-
kommande spelställena.  Vid närmre undersökning framgick  det  dock att  det
skulle bli ett massivt arbete med att få det att fungera. Därför valdes det istället
att låta turné-alternativet endast bestå av en mall med integrering av utvecklar-
API:et från Bands in Town.

Liknande problem uppstod med media-mallarna där ena alternativet bestod av
integrering av ett Instagram-galleri. Dessvärre har Instagram inte något stöd för
inbäddning av profiler, utan endast för enskilda publicerade bilder. För att inte-
grera en Instagram-profil behövdes därför en tredje parts Widget användas, vil-
ket resulterar i problem då systemet inte kan generera en Widget åt användaren.
Därför gjordes valet att utesluta Instagram-galleriet och istället endast möjlig-
göra för ett statiskt galleri. Detta galleriet implementerades med FancyBox för
att ändå ge galleriet en mer interaktiv känsla.

Alla färgval i detta skede är temporära. Dessa val ska i framtiden skötas av an-
vändaren ifrån systemgränssnittet.

4.5 Administrationsgränssnitt

En designskiss av hur administrationsgränssnittet skulle se ut togs först fram:

Eftersom ett enkelt och lättanvänt system önskades ligger en enkel design till
grund för gränssnittet. Med hjälp av Twitter Bootstrap skapades, i Laravel kalla-
de, Blades. Blades styrs av ett masterdokument som läser in de viktigaste kom-
ponenterna, så som metadata, script och stilmallar. Genom att använda Laravels
Blade Templatespråk läses sedan rätt innehåll in på rätt sida genom de uppställ-
da sökvägarna som sätts upp i projektets Routes-fil.

För systemet  utformades en Blade-fil  för att  representera de olika templates
som utformats för frontend-produktionen. Här skapades formulär som skickar
data till en Controller. Varje template har en egen Controller för att underlätta
hanteringen av data.
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När det var möjligt att skicka data till databasen gjordes även Blade-filer för att
kunna hantera datan. En artistöversikt gjordes som visar upp alla artister som
ligger i systemet. Genom att klicka på namnet för en artist skapas en överblick
av vilka sidor som finns på artistens skapade hemsida. Här går det att admini-
strera dessa sidor genom att välja den sida som ska justeras och sedan lägga upp
bilder och redigera texter som tidigare lagts till.

För de artister som valt att använda starttyp 2 finns det även alternativ för att
lägga till nyheter. I detta undersystem finns möjlighet att uppdatera dessa nyhe-
ter. Detsamma gäller för de artister som valt att ha en webbshop. Ett eget sys-
tem för att lägga till och hantera produkter tillkommer här. Båda systemen ser
ut  och fungerar på samma sätt, precis som de i sin tur ser ut som mallarna som
fylls i när en artist först skapas.

I artistöversikten finns även en länk till den webbplats som skapats. Hit skickas
användaren när en ny artistsida är skapad. På så sätt får användaren snabbt till-
gång till den nya hemsidan samtidigt som alternativen för uppdatering av den
samma bara är ett knapptryck bort. Däremot gjordes ett aktivt val av att i dags-
läget inte möjliggöra för användaren att ta bort eller i efterhand ändra en temp-
late typ. Detta då det känns mer relevant att få huvudfunktionaliteten att fungera
så att det finns en stark grund att sedan bygga vidare på.

Det finns även en landningssida för gränssnittet,  dit användaren kommer när
den loggat in i systemet. Här finns kort information om vad användaren kan
göra på webbplatsen, samt två knappar för att snabbt skicka vidare användaren
till de respektive funktionerna systemet erbjuder.

Vid skapandet av login-systemet användes Laravels eget autentiseringssystem.
Systemet skapades genom kommandotolken och följande artisanfunktion [22]:

php artisan make:auth

För att få ett enhetligt utseende ändrades de nyskapade filerna så att de fick
samma design som övriga systemet. Även texterna i filerna ändrades så att det
stod på svenska istället för engelska. Vissa delar togs även bort från filerna, som
exempelvis filen för att återställa lösenord. Detta för att de inte kändes relevanta
för projektets syfte.

Slutligen finns det två menyer för systemet. En som används för att logga in
och ut. Denna ligger i sidans topp. Den andra menyn ligger i systemets vänster-
marginal och innehåller länkar till systemets startsida, artistöversikt och formu-
läret för att skapa en ny webbplats. Designmässigt blev inte resultat som tänkt i
startgroparna och som anges i illustration 12. Däremot blev resultat bättre, enk-
lare och mer funktionellt i den slutliga versionen.
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4.6 Förändrad backend-funktionalitet

För att stödja hanteringen av data fick backend-funktionaliteten vidareutveck-
las. Varje delmoment i skapandet av en artistsida fick en egen funktion för att
hantera inläggningen till databasen. Stegen för att färdigställa en webbplats är:

1. Artistinformation – här läggs generell information om artisten in. Ex-
empelvis hemsideadress och adresser till diverse länkar till sociala me-
dier.

