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Sammanfattning
Det här projektet har inneburit att skapa en webbapplikation för företag som vill 
kunna inhämta information från kund i form av kreativa briefs på ett smidigt 
sätt  innan ett  projekt  initieras.  Denna  webbapplikation  har  skapats  eftersom 
företaget Nuadesign behövde ett bättre sätt att hantera inhämtad information. På 
grund av projektets storlek, samt tidsbegränsningar, så har avgränsningar varit 
tvungen  att  göras.  Under  projektets  gång  så  har  saker  som  användbarhet, 
tillgänglighet och laddningstider tagits i beräkning. 

Nyckelord: projekt, Kreativ brief
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Abstract
This project has been about the creation of a web application for companies 
wanting to collect information in the shape of creative briefs from clients in an 
easy way, before initiating a project. This application has been created because 
the  company  Nuadesign  needed  a  better  way  of  organising  retrieved 
information. Because of the size of the project, and time constraints, some cuts 
have needed to be made, they included such things as messages between users, 
import  of  default  briefs,  etc.  During the  project,  things such as  availability, 
accessibility and load times, has been taken into consideration.

Keywords: Project, Creative Brief
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Terminologi

CRM Customer Relationship Management. Ett sätt 
att  hantera  ett  företags  interaktioner  med 
nuvarande och framtida kunder. [1]

Responsive design Responsive  design  är  ett  sätt  att  bygga 
hemsida på som gör att webbplatsen anpassar 
sitt utseende utefter vilken enhet den visas på. 
[2]

Jquery UI En  samling  av  GUI  Widgets,  animerade 
effekter  och  teman  som  är  implementerade 
med jQuery, CSS och HTML. [3]

Ajax Asynchronous JavaScript och XML. En 
mängd tekniker som används för att bygga 
applikationer med bättre interaktivitet. Ajax 
kan skicka och ta emot information i 
bakgrunden. [4]
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1 Inledning
Det här projektet handlar om att effektivisera insamlingen av information från 
kunder. Webbyråer behöver hela tiden samla in information för att kunna göra 
ett så bra jobb som möjligt, problemet är att det inte finns ett lätt sätt att göra 
det här på. Därför kommer jag att utveckla en webbapplikation för det företag, 
Nuadesign, som jag idag jobbar på. 

Tanken är att  det ska bli  effektivt och lätt  för Nuadesign att  kunna inhämta 
information. Idag används istället telefonsamtal, spridda anteckningar och olika 
dokument som underlag, något som lätt kan bli svårt att hålla reda på. Genom 
att utveckla en applikation så kommer information istället att vara samlat på ett 
och samma ställe, och det kommer även att vara lätt att i efterhand gå in och 
ändra, eller lägga till ny information.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Nuadesign har årligen flertalet nya klienter som behöver hemsidor och för att 
företaget ska kunna göra ett bra jobb så krävs det att en kreativ brief inhämtas 
från kunden. För att få fram de här svaren så måste ett antal frågor ställas till 
kunden. 

Nuadesign har i nuläget ingen ordentlig metod för detta utan har använt sig av 
både  möten  och  spridda  dokument,  vilket  har  lett  till  viss  information  har 
missats  eller  att  det  har  tagit  en  massa  tid  och  energi  att  samla  ihop 
informationen.  Dessutom  finns  det  ett  behov  av  att  samla  alla  klienters 
information på samma ställe, och inte enbart en klients all information. 

1.2 Övergripande syfte

Projektets övergripande syfte är att skapa en webbapplikation som underlättar 
det  insamlingen av information från kund. Applikationens syfte är  också  att 
företag ska kunna få en överblick över de projekt som är skapade, samt vilka 
kunder  som  är  kopplade  till  dessa.  Syftet  är  att  skapa  en  användarvänlig 
webbapplikation  som lätt  kan  användas  av de anställda  på Nuadesign,  samt 
Nuadesigns olika klienter.  

