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Sammanfattning 
Vi har skapat en webbapplikation där besökaren snabbt och enkelt ska kunna se vad 

som erbjuds som dagens lunch på Kalmars restauranger. 

Anledningen till att vi valde att göra just detta projekt, var att vi själva saknat en 

liknande tjänst. 

 

För att kunna göra projektet så bra som möjligt visste vi att vi behövde åsikter från 

restaurangerna själva samt även göra en undersökning på vår tänkta målgrupp. För att 

få veta mer om målgruppen gjorde vi även en analys på denna. 

 

Då vi själva inte har så god insyn i hur restaurangverksamheten fungerar frågade vi ett 

par av restaurangägarna om de var intresserade av att ställa upp som bollplank och de 

vi frågade var positiva till det. Vi sammanställde informationen och visste då både vad 

restaurangerna och målgruppen ville ha. 

 

Därefter gjorde vi en mer ingående konkurrentanalys för att se vad det fanns för 

konkurrenter samt vad som var bra och dåligt med deras sidor. 

 

Innan vi började arbeta med projektet så hade vi många idéer som vi lade åt sidan för 

att vi säkert skulle hinna med att slutföra projektet. Vi har även under projektets gång 

kommit på fler idéer. Webbsidan är nu klar och vi har som målsättning att fortsätta 

utveckla webbsidan för att sedan publicera den och sätta den i bruk. 

 

Vårt huvudmål var att skapa en webbtjänst som ska vara enkel och användbar för 

besökaren. Detta mål anser vi vara uppfyllt. Besökaren ser direkt dagens lunch på 

förstasidan utan att behöva ta några omständiga vägar för att nå dit. 



 

Summery 
We have created a web application where the visitor will be able to find the daily range 

of lunches at the restaurants in Kalmar. 

The reason for us choosing this particular project was because of a need we felt for a 

web site with this information. 

We involved a few restaurants because of our need for insight in the business. We also 

did a survey and an analysis on our thought target group.  

A competitive analysis were made to see who we were up against, to learn from their 

mistakes and to find useful information about what a web site of this kind has to 

contain. 

There were many ideas in the beginning of the project that we were forced to put aside 

because of lack of time. More ideas have come up during the work process, ideas that 

we plan to implement together with the initial ideas after the work in school is 

finished, before publishing the web site online. 

Our main objective was to develop a web site that was supposed to be simple and 

usable for the visitors. We regard this objective to be fulfilled. The visitor sees the 

daily lunches at the starting page and doesn’t have to take any detours to get there. 



 

Abstract 
Vi har skapat en webbapplikation där besökaren snabbt och enkelt ska kunna se vad 

det erbjuds som dagens lunch på Kalmars restauranger. 

 

Vi är nöjda med projektets resultat. Vi har nu en webbsida som uppfyller de mål vi 

satte innan projektet och den är redo för vidareutveckling.  

 

Vårt huvudmål var att skapa en webbtjänst som ska vara enkel och användbar för 

besökaren. Detta mål anser vi vara uppfyllt. Besökaren ser direkt dagens lunch på 

förstasidan utan att behöva ta några omständiga vägar för att nå dit. 

Nyckelord: 

Webb, Programmering, Asp.NET, AJAX, Lunch 



 

Förord 
Anledningen till att vi valde just detta projekt var att vi själva ansåg att behovet av en 

sådan tjänst fanns. Vi har vid flera tillfällen letat efter dagens lunch i Kalmar och 

irriterats på de webbsidor vi hittat och över deras bristfälliga kvalité. Har vi två 

studenter känt detta behov upplever vi att det måste finnas väldigt många fler som är 

ute i arbetslivet och som har råd med dagens lunch betydligt oftare som har samma 

behov.  

 Vi vill rikta ett tack till Sven Åke Johansson för hjälp och stöd under projektets gång. 
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1. Introduktion 
Vi har skapat en webbapplikation där besökaren snabbt och enkelt ska kunna se vad 

det erbjuds som dagens lunch på Kalmars restauranger. 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till att vi valde att göra just detta projekt, var att vi själva saknat en 

liknande tjänst. Det finns idag ett antal liknande webbtjänster men dessa tycker vi inte 

är funktionella. 

Vid en sökning på orden ”dagens lunch Kalmar” på de större sökmotorerna får man 

väldigt mycket irrelevanta träffar. De träffar man får som är relevanta är till sidor som 

vi inte tycker uppfyller sitt syfte eller som på annat sätt inte är användbara. 

1.2 Syfte 

Syftet med vårt projekt är att skapa en webbtjänst där besökaren snabbt och enkelt ska 

kunna se vad det erbjuds för dagens lunch på Kalmars restauranger. Man ska känna att 

det är en lokal sida med lokala restauranger. Eventuell reklam ska vara lokalt riktad och 

till rätt målgrupp. Man ska som besökare enkelt kunna hitta information om 

restaurangerna på sidan som adress, telefonnummer, karta, beskrivning och även en 

komplett lunchmeny. 

1.3 Mål 

Målet med projektet är att skapa en webbtjänst som är användbar för besökaren 

genom att vara självförklarande, snabb, enkel att förstå och lätt att navigera. Besökaren 

ska på ett enkelt sätt kunna se vad det erbjuds som dagens lunch i Kalmar. 

1.3.1 Presentation av dagens lunch 

Besökaren ska kunna se vad det erbjuds som dagens lunch just idag direkt på 

förstasidan. Besökaren ska även kunna se en veckovy eller liknande för en restaurang 

om den besöker restaurangens egen undersida. 
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1.3.1.1 Söka bland dagens lunch 

Besökaren ska på ett enkelt sätt kunna söka bland dagens rätter. Den ska kunna söka 

fram de vegetariska rätterna och även andra kategorier av mat. 

1.3.2 Presentation av restaurang 

Restaurangen ska ha en egen undersida där information om den presenteras. Där ska 

finnas information som besöksadress, telefonnummer, betalningssätt, vad som ingår i 

dagens rätt, öppettider, veckans lunchmeny och restaurangens ordinarie meny. 