2. Startsidan, Biosida och Kontaktsida– användaren får välja mellan två
olika templates. Beroende på vilken de väljer kommer rätt  formulär
upp för ifyllning och, om det ska finnas, bilduppladdning.

3. Header och footer – användaren får välja mellan två olika templates för
respektive header och footer. Vissa av valen hämtar data direkt från da-
tan från artistinformationen.
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4. Extra tillval – användaren får välja om denne vill lägga till sidor för
media, webbshop och turné. Dessa sidor har bara en layout och går
därför inte att modifiera på fler sätt än i sitt innehåll.

5. Färgval – användaren få välja backgrundsfärg och fontfärg för body,
header och footer.

När dessa åtgärder är gjorda och inlagda i databasen går det att uppdatera och
justera datan. Istället för att gå igenom alla stegen i formuläret igen, så får an-
vändaren välja vilken sida de vill uppdatera. När de är klara tar en uppdate-
ringsfunktion över och ser till att bara data som faktiskt ändrats på uppdateras i
databasen.

I samband med att Laravels egna autentiseringssystem sattes in, slopades även
den egna Users-tabellen. Detta beror på att Laravels eget system fungera direkt
vid installation, och dessutom är anpassat för att användas i just en Laravel in-
stallation. Eftersom tanken med systemet är att det ska användas som enskilda
och kundanpassade installationer lämnades även kopplingen mellan artist och
användare. Det betyder att en artist inte är bunden till  en enskild användare,
utan alla användare i installationen kan se vilka artister som finns. För att bättre
hålla koll på vem på företaget som jobbat med hemsidorna, skrivs istället an-
vändarnamnet ut i artistöversikten under rubriken ”Uppdaterad av”.

Även en omstrukturering av databastabellerna gjordes för att underlätta hante-
ringen och bearbetningen av datan. Exempelvis lades färgelementen över på ar-
tisttabellen istället för att ligga under tabellen Artist Page. Illustration 8 visar
hur databasstrukturen ser ut efter implementering i Laravel och de justeringar
som gjorts av tabellerna:
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En viktig del av utvecklingen låg i de Helpers-klasserna som sattes upp. Hel-
pers är globala hjälpklasser som kan användas för vilket ändamål som helst. La-
ravel kommer förinstallerat med en rad klasser men det går även att utveckla
egna [23]. För projektet utvecklades fyra egna klasser:

• photoLoad – funktion för att hantera uppladdningen av bilder.

• dataLoad – funktion som loopar igenom datan i Page Data-tabellens fält
data_field_value.

• DataLoadArray – funktion som fungerar i princip som dataLoad, med
undantaget att den hanterar json encodade arrayer för webbshoppen och
artistnyheter vars data sparas med samma namn i Page Data-tabellens
fält data_field_name.

• userLoad – funktion som lägger användardata i en array som är indexe-
rad på användar-id så att datan blir lättillgänglig.

De  tre  sista  helper-klasserna  används  för  att  förstärka  funktionaliteten  av
API:et. Parallellt med arbetet av frontend-utvecklingen i AngularJS utvecklades
API:et med ytterligare funktionalitet. Genom att se vilken data som skulle be-
hövas i de olika frontend templaten skapades funktioner som motsvarade just
det som eftersöktes. Funktionerna samlas i samma Controller för att skapa ett
lätthanterligt system. Testning av funktionerna gjordes i Postman tills de uppvi-
sade ett korrekt resultat och kunde implementeras i frontenden.

4.7 Frontend-utveckling i AngularJS

Eftersom själva HTML-grunden redan var färdigutvecklad saknades bara den
dynamiska datans om skulle fylla de tomma sidorna. I en Controller-fil upprät-
tades API:anropen som kontrollerar att det är rätt template data som tas emot så
att datan kan implementeras på rätt ställe i rätt template.

För att underlätta API:anropen utvecklades en funktion som sammanställer en
hel del av funktionaliteten från AngularJS AJAX-anrop i ett behändigt format.
Exempel inkluderar den automatiskt API:ets URL vilket gör att denna inte be-
hövs specificeras vid varje anrop. Den huvudsakliga poängen med funktionen
är att förenkla arbetet med API:anropen.

