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Abstract 

 
 

Some people do not have the opportunity to visit a physical exhibition because of limited time 

or long travelling distances, it is here the need for a web-based exhibition arises. 

This dissertation describes the development of an interactive web-site representing a part of a 

physical exhibition of over 200 interviews on different peoples immigration to inner 

Scandinavia. The interviews contain text, audio clip, pictures and video clip.  

The website contains modern programming technologies such as HTML5, ASP.NET MVC3, 

SQL, JavaScript and jQuery. 

A cover of the technologies used and how the project has been designed and implemented is 

explained in the dissertation. In the end of the dissertation we discuss about how the result of 

the project follows the goals we set up in the start phase. The result of this project is an 

interactive and easy to use web-site showing a part of the physical exhibition online. An easy 

administration to insert new information and edit existing without any major computer 

knowledge. 



  

Sammanfattning 

 

Vissa har inte möjligheten att besöka en fysisk utställning av tidskäl eller långa resavstånd, 

men möjligheten att använda internet är större, det är här behovet av en webbaserad 

utställning som komplement till den fysiska utställningen finns. 

Denna uppsats beskriver utvecklandet av en interaktiv webbsida som komplement till en 

fysisk utställning bestående av över 200 intervjuer på olika personers invandring till inre 

Skandinavien. Intervjuerna innehåller text, ljudklipp, bild och filmklipp. 

Webbsidan består av moderna programmeringstekniker som HTML5, ASP.NET MVC3, 

SQL, JavaScript and jQuery. 

Uppsatsen täcker de använda teknikerna och förklarar hur projektet blivit designad och 

implementerad. I slutet av uppsatsen diskuterar vi hur resultatet av projektet följt målen som 

sattes upp i startfasen. Resultatet av projektet är en interaktiv och lättanvänd webbsida som 

visar en del av den fysiska utställningen online. En enkel administration för att lägga upp nytt 

material och ändra i befintligt utan några större datorkunskaper. 
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1   Inledning 
 

1.1   Projektbeskrivning 

 

Målet med projektet var att utveckla en webbsida som skulle visa olika 

personintervjuer och hantera tillhörande ljudklipp, bild, videoklipp och text. Vikt skulle 

läggas på en stilren design och användarvänlig navigering för att underlätta för besökare med 

mindre datorvana. 

Webbsidan kommer att presentera olika personintervjuer på ett snyggt och inbjudande sätt, 

och låta användaren söka samt filtrera intervjuerna på olika sökord. Besökaren ska kunna 

skicka in en egen berättelse samt finna information om webbsidans kontaktpersoner och 

projektets syfte. 

 

Administratören av webbsidan ska kunna lägga till nya intervjuer samt koppla ljud, bild och 

video till en intervju. Administratören ska även kunna ändra och ta bort befintliga intervjuer i 

systemet. 

1.2   Projektets funktionalitet 

 

Webbsidan ska tillhandahålla följande funktionalitet till användaren: 

 

 Visa personintervjuer på ett interaktivt sätt samt bjuda in till läsning. 

 Kunna visa intervjuer beroende på sökkriterium eller filtrering på sökord. 

 Hitta information om projektet. 

 Kunna kontakta ansvariga till projektet. 

 Skicka in egen historia via forumlär. 

 

Administratören ska kunna: 

 

 Logga in på webbsidan. 

 Kunna använda administrationsgränssnittet utan avancerad datorvana. 

 Lägga till ny intervju i systemet och koppla tillhörande information och media. 

 Ändra i befintliga intervjuer eller ta bort intervju. 

 Se statistik på inlagd information i systemet. 

 Kunna byta lösenord på administrationskontot. 

 Ändra i texter på viktiga huvudsidor. 
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1.3   Rapportens disposition 

 

Kapitel 2 innehåller en beskrivning av projektets bakgrund. Här nämns 

bakgrundsfakta om uppdragsgivaren, projektets omfattning diskuteras samt kraven som ställts 

på oss.  Avslutningsvis beskrivs de olika teknikerna som använts för skapandet av projektet. 

I kapitel 3 beskrivs databasdesignen och visar hur tabellerna är uppbyggda samt förklarar 

innehållet i databasen. Kapitel 4 innehåller illustrativa bilder på webbsidan samt förklaringar 

på varje vy och motiveringar till designvalen. 

I Kapitel 5 beskrivs funktionerna i systemet och hur de är implementerade i mer detalj. 

Kapitel 6 beskriver testningen av systemet där oberoende personer fått komma med 

synpunkter på förbättringar i användarvänligheten. Testning har även skett mot olika 

webbläsare för att säkerställa att systemet funkar likadant oberoende av teknik som 

användaren använder. 

 

Kapitel 7 är en sammanfattning och evaluering av projektet. Där beskrivs framgångar med 

projektet och om kraven kunnat uppnås sett till kravspecifikation och tid. Framtida 

utvecklingsrekommendationer tas även upp. Rapporten avslutas sedan med en slutsats i 

kapitel 8. 
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2   Bakgrund 
 

Här kommer vi att ta upp information om Sverige Amerika Centret[1] och diskussion kring 

projektet vi har fått i uppdrag och avslutningsvis skriva om våra teknikval och förutsättningar 

till skapandet av projektet. 

 

2.1 Sverige Amerika Centret 

 

Sverige Amerika Centret[1] är en förening som har sin grund i Karlstad och som 

arbetar med forskning och dokumentation av svensk migration och arbetsvandring. Det läggs 

extra stor fokus på den stora utvandringen av svenskar till Nordamerika under guldruschen på 

1800-talet, och därav samlas extra mycket imformation och material om just detta. Centret 

grundades redan år 1960 och var då även den första instutitionen i sitt slag i Sverige och dess 

grundtanke var just att samla och visa fakta och information om svenskar som har emigrerat 

till Nordamerika. 

 

Sverige Amerika Centret arbetar också med att öka kunskapen om migration för 

allmänheten och betydelsen som det har haft på utvecklingen av det svenska samhället.  

Detta görs bland annat genom att utveckla ett relation mellan de utvandrade svenskättlingarna 

i Nordamerika och deras kopplingar till Sverige. Centret har även ett nära samarbete med 

svenskamerikanska föreningar i både Sverige och Nordamerika.  

 

Sverige Amerika Centret ger också ut en tidskrift som även är en medlemstidning 

tillhörande föreningen med namnet Sverige & Amerika samt Sweden & America. 

 

2.2 Diskussion om projektet 

 

Sverige Amerika Centret har tillsammans med Norsk Uvandreremuseum[2] samt sex 

andra partners skapat ett projekt som heter Ny i Inre Skandinavien[3] och detta finansieras av 

EU-programmet Interreg Sverige-Norge[4] vars mål är att stärka samarbete över gränser inom 

EU. För projektet Ny I Inre Skandinavien så har över 200 personer som har invandrat till inre 

Skandinavien intervjuats med målet att sammanställa allt material till en fysisk utställning 

som ska ta vandra runt på olika platser i inre Skandinavien 
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Anledningen till att detta projektet startades var att tidigare så har både Sverige och 

Norge varit utvandringsländer, med mycket fokus på människor som har emigrerat till 

Nordamerika. I dagsläget så är det istället till Sverige och Norge som människor vill flytta, 

och på grund av detta så valde man att starta detta projektet så att senare generationer av 

invandrare ska kunna hitta information om sitt ursprung.  

Det är även så att Inre Skandinavien kämpar med födelseunderskott och på grund av detta så 

kommer Inre Skandinavien att vara beroende av invandring för att kunna utvecklas. 

 

Man ville förutom vandringsutställningen även ha en webbaserad uställning som ska 

fungera som ett komplement till den fysiska utställningen så att man även kunde nå alla 

personer som inte hade förutsättningarna för att besöka vandringsutställningen eller för 

besökare som var intresserade av mer information om projektet. 

På grund av att man ville ha en webbaserad utställning så kontaktades Karlstads 

Unviersitet[5] med en specifikation där studenter hade möjligheten att hjälpa till att utveckla 

webbprojektet i form av en C-uppsats. Vi tyckte att projektet verkade både intressant och vara 

en rolig utmaning från början, då vi med hjälp av tekniker som vi har studerat inom 

datavetenskapen kunde hjälpa Sverige Amerika Centret med deras projekt. 

 

  

 

Huvudtanken med projektet är att skapa en webbaserad utställning som ska fungera 

som ett komplement till den fysiska vandringsutställningen. Den ska vara i form av en 

hemsida där det ska publiceras utvalda delar av allt material som har blivit insamlat på ett 

interaktivt sätt för besökarna. Materialet som ska publiceras på hemsidan är personliga 

intervjuer i form av både text, ljudklipp samt videoklipp, av människor som har invandrat till 

inre Skandinavien på senare år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

2.3 Förutsättningar och krav 

 

Eftersom vi har begränsad tid så var vi tvungna att arbeta och ta fram specifikationen 

utifrån den förutsättningen.  