1.3.3 Administration av restauranginformation 

Restaurangerna ska kunna administrera följande information om sig själva: 

• Restauranginformation. Det ska gå att ändra och lägga till information om 

restaurangen. Det är adressuppgifter, telefonnummer, betalsätt, vad som ingår 

i dagens lunch, sökord och öppettider. 

• Maträtter. Restaurangen ska kunna lägga till de maträtter man har i sitt utbud. 

Maträtterna ska kopplas till en kategori för att kunna bli sökbara. 

• Dagens rätt. Det ska finnas en funktion att lägga till och ta bort maträtter från 

matsedeln för dagens rätt för alla veckor på året. 

1.4 Avgränsningar 

Vi har många idéer för hur sidan ska fungera och se ut. Därför har vi avgränsat vissa 

delar.  

Målet med sidan är ju att besökaren enkelt ska kunna se vad det serveras för dagens 

lunch på Kalmars restauranger. Vi har därför prioriterat det framför alla detaljer men 

jobbat på så vis att man enkelt ska kunna bygga ut tjänsten vidare. 

Det finns ett kapitel i dokumentationen avsett för framtida utveckling av tjänsten. 
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2. Teori 

2.1 XHTML 

XHTML står för extensible hypertext markup language och är den standard som alla 

webbsidor får följa. Målet med XHTML är att ersätta HTML (Hypertext Markup 

Language) som behandlades olika av olika webbläsare, var dåligt standardiserat och 

blandade innehåll med utseende och layout. Med XHTML lyfter man bort all 

information om utseende och layout och fokuserar enbart på innehållet och strukturen 

på det. Följer man satta XHTML-standarder vet man också att webbsidan kommer att 

vara lättillgänglig för folk med handikapp och kommer att vara mer optimerad för 

sökmotorer och då hamna högre upp bland sökresultaten än om man gjort samma 

webbsida med HTML. 

2.2 CSS 

CSS står för Cascading Style Sheets och är den del av webbsidan som sköter 

positionering, färger, typsnitt, dimensionering och all form av layout. Stilmallar gör det 

även möjligt att visa modifierade versioner av en webbsida beroende på vilket media 

man använder för att visa den. Användare kan till exempel få en sida modifierad för att 

passa mobiltelefoner eller modifierad för att passa skrivare. Eftersom stilmallar håller 

innehåll och utseende separerade och sidan är uppbyggd av div-taggar med unika 

klassnamn möjliggörs enkla designbyten i framtiden utan att behöva ändra något på 

sidans innehåll. Ska man göra ändringar i utseendet behöver enbart stilmallen ändras. 

2.3 Klasser och objektorientering 

Objektorienterad programmering är ett sätt att programmera som har många fördelar. 

Man kan med hjälp av klasser hålla isär kodstycken från varandra så att de inte blir 

beroende av ändringar som görs i andra klasser. Vid projekt som till exempel ska 

ansluta mot en databas och utföra många liknande anrop till databasen kan man med 

hjälp av objektorienteringens arv snabbt och lätt återanvända uppkopplingen till 

databasen på flera ställen och anpassa just detta anrop till vad det ska uppfylla. Ska det 

göras några ändringar i databasen behöver man bara ändra anropet från koden i en 

klass, ändringarna slår då igenom i alla klasserna som ärver från denna. Det finns även 
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fördelar när man använder klasser tillsammans med programmet Visual Studio.NET. 

När man skapat ett objekt av en klass kommer programmet automatiskt ge dig en lista 

med de metoder och värden du kan använda när du skriver objektets namn följt av en 

punkt. Programmeringen blir tack vare detta snabbare och enklare eftersom man inte 

gör stavfel och inte behöver gå tillbaka till klasserna för att se vilka namn metoder och 

värden har.  

2.4 TortoiseSVN/Subversion 

TortoiseSVN är ett versionshanteringsprogram som är ett mycket starkt hjälpmedel 

för den typ av projekt som skall utföras. Programmet kan få fram äldre versioner av till 

exempel en webbsida eller en särskild fil om det skett något misstag där funktionella 

och kompletta filer skrivits över av ickefunktionella. 

Funktioner som delar mappar till flera användare finns. Användarna kan då arbeta 

med samma filer, spara och uppdatera för att allt arbete ska synkroniseras och inte 

vara beroende av att personer hela tiden arbetar i separata filer eller väntar på att andra 

användare ska bli klara med sitt arbete med en viss fil innan arbetet kan fortgå. 

2.5 JavaScript 

För att interagera direkt med en besökare på en sida utan att gå via webbservern kan 

man använda JavaScript. Ett tillfälle då detta kan behövas är till exempel när en 

besökare ska fylla i ett formulär och inte har fyllt i alla obligatoriska rutor. Istället för 

att skicka formuläret till servern som kollar om allt är ifyllt och sedan skickar tillbaka 

ett felmeddelande kan man göra ett script med JavaScript som kontrollerar 

formulärdatan och ger felmeddelande direkt utan att belasta servern.  

2.6 AJAX 

Asynchronous JavaScript And XML. 

Ajax bygger i grund och botten på ett objekt i JavaScript som heter XMLHttpRequest. 

Med detta objekt kan JavaScript kommunicera med en webbserver utan att behöva 

ladda om hela webbsidan utan bara den del som berörs. Detta leder till att användaren 

kan använda sidan under tiden som webbservern arbetar med anropen, istället för att 
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användaren ska vänta på att sidan ska laddas. Man får också en känsla som påminner 

mer om en windowsapplikation än om en klassisk webbsida.  

 

Figur: Klassisk webbsida jämfört med en webbsida som använder sig av Ajax. 