De största problemen som uppstod under arbetets gång var att det på grund av
säkerhetsskäl inte gick att lägga till inbäddningar i AngularJS om sidorna datan
hämtades ifrån inte först hade blivit vitlistade i scriptet. Ett annat problem var
att texten som sparats i databasen via texteditorn CK Editor inte kunde läsas ut
som den skulle.  Istället  för  att  skrivas  ut  som formaterad  text,  skrevs  även
HTML-koden med för formateringen. Detta problem löstes genom att lägga till
ett script i headern och en modul i AngularJS-modulen. Värdet fick sedan skri-
vas ut med hjälp av en data-ng-bind-html på elementet istället för inom dubbla
{-} som annars är standard för dataskrivning i AngularJS.
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Den största utmaningen låg i att sätta upp stöd för dynamisk CSS. AngularJS
har stöd för detta genom sin data-ng-style men eftersom detta är ett helt nytt sätt
att arbeta på tog det tid innan det blev ett korrekt resultat. När väl biten med den
dynamiska bakgrundsbilden på startsidan fungerade som det skulle, gick reste-
rande bitar betydligt lättare att lösa. Exempelvis utformades en funktion för att
se vilken fontfärg som användaren specificerat. Med hjälp av denna färg gjor-
des sedan en matematisk uträkning med hexadecimal för att invertera färgen
och således kunna använda denna som hoverfärg vid menyer och länkar i hea-
der och footer. 

4.7.1 Tillgänglighet och webbanvändbarhet

Under hela arbetets gång har fokus legat på att gränssnitten ska vara enkla i sin
design och lätta att använda. Många andra CMS känns så överbelamrade med
menyer, plugins, widgets och olika tillval. Tanken med projektet var att skala
bort allt det överflödiga och bara satsa på funktionalitet. För att få en ren design
som fortfarande är användbar och tillgänglig på flera plattformar implementera-
des därför Twitter Bootstrap som en tom mall för både backend och frontend.

Bilder och inbäddningar fick dynamiska mått och en del element valdes att inte
inkluderas för de mindre skärmupplösningarna. Allt innehåll ligger i kolumner
och ska på så vis inte kunna generera för långa texter. Det finns inga satta typ-
snitt i stilmallen. Detta lämnas till användaren, såväl den som agerar som admi-
nistrator som för användaren som sedan besöker den genererade hemsidan.

Administrationsgränssnittets färger är svart och vitt, med ett par färgklickar för
knapparna inne i systemet. Färgerna valdes för sin enkelhets skull och för att de
skapar en stilren känsla. För de genererade hemsidorna är det däremot admini-
stratorns som bestämmer vilka färger de olika delarna ska ha. Detta för att det
ska gå att individualisera de olika artisternas hemsidor efter egna önskemål och
preferenser.

Vidare har båda plattformarna utformats med gängse standarder och konventio-
ner i åtanke. Logotyper har placerats på de vanligaste förekommande ställena
på webbplatsen, navigering ser ut och fungerar som användare är vana vid att
de ska göra och HTML och CSS har använts på ett godkänt och korrekt sätt.

Det har däremot inte implementerats något stöd för skärmläsare eller tangent-
bordsnavigering. För administrationsgränssnittet är dessa anpassningar inte re-
levanta eftersom ingen som arbetar på Summit Music Management har behov
för dem. För de skapade hemsidorna kan det däremot göras mer för att underlät-
ta tillgänglighet. Texten går att zooma för att lättare kunna läsa den, men en del
av designelementen går då förlorade.
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5 Resultat
Kapitel 5 redovisar resultatet av utvecklingen och utvärderingen av slutproduk-
ten som utvärderats genom bland annat användartest.

5.1 Backend och databas

För backenden sattes det upp mål om ett gediget system utvecklat i Laravel till-
sammans  med  PHP,  HTML  och  CSS.  Systemet  skulle  även  tillämpa  en
MySQL-databas. Detta system är utvecklat efter Laravels standard och använ-
der därför migrations och Eloquent för att sköta databasen, till skillnad från tra-
ditionell SQL.

All data lagras däremot fortfarande i en MySQL-databas och uppfyller på så vis
den uppsatta målbilden. Vidare ligger det ett genomarbetat REST-api i backen-
den som sköter kommunikationen och dataflödet till de genererade webbplat-
serna.

5.2 Administrationsgränssnitt

Administrationsgränssnittets huvudsyfte låg i att i sin roll som CMS vara lättan-
vänt och användbart. Fokus har legat på skalbarhet för att fram den mest rele-
vanta och nödvändiga funktionaliteten. Detta mål anses vara uppnått, med stor
hjälp av Twitter Bootstrap som dessutom gjort det möjligt att använda gräns-
snittet direkt i användarens smartphone.