 

Vi tog fram en kravspecifikation tillsammans med uppdragsgivaren där vi diskuterade 

vad som måste vara med samt är möjligt och vad som är bra om det är med i mån av tid. Efter 

några olika versioner kom vi fram till en slutgiltig kravspecifikation som vi ska jobba efter. 

 

Nedan följer kraven och vad vi kom fram till uppdelat på Måste ha, i mån av tid. 

 

Måste ha: 

 

Funktionalitet: 

 Webbaserat gränssnitt för hantering av intervjumaterial innehållande olika typer av 

media: text, bild, ljud och film. 

 Möjlighet att gruppera innehållet efter sökord eller ansikten. 

 Möjlighet för administratörer att lägga till, ändra och ta bort intervjuer. 

 Besökare ska kunna skicka in egna historier via ett kontaktformulär. 

 En enkel sökfunktion där intervjuerna filtreras på valt sökord. 

 

Design: 

 Minst följande menyval ska finnas: Om projektet, Partners, Kontakt, Skicka in din 

historia, Arkiv. 

 Gränssnittet bör vara användarvänligt. 

 Sidan måste innehålla logotyper som visar att det är ett EU interreg-projekt.  

 ”Ansikts”-gruppering bör kunna visa 14-20 personer. 

 

I mån av tid: 

 Statistik 

 Dela till sociala medier[20]. 

 Gruppering via karta 

 Stöd för ytterligare språk, i första hand Engelska. 
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2.4 Teknikval och diskussion 

 

Det var ända från början sagt att vi fick väldigt fria händer när det gällde att välja 

teknik till projektet, det som dock var viktigt var att Sverige Amerika Centret hade de 

tekniska förutsättningarna för att kunna hantera driften av projektet när det hade nått sitt 

slutskede. Vi båda är väldigt intresserade av programmering inom Windows-plattformen[6] 

samt programmeringsspråket C# (C-sharp)[7], och vi har även kunskap inom andra 

programmeringsspråk. Efter att ha letat runt bland olika tekniker så bestämde vi oss för att 

ASP.NET MVC3[8] med programmeringsspråket C# kändes som en väldigt lämplig lösning, 

dels för att vi är bekväma med språket sedan tidigare, samt att det har väldigt bra 

utvecklingsmöjligheter för webbprojekt. 

 

ASP.NET MVC3 är en relativt modern utvecklingsmiljö och väldigt många projekt i 

dagsläget är byggda på det eftersom att det finns väldigt många olika möjligheter att utveckla 

sina projekt, och C# är ett väldigt starkt språk med bra möjligheter för fortsatt utveckling. 

 

 

Vi kontrollerade sedan grundligt att Sverige Amerika Centret hade de tekniska 

förutsättningar som krävdes för att kunna använda ASP.NET MVC3 samt C# och sådant var 

fallet. Uppdragsgivaren tyckte även vårat teknikval var bra och han har själv kompetens inom 

området vilket skapar en bra grund för fortsatt utveckling för Sverige Amerika Centret, på 

grund av detta så klubbades beslutet om att vi skulle använda oss av ASP.NET MVC3 och 

C#. 

 

Vi valde även att använda oss utav scriptspråket jQuery[9] eftersom att hemsidan ska 

ha ett interaktivt utseende för användarna och då innehåller jQuery en väldigt bra bas för det. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

2.5 Tekniker 

 

2.5.1 ASP.NET 

 

 

ASP.NET[21] är ett system som används för att bygga hemsidor och webapplikationer 

med hjälp av HTML[12] , som är den ursprungliga metoden, CSS[11], som används för att 

ändra sidan eller applikationens layout och utseende, och JavaScript[10], som till exempel 

används för att kontrollera fält och visa samt dölja delar av sidan. Det använder sig också av 

olika programmeringsspråk, till exempel C#, för att kunna lägga till funktionalitet i hemsidan 

eller webapplikationen. 

När man arbetar med ASP.NET så finns det tre olika tillvägagångssätt, beroende på 

vad man ska skapa, och vilka behov man har. Dessa är 

 

1. Websidor 

 

 I det här tillvägagångssättet så kombinerar man vanlig HTML med serverkod för 

att skapa en hemsida som har ett dynamiskt innehåll med allt ifrån videor till 

databaskopplingar. Anledningen till detta är att när man skapar en hemsida genom enbart 

HTML-kod så blir den sidan statisk, och användaren kan inte interagera med den. När man 

däremot har en dynamisk sida så kan användaren till exempel mata in information som sedan 

kan ändra sidans utseende. 

 

2. Webformulär 

 

 Även detta tillvägagångssätt används för att skapa en dynamisk hemsida och 

man använder sig av en drag-and-drop modell under utvecklingsperioden för att underlätta för 

utvecklarna. Drag-and-drop modellen används så att utvecklare som inte är speciellt insatta i 

skapandet av dynamiska hemsidor enkelt ska kunna generera dom. 

 

3. MVC 

 

 MVC[25] står för Model-View-Controller, vilka är dess tre olika komponenter 

och dessa olika komponenter har också olika anvädningsområden under utvecklingen.  

I komponenten Model så skapas all logik för en applikations data, där man bland annat hämtar 

och skickar information till en databas.  
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I komponenten View så skapas applikations användargränssnitt, som man också kan förstå på 

namnet, här skrivs alltså  vad användare senare kommer att se. Controller sköter allt arbete 

mellan användare och data, och bestämmer också vad som kommer att visas för användaren. 

Controller ser också till att Model hämtar data från till exempel databasen för att sedan skicka 

den vidare till rätt View. Anledningen till att man har valt att göra en sådan uppdelning i 

MVC är för att sänka komplexiteten i utförandet för utvecklarna, men även för att testning av 

en applikation ska gå smidigare, då man i MVC kan testa enskilda komponenter istället för ett 

helt projekt. 

 

2.5.2 ASP.NET MVC3 

 

ASP. NET MVC3 är ett tekniskt ramverk som används för att skapa dynamiska 

webbsidor. MVC3 är en vidareutvecklad version av ASP.NET MVC. 

Den bygger på Microsofts. NET teknologi[22] och delar många likheter med gammal klassisk 

ASP. NET. De stora skillnaderna mot klassisk ASP.NET är att MVC3 inte använder 

WebControls, Postbacks eller ViewState som används flitigt under ASP.NET. MVC står för 

Model View Control och tekniken bygger på detta. Se tidigare avsnitt [2.5.1] för mer 

information. Fördelarna med att jobba med MVC3 istället för klassisk ASP. NET är att 

utvecklaren får mer koll på genererad HTML samt att strukturen gör testning och 

återanvändbarheten lättare eftersom att programmet delas upp i olika delar. I MVC3 

introducerades även Razor syntax[se avsnitt 2.5.3] och HTML5[se avsnitt 2.5.11] som vi har 

använt oss av i det här projektet. 

 

2.5.3 Razor syntax 

 

Razor[24] är en syntax för att underlätta skapandet av dynamiska webbsidor. Det 

introducerades samtidigt som ASP.NET MVC3. Razor syntaxen underlättar för 

programmeraren att lägga in olika kodblock genom att skriva ett @ (snabel a) framför. 

Den kräver ingen stängning utan Razor skiljer själv på kod och HTML. 

Tidigare så var man tvungen att öppna både öppna och stänga kodblock under ASP.NET med 

<%= %> tecken. Idén bakom Razor var att minska på tecken utvecklaren behövde skriva för 

att skilja på programmeringskod och HTML. Razor är utvecklad i språken C# och Visual 

Basic[23]. 

Ett exempel vid användandet av Razor visas nedan. 
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@foreach (var item in ViewBag.listaLand) 
{  
   <tr> 
     <td> 
    @item.Land 
    </td> 
    <td> 
    @item.AntalLand 
    </td> 
  </tr> 
} 
 

Här visas hur man med hjälp av ett @ (snabel a) kan lägga in en foreach-sats mitt i HTML-

kod utan att den påverkas. Det visas också att man enbart behöver öppna med ett @ och inte 

stänga, det sköter razor automatiskt. Varje ny sats kräver dock en inledning med @-tecken. 

 

2.5.4 C# 

 

C# (C-sharp) är ett objektorienterat programmeringsspråk som även innehåller stöd för 

komponentorienterad programmering och tillhör Microsofts .NET-plattform. C# är grundat på 

programmeringsspråket C++[26] men har även många likheter med programmeringsspråket 

Java[27]. 