1.3 Företagsinformation

Företaget  heter  Nuadesign  (‘Nua'  är  Irländska  och betyder  ‘Ny’)  och  är  ett 
mindre  företag  i  Galway  på  västkusten  av  Irland  som  jobbar  med 
webbutveckling.  Nuadesign  har  olika  typer  av  klienter,  allt  från  mindre 
broschyr-webbplatser  till  större  B2B-  och  B2C-hemsidor  och  grafiska  jobb, 
såsom att skapa nyhetsbrev och grafik för annonsering. Företaget jobbar med 

1



Sassa – En webbapplikation för kreativa briefs
Ellinor Bergman 2016-05-31

några  av  de  största  aktörerna  på  Irland,  såsom  Guinness  webstore,  Trinity 
College Dublin, NUI Galway och Harvey Norman.

Fokuset  ligger  på  plattformen  Magento,  men  det  skapas  även  mindre 
webbplatser i Wordpress och kunder sträcker sig från små enskilda företag till 
större företag som Harvey Norman, som omsätter miljoner varje år.

1.4 Avgränsningar

Eftersom  projektet  är  tidsbegränsat  så  kommer  vissa  avgränsningar  tvingas 
göras.  Först  och  främst  så  kommer  webbapplikationen  enbart  hantera 
funktionalitet  kring  kreativa  briefs,  och  kommer  inte  att  vara  ett  fullfjädrat 
projekthanteringssystem  med  att  göra-listor,  etc.  Detta  är  dock  något  som 
kommer  att  vidareutvecklas  allt  eftersom.  Utöver  det  så  kommer  följande 
avgränsningar att göras:

1.4.1 Glömt Lösenord

Att  användare  glömmer  lösenordet  på  hemsidor  är  vanligt  förekommande, 
därför krävs det att möjligheten att återställa lösenord finns. Detta sker oftast 
genom att användaren får fylla i  sin mailadress,  och så skickas ett mail  där 
användaren tas till en länk för att ändra lösenordet. Detta är dock något som jag 
har valt att inte implementera i nuläget eftersom det inte finns tid till det.

1.4.2 Standard-briefs

Nuadesign  kommer  kunna  skapa  projekt  och  sedan  i  dessa  projekt  skapa 
kreativa briefs. I dessa kreativa briefs kommer Nuadesign att kunna lägga till 
frågor till klienten. En bra funktion hade varit att användaren kunde importera 
standard-briefs, för olika typer av projekt, istället för att hela tiden skapa en helt 
ny, blank, brief. Är det många snarlika frågor som ska ställas olika kunder så är  
det tidskrävande att skapa nya briefs. För att ta det ytterligare ett steg så hade 
det varit bra om det hade gått att kopiera briefs, om man tycker att man har 
skapat ett som är bra som man vill återanvända. 

1.4.3 URL och rättigheter

Applikationen kommer att  använda sig av GET på flera  olika ställen för att 
komma åt att till exempel visa projekt, användare och briefs. Detta kommer att 
dyka upp i URL:n och ID:t kommer att visas. Det kommer därför att göra det 
väldigt lätt när det kommer till att visa andra användare, och projekt som tillhör 
andra  användare.  Detta  för  att  det  heller  inte  kommer  att  finnas  några 
restriktioner. Det är något som kommer att jobbas vidare på efteråt. Tanken är 
alltså att använda url rewrites för att dölja id, samt genom sessions-id se till så 
att andra användare inte kommer kunna se andras information.

1.4.4 Meddelanden mellan användare

Det  kommer  att  finnas  en  inbox,  men  den  kommer  enbart  att  innehålla 
meddelanden från applikationen själv, till användare. Det är meddelanden som 
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till exempel innehåller information om att en klient har fyllt i  en brief, eller 
liknande  och  kan  mer  liknas  vid  notiser.  Vid  fortsatt  arbete  av  den  här 
applikationen så kommer meddelanden mellan använder och klienter att vara 
möjliga. 