Gränssnittet  gör  det  möjlig  för  användaren  att  logga  in,  skapa  och  hantera
webbplatser samt att lägga till och uppdatera nyheter såväl som varor i webbs-
hoppen.

5.3 Genererade webbplatser

Webbplatserna som skapas består av en rad olika färdiga templates utvecklade i
AngularJS tillsammans med HTML och CSS. En Controller sköter kommunika-
tionen med API:et i backenden och ser till att rätt data hamnar på rätt ställe, i
rätt template och för rätt artist.

Webbplatserna är responsiva och går att använda på datorer såväl som på mobi-
la plattformar. Gränssnitten är därför också både användbara och tillgängliga.
En nackdel är dock att webbplatserna hämtas från API:et,  vilket ger en lång
laddningstid.  Under  tiden  webbsidan  laddas,  går  det  att  se  AngularJS-kod i
bland annat webbplatsens titel. Detta är inte optimalt.
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5.4 Testutvärdering

Användartestet utfördes den 24 maj 2016, på Summit Music Managements kon-
tor i centrala Malmö. Medverkande vid testet var Carlos Barth och Anna Ten-
fält.  Testet  påbörjades med en genomgång av själv projektidén för att  ge en
större förståelse för tanken bakom projektet och vilket syfte dess funktionalitet
fyller.

Därefter gavs en kort introduktion till  systemets administrationsgränssnitt för
att visa på vilka delar som fanns representerade och vart de hittar grundläggan-
de information som exempelvis  URL till  den skapade hemsidan. Sedan fick
Carlos och Anna fria tyglar för att känna och klämma på systemet, vilket från
gick den initiala planen med testuppgifter. Väl på plats var den här metoden mer
logisk och naturlig än den planerade.

När de kände sig klara studerades deras genererade hemsida.  Avslutningsvis
hölls  en gruppdiskussion där det  samtalades om funktionalitet,  användbarhet
och förbättringsmöjligheter.

5.4.1 Användartestets resultat

Både Anna och Carlos tycker att administrationsgränssnittet är överskådligt och
lätt att använda. De menar att allt det som behövs finns där och att de i relation
till funktionaliteten inte saknar någon speciell funktion. Vidare menar de att det-
ta är en positiv sak då de tidigare använt WordPress men slutade med det efter-
som det var så många olika delar och funktioner i systemet att det kändes över-
mäktigt att hålla reda på alla.

Carlos säger flera gånger att han tycker att det är ett superbra system som är
väldigt funktionellt. Han menar att han som artistmanager vill ha ett lätt sätt att
hantera  sina  artisters  informationsflöden.  För  honom har  därför  arbetet  med
hemsidor åt artisterna ofta hamnat längre ner på prioriteringslistan, speciellt då
en del av dessa sköter sina själva och aldrig riktigt blir klara. Därför menar han
att systemet kan vara en tillgång till företaget eftersom de enkelt kan uppdatera
informationen själva, på samma sätt som de sköter artisternas sociala medier.

Anna menar dessutom att de har artister som inte har en färdig hemsida och att
de inte har haft tid till att få dessa färdiga. Med ett sådant här system skulle de
däremot vara lätt att få upp en, till en början, temporär lösning för att åtminsto-
ne finnas representerade på en hemsida. Carlos instämmer och menar att han
även ser stora fördelar med att alla artisthemsidorna har en liknande grafisk pro-
fil.

Båda visar även stor tillfredsställelse över hur simpelt och snabbt det gick att
skapa en ny hemsida, och hur lite medel och tid de skulle behöva lägga själva
för att få en visuellt tilltalande webbplats åt en artist. Både Anna och Carlos me-
nar däremot att de saknar möjligheten till att integrera flöden från sociala medi-
er. De skulle vilja se att det gick att lägga in sina Instagram- och Facebook-kon-
ton för att på så sätt få en mer levande och dynamisk webbplats som uppdateras
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oftare än de statiska texterna kanske skulle göras. Anna menar även att det skul-
le behövas fler mallar att välja mellan, men att det räcker med omkring fyra
stycken för att kunna skapa en större variation av webbplatser.

Carlos avslutar med att säga att han ser stor potential i systemet och menar att
det är en väldigt funktionell tjänst som han kan se att de skulle behöva på före-
taget. Både Carlos och Anna säger dock att det passar bättre för de mindre artis-
terna som inte redan har en etablerad hemsida. Att exempelvis lägga in Mando
Diao, som redan har en webbplats med implementerad webbshop och admini-
strationssystem för uppdatering av bilder och presstext, i systemet finns det ing-
et syfte med.