Den första versionen av C#  som var C# 1.0 kom i Januari 2002, och den nuvarande versionen 

C# 5.0 kom i augusti 2012. 

Precis som i programmeringsspråken C[28], C++, Java och JavaScript så avslutas alla satser i 

C# med ett semikolon (;) så att applikationen ska veta att koden på just den platsen är 

avslutad. I C# så använder man sig också, precis som i många andra programmeringsspråk, av 

klammerparenteser ({}) för att gruppera satser i programmet. På grund av att man har valt att 

göra dessa valen i C# så känner många utvecklare igen sig från tidigare användning av andra 

programmeringsspråk. 

 

2.5.5 jQuery 

 

jQuery är ett JavaScript[10]-bibliotek som utvecklades till att förenkla HTML, 

DOM[29] och CSS-modifikation, händelsehantering, animering och AJAX[30] för att snabba 

upp webbutvecklingstiderna. Skaparen heter John Resig[31] och första versionen släpptes 

2006. 
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Det är just nu det populäraste JavaScript-biblioteket och har som mål att fungera i alla 

webbläsare som finns. jQuery är kostnadsfritt och licensierad under MIT License[32]. 

För att använda jQuery så inkluderas en fil innehållande jQuery-biblioteket på 

webbsidan man ska använda det på och via $-tecknet kan man sedan nå olika objekt i 

biblioteket. Ett exempel på ett jQuery script och hur vi använder oss utav det visas nedan. 

 

<script type="text/javascript"> 
 
    $(document).ready(function () { 
 
        $('#page_effect').fadeIn(4000); 
 
    }); 
  
</script> 
 

         jQuery funktionen byggs inom <script> taggar och inleds med ett dollartecken $. 

$(document).ready ovan innebär att skriptet körs när sidan laddas. 

Det som ska hända sker i div-taggarna med namnet page_effect och det skriptet ovan gör 

är att en inbyggd fadeIn funktion anropas och parameter med värdet 4000ms skickas in för att 

bestämma hur fort elementet ska laddas in.  

Nedan visar vi en div där page_effect används. 

 
<div id="page_effect" style="display:none;"> 
 

 

2.5.6 JavaScript 

 

JavaScript, som även benämns ofta med förkortningen JS är ett skriptspråk som 

används vid utvecklingen av webbsidor.  

Koden kan enkelt bäddas in i HTML-dokument men används även i applikationer utanför 

webbsidor som t.ex. PDF[33] dokument och olika webbläsare[34]. JavaScript använder 

syntax med likheter från programmeringsspråket C och kopierar många namn från Java. Java 

och JavaScript är trots likartade namn väldigt olika annars. 
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2.5.7 CSS 

 
CSS(Cascading Style Sheets) är ett stilspråk som beskriver hur olika stilar i ett dokument 

ska presenteras som till exempel typsnitt, färg, textstorlek. Man kan anpassa dokumentet med 

hänsyn till skärmupplösning, installerade typsnitt och datortyp. HTML-element kan få olika 

egenskaper där några är bredd, höjd och placering. 

2.5.8 HTML 

 

HTML som är förkortningen på (Hypertext Markup Language) är ett märkspråk samt 

en webbstandard för att visa hemsidor och annan information som webbläsare kan hantera. 

HTML är ett format som beskriver hur text och grafiska element ska visas i webbläsaren och 

inget programmeringsspråk. HTML bygger på taggning i form av start och slut-taggar samt 

element innehållande olika egenskaper.  

 

Det är alltså ett format där dokumentets struktur och logik bestäms av författaren, 

medan webbläsaren och läsaren själv styr hur texten kommer att visas. 

HTML-koden tolkas olika beroende på webbläsare och har länge varit ett stort problem då 

samma hemsida visas annorlunda på två olika webbläsare men nya gemensamma standarder 

växer fram genom W3C(World Wide Web Consortium)[13]. 

 

Nedan visas ett exempel på hur HTML används. 

 

<header> 
        <div id="logo"> 
               <logotop>Ny i Inre Skandinavien</logotop> 
               <logobottom>En investering för framtiden</logobottom> 
            </div> 
            <nav> 
                <ul id="menu"> 
                    <li>@Html.ActionLink("Hem", "Index", "Home")</li> 
                    <li>@Html.ActionLink("Om Projektet", "About", "Home")</li> 
                    <li>@Html.ActionLink("Partners", "Partners", "Home")</li> 
                    <li>@Html.ActionLink("Skicka in din historia", "SendStory", 
                    "SendStory")</li> 
                    <li>@Html.ActionLink("Arkiv", "Index", "Archive")</li> 
                    <li>@Html.ActionLink("Kontakt", "Contact", "Home")</li> 
                </ul> 
            </nav>    
        </header> 
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2.5.9 SQL 

 

SQL (Structured Query Language)[14] är ett frågespråk som används för att hantera 

data i databaser. Det utvecklades av IBM[35] under 1970-talet och släpptes för allmänheten 

som ett databassystem år 1979. Den senaste versionen som har blivit släppt är SQL:2011. 

SQL blev även en ANSI standard[36] år 1986 med versionen SQL-86 och en ISO 

standard[37] år 1987. Språket SQL är indelat i olika språkelement, varav några är: Queries, 

som är den viktigaste delen i språket eftersom att den hämtar den specifika datan som man har 

bett om.  

             

            Statements, som kontrollerar flöden, anslutningar, transaktioner och liknande. 

Expressions, som kan framställa tabeller med rader och kolumner som innehåller data, eller 

skalära värden. Förutom att hämta existerande data från en databas så kan man även med SQL 

lägga till ny data, ta bort data, samt uppdatera data i databasen. Man kan också lägga till, ta 

bort och modifiera tabellerna i databasen och inte bara själva datan. 

SQL har även en likhet med många andra fråge- och programmeringsspråk i och med att man 

använder sig av ett semikolon (;) för att avsluta påståenden. 

Man kan använda SQL på många olika systemplattformar, som till exempel Linux[38], 

Microsoft Windows och Mac OS X[39]. 

 

 

2.5.10 LINQ to SQL 

 

LINQ to SQL[15] hjälper utvecklare och användare att använda sig av objekt när de 

arbetar med en relationsdatabas för att hämta, skicka och modifiera data i den sagda 

databasen. Det som sker är att i projektet så mappas relationsdatabasen till en objektmodell i 

det språk som utvecklaren använder sig. När applikationen sedan körs så kommer användare 

att köra sina förfrågningar genom objektmodellen och LINQ to SQL kommer att översätta 

dessa förfrågningar till SQL som databasen kan hantera.  

 

Förfrågningar skickas sedan till databasen som exekverar dom och returnerar resultaten. 

Resultaten översätts sedan återigen av LINQ to SQL till objekt som användaren kan arbeta 

med. Nedan visas ett LINQ to SQL anrop som hämtar all data ur tabellen tblInterviews och 

lägger det i en generell lista med hjälp av den inbyggda funktionen ToList(). 
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Listan kan sedan nås under variabeln getInterviews. 

 

var getInterviews = (from m in dataContext.tblInterviews select m).ToList(); 

 

 

2.5.11 HTML5 

 

HTML5[16] är den kommande standarden för HTML som används på webben, och 

även fast den ännu inte är en satt standard så har många webbläsare stöd för den. HTML5 har 

också lagt till nya element, som till exempel <audio> (ljud) och <video> (film) som används 

istället för ett <object>-element. Dessa kan användas för att lägga till ljud- och videospelare 

smidigt på en hemsida. HTML5 är också konstruerat på ett sådant sätt så att det ska vara 

bakåtkompatibelt med språkuppbyggnad för äldre versioner av HTML. Eftersom projektet 

innehåller mycket ljud och video så har HTML5 underlättat visningen av ljud och video.  

Ett exempel på hur enkelt en ljudspelare implementeras visas i koden nedan. 

 

<audio src="../../Content/Audio/@Model.Audiofile" preload="none" /> 
 

Allt som behövs för att inkludera en ljudfil och visa en ljudspelare ryms på en rad. 

 

 

2.5.12   Visual Studio 2010 

 

Visual Studio 2010[17] är ett IDE (Integrated Development Environment) skapat med 

många populära och generella programmeringsspråk till Windows plattformen. Exempelvis 

ASP.NET Visual Basic och ASP.NET C#. Visual Studio är till stor hjälp för en utvecklare då 

många testfunktioner finns inbyggda och felsökningen av programkod är mycket enklare. 

Visual Studio 2010 innehåller även SQL Server som underlättar att jobba mot databaser lokalt 

på datorn så att man slipper installera en separat server under utvecklingens gång. Verktyget 

har även en mycket bra databasdesigner som hjälper utvecklaren att få en bättre översikt på all 

data och tabeller i databaserna. 