1.4.5 Medarbetare

I  nuläget  så  är  det  enbart  en  inloggning  per  användare,  vilket  kanske  låter 
väldigt logiskt. Tanken är dock att i  framtiden kunna ha en super-användare 
som  har  medarbetare  registrerade  på  det  företaget,  som  har  egna 
användaruppgifter. Detta är något som kommer att krävas om det utvecklas till 
att innehålla fler funktioner som finns i typiska projekthanteringsapplikationer, 
där uppgifter tilldelas olika medlemmar. 

1.4.6 Lösenord

Vid registrering och ändring av lösenord så kommer det enbart att finnas ett fält 
för lösenordet, istället för att användaren krävs fylla i två. Eftersom användaren 
inte  ser vad hen skriver  i  lösenordsfältet  är  det  bra att  ha två  stycken, som 
dubbelkollar  att  dessa  stämmer  överens.  Detta  är  alltså  något  som jag  inte 
kommer att implementera i nuläget. 

1.4.7 Dokumentation

Eftersom den här webbapplikationen har en del olika funktioner så kan det vara 
bra att dokumentation för hur den ska användas finns. Det är inte något som 
kommer att skapas i detta skede.

1.4.8 Skriva till databas vid enter

Eftersom jag kommer att använda mig av funktioner i Javascript och Ajax så 
kommer det ej att fungera att skriva till databasen genom att trycka på enter, det 
kommer  att  krävas  att  användaren  trycker  på  knappen.  Det  är  något  som 
kommer vidareutvecklas.

1.5 Konkreta och verifierbara mål

• Inloggning för användare, samt deras kunder.

• Användare ska kunna lägga till projekt, kunder och kreativa briefs.

• Användare ska kunna skapa frågor till de kreativa briefsen. 

• Frågorna ska gå att ändra ordning på.

• Användare ska kunna uppdatera inställningar.

• Användare ska kunna uppdatera och radera projekt, kreativa briefs och 
klienter. 
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• Kunder ska kunna fylla i kreative briefs.

• Applikationen ska fungera responsivt.

• Applikationen ska vara uppbyggd i PHP, HTML5, CSS3 och Javascript.

• Applikationen ska vara användarvänlig och tydlig.

• HTML5 ska vara kodad enligt standard. 

1.6 Målgrupp

Målgruppen  för  den  här  applikationen  är  företag  som främst  tillhandahåller 
kreativa tjänster,  såsom webbutveckling, grafik, etc. och vill  kunna skicka ut 
kreativa  briefs  och  organisera  alla  svaren  på  ett  smidigt  sätt.  Det  är  främst 
personer  som  sitter  still  framför  en  dator  som  kommer  att  använda 
applikationen eftersom detta är något som man lägger tid på. 

1.7 Översikt

Kapitel  2  innehåller  bakgrundsinformation  om projektet  som kan  vara  nöd-
vändig för att förstå helheten. Kapitel 3 beskriver den metod som kommer att 
användas  vi  skapandet  av  projektet,  medan  Kapitel  4  beskriver  själva 
konstruktionen av projektet.  I  kapitel  5 finns resultatet  och i  kapitel  6 finns 
slutsatserna beskrivet. 
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2 Bakgrundsmaterial
2.1 Webbapplikationer

Skillnaden mellan en webbplats och en webbapplikation är inte helt tydlig, men 
webbplatser  som  refereras  till  som  webbapplikationer  har  ofta  samma 
funktionalitetet  som ett program som laddas ned till  datorn. Funktionaliteten 
kan  även  liknas  med  en  mobilapplikation.  Det  är  populärt  med 
webbapplikationer  eftersom  det  inte  krävs  att  användaren  laddar  ned  och 
installerar någon mjukvara för att kunna använda applikationen. [5] 

2.2 Kreativa briefs

En kreativ brief är ett dokument som ofta skapas genom möten, intervjuer och 
disskusioner. Det här dokumentet ska besvara frågor som gör att designern kan 
starta projektet. Dessa frågor bör bland annat besvara vem projektet är för, vad 
projektet är, varför det ska göras, vad som ska göras, samt när och av vem det 
ska  användas  av.  Den  kreativa  briefen  bör  därför  innehålla  backgrunds-
information (om klienten), översikt av projektet, konkurrens, ton, budskap, etc. 
[6]
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3 Metod
3.1 Utvecklingsmiljö

PHP Ett skriptspråk som används för att 
visa dynamisk information.