5.4.2 Post- och telestyrelsen

Som ett mått på hur väl lösningen implementerar användbara och tillgängliga
webbplatser har den även testats mot Post- och telestyrelsens användartest. Tes-
ter mäter hur väl webbplatsen möter deras uppsatta webbriktlinjer. Testet består
av en rad frågor om olika komponenter på webbplatsen. I detta test uppnås ett
resultat på 64 %, där det generella snittet ligger på 58 %. Testresultatet redovi-
sas i tabell 1.

Testresultat från Post- och telestyrelsen

Godkänt Bör förbättras Måste förbättras

Funktion  Undvik CAPTCHA
 Anpassa till små skärmar
 Rubriker med h1-h4
 Zooma
 Konsekvent navigation, 
struktur och utformning

Gränssnitt  Tydliga ledtexter i 
formulär

 Tillräckligt stora
klickbara ytor
Tydliga 
kontraster

Innehåll  Tydliga informativa 
rubriker
 Tydliga länkar

 Begripligt språk
 Hjälp i e-tjänster
 Fokus vid 
tangentbordsnavig
ation

 Ljud, bild och
film för att 
komplettera text
 Lyft det 
viktigaste
 Tillgänglig 
kontaktinfo

Tabell 1: Resultat av Post- och telestyrelsens användbarhetstest

Många av de parametrar som ligger under förbättringskolumnerna hamnar dock
utanför projektets ramar. Det blir i slutänden kundens ansvar att se till att det
finns tydliga kontraster och begripliga texter på den genererade webbplatsen.
Detsamma gäller att lyfta fram den viktigaste informationen tillsammans med
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kontaktuppgifter. Möjligheterna för detta finns i administrationsgränssnittet och
kan implementeras utan större bekymmer.

Fokus vid tangentbordsnavigering fungerar bra på alla punkter utom för Spoti-
fyspelaren. Det betyder alltså att all annan funktionalitet går att nå genom tan-
gentbordet,  så  som att  lägga  till  varor  i  varukorgen,  godkänna  ett  köp och
bläddra i mediegalleriet. Detta tillsammans med att lägga in ljud, bild och film
för att komplettera texterna på, de genererade webbplatserna, är dessvärre svå-
rare att implementera med ett sådant här dynamiskt webbplatsinnehåll.

5.4.3 Övriga tester

Webbplatserna  har  kontinuerligt  testats  i  flera  webbläsare  och skärmupplös-
ningar. Med hjälp av Twitter Bootstrap och några mindre egna media queries
går  det  därför  att  använda  administrationsgränssnittet  till  och  med  på  en
smartphone, det betyder att kunden kan skapa en artisthemsida även om det inte
finns en dator i närheten.

Hemsidorna som skapas har även de en responsiv design som fungerar både på
smartphones och surfplattor. Under testningen för smartphones upptäcktes dock
att menyn inte kollapsar, utan fortsätter att vara utskriven som vanligt. Därför
blir de klickbara ytorna inte lika effektiva som de bör vara. Om detta beror på
upplösningen hos den smartphone som användes för tester eller inte är oklart
eftersom det inte funnits möjlighet att  testa på fler  smartphones i  dagsläget.
Båda webbplatserna har testats med Oneplus2 Android-version 5.1.1, Samsung
Galaxy Tab Android-version 5.0.2, Chrome version 50.0.2661.102m och Fire-
fox version 46.0.1.

De båda egenskapade stilmallarna för respektive webbplats valideras korrekt
som  CSS  3.  Alla  sidor  som  genereras  i  frontenden  valideras  som  korrekt
HTML5. Denna kontroll måste göras genom URI då det annars blir fel eftersom
header-filen endast läses in som en master-fil och därför bara finns med när
webbplatsen besöks Filerna för backenden går däremot inte att validera då La-
ravels Blade-format inte stöds av W3C:s validatortjänst.
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6 Diskussion
Nedan diskuteras  konstruktionen och  resultatet  av  utvecklingen.  Vidare  förs
även ett resonemang om förbättrings- och utvecklingsmöjligheter för framtida
arbete och studier.

6.1 Utvärdering av slutprodukten

Projektets slutliga version av systemet fungerar väl och användartesterna visar
att systemet även fyller ett behov på marknaden. Även då användartesterna vi-
sade ett positivt resultat och att testpersonerna ansåg att systemet är funktionellt
tilltalande och välfungerande, så saknas en del parametrar för att det ska gå att
implementera systemet i en verksamhet.