 

Visual Studio 2010 markerar felaktigheter i kod och har realtidskompilering som innebär att 

koden kompileras medan den skrivs och på så sätt upptäckts fel redan när de skrivs. 
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Figur 2.1 nedan visar Visual Studio 2010 i felsökningsläget där vi markerat en funktion som 

vi ska gå igenom steg för steg för att se så att olika variabler får rätt värden. 

 

 
Figur 2.1: Felsökning i Visual Studio 2010 

 

 

 

 

2.6 Sammanfattning 

 

I detta kapitel har vi gett en introduktion på vad Sverige Amerika Centret arbetar med 

samt vilken koppling de har till projektet. Vi har också gett en beskrivning av projektet samt 

fört diskussion om bakomliggande tankar och teknikval. 

I kapitlet har vi tagit upp de olika teknikerna som ingår i projektet och förklarat de lite 

djupare. 
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3   Databasdesign 
 

I detta kapitel så beskrivs databasen som vi har använt oss av i projektet, både generellt och i 

detalj. Tabelluppbyggnader visas med figurer och tillhörande förklaring. 

 

3.1 Data som behöver lagras 

 

Då huvuduppgiften i systemet är att visa och lagra personintervjuer så valde vi att spara 

denna information i en databas med tre tabeller. Dessa tabeller har vi valt att kalla 

tblInterview , tblSubject och tblText. Tabellen tblInterview innehåller all intervjudata förutom 

sökord som vi valt att sätta i den separata tabellen tblSubject. Denna lösning valde vi eftersom 

varje person kan ha ett flertal sökord och många kan dela på samma sökord. Relationen 

mellan tabellerna blir därför en-till-många-relation. Varje intervju har en primärnyckel[40] i 

tabellen tblInterview som är kopplad till en främmandenyckel[41] i tabellen tblSubject som 

binder ihop intervju med ett eller flera sökord. En annan anledning till att vi delat upp 

sökorden till en separat tabell var att sökning på sökord skulle vara möjlig enligt 

kravspecifikationen och därför är det både i prestanda och implementationssyfte bäst att dela 

upp det som vi har gjort.  

 

Tabellen tblText innehåller text som visas på webbsidan. Sidorna ”Om projektet” och 

”Kontakt” är möjliga att ändra via administrationsgränssnittet och därför lagras deras innehåll 

i databasen. Tanken bakom tabellen tblText är att administratören inte ska behöva ha några 

HTML kunskaper och behöva gå in i webbsidans ordinarie filer för att ändra i texter.  

I tabellen tblInterview lagrar vi ett transkript, alltså själva intervjuberättelsen, fakta om 

personen i form av namn, ålder, ursprungsland, datum för intervjun, ljud, bild och video. 

Tabellen tblSubject lagrar sökord och en främmandenyckel kopplad med tillhörande 

primärnyckel i tblInterview. I tabellen tblText lagras texter i två fält, ett för innehållet i om 

projektet och ett för kontaktsidan. 

 

 

Nedan visas tabellerna i figurer och en beskrivande text nedanför. 
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3.2 Tabeller 

 

Översiktsbilder på tabellerna tblInterview, tblSubject och tblText. Se figurerna 3.1, 3.2 

och 3.3 nedan samt en beskrivning om varje fält i tabellerna. Datatyperna vi har använt oss av 

är integer, nvarchar, datetime, text och varchar. Nvarchar är en datatyp som lagrar exempelvis 

en text och texten kan även innehålla tecken från olika språk. Varchar är en enklare variant av 

nvarchar. 

 

3.2.1   Tabellen tblInterview 

 

 
 

Figur 3.1: Vy på tabellen tblInterview och tabellens egenskaper. 

 

En kortare beskrivning av varje fält som finns i tabellen tblInterview presenteras nedan. 

 

Id: Idnummer som även är primärnyckel för varje intervju. 

Name: Namnet på personen i intervjun. 

Transcript: Transkript för intervjutexten. 

OriginCountry: Ursprungsland på personen. 

Imagefile: Länk till bild på personen lagrad i systemet. 

Audiofile: Länk till ljudfil på personen. 

Videofile: Länk till videofil på personen. 

Date: Datumet som intervjun gjordes. 

Gender: Kön på personen. 
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Age: Ålder på personen vid intervjutillfället. 

Quote: Ett citat taget ur intervjun. 

 

3.2.2 Tabellen tblSubject 

 

 

 

Figur 3.2: Vy på tabellen tblSubject och tabellens egenskaper. 

 

Beskrivning av varje fält i tabellen tblSubject: 

 

IdSubjects: IdSubjects är primärnyckeln för varje sökord. 

Id: Id är främmandenyckel som är kopplad till primärnyckel i tabellen tblInterview. 

Subject: Är ett sökord tillhörande en specifik person. 

 

3.2.3 Tabellen tblText 

 

 

Figur 3.3: Vy på tabellen tblText och tabellens egenskaper. 

 

Beskrivning av varje fält i tabellen tblText: 

 

Id: Id är primärnyckel för varje text. 

About: Innehåller texten som visas på sidan ”Om projektet”. 

Contact: Innehåller texten som visas på sidan ”Kontakt”. 
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3.3 Funktion för sökning 

 

Då vi använder oss av LINQ to SQL som inte stödjer fulltext sökning[42] så fick vi 

bygga två egna sökfunktioner med SQL. En för sökning i intervjuer och en för sökning av 

matchningar på sökord. Funktionerna tar in ett sökord och söker igenom tabellerna 

tblInterviews och tblSubjects och begränsar sig till matchande träffar på namn, land, kön, 

ålder, citat och sökord. Funktionalitet finns även för att söka på delar av ett ord till exempel 

”an” så får man även upp träffar på personer som heter ”anna”.  

Se figur 3.4 nedan för en del av funktionen som sköter sökningen av intervjuer. 

 

 

 
Figur 3.4: Funktion för sökning av intervjuer. 

 

 

 

3.4 Sammanfattning 

 

I kapitel 3 har databasdesignen och all data som lagras beskrivits med text och figurer. 

Syftet är att ge en översiktsbild av varför databasen är uppbyggd som den är. En beskrivning 

finns också till funktionerna som implementerades som ett komplement till LINQ to SQL så 

att fulltext sökning fungerar. 
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4 Användargränssnitt 
 

Det här kapitlet innehåller olika vyer på användargränssnitten som tagits fram under projektet. 

Varje vy förklaras och illustreras med en bild. 

 

4.1 Startsidan 

 

Startsidan är uppdelad i tre delar. En menyrad med länkar till undersidor, en huvuddel 

innehållande information som användaren kan interagera med i form av bilder på olika 

personer som intervjuer har gjorts med och ett utrymme för olika citat slumpade direkt ur 

intervjuerna. Sista delen så finns olika loggor som visar att det är ett EU-projekt och ikoner 

för att kunna länka till olika sociala medier. Avslutningsvis en sidfot med copyright[43] 

information. När startsidan laddas så tonas allt innehåll in för att ge ett mjukare intryck för 

användaren. Menyn är en vanlig klickbar navigering där man vid klick på de olika länkarna 

kommer till respektive undersida. 

 

Huvuddelen listar bilderna i form av mindre bildrutor som är klickbara. Beroende på 

vart man håller muspekaren så expanderas respektive minskas bilden man har fokus på och på 

så vis sparar man utrymme och kan fokusera på den bilden som användaren är intresserad av. 

Denna funktion är utvecklad i jQuery och JavaScript. Varje gång sidan laddas om så slumpas 

nya bilder fram. Med pilarna till vänster respektive höger om bilderna kan man slumpa fram 

nya bilder. Uppdragsgivaren ville ha någon form av vy på startsidan där ansiktena på 

intervjuade personer syns och förstoras beroende på om muspekaren hålls över. Det är därför 

vi valt denna lösning som ger en modernare känsla samtidigt som läsaren ska bli nyfiken på 

personen bakom bilden och läsa intervjun. 

 

Under bilderna så finns en funktion som slumpar fram olika citat taget ur intervjuerna 

för att göra besökaren mer nyfiken. 

Sista delen är olika loggor som beskriver att det är ett EU-projekt samt ikoner för att kunna 

dela sidan på olika sociala medier som t.ex. Facebook[44] och Twitter[45].  