Bilden ovan visar hur en klassisk webbsidas anrop görs. En http request görs till 

webbservern som skickar tillbaka all html och CSS-data. Till höger på bilden visas hur 

anropen sker på en sida som använder Ajax. Användaren gör ett anrop som via ett 

JavaScript och en AJAX-motor gör ett anrop till webbservern. XMLdata skickas 

tillbaka och skrivs ut till användaren via JavaScript. Allt har skett utan att sidan 

behöver laddas om utan enbart de berörda delarna uppdateras.  
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2.7 SQL 

SQL står för Structured Query Language. Det är ett språk man använder för att 

kommunicera med en databas. Man kan med hjälp av SQL skriva till och hämta data 

från en databas. 

SQL är ett standardspråk och ska fungera på alla olika typer av databaser. Det gör det 

även till stor del men ändå har vissa databaser egna tillägg i språket som gör att man 

kan få problem. 

Nedan visas ett exempel på hur man hämtar ut värden från en databas. 

I exemplet säger man att man vill hämta alla maträtter och dess pris från tabellen meny 

och sortera resultatet i fallande bokstavsordning. 

SELECT maträtt, pris FROM meny ORDER BY maträtt ASC  

Figur. SELECT-sats med SQL 

Resultatet från SQL-satsen skulle se ut på följande sätt: 

Maträtt Pris 

Anklever 89 

Falafel 59 

Köttbullar med mos 49 

Pastasallad 45 

Figur. Resultat av en SELECT-sats med SQL 

 

SQL-satsen nedan lägger till en ny maträtt i tabellen meny. 

INSERT INTO meny (maträtt, pris)  

VALUES (“Kyckling med ris”, 49) 

Figur INSERT-sats med SQL 
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SQL-satsen nedan ändrar maträtten ”Kyckling med ris” till ”Kyckling med potatis” i 

tabellen meny. 

UPDATE meny 

SET maträtt = ”Kyckling med potatis” 

WHERE maträtt = ”Kyckling med ris” 

Figur UPDATE-sats med SQL 

 

SQL-satsen nedan tar bort en maträtt i tabellen meny. 

DETELE FROM meny 

WHERE maträtt = ”Kyckling med potatis” 

Figur DELETE-sats med SQL 

2.8 ASP.NET 

ASP.NET är en del av Microsofts .NET Ramverk. .NET Ramverket är en miljö för att 

bygga, gruppera och köra webbapplikationer och webb services. 

ASP.NET är till skillnad från föregångaren ASP (Active Server Pages) objektorienterat. 

Ramverket .NET skapades för att man skulle få en enklare och snabbare 

programmering samt mycket mindre kod. 

Man kan använda flera olika programmeringsspråk då man programmerar i ASP.NET, 

eftersom CLS-standarden (Common Language Specification) används i .NET 

Ramverket. De språk som stöds av standarden är C# (C Sharp), C++, Visual Basic 

.net och J# (J Sharp). Vi har genomgående använt oss av C# i vårt projekt. 

I ASP.NET finns det programmerbara kontroller. Man kan då programmera mot till 

exempel en textboxkontroll och då i kod bestämma hur den ska bete sig. 

Event-driven programmering innebär att man kan köra funktioner när användaren gör 

en viss sak. Klickar användaren på en checkbox kan en funktion startas och trycks en 

tangent ner i en textbox kan en annan funktion köras igång. Detta är en av fördelarna 

med ASP.NET. 
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2.8.1 Teman 

I ASP.NET finns möjligheten att använda sig av teman. Man kan då skapa olika 

stilmallar för olika teman. Sedan kan man med kod göra så att exempelvis användaren 

själv kan välja vilket tema den vill att sidan ska ha. 

2.8.2 Masterpage 

Masterpage kan jämföras lite med det äldre ”Frames” som man använde tidigare. 

Alltså gör man själva designen på sidan hur den ska se ut och vad som ska finnas var. 

Det kan vara menyer, inkludering av filer, sidfot med mera. Sedan reserverar man en 

plats i masterpagen där själva sidinnehållen från alla andra filer ska visas. På detta vis 

slipper man att ändra i alla filer om man exempelvis ska ändra filnamnet på bilden i 

loggan. Det räcker då att bara ändra det i masterpagen så blir det rätt även på alla 

andra sidor. 

2.8.3 AJAX Control Toolkit 

AJAX Control Toolkit är ett verktyg för att enkelt kunna använda sig av AJAX 

kontroller i Visual Studio. Kontrollerna är ganska enkla att använda. De kontroller vi 

använt oss av i detta projekt är bland annat Update Panel, som gör det möjligt att via 

kod uppdatera enbart en mindre del av webbsidan, och Collapsible panel extender, 

som kan expandera och minimera valda områden på webbsidan. Till exempel kan man 

använda en Update Panel vid sökning. Då uppdateras enbart den delen av sidan som 

visar sökresultaten utan att sidans bakgrundsbilder, menyer och banners laddas om 

och slöar ner webbsidan. Collapsible panel extender kan användas när det är mycket 

information som ska visas för att göra webbsidan mer överskådlig. En lista med alla 

restauranger och information om dem till exempel. Med en Collapsible panel extender 

kan listan först innehålla restaurangernas namn och när användaren klickar på en 

restaurang utökas informationen till öppettider, adress, telefonnummer osv. 

2.9 C# (C Sharp) 

Vi har använt oss av C# (Uttalas C-Sharp). Det är ett kraftfullt objektorienterat 

programspråk som är utvecklat av Microsoft som del av .NET-plattformen. Det 
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baseras på äldre språk som C och C++ vilket gör att det är lätt att lära sig om man har 

tidigare programmeringskunskaper. 

 

2.10 MSSQL 

Vi valde använda oss av Microsofts egen databasserver. MSSQL är integrerat med 

Visual Studio vilket underlättar arbetet avsevärt då man kan både programmera och 

sköta databasen i en och samma utvecklingsmiljö. 

En annan anledning till valet var våra goda erfarenheter av denna databas vid tidigare 

projekt. 

Om behovet av en mera avancerad användarhantering uppstår vid framtida utveckling 

kan man använda den inbyggda kontrollen för användarhantering som Visual Studio 

erbjuder och då krävs MSSQL. 
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3. Metod 
För att samla in så mycket information som möjligt innan arbetet med webbsidan 

skulle börja ville vi använda oss av en metod som gjorde att vi jobbade så nära 

restaurangerna och deras besökare som möjligt.  