6.1.1 Domän, DNS och rättigheter

För att kunna skapa genererade hemsidor åt sina artister behövs en del förarbete
för att systemet ska kunna fungera som planerat. Exempelvis behövs domäner
till de enskilda artisternas webbplatser, något som inte kan autogenereras inifrån
systemet, tillsammans med en ompekning av DNS. Det betyder att artisterna
själva måste införskaffa en domän och att den som sätter upp installationen av
systemet sedan får rättigheter till att kommunicera med webbhotellen så att det
går att skicka den skapade datan till rätt domän.

Genom att låta varje artist äga sin egen domän går det även att låta artisten be-
hålla rättigheterna till sitt namn. Skulle en artist senare välja att inte represente-
ras av företaget som använder systemet, uppstår därför heller inga problem med
överförandet av ägarskap av domänen. På så vis frångår parterna även de etiska
dilemman som kan uppstå i samarbete mellan olika parter i relation till känslig
data och information. Detsamma gäller för det publicerade materialet.

Eftersom artisten själv har valt att ingå samarbete med företaget som företräder
den, så ligger ansvaret på dessa båda att det finns rättigheter för materialet som
publiceras. Det kommer inte finnas något på webbplatserna som uttryckligen
visar att dessa rättigheter finns, vilket beror på att webbplatserna inte skapas i
form av exempelvis fanpage, utan ska representera artisten i sig. De skapade
webbplatserna kommer därför utformas som att det är artisten själv som skapat
webbplatsen, och inte som att det är utvecklade av någon annan.

6.1.2 Säkerhet och etiska aspekter

För att kunna demonstrera systemet och hur det fungerar finns det idag en ver-
sion av systemet på det egna webbhotellet. För att registrera en användare be-
hövs endast kännedom om adressen som systemet ligger på, det vill säga att
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vem som helst i dagsläget kan skapa en användare och logga in. Detta är allt an-
nat än optimalt och utgör en stor säkerhetsrisk.

När systemet ska implementeras hos en kund är det därför tänkt att varje instans
av systemet fungerar som en enskild installation. Det skulle innebära att en ko-
pia av systemet installeras hos varje kund, och att det på så sätt blir ett slutet
system hos varje kund. Vid installationen skapas även en användare av admini-
stratörs karaktär som sedan kommer vara den enda som kan lägga till nya an-
vändare. Denna administratör får därmed större befogenheter än övriga använ-
dare och den registreringsfunktion som finns i dag försvinner då den endast va-
rit med i demonstationssyfte.

Ett annat säkerhetsproblem ligger i användningen av AngularJS för frontenden.
Genom att ha API-adresserna fullt synliga i källkoden är det möjligt för utom-
stående att manipulera Javascriptet och på så sätt få tillgång till känslig infor-
mation från databasen. Bästa lösningen för problemet är att implementera även
frontenden i Laravel-miljön och skapa ett slutet system där script och API-ad-
resser inte kan kommas åt utifrån.

Med ett administratörsbaserat registrerings- och inloggningssystem tillsammans
med en säkrare frontend, löses även det etiska dilemmat om säkerhetskänsliga
uppgifter som tidigare varit ett problem på Summit Music Management. Istället
för att hålla reda på flera olika säkerhetskänsliga uppgifter till webbhotell och
CMS-system behöver de anställda endast komma ihåg sin egen inloggningsin-
formation till systemet. Ifall någon anställd skulle lämna verksamheten kan ad-
ministratören enkelt och snabbt ta bort den anställde från systemet och på så
sätt säkerställa att denne inte kan få fortsatt tillgång till systemet och den känsli-
ga information som lagras däri.

6.1.3 Webbshop

Webbshoppen behöver integrera flera olika parametrar som inte tagits med i
projektets  omfång.  Exempelvis  behövs det  sättas  upp ett  betalsystem för att
kunna göra verkliga beställningar och köp. Dessa system kommer med största
säkerhet att skilja sig mellan företagen, där en del använder Paypal medan and-
ra kanske använder Klarnas betaltjänster. Denna implementation får därför an-
passas efter varje aktuellt företag för att bättre passa den egna situationen.

Vidare behövs det även tas i beräkning att inte alla sköter försäljningen av mer-
chandise själva. Precis som Summit Music Management finns det fler företag
som använder utomstående system som självständigt sköter dessa delar. Därför
bör det finnas fler alternativ för webbshoppen än det som finns implementerat
idag.