MySQL En open source relationsdatabas, 
används ofta i samband med PHP.

CSS3 Cascading Style Sheet. Ett språk som 
bestämmer presentationen av en 
hemsida. CSS3 är senaste versionen.

HTML5 HyperText Markup Language. Det 
märkspråk för hypertext som är 
standard för webben. HTML5 är 
senaste versionen.

Sublime Text 2 En text-editor för att skriva kod.

Photoshop En bildredigerare för rastergrafik.

Screenfly En webbplats för att testa en 
webbplats i olika upplösningar och 
plattformar.

Javascript Ett dynamiskt skriptspråk som främst 
används på klientsidan och jobbar mot 
det  gränssnitt  som  kallas  Document 
Object Model.

Adobe Color CC En webbapplikation som låter 
användaren hitta olika färger, 
kompletterande färger, motsattsfärger, 
osv. 

WebAIM Color Contrast Checker Ett verktyg som låter användaren testa 
textens färg mot bakgrunden och få 
fram ett resultat på hur 
användarvänligt det är.

3.2 Research

För att få en känsla för vad som gör en bra applikation, och framförallt vad som 
gör  en  bra  projekthanteringsapplikation,  så  kommer  jag  att  göra  ordentlig 
research. Det finns en uppsjö med olika projekthanteringssytem, som är så nära 
min webbapplikation jag kan komma, att testa. Alla har för- och nackdelar, men 
det är först genom att testa de olika applikationerna som jag kan få en idé om 
exakt  vad  det  är  jag  vill  skapa  och  vilka  funktioner  som  är  nödvändiga, 
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respektive mindre nödvändiga. De webbapplikationer som jag kommer att testa 
ingående är Basecamp (https://basecamp.com/), Asana (https://asana.com), och 
One Page CRM (https://www.onepagecrm.com/). One Page CRM är ett kund-
hanteringssystem och  inte  ett  projekthanteringssystem.  Just  kunder  är  något 
som min webbapplikation  kommer  att  hantera,  därför  tyckte  jag att  det  var 
viktigt  att  även ha  koll  på  hur  Customer  Relationship  Management  (CRM) 
fungerar.

3.3 Användbarhet & tillgänglighet

Trots att det här är en webbapplikation, och inte en ”vanlig” hemsida, kommer 
jag att jobba på att den ska vara användarvänlig och tillgänglig, det är kanske 
till och med ännu viktigare med användarvänlighet på en webbapplikation. Det 
är  viktigt  att  alla  kan  komma  åt  applikationen,  oavsett  förutsättningar. 
Egentligen  krävs  det  inte  mycket  för  att  en webbplats  ska vara  något  sånär 
tillgänglig  för  synskadade;  det  jag  kommer  jobba  på  där  är  korrekta 
rubriknivåer, så att synskadade med ett program som läser upp webbplatsen, ska 
kunna göra det på ett korrekt sätt. Detsamma gäller bilder med alt-texter. 

Jag kommer att lägga tid på att se till så att applikationen innehåller korrekt 
kod, både HTML och CSS, och kommer därför validera den för att vara på 
säkra sidan.  Så  gott  det  går  har  jag jobbat  på  att  skapa  en  ”ren”  sida  utan 
störande  moment.  Detta  för  att  en  person  med  nedsatt  syn  ska  kunna  se 
informationen tydligare.

W3C har satt upp ett antal rekommendationer för användbarhet. Dessa har tre 
olika nivåer,  A, Double-A och Triple-A. Triple-A innebär  att  webbplatsen är 
som mest användarvänlig. Jag vill som minimum uppnå nivå A. Det innebar:

• Förse användare med ett ljudspår om filmer visas.