Vi ville ta fram enkäter som ett flertal restauranger skulle svara på som 

förhoppningsvis kunde ge oss en bättre insikt över vad som skulle krävas av vår 

webbsida och vilka önskemål som kunde komma från restaurangerna själva.  

Enkäterna skulle funka som kvantitativ metod där många restauranger skulle tillfrågas 

och enbart ge snabba och konkreta svar på frågor. För att komplettera den kvantitativa 

metoden ville vi få mer djupgående åsikter från ett fåtal restauranger vilket skulle 

ordnas med hjälp av att använda några restauranger som bollplank. Den informationen 

skulle vara mer kvalitativ och göra det möjligt för oss att hålla en dialog med någon 

restaurang under arbetets gång.  

Vi skulle även ta fram enkäter för att få fram vilken målgrupp webbsidan har. Även 

här tänkte vi använda oss av en kvantitativ metod med hjälp av enkäter, för att snabbt 

och enkelt kunna få en bra överblick över målgruppen. 

En sammanställning av målgruppsenkäterna var sedan tänkt användas i samarbetet 

med restaurangerna och eventuella annonsörer på webbsidan.  

Då det finns konkurrerande webbsidor med samma idé ville vi även genomföra en 

konkurrentanalys innan uppbyggnaden av webbsidan skulle inledas. Planen med denna 

var att lära oss av deras misstag och felsteg och slippa göra dem själva. 

Förhoppningsvis skulle det ge oss inspiration och idéer till vår webbsida, vilket skulle 

leda till att vi fick ett övertag mot dessa konkurrenter. Vi skulle också kunna 

vidareutveckla idéer som de hade och göra dem bättre.   
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4. Analys 
Vi gjorde ett formulär som tio slumpvis utvalda restaurangägare i centrala Kalmar fick 

fylla i. 

Målgruppen analyserades genom ytterligare ett formulär som vi delade ut på ett större 

kontor som är centralt beläget samt sporadiskt till anställda vid mindre butiker i 

centrala Kalmar. 

Vi pratade med de restauranger som ställde sig positiva till att agera som bollplank om 

våra idéer och de gav sina egna synpunkter på dem.  

Därefter sammanställde vi informationen från analyserna av restaurangerna och 

målgruppen. 

En mer ingående konkurrentanalys gjordes sedan, för att se vad det fanns för 

konkurrenter samt vad som var bra och dåligt med deras sidor.  

4.1 Restauranganalys 

Vi gjorde ett formulär med kryssfrågor som vi sedan bad tio restauranger att fylla i. Sex 

av de tio svarade på undersökningen. Då vi valde restauranger att gå till så var kriteriet 

att de skulle finnas centralt och erbjuda dagens lunch. Formuläret bestod av 

kryssfrågor med möjlighet till egna alternativ. Vi valde denna metod då vi visste att 

antalet restauranger vi skulle fråga inte var så många samt att vi på detta sätt skulle få 

ut så mycket information som möjligt. 

Resultatet av undersökningen sammanställde vi i ett Excel-dokument. 

Frågorna som ställdes var: 

• Hur marknadsför ni eran dagens lunch idag? 

• Har ni någon egen hemsida? 

• Hur många alternativ av dagens lunch har ni varje dag? 

• Om ni har fler alternativ, har de då samma pris? 

• Vad ingår i dagens lunch? 

• Om tjänsten fanns idag, skulle ni använda er av den då? 
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• Finns det något annat ni kommer på som skulle kunna vara bra att ha med på 

sidan? 

Undersökningen visade på att restaurangerna inte verkade så intresserade just för att 

det fanns andra liknande tjänster. Men efter undersökningen så pratade vi med 

restaurangerna mer ingående om vårt upplägg och de blev då mer positiva. Detta syns 

tyvärr inte i resultatet av undersökningen. 

Vi såg att mindre än hälften av restaurangerna inte hade någon hemsida. Vår tjänst är 

ju tänkt att presentera information om restaurangen och förhoppningen är att de ska 

se vår tjänst som en ersättning till en egen webbsida. Ett billigare alternativ. 

För övrigt så fick vi svar på en del praktiska frågor som antalet dagens rätt som 

serveras, vad som ingår i dagens lunch med mera vilket underlättar vårt arbete. Vi fick 

även förslag på vad vi borde ha med om restaurangen på webbsidan och det var bland 

annat möjlighet att visa karta, boka bord med mera. 

Komplett resultat av undersökningen finns bifoga som bilaga 2. 

4.2 Målgruppsanalys 

Även för målgruppen gjorde vi ett formulär som de skulle fylla i. Vi lämnade detta på 

ett större kontor i Kalmar samt till några mindre butiker. Frågorna i formuläret var 

kryssfrågor med valbara svar men även möjlighet till att skriva egna svar. 

Frågorna som ställdes var: 

• Kön? 

• Ålder? 

• Hur ofta äter du i snitt per vecka dagens lunch på stan? 

• Vad är det som avgör var du äter lunch då du äter ute? 

• Hur skaffar du information om vad det serveras för dagens lunch? 

• Har du tillgång till dator med internet på jobbet? 

• Arbetar du dagligen vid en dator med internet på jobbet? 

• Vilken webbläsare använder du på jobbet? 
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• Om det fanns en webbtjänst som visade vad det serveras för dagens lunch på 

Kalmars restauranger, tror du att du skulle använda den då? 

• Om du svarade ja på frågan innan, hur ofta skulle du använda den tror du? 

Undersökningen på besökarna var väldigt givande. Vi fick en ganska klar överblick på 

vilken vår målgrupp var. Vi tog reda på kön, ålder, om de har tillgång till internet på 

jobbet, om de dagligen använder en dator samt vilken webbläsare de använder. Detta 

är viktiga saker att veta då man ska utveckla en användarvänlig webbsida. 

Vi såg att över 60 % använder Internet Explorer medan knappt 20 % använder 

Mozilla Firefox. 