6.2 Utvecklingsmöjligheter

Det finns otaliga möjlighet för vidareutveckling av systemet. Många av dessa
delar är viktiga att få med, som exempelvis metadata. I den nuvarande versio-
nen finns det inget stöd för att lägga in egen metadata på webbplatserna. Detta
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kan bidra till  sämre möjlighet för sökmotoroptimering vilket i förlängningen
kan visa sig ha stora negativa konsekvenser för kunden. Lösningen är dock rela-
tiv simpel, och går ut på att låta användaren själv fylla i den sortens information
i ett eget steg i skapandeformuläret. Det går då också att i efterhand justera den-
na data och på så sätt har användaren full kontroll över även denna bit.

Användartesterna på Summit Music Management visar även att det finns ett be-
hov av fler templates. Detta håller jag med om eftersom det med endast två oli-
ka mallar blir ett smalt utrymme för kreativitet och form. Det vore även bra om
det fanns möjlighet att välja bort en del av sidorna, till exempel att det går att
välja bort Footer eller kontakt-sidan.

En annan funktionalitet som saknas är möjligheten att ta bort en enskild sida i
efterhand, det vore även bra om det gick att välja om template i ett senare ske-
de. Däremot ser jag inget behov av att kunna ta bort en hel webbplats direkt i
gränssnittet. Med tanke på att det är artisten som äger både domän och material
som slutligen hamnar på webbplatsen, känns det inte etiskt rätt att en anställd på
det aktuella företaget ska kunna ta bort innehållet. Skulle samarbetet avslutas är
det mer rimligt att det finns en avtalad tid, om säg 30 dagar, som artisten har till
sitt förfogande för att se till att webbplatsen och dess innehåll flyttas ifrån syste-
met till en annan valfri lösning.

Vidare visade användartesterna att det fanns ett behov av fler integrationer med
sociala medier, då särskilt Facebook och Instagram. Under arbetets gång för-
sökte en integration med dessa göras men med ett misslyckats resultat. Detta är
dock en fråga som kan undersökas vidare och djupare för att kunna möta kun-
dens efterfrågan. Under testet visar det sig också att det inte går att lägga till en
enskild spellista från Spotify, utan endast en artist. Detta bör också vidareut-
vecklas så att det går att ha antingen eller, eller både och om det så önskas.

Som nämnts tidigare i avsnittet bör ett bättre inloggnings- och registreringssys-
tem utvecklas. Dels för att säkra systemet ytterligare, men även för att göra det
möjligt för företaget att själv administrera vem som har åtkomst till systemet
och dess innehåll. Här borde därför funktionalitet för att ta bort en användare
implementeras, tillsammans med möjligheter för att återställa lösenord och an-
nan inloggningsinformation som inte bör hamna i utomståendes ägo.

6.3 Avslutande ord

Arbetet har visat att det finns ett behov hos musikbranschaktör som systemet
kan tillfredsställa. En fullständig match skulle däremot innebära en del merar-
bete för att bättre säkerställa användningen av systemet samt de etiska aspekter-
na som faller inom ramen för användandet.

Det har även visat sig att systemet skulle lämpa sig bäst för aktörer som arbetar
med artister som inte redan har en befintlig webbplats och för artister som inte
har behov av att mer komplexa funktionaliteter finns implementerade.
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Förutom de säkerhetsmässiga vinsterna som går att hämta genom att flytta över
frontenden till Laravel, skulle det även vara att föredra för att på så sätt klippa
bort  den  långa  laddningstiden  som finns  när  användarna  besöker  artisternas
webbplatser. Även då det inte framgick några frågetecken kring detta vid an-
vändartestet känns det som det bästa sättet att hantera problematiken på.

Avslutningsvis kan sägas att systemet utvecklades mot de mål som sattes upp
vid projektets början och har sedan utvecklats väl för att matcha dessa. Resulta-
tet visar att det går att implementera många skilda teknologier för att åstadkom-
ma ett önskvärt och användbart system som kan tilltala mer än endast en kund-
grupp.
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Bilaga 1 Flödesschema
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Bilaga 2 Kodexempel API
public function index()
{
    $get_artist = Artist::all();
    foreach($get_artist as $artist){
        print_r($artist);
        echo '<br><br>';
    }
}

public function store(Request $request)
{
    $artist = new Artist();
    $artist->name       = $request->input('name');
    $artist->instagram  = $request->input('instagram');
    $artist->facebook   = $request->input('facebook');
    $artist->spotify    = $request->input('spotify');
    $artist->save();
}

public function show($id)
{
    $single_artist = Artist::findOrFail($id);
    print_r($single_artist);
}

public function update(Request $request, $id)
{
    $artist = Artist::find($id);
    $artist->name       = $request->input('name');
    $artist->instagram  = $request->input('instagram');
    $artist->facebook   = $request->input('facebook');
    $artist->spotify    = $request->input('spotify');
    $artist->save();
}

public function destroy($id)
{
    $artist = Artist::find($id);
    $artist->delete();
}
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Bilaga 3 Användartest
Här  redovisas  de  anteckningar  som togs  under  användartesterna  på  Summit
Music Management.