 

Se nedan figur 4.1 för en vy på Startsidan samt figur 4.2 för en vy med muspekaren över en 

bild. 
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Figur 4.1: Startsida 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.2: Startsida med fokus på bild 
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4.2 Intervjusidan 

 

Intervjusidan inleds med ett citat taget ur intervjun för att fånga läsarens intresse att 

läsa vidare. Sedan kan man läsa intervjun i sin helhet samt om det finns höra en inspelning 

och se en inspelad video från intervjun. En bild på personen finns till höger så att man ska se 

vem man intervjuat samt kort fakta om personen i fråga. 

Det finns även små miniatyrbilder på slumpade intervjuer under faktadelen om personen så att 

besökaren lätt ska kunna navigera till en ny intervju.  

Se figur 4.3 nedan för en vy på intervjusidan. 

 

 

 

 

Figur 4.3: Vy över intervjusidan 
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4.3 Arkiv och Sök 

 

Arkivet listar alla intervjuer som finns i databasen. Vi har begränsat det till 8st per sida 

och byggt in en bläddringsfunktion för att spara på laddningstider för användaren. 

Här listar vi en miniatyrbild, namn och land. På sidan finns en knapp för att besöka intervjun 

på respektive person. 

 

 

           Det finns även en sökfunktion högst upp där användaren kan söka på valfritt ord. 

Beroende på sökning så filtreras nya intervjuer fram som innehåller sökordet. Under 

sökfunktionen så skrivs antalet intervjuer inlagda i databasen ut. Det går även att filtrera 

intervjuerna beroende på populära sökord och därför finns de 20 populäraste sökorden listade 

vid sidan av sökfunktionen. Varje sökord har en räknare intill sig som visar antalet 

förekomster av sökordet och beroende på denna siffra så ändrar sökordet utseende där det blir 

större och i fetstil vid fler förekomster. Varje sökord är klickbar och vid klick så listas 

intervjuer som ordet är kopplat till. 

Se figur 4.4 nedan för en vy på arkivsidan. 

 

 

 

Figur 4.4: Vy över arkivsidan 
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4.4 Om projektet 

 

Här finns all fakta om projektet. En större beskrivning av projektet med dess bakgrund och 

syfte. Berörda parter nämns samt hur projektet har finansierats. Sidan är till för att besökaren 

ska få en helhetsbild av varför webbsidan finns. 

Se figur 4.5 nedan. 

 

 

 
Figur 4.5: Om projektet 

 

 

4.5 Partners 

 

Sidan Partners är en vanlig statisk undersida som innehåller klickbara länkar till de 

olika partners som samarbetar inom projektet. Varje partner beskrivs med namn som fungerar 

som en länk till respektive hemsida. 

Se figur 4.6 nedan. 
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Figur 4.6: Partners 

 

4.6 Skicka in din berättelse 

 

Här kan besökaren skicka in sin egen historia i form av ett formulär där namn, email 

och historia fylls i samt möjlighet att bifoga en bild. Detta skickas till administratörens 

emailadress[46]. Mailet kommer se ut som att besökaren skickat den från sin egna 

emailadress och kommer att innehålla ifylld information och eventuell bifogad bild. 

Administratören får sedan granska inskickat material och välja att publicera eller inte, 

beroende på om materialet är lämpligt. Sker publicering så görs det via 

administrationsgränssnittet. Se figur 4.7 nedan. 

 

 

Figur 4.7: Skicka in din historia 
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4.7 Kontakta oss 

 

Sidan Kontakta oss är en undersida med kontaktinformation till projektledarna i både 

Sverige och Norge.  

Se figur 4.8 nedan. 

 

 

 
Figur 4.8: Kontakta oss 

 

 

4.8 Administration 

4.8.1 Logga in 

 

Här begärs användarnamn och lösenord. Stämmer uppgifterna så skickas man vidare 

till administrationsgränssnittet, annars så får man upp ett felmeddelande med vad som är 

felaktigt eller saknas. Se figur 4.9 nedan. 
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Figur 4.9: Logga in 

4.8.2 Administrationsvy 

 

Detta är vyn som administratören möts av när en godkänd inloggning har skett. 

Här finns olika val beroende på vad man vill göra. Klickar man på första länken så kommer 

man till en vy där alla intervjuer listas och kan ändras, tas bort eller detaljerna läsas. Därifrån 

kan man även lägga till en ny intervju i systemet. Vid klick på andra länken så kommer man 

till sidan för att ändra administrationslösenordet. Tredje länken är till en statistiksida som 

räknat och grupperat information från systemet som kan vara intressant för administratören. 

Sista länken är för att ändra texterna som visas under sidorna ”Om Projektet” och ”Kontakt”. 

Se figur 4.10 nedan. 

 

 

 
Figur 4.10: Administrationsgränssnitt 
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4.8.3 Ladda upp ny, ändra eller se detaljer på en intervju 

 

Det är här som alla intervjuer listas och vid sidan av varje intervju så finns länkar 

beroende på vad man vill göra. Möjliga val är ta bort en intervju, ändra en intervju eller se 

detaljerna på en intervju. Högst upp på sidan finns också en länk för att kunna skapa en ny 

intervju. 

Se figur 4.11 nedan. 

 

 

 

 
 

Figur 4.11: Lista över intervjuer i administationsgränssnitt. 
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4.8.4 Ladda upp ny intervju 

 

Här laddar administratören upp nya intervjuer. All nödvändig information fylls i och 

sedan laddar man upp intervjun som automatiskt publiceras på hemsidan och lagras i 

databasen. Tillhörande filer som ljud och bild laddas även upp här. För att underlätta 

skrivningen och redigeringen av längre texter så har vi byggt in en CKEditor[18]. 

Se figur 4.12 nedan. 

 

Figur 4.12: Lägg till ny intervju 

 

4.8.5 Ändra intervju 

 

Här kan administratören ändra i en intervju som redan är inlagd i systemet. 

All inlagd data fylls i automatiskt och administratören behöver bara redigera där det är 

lämpligt eller ta bort och fylla i nytt. Se figur 4.13 nedan. 
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Figur 4.13: Ändra intervju 

 

4.8.6 Se detaljer 

 

Under se detaljer så kan administratören se all lagrad data på en specifik intervju. 

Se figur 4.14 nedan. 

 

 
Figur 4.14: Detaljer för intervju 
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4.8.7 Ändra lösenord 

 

Här ändrar administratören sitt lösenord. Kravet är att nya lösenordet är minst 6 tecken 

långt. Både det nuvarande och nya lösenordet måste fyllas i av säkerhetsskäl. Se figur 4.15 

nedan. 

 

 
Figur 4.15: Byt lösenord 

 

4.8.8 Se statistik 

 

Statistik från data inlagd i databasen finns här. Vi har valt att visa statistik på antalet 

personer från varje land, könsfördelningen på alla inlagda intervjuer, popularitet på sökorden 

och antalet intervjuer i olika åldersgrupper. Se figur 4.16 nedan. 
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Figur 4.16: Statistik 

4.8.9 Ändra innehållet i ”Om Projektet” och ”Kontakt” 

 

Här kan administratören redigera texterna som visas på sidorna ”Om Projektet” och 

”Kontakt” genom att enkelt redigera nuvarande texter med hjälp av den inbyggda 

textredigeraren. Figur 4.17 nedan visar hur vyn ser ut. 

 

 

Figur 4.17: Ändra texter 

 

 

 

4.9 Sammanfattning 

 

Det här kapitlet har skrivits för att illustrera varje vy med bilder så att läsaren ska få en 

uppfattning om hur webbsidan är uppbyggd. Varje vy förklaras även med en beskrivande text. 
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5 Implementation 
 

5.1 Skapa ny intervju 

 

Här har vi skapat olika fält som fylls i av administratören. Först laddar man upp en bild 

som ska vara ca 500x400 pixlar i storlek. Det finns ingen funktion som skalar bilden 

automatiskt så det är viktigt att uppladdaren följer instruktionerna noga om vad som krävs för 

att det ska bli rätt. Bilden laddas upp på servern via en uppladdningsfunktion och sparas i en 

mapp som heter images, bilden sparas alltså inte i databasen för att utnyttja utrymmet så 

effektivt som möjligt. En del av uppladdningsfunktionen visas nedan och förklaras. 

 

if (file != null && file.ContentLength > 0) 
            { 
                string ImageName = file.FileName; 
                iviewb.Imagefile = ImageName; 
                var fileName = Path.GetFileName(file.FileName); 
                var path = Path.Combine(Server.MapPath("~/Content/Images"), fileName); 
                file.SaveAs(path); 
            } 
 
 

          Variabeln file innehåller själva filen som skickas till funktionen. Det första som sker 

är att en kontroll kontrollerar om filen är tom eller har ett innehåll. När filen har ett innehåll så 

sparas filens namn ner i variabeln ImageName. ImageName mappas sedan mot iviewb och 

fältet Imagefile får namnet på filen och databasen uppdateras med detta. Sedan sparas filen 

och filens namn i en mapp som heter Images och ligger i mappen Content som finns i 

projektets root. 