Majoriteten av de tillfrågade påstog att de absolut skulle använda tjänsten om den 

fanns idag vilket är positivt inte bara för oss, utan för restaurangerna och eventuella 

annonsörer. 

Vi kom fram till att vår målgrupp är följande: 

Män och kvinnor i åldrarna 20 – 50 år. De jobbar centralt i Kalmar, de flesta med 

tillgång till en dator med internet, och många äter lunch ute minst en gång i veckan. 

Datorvanan anses vara god då många använder dator dagligen i sitt arbete. 

Komplett resultat av undersökningen finns bifogad som bilaga 3. 

4.3 Konkurrentanalys 

För att hitta huvudkonkurrenter till webbsidan som skulle utvecklas användes de 

populäraste sökmotorerna och de sökord som passade in på den egna webbsidan. Ett 

exempel på sökord var ”dagens”, ”lunch” och ”Kalmar”. Därefter granskades sidorna 

efter tre olika kategorier. 

• Utseende/upplägg. Exempel på frågeställningar: Hur ser webbsidan ut? Är 

den färgglad eller diskret? Hur listas dagens lunch?  

• Användarvänlighet. Exempel på frågeställningar: Är webbsidan lätt att 

navigera på? Listas dagens luncher direkt eller måste man klicka sig fram till 

dem?  

• Tjänster/funktioner. Exempel på frågeställningar: Vad kan besökarna göra på 

sidan? Kostar det något? Hur avancerad är dagenslunchlistningen? 
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4.3.1 Barometern 

Tidningen Barometern har både i sin tryckta papperstidning samt på sin webbsida en 

sektion för dagens lunch och är lokal för Kalmar län. Webbsidan ger direkt ett rörigt 

intryck. Många restauranger visar flera rätter varje dag och har dessutom med sina 

logotyper som kommer i många olika former och färger. Adress till restaurangerna 

saknas i många fall. Information om pris, lunchtider och vad som ingår i lunchen 

skiljer sig från restaurang till restaurang, vilket ytterligare spär på rörigheten i designen 

och leder till att det blir svårare att få en ordentlig överblick över just denna 

information. 

4.3.2 Matdags.se 

Matdags.se är en rikstäckande webbsida med inriktning på dagens lunch. Positivt med 

matdags är bland annat ett genomtänkt och utförligt registreringsformulär. 

Restaurangerna kan enkelt registrera vilka betalningssätt de använder sig av, vilka 

alternativ de har, till exempel uteservering, avhämtning och konferenser. Det ges också 

möjlighet att lägga in öppettider, lunchtider samt ladda upp logotyp.  

Förutom registreringsformuläret är matdags rent utseendemässigt bra, enkel och 

stilren. Sponsorerna tar inte för stor plats men visas ändå tydligt i en högerkolumn. 

Visningssidan för dagens luncher ger en snabb överblick över vad som finns och till 

skillnad från många andra dagenslunchwebbsidor har de inte med logotyper på denna 

sida då detta enbart ger ett rörigt och inkonsekvent utseende. Visningssidan för dagens 

luncher innehåller även små ikoner som visar vad som ingår till lunchen.  

Trots de många positiva sakerna med matdags.se har den viktiga brister under ytan. 

Webbsidans layout är uppbyggd med tabeller, vilket leder till problem med 

användarvänligheten när folk besöker webbsidan via mobiltelefoner eller när folk 

använder sig av hjälpverktyg för funktionshindrade. Den logiska strukturen försvinner 

när tabeller används för layout, och tabeller bör enbart användas för tabelldata. 

Mindre brister innefattar att besökarna måste välja vilken ort som ska visas två gånger, 

en gång på förstasidan, en ytterligare gång på visningssidan för dagens lunch. Vid val 

av ort ska först ett landskap väljas därefter en ort. Efter valet av landskap listas orterna 

tillhörande detta landskap fast istället för att markera den största staden, markeras den 

stad som i bokstavsordningen kommer först. Vill besökaren till exempel titta på 

luncher i Skåne, kommer förhandsvalet bli den ganska obetydelsefulla orten ”Bjuv”. 
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Övriga anteckningar som gjordes angående matdags.se var en ”tipsa en vän”-funktion 

där besökarna ges möjlighet att fylla i mottagarens e-postadress, namn samt ett 

meddelande. Funktionen användes för att tipsa om själva webbsidan, men bör kunna 

utvecklas vidare för att tipsa en vän om en viss lunch vid en viss tidpunkt, som en 

sorts förfrågan om lunchsällskap. 

4.3.3 Restaurangguiden 

Restaurangguiden.com är även den en rikstäckande sida, dock är den inte inriktad 

direkt på dagens lunch utan på restaurangerna i sig med bordsbokning, konferenser 

och catering. Restaurangguiden försöker, till högre grad än övriga webbsidor som 

analyserats, visa upp en rikare och exklusivare design. Denna design skapar dock en 

del förvirring och störningsmoment. En banner med stora, snygga bilder fungerar som 

något sorts bildspel på förstasidan, en banner som trots vackra bilder mer stör än gör 

nytta. Bannern tar också tid att laddas och sidan är helt sned och vit innan bannern 

visas vilket leder till ytterligare förvirring. 

Navigeringen på sidan är uppdelad i två menyer, en till vänster om innehållet och en 

till höger om innehållet. Den högre menyn har bilder till vissa menyalternativ och ser 

väldigt mycket ut som en sektion för annonser på grund av placeringen till höger som 

är en placering som är mycket vanlig för annonser, samt att menyn är uppbyggd av 

bilder. Ett ytterligare misstag med den menyn är att några menyalternativ ändrar 

utseende när besökaren drar musen över dem, medan några menyalternativ inte gör 

det. 
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5. Resultat 
Webbsidorna i applikationen är väldigt lika. I webbsidornas kodsidor görs inlänkning 

av en factoryklass som i sin tur länkar vidare till DB-klasser och deras metoder. Ett 

exempel hur detta fungerar är som följer. Här anropas metoden listRestaurangByID. 