• Allt material som finns i färg, ska också gå att se utan färg.

• Tydligt visa förändring i språket genom ”lang”-attribut.

• Identifiera rad- och kolumenheader i tabeller. Använda THEAD, 
TBODY, TFOOT för tabeller med två eller fler logiska nivåer.

• Organisera dokumentet så att det kan läsas utan en stylesheet.

• Se till så att motsvarighet till dynamiskt material uppdateras när det 
dynamiska materialet ändras.

• Se till så att webbplatsen är användbar även om olika scripts är 
avaktiverade.

• Se till så att att webbplatsen inte innehåller några blinkade element.
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• Använd det enklaste och tydligaste språket för webbplatsens innehåll.

Alla  dessa  punkter  kommer  att  följas,  förutom  punkten  angående  script. 
Eftersom  webbapplikationen  kommer,  till  väldigt  stor  del,  att  använda 
Javascript, både för att skriva till databas och för mindre funktioner, så hade det 
ej fungerat att skapa applikationen helt utan Javascript. [7]

När det kommer till tillgänglighet för olika enheter så kommer det ej att finnas 
en  separat  mobilapplikation,  istället  kommer  webbapplikationen  att  vara 
ordentligt responsiv. Målgruppen för den här applikationen kommer främst att 
vara datoranvändare.  Att  skapa projekt,  klienter  och kreativa briefs är  något 
som blir för tidskrävande och pluttigt  på en telefon. Därför kommer inte all 
funktionalitet  vara  tillgänglig  för  mobilanvändare,  detta  gäller  till  exempel 
möjligheten till arrangera om frågorna, som kommer att använda jQuery UI.

3.4 Frontend

Webbapplikationen  kommer  att  skapas  med  HTML5,  CSS3  och  Javascript. 
HTML  och  CSS  för  struktur  och  formen,  medan  Javascript  kommer  att 
användas till de många olika funktioner som kommer att finnas. Dessa kommer 
bland annat att vara:

• Visa/Dölj responsiv meny.

• Öppna  information  i  pop-up,  som sedan  stängs  ned  om  användaren 
klickar på krysset, eller utanför rutan. 

• Ajax, för att skriva till databasen, samt hämta information, utan att sidan 
laddas om. 

• jQuery UI kommer att användas för att användaren ska kunna sortera 
om frågorna i den kreative briefen.

3.4.1 Typografi

Det typsnitt som kommer att användas till webbapplikationen är Raleway och 
är ett sans-serif-typsnitt, som finns på Google Fonts och enkelt används genom 
en  kodsnutt  i  <head>.  Typsnittet  kommer  att  användas  till  alla  olika  delar, 
såsom brödtext, titlar, etc. etc. För att det här typsnittet ska kunna visas krävs 
det däremot internetuppkoppling, något som ändå krävs för att kunna hantera 
applikationens alla olika delar. Lyckas den inte hämta in typsnittet så faller den 
automatiskt tillbaka på ett annat sans-serif-typsnitt.

För att visa det olika ikonerna (som finns i menyn) så använder jag mig av Font 
Awesome. Det är samma princip där att internet krävs för att visa dem korrekt. 
Däremot som finns det inget att falla tillbaka på om internet är nere, utan det 
visas helt enkelt ingenting istället. Med en ikon (där det finns tydlig text) är det 
inte hela världen. 
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3.5 Backend

Backend  kommer  att  skapas  och  hanteras  med  PHP,  samt  att  en  MySQL-
databas kommer att skapas, där all data om klienter, användare, meddelanden, 
kreativa  briefs,  frågor  och  projekt,  kommer  att  hanteras.  Jag  kommer  även 
använda mig av Ajax vid hämtande av data, samt skrivande till databasen. 
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4 Konstruktion
4.1 Sitemap

Figur 1: Sitemap, Användar-del

Min webbapplikation består till  största delen av en admin-del för användare. 
Den kommer även att bestå av en admin klient-del där de klienter som skapas i 
admin-delen kan logga in. Den kan ses i figur 2. 