 

          Databasen får istället en direktlänk till bilden i mappen. En bild måste laddas upp för att 

en ny intervju ska gå att ladda upp. 

Om intervjun har tillhörande ljudklipp eller videoklipp så är nästa steg att dessa laddas upp. 

Båda fälten kan vara tomma och är inga krav för att en ny intervju ska kunna laddas upp. 

Ljudklipp laddas upp med samma funktion som bild, där administratören väljer ett ljudklipp i 

en målmapp. Videoklipp länkas från YouTube[54] efter önskemål från uppdragsgivaren och 

laddas inte upp på servern. Tanken bakom detta är att slippa lagra stora filer och undvika lång 

uppladdning. YouTube länken läggs in i sin vanliga form i textfältet och ingen redigering av 

administratören krävs då vi byggt en funktion som urskiljer det viktigaste ur länken och lagrar 

den i rätt form. 
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          Sedan fylls namnet på personen i ett textfält, här fylls bara förnamnet i av 

integritetsskäl. Nästa fält heter transkript och här fylls själva intervjun på personen in. Här har 

vi byggt in en färdig lösning för texthantering som heter CKeditor. Det är en textredigerare 

som underlättar vid skrivandet av längre texter och redigering av text. Utan större 

datorkunskaper kan skribenten göra rubriker större, delar i text tjockare eller kursiv.  

Sedan följer några fält för att samla fakta om personen i form av ursprungsland, datum för 

intervjun, kön och ålder. Sista rutan fyller man i ett fält med ett citat som valts ut ur intervjun 

och det är detta citatet som visas högst upp på intervjusidan. 

 

Avslutningsvis klickar administratören på knappen ”Lägg till intervju” längst ner på 

sidan för att skapa intervjun. Om inga fält saknas eller är felaktiga så laddas intervjun upp och 

lagras i databasen. Varje intervju får ett unikt ID tilldelat av databasen och därmed kan vi 

identifiera varje intervju till ett idnummer. 

 

5.2 Ta bort intervju 

 

På huvudsidan där alla intervjuer listas så finns det en textlänk som heter ”Ta bort” vid 

sidan av varje intervju. Klickar man där så tar man bort vald intervju. Det finns en kontroll 

inbyggd som frågar om man verkligen vill ta bort intervjun och tvingar administratören att 

bekräfta detta så ingen intervju tas bort av misstag. 

 

public ActionResult Delete(int id) 
        { 
            var iviewToDelete = dataContext.tblInterviews.First(m => m.Id == id); 
 
            string pathImage = "~/Content/Images/" + iviewToDelete.Imagefile; 
            System.IO.File.Delete(Server.MapPath(pathImage)); 
            string pathAudio = "~/Content/Audio/" + iviewToDelete.Audiofile; 
            System.IO.File.Delete(Server.MapPath(pathAudio)); 
 
            var iviewToDeleteSubject = dataContext.tblSubjects.Where(b => b.Id == id); 
            dataContext.tblInterviews.DeleteOnSubmit(iviewToDelete); 
            dataContext.tblSubjects.DeleteAllOnSubmit(iviewToDeleteSubject); 
            dataContext.SubmitChanges(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 

 

          Varje intervju har ett unikt ID och ta bort funktionen, som visas ovan får detta ID som 

en parameter för att nå rätt intervju som ska tas bort. Funktionen hämtar först tillhörande ljud 

och bild till intervjun och raderar dessa från sin ursprungsplats eftersom de inte finns i 

databasen och är fria filer. Sedan raderar funktionen tillhörande sökord ur tabellen 
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tblSubjects. Sedan raderas all data tillhörande intervjun ur tabellen tblInterview och 

ändringarna sparas. Avslutningsvis så skickas administratören tillbaka till listan med 

intervjuer.  

 

5.3 Ändra intervju 

 

På samma rad som ”Ta bort” så finns även en textlänk som heter ”Ändra intervju”.  

Denna funktion ser till så att administratören kan ändra en befintlig inlagd intervju.  

När man klickar på ”Ändra intervju” så skickas man till en sida där all data på aktuell intervju 

listas förifyllda i olika fält som är redigerbara. 

Samma princip med ID gäller här och systemet vet vilken intervju man vill göra ändringar på 

genom att ett unikt ID skickas till funktionen och därmed kan funktionen hämta rätt intervju 

från databasen. 

När ändringarna i fälten är klara så klickar administratören på ”Spara” knappen längst ner på 

sidan och om allt gick rätt till så skickas man tillbaka till listan med intervjuer inlagda i 

systemet. 

 

 

5.4 Detaljer på intervju 

 

           Textlänken ”Detaljer” finns även den på samma rad som ”Ta bort” och ”Ändra 

intervju”. När man klickar på ”Detaljer” på en vald intervju så får man se all lagrad 

information som finns på den intervjun. Detta är alltså för att kunna läsa all inlagd 

information på en intervju i ett läsläge istället för redigerbara fält. Den här funktionen gör 

inget annat än att visa all information på en intervju på ett tydligt sätt för administratören. 

Funktionen använder även här ID för att veta vilken information som ska hämtas ur 

databasen. 
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5.5 Arkiv 

 

Under Arkiv så listas alla intervjuer i en strukturerad form. När sidan laddas så skickas 

ett anrop mot databasen som returnerar en lista med alla intervjuer. Vi har sedan valt att bara 

lista några nödvändiga fält så att sidan inte ska bli för rörig samt begränsa så att max 20 

intervjuer listas för att spara på laddningstider. Det finns länkar så att man kan bläddra 20 

intervjuer åt gången.  

För att komma till intervjusidan så finns en textlänk till höger om varje träff som heter ”Se 

intervju”.  

På arkivsidan finns även en lista med populära sökord som användaren kan klicka på och på 

detta viset göra en sökning på aktuellt sökord bland intervjuerna i databasen via funktionen 

ad_SearchSub. Nedan visas funktionen som listar sökorden. 

 

var getPopularTags = (from c in dataContext.tblInterviews join d in 
dataContext.tblSubjects on c.Id equals d.Id group d by d.Subject into g 
select new Stats 
{ 
Subject = g.Key, 
AntalSubject = g.Count() 
}).ToList<Stats>(); 
 
ViewBag.listaSubjects = getPopularTags; 
 
 

          Variabeln getPopularTags hämtar alla sökord ur tabellen tblSubjects och grupperar 

dessa med intervjuerna de tillhör med hjälp av ett id i båda tabellerna. Vi har skapat en klass 

som heter Stats för att lagra de olika datatyperna. Sökorden och deras antal sparas sedan i en 

lista som skickas till vysidan via en ViewBag som är en dynamisk variabel som går att 

använda utanför controllern. 

Sökorden visas i olika storlek och fetstil beroende på hur många gånger det förekommer. 

Detta urskiljer de från de mindre förekommande sökorden och på så sett kan besökaren se vad 

intervjuerna har mest gemensamt. 
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5.6 Sökning 

 

Sökningen består av ett textfält och en knapp.  Sökningen finns högst upp på 

arkivsidan. I textfältet får användaren fylla i valfritt sökord. Sökningen sker på namn, land, 

kön, ålder, sökord och citat. Nedan visas funktionen som hanterar sökningen. 

 

public ActionResult ListAndSearch(string txtSearch) 
        { 
            if (string.IsNullOrEmpty(txtSearch)) 
            { 
              var iview2 = (from m in dataContext.ad_Search(null) select m).ToList(); 
              ViewBag.err = "Du måste fylla i ett sökord"; 
              return View(iview2);    
            } 
            else 
            { 

var result = (from abs in dataContext.ad_Search(txtSearch) select 
abs).ToList(); 

              return View(result); 
            } 
        } 

 

 

Sökfunktionen tar användarens sökord som en parameter, txtSearch. Sedan kollar 

funktionen ifall parametern är tom eller har ett innehåll. Om parametern är tom så returneras 

en tom lista tillbaka till vyn och ett felmeddelande som säger att ett sökord måste fyllas i 

skickas som en ViewBag till vyn. Annars så söker funktionen ad_Search igenom fälten i 

databasen efter data matchande sökordet och sparar de i en lista som returneras till vyn för 

visning.  Vyn visar sedan resultaten som en lista under sökfältet. Även här finns en 

begränsning på 20 intervjuer som visas och övriga nås genom bläddring som i arkivet.  

 

 

5.7 Skicka in din historia 

 

Den här funktionen är byggd som ett kontaktforumlär där användaren knappar in namn, 

email och sin berättelse i ett stort textfält. Möjlighet finns även att bifoga en bild i formuläret. 