Denna metod ligger i restaurangernas DB-klass och koms åt via en restaurangkontroll i 

factoryklassen. 

public  partial  class  Inloggad_Default  : System.Web.UI. Page 

{     

    restaurangController  _restaurang = 
factory .getInstance().getRestaurangController();     
 
    protected  void  Page_Load( object  sender, EventArgs  e) 

    { 

        List <restaurang > rest =                       

_restaurang.listRestaurangByID(1);     

    }    

}  

Figur Anrop från en kodfil. 

Factoryklassen har en mängd kontroller. Nedan visas hur den sett ut med enbart en 

restaurangkontroll. 

public  class  factory 
{ 
    static  factory  _instance; 
    restaurangController  _restaurangController = new 
restaurangController (); 
     
    public  factory(){} 
 
    public  static  factory  getInstance() 
    { 
        if  (_instance == null ) 
            _instance = new factory (); 
        return  _instance; 
    } 
    
    public  restaurangController  getRestaurangController() 
    { 
        return  _restaurangController; 

    } 



 

 17

}  

Figur. Factoryklass 

Restaurangens kontrollklass ser ut som följer om den skulle enbart innehålla metoden 

listRestaurangByID(). 

public  class  restaurangController 
{ 
    restaurangDB  _restaurangDB; 
 
    public  restaurangController() 
    { 
        _restaurangDB = new restaurangDB (); 
    } 
 
    public  List <restaurang > listRestaurang() 
    { 
        return  _restaurangDB.listRestaurang(); 
    } 
 
    public  List <restaurang > listRestaurangByID( int ID) 
    { 
        return  _restaurangDB.listRestaurangByID(ID); 
    } 

}  

Figur. Kontrollklassen för restaurangerna. 
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public  class  restaurangDB : DB 
{ 
    public  restaurangDB(){} 
 
     
    public  List <restaurang > listRestaurangByID( int ID) 
    { 
        //Kod för data basuppkoppling, hämtning av              
        //restauranger, samt returnering av lista a v 
        //restauranger... 
 
    } 
} 

Figur. DB-klassen för restaurangerna. 

Alla DB-klasser ärver från en och samma DB-klass. Denna DB-klass innehåller kod 

för att skapa uppkopplingsobjekt, ”command”-objekt och parameterobjekt för 

kommunikation med databasen. 

public  class  DB 
{ 
    public  DB() 
    { 
    } 
 
    protected  DbCommand CreateDBCommand( CommandType type, 
string  commandText) 
    { 
           //kod för dbcommand 
    } 
    protected  DbConnection  CreateDBConnection() 
    { 
           //kod för dbconnection 
 
    } 
    protected  DbParameter  CreateDBParameter( string  name, 
DbType type) 
    { 
           //kod för dbparametrar 
 
    } 

}  

Figur. DB-klassen. 
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5.1.1 Allmänt om designen 

Längst upp till höger finns möjlighet att välja tema. Man klickar på det färgtema man 

vill ha och sedan sparas det valda temat i en cookie så att man slipper ändra tema varje 

gång man besöker sidan. 

Under bannern använder vi oss av brödsmulor så att besökaren hela tiden dels ska veta 

var den befinner sig men även för att enkelt kunna navigera sig bakåt. Vi har även 

under brödsmulorna en tydlig rubrik för att undvika missförstånd. 

Till vänster finns en meny så att man kan navigera på sidan. Denna finns med på hela 

webbsidan. Där finns bland annat registrering och inloggning. 

Till höger finns en ruta där tanken är att annonsörer ska ha sina annonser. 
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5.1.2 Startsidan 

När man som besökare kommer till startsidan så ser man direkt listan på registrerade 

restauranger och vad de serverar för dagens rätt dagens datum. Restaurangerna har 

själva valt position på dagens rätter så den rätt som har position ett visas i listan. Vill 

man se alla rätter som serveras så får man klicka så visas dessa samt även mer 

information om restaurangen. 

Man kan även klicka på restaurangnamnet som är en länk så kommer man till 

restaurangens egen informationssida där mer information om restaurangen finns. 

Över listan med maträtter finns en sökruta där man kan göra en sökning bland de 

rätter och restauranger som finns. Man kan då välja vilken typ av sökning man vill 

göra. Förinställt är att man söker bland de maträtter som serveras som dagens rätt. 

Listan med restauranger uppdateras då under tiden man skriver och till sist finns bara 

de restaurangerna kvar i listan som erbjuder just den rätten man söker. 

Man kan även välja att söka på kategori. Vill man exempelvis bara visa de rätter som 

hör till kategorin ”Vegetariskt” så går även det. 

Varje restaurang har även ett antal sökord kopplat till sig. Därför kan man välja att visa 

endast de restauranger som har sökordet ”Grekiskt” kopplat. 
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5.1.3 Restauranginformation 

Sidan med restauranginformation är resturangens egen sida. Där kan man se all 

information som finns om restaurangen. Det finns en restaurangbeskrivning, 

adressuppgifter, telefonnummer, betalningssätt, vad som ingår i lunchen, lunch och 

öppettider. 

 

5.1.4 Registrering av användare 

För att registrera sig på sidan så får man fylla i ett registreringsformulär. Man 

registrerar sig endast som användare och behöver bara fylla i grundläggande 

information som användarnamn, lösenord samt e-post. Själva registreringen av 

restaurangen kommer senare. 
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5.1.5 Inloggning 

När man har registrerat sig så kan man logga in. Man fyller i sitt användarnamn och 

lösenord så loggas man in. 

 

5.1.6 Restauranger 

På denna sida listas alla användarens restauranger. Man klickar på den restaurang man 

vill administrera och då kommer man vidare till den administrationen. Det är även på 

denna sida man tar sig vidare till registrering av ny restaurang. 
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5.1.7 Registrering av restaurang 

Här fyller man i registreringsformuläret med adressuppgifter, restaurangnamn och 

beskrivning. Ofta har restaurangerna samma faktura- och besöksadress så därför finns 

möjlighet att kryssa i en ruta om de båda adresserna är samma så slipper man fylla i 

samma adress två gånger. 
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5.1.8 Administration av restaurang 

Då man ska administrera sin restaurang så får man först välja vad det är man vill 

administrera. Först och främst behöver man fylla på sin meny med maträtter för att 

sedan kunna specificera vilka rätter som ska vara dagens rätt vilka dagar. 