Carlos: Jag kan skapa en sida snabbt, detta är verkligen funktionellt.

Tillsammans sitter Carlos och Anna och bekantar sig med systemet. De väljer
att skapa en ny artist och går igenom formuläret steg för steg. De väljer templa-
tes lite på måfå och pratar om de olika alternativen sinsemellan. När de är klara
klickar Carlos på länken till den nyskapade webbplatsen.

Anna: Du har alltså precis skapat en hel hemsida så snabbt!! Så coolt!

Carlos och Anna klickar runt på webbplatsen och väljer att gå in och uppdatera
länken till Spotify. Carlos försöker lägga till en länk till en spellista istället för
en artist, vilket inte går bra. Han väljer till slut att använda länken som ligger
som förslag under input-rutan. Anna kommenterar kort att det vore bra om det
gick att lägga till en spellista med så att det går att styra vilka låtar som visas.
Carlos uppdaterar sedan ett par saker till innan han känner sig nöjd.

Carlos: Där här är kanon. Det saknar lite sociala medier men jag tycker det är
superbra ändå. Väldigt funktionellt. Som affärsman vill jag ha ett lätt sätt att ha
tillgång till och kunna hantera informationsflödet. Det fanns inte många olika
mallar att välja mellan men jag kan se en vinst med att ett management har en
gemensam grafisk profil för sina artister. Det vi är intresserade av är 1. News 2.
Tour 3. Bilder så det är prio.

Anna: Ja, och sociala medier. Vi använder oss väldigt mycket av det i vårt arbe-
te och det hade varit bra om det gick att integrera fler. Det hade varit bra om det
fanns i alla fall stöd för Facebook och Instagram, och att uppdateringar från
dem syns på hemsidan med.

Till exempel Instagram som vi använder mycket för olika tävlingar. Det skulle
vara bra om det gick att lägga till att det hämtar på hashtags med, och inte bara
artistflödet. Då skulle vi kunna ha en kampanj under en månad och välja att
bara visa hashtags för kampanjen och sen enkelt själva byta tillbaka när kam-
panjen var slut.

Sen skulle det vara bra med fler alternativ för design, men det behöver inte vara
obegränsat heller. Ca fyra olika mallar hade fungerat bra. Då kan man variera
hemsidorna mer. Man kanske också hade kunnat välja bort något med.

Carlos: Det kan bli jobbigt att sköta webbshoppen så här själv. Vi har en utom-
stående partner som sköter vår ena webbshop, och det är helt separerat från vår
verksamhet.

Anna:  Ja, vi har ingenting med den att göra, utan får typ rapporten om hur
mycket det sålt bara. Och de flesta artister har liknande system idag.

39



Band Manager – Ett Content Management System för musikbranschaktörer
Hannah Lundberg 2016-06-02

Carlos: Precis, det kan vara bra om man kan ha som alternativ att länka till den
webbshoppen istället för att göra en ny. Det blir så mycket jobb med att koppla
på Paypal och distribution, men för en liten artist som säljer själv är det ju ka-
non att det finns som alternativ. Och det är ju coolt att man kan visa produkter
från andra av ens artister.

Hannah: Min tanke med systemet är att det ska vara skalbart med endast den
absolut mest nödvändiga funktionaliteten, hur tycker ni att den lever upp till
det?

Carlos: Det gör den absolut. Detta är jättebra, A+! Hur mycket kostar det? Jag
skulle kunna använda detta för de mindre artisterna eller för artister som inte
har någon hemsida än. Är man inte Daft Punk behöver man inte en hemsida
som Daft Punk, det här räcker mer än väl. Vi vill bara att det ska finnas en an-
nan sida än Facebook som man kan komma till. Lägger man lite mer tid och
omsorg på bilder och text man lägger upp blir det ju jättebra resultat.

Anna: Håller med, men det hade ju varit bra om man kunde ha det på alla artis-
ter även om de redan har en hemsida. Skulle det gå att lägga in dem i systemet
och sen uppdatera ändå?

Hannah: Ja, det ska inte vara några bekymmer. Det kommer ta en del förarbete
för att anpassa deras hemsida till att matcha systemet men det är fullt möjligt.

Carlos: Great! Jag gillar verkligen detta. Bra jobbat!

Anna: Ja, verkligen superbra jobbat!
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