Slutligen skickar användaren iväg ifylld information via en knapp längst ner på sidan. En 

funktion validerar ifylld information och skriver ut felmeddelande om något fält är felaktigt 

ifyllt eller tomt. Är allting korrekt ifyllt så samlas all information och skickas som e-post till 

administratören. 
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Funktionen som skickar iväg mailet med ifylld formulärdata använder sig av 

biblioteket System.Net.Mail[55]. Först så skapas ett mailMsg objekt av klassen MailMessage 

som finns i biblioteket. Sedan så fylls parametrar i objektet med olika data beroende på vart 

mailet ska skickas, vem det kommer ifrån, vad det innehåller och rubrik. 

Eftersom en bild kan bifogas så har vi en koll som endast försöker att bifoga om någon bild 

har valts. Sedan så skapas ett objekt av klassen SmtpClient som håller i parametrar för 

smtpadress, port och eventuell login om det krävs och avslutningvis så skickas mailet iväg av 

SmtpClient. 

 

 

En del av funktionen som skickar iväg mailet visas nedan. 

 
MailMessage mailMsg = new MailMessage(); 
mailMsg.To.Add("testepost@test.com"); 
mailMsg.From = new MailAddress(email); 
mailMsg.Subject = "Ny berättelse - NIIS"; 
mailMsg.Body = story; 
 
if (file != null) 
{ 
    var fileName = Path.GetFileName(file.FileName); 
    Attachment attachFile = new Attachment(file.InputStream, fileName); 
    mailMsg.Attachments.Add(attachFile); 
} 
 
SmtpClient mySmtpClient = new SmtpClient(); 
mySmtpClient.Host = "smptadress.com"; 
mySmtpClient.Port = 25; 
mySmtpClient.Send(mailMsg); 

 

 

 

5.8 Ansikten på startsidan 

 

Den här funktionalitetens uppgift är att via en slumpfunktion slumpa fram 16st bilder 

ur databasen och lista på startsidan varje gång sidan laddas. Tanken är att besökaren inte ska  

se samma samling av ansikten vid olika besök utan ska få en variation. Varje bild länkar till 

dess tillhörande intervju. Ansiktena listas i miniatyrbilder och när man håller muspekaren 

över en bild så vidgas den ut och övriga dras ihop till mindre bilder. Detta är byggt på ett 

befintligt jQuery-script[52] som vi har modifierat till att passa vårat ändamål. Bilderna på 

startsidan hämtas ur databasen. 
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5.9 Citat på startsidan 

 

På startsidan så har vi en slumpfunktion som slumpar fram olika citat ur 

personintervjuerna som finns inlagda i databasen. Först visas själva citatet och under följt av 

namn på personen som citatet kommer ifrån. För att inte samma citat ska visas hela tiden så 

har vi använt oss av ett jQueryscript skapat av Sebiastian Nitu[53] för att ha tidsbestämd 

visning på citaten. 

 

5.10 Login och säkerhet 

 

Loginfunktionerna[56] är inbyggda och ingår i ASP.NET MVC3 när man skapar ett 

nytt projekt. Därför håller den hög säkerhet och är välbeprövad. Vi har modifierat och 

anpassat den mot vår webbsida. Användaren frågas efter användarnamn och lösenord. Ifall 

uppgifterna stämmer så slussas man vidare till en administrationssida. Vid felaktiga uppgifter 

så skrivs det ut ett felmeddelande som talar om vad som saknas eller är felaktigt. 

 

Varje administrationsfunktion är utvecklad på klassroller som innebär att de endast kan 

nås och köras av en inloggad administratör som tillhör klassrollen ”admin”. 

Detta är för att utomstående inte ska kunna nå olika funktioner genom att skriva in 

direktadressen till olika funktioner och skicka in skadliga parametrar. 

Efter samtal med uppdragsgivaren har vi enats om att bara köra en huvudanvändare som 

sköter all administration på sajten. 

 

5.11 Statistik 

 

Statistiksidan är byggd för att visa intressant data ur databasen baserad på olika 

beräkningar. Vi har valt att visa landsfördelning, könsfördelning, popularitet på sökord och 

åldersfördelning. Nedan visas landsfördelningsfunktionen som är en av flera funktioner som 

samlar statistiken. 

var countLand = (from c in dataContext2.tblInterviews 
                         group c by c.OriginCountry into g 
                         select new Stats 
                         { 
                            Land = g.Key, 
                            AntalLand = g.Count() 
                         }).ToList<Stats>(); 
ViewBag.listaLand = countLand.OrderByDescending(x => x.AntalLand); 
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          Landsfördelningsfunktionen hämtar alla länder ur tabellen tblInterviews och räknar hur 

många det finns av varje land. Dubbletter utesluts. Dessa läggs i en lista som använder klassen 

Stats där all data finns deklarerad. Listan ordnas i ordningen där det mest förekommande 

landet är först och skickas sedan till vyn i en ViewBag. 

 

          Könsfördelningsfunktionen har samma uppbyggnad som landsfördelningsfunktionen 

och hämtar alla som är män respektive kvinnor och räknar dessa. Sökordens popularitet visas 

genom att gå igenom alla sökorden och lista alla och hur många gånger de finns med i alla 

intervjuer. Åldersfördelningsfunktionen tar alla åldrar ur intervjuerna och visar åldrarna 

baserade på olika kriterier som är satta. Exempelvis hur många intervjuer där åldrarna är 

mellan 30 och 50 år. 

 

5.12 Ändra texter på sidan 

 

Funktionen ser till så att administratören inte behöver ha några 

programmeringskunskaper när innehållet på sidorna ”Om Projektet” och ”Kontakt” ska 

ändras. Innehållet på dessa sidor finns i tabellen tblText och hämtas därifrån för att sedan 

visas på sidorna. På administrationssidan för att ändra texterna så finns två stycken 

textredigerare där befintlig text är ifylld och kan redigeras. När administratören är klar med 

sin redigering så finns en knapp längst ner för att spara ändringarna. Ändringarna sparas då i 

databasen och den nya informationen visas på sidorna. 

 

5.13 Ändra administrationslösenord 

 

Den här funktionen låter administratören ändra sitt lösenord. Först så måste det gamla 

lösenordet fyllas in och det nya lösenordet repeteras två gånger. Ifall något är fel eller att 

lösenorden inte stämmer så skrivs ett felmeddelande ut när man försöker byta lösenord. 
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5.14 Hämta och uppdatera data 

 

För att läsa och skriva data har vi valt att använda LINQ to SQL. Först har vi skapat en 

datamodell på våran databasstruktur. Datamodellen är mappad till en objektmodell. 

När vi vill skriva data så jobbar vi mot objektmodellen och operationerna vi utför genom 

linqkommandon översätts till SQL. Alla ändringar som vi utför på objektmodellen utförs även 

i databasen. När vi vill läsa data så arbetar vi på samma sätt men skillnaden är att datan som 

blir returnerad översätts från SQL till objekt. 

 

5.15 Sammanfattning 

 

Syftet med detta kapitel var att beskriva varje funktion som vi har implementerat i systemet så 

att man ska få en förståelse om vad som händer i bakgrunden när en viss operation utförs och 

hur önskemålen i kravspecifikationen täckts. 
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6 Testning 
 

6.1 Användarvänlighet och navigering 

 

Vi lät tre personer som visste vad projektet handlade om testa användargränssnittet och 

komma med synpunkter. Slutligen lät vi även en oberoende person som inte visste något om 

projektet att utföra samma test. Vi samlade informationen utifrån deras kommentarer och 

synpunkter. Utifrån detta fick vi en bild av förbättringar som kan göras i systemet. 

Det vi märkte från den oberoende personen var att bildfunktionaliteten på startsidan inte var 

så tydlig som vi från början hade förväntat oss. Användaren visste inte att man kunde slumpa 

nya bilder, därför insåg vi att någon form av figur behövde tillkomma för att förtydliga detta. 

Vi valde att sätta en pil på vardera sida av bildutrymmet som tydliggör att någon form av 

bläddring eller omladdning är möjlig. Loggan högst upp påpekades även av den oberoende 

testaren då den var loggan för Sverige Amerika Centret. Testaren tyckte att en mer 

förklarande logga för själva projektet hade varit bättre. Eftersom projektet heter NIIS (Ny I 

Inre Skandinavien) så är det bättre att loggan även innehåller detta för att inte missvisa 

besökaren om att det bara är Sverige Amerika Centret som är bakom projektet. 