Man kan här även ta sig till sidorna för att ändra sina adressuppgifter och välja vad 

som ingår i dagens rätt. 
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5.1.9 Administrera maträtter 

Varje restaurang har sina egna maträtter. På sidan för administration av maträtterna 

finns ett formulär och en lista med alla restaurangens maträtter. 

När man lägger till en maträtt så skriver man vad det är för maträtt, vilken 

menykategori maträtten hör till samt om rätten ska vara aktiv eller inte. Om maträtten 

inte är aktiv så kan man inte välja den som dagens rätt och den kommer inte synas i 

menyn men den finns ändå kvar om man vill använda den igen. Ett exempel på en rätt 

som inte alltid är aktiv kan vara ”Julskinka” som då endast ska vara valbar under en 

viss period. 

I listan över maträtter så ser man vilka rätter man har, vilken kategori de hör till samt 

om de är aktiva eller inte. Man kan enkelt ändra eller ta bort en maträtt genom att 

klicka på länk för detta. 
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5.1.10 Administration av dagens rätt 

När man har lagt till sina maträtter i menyn så är det dags att välja vilka dagar rätterna 

ska erbjudas som dagens rätt. 

Först får man välja vilken vecka som man ska administrera. En lista med nuvarande 

vecka och alla veckor fram till årets slut visas. Man markerar den vecka man vill 

administrera och klickar sedan på knappen. 

Nu visas alla dagarna den valda veckan och man kan se vilka rätter som är kopplade till 

vilken dag. Man kan där välja att antingen lägga till en rätt en viss dag, ändra eller ta 

bort en rätt. 

För att lägga till en rätt en viss dag så klickar man helt enkelt på knappen för att lägga 

till en rätt den dagen. Man har då en lista med de maträtter restaurangen lagt till i 

menyn som är aktiva. Man skriver in pris och väljer vilken position rätten ska ha den 

dagen. 

Då man väljer att ändra en rätt så sker det på samma sätt som då man lägger in en ny 

dagens rätt. 
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5.1.11 Administration av ingår, betalsätt och sökord 

Restaurangerna kan genom att kryssa i kryssrutor välja vad som ingår då man som 

kund köper dagens rätt. Det kan vara kaffe, sallad, bröd och så vidare. Man kryssar 

helt enkelt för de rutor som man vill ha. 

Detsamma gäller för betalsätt som kan vara ”Mastercard”, ”Kontant” och så vidare. 

För sökorden blir det likadant. Man kryssar för de sökord som passar in på 

restaurangen. 
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5.1.12 Sökordsposition 

För att sökningarna ska visa så relevanta resultat som möjligt så får restaurangerna 

välja position för sina sökord. Det sökord som passar bäst in på restaurangen har 

position nummer ett. Näst bästa har position nummer två och så vidare. 
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5.1.13 Öppettider 

Öppettiderna som restaurangen har fylls i av restaurangerna själva. Man fyller i när 

restaurangen öppnar, när den stänger eller om den har stängt. Man fyller även i vilken 

tid på dagen som man serverar lunch. 

 

5.2 Databas 

Vi har använt oss av MSSQL–databas vilken vi administrerar med SQL Server 

Management Studio Express. 

Genom hela projektet har databasmodelleringen varit en viktig del då det blir problem 

när man ändrar modelleringen längre fram under projektets gång. De få ändringar som 

vi behövt göra sedan starten har inte varit några större problem. 

Databasmodelleringen är mycket väl genomtänkt. 

Vi har en tabell som innehåller alla restauranger. Sedan har vi flera andra tabeller med 

information om restaurangen som till exempel användare, adress, telefonnummer, 

dagens luncher, vad som ingår i dagens lunch med mera. Vi tycker att detta är en bra 

lösning då vi har flera idéer på vidareutveckling. Man kan då enkelt koppla nya tabeller 
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till tabellen för restaurangerna och då i den nya tabellen bara ange vilken restaurang 

just den informationen hör till. 

Vi har använt oss mycket av lagrade procedurer och databasen har lite mer än 50 

lagrade procedurer. Mer om det under punkt 4.2.3. 

Databasen består av 19 tabeller vilka specificeras här nedan. 

5.2.1 Databasmodellering 

Databasmodelleringen ser ut som följer: 

Figur. Databasmodellering 
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5.2.2 Tabellstruktur 

Se bilaga 1 

5.2.3 Lagrade procedurer 

Vi har lite mer än 50 lagrade procedurer i databasen. Med lagrade procedurer innebär 

att man har sparade SQL-satser som tar emot parametrar. På detta sätt underlättar 

man kodningen då man slipper skriva samma parametrar flera gånger. Men framför allt 

ökar detta säkerheten då det handlar om parametrar, vilket förhindrar att en användare 

skickar egna SQL kommandon från formulären på sidan. 

Vi använder parametrarna både för att hämta, lägga till, uppdatera eller ta bort 

information från databasen. 

Här är ett exempel på en lagrad procedur som uppdaterar en post i databasen: 

Denna lagrade procedur tar först emot fyra parametrar. Sedan uppdaterar man de 

befintliga posterna i databasen med de mottagna parametrarna. 

( 
 @dagensMenyID int , 
 @menyID int , 
 @position int , 
 @pris int 
) 
AS 
UPDATE dagensMeny  
SET menyID = @menyID,  [position] = @position ,  pris = @pris ,  
dagensRatt = '1' 

WHERE dagensMenyID = @dagensMenyID  

Figur. Lagrad Procedur 

5.3 Framtida utveckling 

Innan vi började arbeta med projektet så hade vi många idéer som vi lade åt sidan för 

att vi säkert skulle hinna med att slutföra projektet. Vi har även under projektets gång 

kommit på fler idéer. Webbsidan är nu klar och vi har som målsättning att fortsätta 

utveckla webbsidan för att sedan publicera den och sätta den i bruk. 