Admin för användare kommer att bestå av en förstasida, där användaren kan se 
senaste klienterna, meddelanden samt projekt. Även antalet projekt, klienter och 
meddelanden visas. Under projektsidan visas projekten som användaren har lagt 
in,  samt vilken klient  som är kopplad till  just  det projektet.  Genom att  visa 
projektet kommer man även in till information om det projektet, och det går att 
lägga  till  nya  kreativa  briefs.  Redigerar  man  en  kreativ  brief  så  finns 
möjligheten att lägga till, redigera, eller ta bort frågor. Det går även att ordna 
följden  på  dessa.  Genom  att  visa  en  brief  (istället  för  att  redigera)  finns 
möjligheten att fylla i svaren istället. 

På sidan som heter ”Clients” visas alla klienter. Här går det att lägga till nya, ta 
bort gamla, eller uppdatera befintlig information, såsom lösenord. 

I inboxen samlas meddelanden som skickas till  användaren när en klient har 
uppdaterat en kreativ brief. 
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I klient-delen så kan klienterna enbart fylla i kreativa brief och skicka in dessa. 
Klienten har ej möjlighet till att ändra i några inställningar rörande sig själva 
eller projektet. 

På startsidan av hela webbapplikationen så finns det möjlighet till inloggning 
eller registrering. Det finns även en separat inloggning för klienter. 

Figur 2: Sitemap, Klient-del
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4.2 Databasschema

Figur 3: Databasschema

Databasen består utav följande sex olika tabeller:

• Users. Den här tabellen hanterar användarna och innehåller 
användarnamn och lösenord, vilket gör att det går att logga in i admin-
delen. 

• Projects. Hanterar data om projekten, är kopplad till både användare, 
klient och brief.

• Clients. Här finns information om klienterna och deras inloggnings-
uppgifter.

• Briefs. Den här tabellen hanterar den kreativa briefen och innehåller 
information som titel, datum, etc. 
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• Questions. I  den här tabellen samlas alla frågor och svar, som sedan 
kopplas till den kreativa briefen.

• Inbox. Hanterar meddelanden som skickas till användaren.
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4.3 Mockup

Figur 4: Mockup Användar-del

Inför  varje  större  projekt  är  det  bra  med  en  mockup  av  hur  den  färdiga 
applikationen ska se ut. Efter att ha gjort en hel del research och testande av 
olika projekthanteringssystem och CRM så visste jag vad jag tyckte fungerade 
och  inte  fungerade.  Därför  visste  jag  även  på  ett  ungefär  hur  jag  ville  att 
designen  skulle  se  ut.  Att  en  summering av  användarens  information  skulle 
visas på ”Dashboard” tyckte jag alltid var givet.  Hur den här informationen 
skulle  visas  var  däremot  inte  alltid  en  självklarhet  för  mig.  Jag  hade  tidigt 
bestämt mig för en vänsterställd  meny,  med vissa,  viktiga,  länkar  i  en övre 
meny. 

Färgtemat skulle vara enkelt, med mycket gråa nyanser. Väldigt skandinaviskt. 
Samtidigt skulle det finnas en liten färgklick, vilket blev grönt.

Jag valde att enbart skapa en mockup till startsidan, och jobba utifrån det, och 
skapa designmockuper för de andra sidorna om jag tyckte att det krävdes. 
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Figur 5: Mockup klient-del

Klient-delen  kommer  att  vara  väldigt  simpel.  Kunden  kommer  att  hälsas 
välkommen, och de kreativa briefs som är associerade med klienten kommer att 
visas. Där kommer möjligheten finnas att klicka på dessa för att visa formuläret 
och fylla i uppgifterna. Det kommer även finnas en förloppsindikator som visar 
hur mycket av formuläret som är ifyllt. Högst upp finns en knapp för att logga 
ut.