 

De testarna som hade bättre inblick i projektet fokuserade mer på färger och 

inbjudan till läsning. En av testarna tyckte att vi hade för lite förklarande text om vad det var 

som visades på startsidan. Vi ändrade därför så att startsidan har en förklarande inledning över 

bilderna som säger att det är flertalet intervjuer som har gjorts och publicerats. De tyckte att 

våra färgval var bra och stilrena samt vänliga för de äldre användarna då de oftast inte tycker 

om för mörka färger. För att fånga läsarens intresse mer så tyckte de att det skulle bli mer 

intressant om vi hade med olika citat ur intervjuerna på en liten del av startsidan. Vi tyckte att 

idén var bra och utvecklade en lösning som slumpar olika citat ur intervjuerna och byter ut de 

efter ett visst tidsintervall.  

 

Alla testarna fick sedan prova navigeringen och se så de hittade allt på 

hemsidan, även administrationen fick testas. Resultatet av detta var att samtliga var mycket 

nöjda med användarvänligheten på både webbsidan som besökare och som administratör. 

De tyckte att vi hade uppnått vårat mål med att skapa en interaktiv och lättanvänd hemsida 

även för den mindre datorkunniga. 

 



 42 

6.2 Upplösningar och vy i olika webbläsare 

 

Under webbsidans utveckling användes Mozilla Firefox[47] som webbläsare för att 

kontrollera hur utseendet var i de olika vyerna. Upplösningen vi använde var 1680x1050. 

I slutet av projektet så kontrollerade vi webbsidan i olika upplösningar och webbläsare, vilket 

visade att vyerna såg olika ut beroende på vad användaren hade. 

Eftersom att man i förväg inte kan veta vem som har vad så gjorde vi en undersökning på 

vilka de populäraste webbläsarna var och vilka upplösningar som användes till största del. En 

undersökning gjord av w3schools.com[50] visar att Mozilla Firefox, Internet Explorer[48] 

och Google Chrome[49] var de tre populäraste webbläsarna under oktober 2012 med en 

sammanlagd marknadsandel av 92,8%. 

 

Undersökningen visade även att de flesta idag har högre upplösningar på sina 

skärmar än för 3 år sedan och att de flesta idag har en lägsta upplösning på 1024x768[51]. 

Utifrån denna information så anpassade vi webbsidan att fungera bäst på upplösningar av 

1024x768 och uppåt. Efter modifiering av webbsidan så har vi anpassat de olika vyerna att se 

så lika ut som möjligt oberoende av webbläsare och upplösning. Vi har säkerställt att vyerna 

ser bra ut på de tre ovan nämnda webbläsarna. 

 

 

 

6.3 Funktionalitetskontroll 

 

Webbsidan består till stor del av funktioner som användaren inte ser. Därför är det 

viktigt att alla funktioner fungerar som de ska så att rätt data skrivs och hämtas. Varje 

funktion i systemet har testats för buggar och felaktigheter efter implementation.  

Varje test har genomförts genom att funktionen körts och resultaten har kontrollerats både i 

vyn utåt och i utvecklingsmiljön. Funktioner som tar emot data från användaren har det lagts 

extra vikt vid då dessa oftast utgör ett hot mot system i säkerhetssyfte då många försöker 

sabotera genom att skicka in skadlig kod. Genom att vi validerar och kontrollerar dessa fält 

som användaren fyller i så behöver man inte oroa sig för att det som fyllts i innehåller skadlig 

kod. 
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7 Resultat 
 

7.1 Vad har vi lärt oss 

 

Väldigt många olika tekniker har använts i projektet och många av de använda 

teknikerna är idag väldigt populära och används flitigt inom databranschen. Vi var tidigare 

någorlunda bekanta med C# och SQL från olika kurser men var väldigt obekanta med 

webbtekniker.  

Därför har vi genom projektet lärt oss mycket nytt från grunden och bekantat oss med nya 

tekniker mer riktade mot webbutveckling. En av många viktiga kunskaper vi fått genom detta 

projekt är att kunna planera vår utvecklingstid efter en kravspecifikation och möten med 

presentation under projektets gång. De flesta företag jobbar idag mot ett pressat schema så är 

träningen på planering som vi har fått väldigt givande inför framtiden. Vi har fått träna på att 

ta emot synpunkter och anpassa arbetet utifrån dessa. 

 

Eftersom arbetet till stor del bestod av upptaktsmöten med uppdragsgivaren så 

har vi utvecklat oss på att förklara problem och bistå med alternativa lösningar. 

Vi tror att vi kommer ha stor nytta av den nyvunna kunskapen i framtiden då webbaserade 

system bara ökar och kommer göra oss som utvecklare mer eftertraktade på arbetsmarknaden. 

 

7.2 Möttes kraven och tidsplaneringen 

 

Vi har följt tidsplaneringen relativt bra. Mindre justeringar har fått ske för att gynna 

projektets framgång och vissa delar har blivit påverkade av detta. I början av projektet fick vi 

lägga mycket mer tid än vi trodde på designfasen. Inga exakta designönskemål var satta i 

kravspecifikationen utan mer funktionalitet som webbsidan skulle ha. Färgval, upplägg och 

designförslag var helt och hållet lagt på oss som utvecklare. Tid lades även mycket mer än 

beräknat på efterforskning gällande tekniker som vi inte var bekanta med. 

Sett till resultatet så har tidsplaneringen varit ett bra stöd under projektets gång och lett till att 

vi har en färdig produkt som kan användas. 

 

Om man tittar på kravspecifikationen som vi fick i början så har vi skapat en produkt 

som följer den väldigt bra. Vi har fått fram en webbsida som presenterar personintervjuer 

enligt kravspecifikationen. Webbsidan innehåller alla grundfunktioner som skulle vara med 
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inom tidsramen vi fick. Önskemål fanns på fyra extrafunktioner i mån av tid och två av dessa 

har hunnits med. Resultatet är en webbsida som är klar att publiceras utan brister och som i 

framtiden kan byggas ut med extrafunktionalitet. Vår uppdragsgivare har även sagt att de är 

nöjda med slutresultatet och de är positiva till framtiden med systemet. 

 

7.3 Framtida utvecklingsrekommendationer 

 

Vår tidsram räckte till all grundfunktionalitet som önskades men inte till all 

funktionalitet som skulle framställas vid mån av tid. Därför så finns det några delar som 

skulle göra viss funktionalitet på webbsidan enklare om de utvecklades i framtiden. 

 

Språkhantering och gruppering via en karta var de två av de fyra funktionerna som låg 

på vår lista att göra vid mån av tid som vi inte hann med. Därför ligger de kvar som en 

rekommendation för framtida utveckling. 

Vi själva kom fram till några saker som skulle kunna göras bättre i framtiden och kommer att 

beskriva de nedan och motivera varför. Den första rekommendationen vi har är att 

filuppladdningen kan utvecklas vidare med hjälp av t.ex. tekniken AJAX för att ge mer 

kontroll över vad som händer när en fil laddas upp. I dagsläget sker en uppladdning av filer 

utan någon information till användaren under uppladdningens gång som exempelvis beskriver 

hur många procent av filen som laddats upp. 

 

Bilduppladdningen kan även utvecklas vidare genom att ha funktionalitet som redigerar 

bilden vid uppladdning. I dagsläget så måste användaren själv hålla sig inom förbestämda 

ramar på bildens storlek. För att göra vyn för intervjusidan mer personlig så skulle en funktion 

som gör det möjligt att ändra utseendet på varje intervjusida kunna skapas så att en 

administratör enkelt kan flytta om placeringen på olika delar. Vi har byggt intervjusidan så att 

den följer en grundmall där placeringen på delarna är fasta och information fylls i dessa. Varje 

intervju är alltså uppbyggd med samma grund på utseende men med olika information. 
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8 Slutsats 
 

Syftet med projektet var att skapa en webbsida åt Sverige Amerika Centret. I denna 

uppsats har vi redovisat bakgrunden till arbetet, motiverat våra teknikval och visat hur vi 

implementerat olika lösningar samt resultaten av detta. 

Sammanfattningsvis är vi nöjda med vårat examensarbete. Lösningen som vi har tagit fram 

uppfyller de specificerade kraven och projektet har varit väldigt lärorikt och utmanande. 

Vi har fått jobba i en atmosfär som motsvarar det verkliga arbetslivet och känna på hur 

utvecklande under tidspress är. Vi har fått använda oss av kunskaper vi erhållit från våran 

utbildning under projektets gång. Tiden som vi hade har varit realistisk sett till projektets 

storlek och vår uppdragsgivare har varit lyhörd och till hjälp när det behövdes. Sverige 

Amerika Centret kan nu nå ut till fler med hjälp av vårat projekt samt att systemet även är 

användbart för andra typer av intervjuer i framtiden. 
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