4.4 Utformning av applikationen

4.4.1 Admin

Steg ett var att skapa en inloggningsfunktion som gav användaren rättigheter till 
admin-del  inkluderade  en  mängd  olika  steg  inom  detta.  Först  skapades 
startsidan, där information utläses från databasen. Därefter skapades projekten 
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och möjlighet till att lägga till, redigera och ta bort projekt. Vidare utgick jag 
ifrån samma princip när det kom till klienterna. I inboxen kommer det enbart gå 
att läsa meddelanden, och krävde snarare mer design än tekniskt jobb. Jag valde 
att inkludera Ajax först efter att jag skapat alla anrop till databasen, och gick 
tillbaka och ändrade det i alla olika funktioner, såsom att ta bort, lägga till och 
redigera projekt/klienter/kreativa briefs.

En logga designades och ersatte den i den designmockupen, samtidigt som vissa 
andra  ändringar  också  gjordes.  Bland annat  så  försvann  sökfunktionen  från 
applikationen.

Den kreativa briefen innefattade en del jobb med användning av jQuery UI och 
auto-sparning till databasen av frågornas ordning. Jag avsatta därför extra tid till  
det här. Jag ville även att det skulle gå att redigera och radera frågorna, vilket 
även det tog lite extra tid. 

När jag började använda Ajax i applikationen så tog det en massa extra tid att 
implementera. Ajax används nämligen när ett projekt, klient eller brief raderas, 
uppdateras, eller läggs till. Når något av följande görs så görs det utan att sidan 
laddas om. Samtidigt är viktigt att listan med projekten, klienterna och briefsen 
uppdateras för att vara aktuella, så samtidigt uppdateras listan för att spegla den 
information som finns i databasen. 

4.4.2 Klient

Det som skapades sist var delen för klienterna. Här skulle klienter ha möjlighet 
att  logga  in  och  besvara  de  frågor  som  fanns  i  de  kreativa  briefsen.  Där 
skapades  en  simpel  sida  med  alla  kreativa  brief  som  tillhör  klienten.  När 
klienten klickar på en brief så visas ett formulär med möjlighet till att svara på 
frågorna. Det finns en en liten text med procent, som berättar för klienten hur 
mycket av formuläret som är ifyllt. När en klient sparar briefen, så skickas ett 
meddelande till användaren i inboxen. 

4.5 Laddningstider

Eftersom det är viktigt att applikationen laddas snabbt så har jag tänkt till till 
viss del  när det kommer till  laddningstider och jag har använt  mig av både 
Google PageSpeed Insights [8] och Pingdom Website Speed Test [9]. Något jag 
har fokuserat mycket på är att komprimera bildfiler. Där har jag lagt mycket 
tanke bakom storleken i pixlar, samt kvalitén på den sparade filen. Det är viktigt  
att  kvalitén är  tillräckligt  bra,  men samtidigt  är  det  också  viktigt  att  bilden 
laddar  snabbt,  därför  har  jag dragit  ned nivån på kvalitén,  dock till  en fullt 
acceptabel nivå.

4.6 Säkerhet

Eftersom det är viktigt att ingen information läcker ut, så har jag lagt visst fokus  
på säkerheten, det är dock något som jag inte har hunnit lägga så mycket fokus 
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på  som  skulle  behövas,  och  kommer  behöva  jobbas  vidare  på  innan 
applikationen publiceras. 

Eftersom SQL injections är ett stort problem, där hackare kommer åt databasen 
genom input-variabler, så är det något som jag har jobbat på att förebygga. Där 
använder jag mig av mysqli_real_escape_string, som rensar bort skadlig data. 
En SQL injection är en attack där en användare, genom en input-ruta, skickar 
SQL-kod  som exekveras  av  databasen.  Resultatet  av  en  SQL injection  kan 
bland annat vara att en hel databas dumpas, eller att privat information hämtas 
ut. Något som man till varje pris vill undvika.  [10]

Lösenord  är  otroligt  känslig  data,  och  bör  aldrig  komma ut.  Därför  har  jag 
använt mig av en av de mest grundläggande säkerthetsåtgärderna, vilket är att 
'hasha' lösenord. Utan att hasha lösenordet så sparas det i klartext i databasen, 
och vem som helst  kan läsa ut den datan om databasen hackas,  eller  om en 
databasbackup  kommer  på  villovägar.  Kommer  lösenordet  ut  så  kompro-
metteras inte bara den här webbapplikation, utan lösenordet kan även användas 
på anda webbplatser och applikationer om personen använder samma mail och 
lösenord på flera ställen.

När lösenordet hashas så används ett kryptografiskt salt, som läggs till under 
hash-processen. Ett salt är en bit extra data som gör att det är mycket, mycket 
svårare att knäcka lösenordet. [11]
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5 Resultat
Resultatet är en webbapplikation som underlättar insamlingen av information 
för  företag  som skapar  produkter  åt  kunder.  Det  är  en  webbapplikation  där 
företag kan registrera en användare, skapa klienter, projekt, och kreativa briefs. 
Resultatet är att företaget kan hålla all insamlad information på ett och samma 
ställe och slipper fundera över var all spridd information är. 

Företag kan skapa klienters användaruppgifter, och klienterna kan sedan logga 
in på en klient-del för att svara på frågorna. När en klient har svarat på frågorna 
så uppdateras inboxen för användaren som kan gå in och se klientens svar på ett 
tydligt sätt. Resultatet är inte en helt färdig webbapplikation, utan de punkter 
som nämnts  i  avgränsningar  har  ej  implementerats,  utan kommer  att  jobbas 
vidare på efter inlämnandet av projektet. 

Applikationen är  till  stor  del  användarvänlig och kan användas av de  flesta 
användare. Applikationen följer nästan helt de riktlinjer från W3C för att nå upp 
till åtminstone nivå A. Användare som använder applikationen på mobil eller 
surfplatta  kommer  att  se  en  version  anpassad  utefter  deras  skärmstorlek. 
Däremot så kommer de ej att kunna ändra ordning på frågorna i den kreativa 
briefen, utan det krävs en dator för den funktionaliteten. 
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6 Slutsatser
Det har varit roligt att ha fått möjligheten att jobba med ett större projekt under 
en längre tid. Jag har insett att det krävs en hel del planering, ner på detaljnivå 
för att allt ska flyta på smidigt. Det har krävts mycket planering kring exakta 
funktioner  för  att  ens  kunna  starta  planeringen  av  hur  databasen  ska  vara 
uppbyggd. Det har märkts väldigt tydligt att om en del av planeringen inte är 
fullständig, så går det inte att gå vidare med resterande delar heller. 

Utefter de mål jag satte upp så stämde resultatet rätt bra och det har egentligen 
inte varit några konstigheter där. Givetvis har mängder med problem stötts på, 
men som hela tiden har gått att lösa. Användarvänligheten hade definitivt gått 
att ta några steg längre, och speciellt se till så att den fullt ut går att använda på 
även mobil och surfplatta. Ett bra framtidsprojekt skulle även kunna vara att 
utveckla en applikation för surfplatta och mobil, som laddas ned av användaren.

Det hade gått att ta den här webbaplikationen mycket längre, i en perfekt värld 
hade till exempel meddelanden i inboxen visats som olästa innan användaren 
klickat  för  att  visa  dem.  Egentligen  är  ju  möjligheterna  oändliga  och  mitt 
avgränsnings-kapitel hade kunnat vara hur långt som helst. 

Jag tror att det hade varit bra att göra mockups över alla, eller de flesta, olika 
delar på applikationen. Det hade underlättat själva uppbyggandet, och snabbat 
upp  arbetet.  Det  är  lätt  att  bara  göra  en  designmockup,  eftersom man  vill 
komma igång med arbetet, men jag tror man gör sig själv en björntjänst genom 
det. 
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