För att få återkommande besökare till webbsidan behöver vi sysselsätta dem. Vi har 

tänkt göra så att besökarna kan vara med i en omröstning och på så vis vara med i en 
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utlottning av en fri lunch. Denna fria lunch sponsras på något sätt av någon av 

restaurangerna på sidan. 

Besökarna ska även kunna prenumerera på dagens meny via e-post eller RSS. Kanske 

även kunna ”tipsa en vän” genom ett par enkla knapptryck. 

För restaurangernas del har vi tänkt göra så att de kan göra sin sida hos oss lite mer 

personlig. Detta ska ske genom att låta dem ladda upp bilder och logotyp att använda 

på sin sida. De ska ha möjlighet att visa sin kompletta meny. 
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6. Diskussion 
Vi är nöjda med projektets resultat. Vi har nu en webbsida som uppfyller de mål vi 

satte innan projektet och den är redo för vidareutveckling. 

Något vi skulle ha kunnat göra annorlunda är som vanligt en bättre tidsplanering. Vi 

har även fått en del tillfällig kod som vi inte rensat vilket har varit lite förvirrande 

ibland. 

Vi ville inte leverera en produkt som har funktioner som inte fungerar fullt ut, därför 

har vi gjort vissa begränsningar. Exempel på dessa begränsningar är möjlighet för 

restauranger att lägga in egna bilder och logotyp, besökarna ska kunna aktiveras genom 

tävlingar på sidan och så vidare. Dock så är hela applikationen förberedd att enkelt 

implementera nya funktioner. Vid nya databastabeller kommer det inte behöva ändras 

befintliga i befintliga databastabeller utan de kopplas till restaurangerna via 

restaurangernas id. 

I kapitlet för framtida utveckling finns att läsa de funktioner vi vill utveckla i framtiden 

för att göra applikationen ännu bättre. 

Arbetet har underlättats mycket genom att använda asp.net, visual studio .net samt 

objektorienterad programmering. Trots att vi har varit två personer som suttit med 

samma kod har det aldrig uppstått några problem, och har det varit något som skulle 

ändras har det lätt skett i den berörda klassen utan att det påverkat övrig kod. 

Tortoise/SVN har också varit väldigt hjälpsamt i detta avseendet genom att göra det 

möjligt att sitta och arbeta med samma filer samtidigt. 

Administrationsgränssnittet skapades för att vara så enkelt och användarvänligt som 

möjligt. De val som kan göras ska vara såpass enkla att förstå att dom inte ska kunna 

missuppfattas av någon ens med väldigt liten datorvana. 
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7. Slutsatser 
Vårt huvudmål var att skapa en webbtjänst som ska vara enkel och användbar för 

besökaren. Detta mål anser vi vara uppfyllt. Besökaren ser direkt dagens lunch på 

förstasidan utan att behöva ta några omständiga vägar för att nå dit. 

Målgruppen och det faktum att luncherna skulle vara det viktigaste på webbsidan har 

genom hela utvecklingen varit det viktigaste. Sidan är lokalt anpassad och själva 

rätterna visas tydligare på framsidan än restaurangerna.  

Konkurrensanalysen var en viktig del av uppstarten av projektet då det gav mycket 

information om vad som behövde ingå på webbsidan, hur luncherna skulle visas, vad 

som behövdes göras bättre än på konkurrerande sidor och vilka misstag de gjort som 

vi skulle undvika. 
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9. Bilagor 
Bilaga 1: Tabellstruktur för databasen 

Bilaga 2: Undersökning restauranger 

Bilaga 3: Undersökning besökare
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BILAGA 1 (antal sidor: 11) 

 

Adress 

Denna tabell innehåller alla adresser som hör till en restaurang. Det är antingen en 

besöksadress eller en fakturaadress. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

adressID Int Primär nyckel, automatisk 

ökning 

Unikt id för varje adress 

restaurangID Int Främmande nyckel ID till restaurangen 

adressen hör till 

gatuAdress Varchar(50)   

postNr Int   

Ort Varchar(50)   

adressTypID Int Främmande nyckel ID till adresstypen 

Figur. Adress 

 

adressTyp 

Här finns de olika adresstyperna. Det är fakturaadress och besöksadress. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

adressTypID Int Primär nyckel, automatisk 

ökning 

Unikt id för varje 

adresstyp 

adressTypen Varchar(50)   

Figur. adressTyp 
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Anvandare 

I denna tabell hanterar vi användarna. Man sparar användarnamn och lösenord samt 

en e-postadress så att användaren kan begära att få sitt lösenord skickat till sin e-

postadress. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

anvandarID Int Primär nyckel, automatisk 

ökning 

Unikt id för varje 

användare 

Anvandarnamn Varchar(50)   

losenord Varchar(50)   

epost Varchar(50)   

Figur. Anvandare 

 

Betal 

Restaurangerna kan välja vilka betalsätt kunder kan betala med på restaurangen. De 

olika betalsätten finns i denna tabell. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

betalID Int Primär nyckel, automatisk 

ökning 

Unikt id för varje 

betalsätt 

betalText Varchar(50)  Betalsättet 

Figur. Betal 
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Bild 

Här sparas sökvägarna till de bilder som restaurangen laddat upp. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

bildID Int Primär nyckel, automatisk 

ökning 

Unikt id för varje bild 

restaurangID Int Främmande nyckel ID till restaurangen bilden 

hör till 

bilden Varchar(50)  Sökvägen till bilden. 

Figur. Bild 
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dagensMeny 

Denna tabell innehåller information om vilka rätter som är dagens rätt för ett visst 

datum. Finns det flera rätter samma datum kan man välja i vilken ordning dessa ska 

presenteras genom att ändra värdet för position. Tabellen innehåller även ett värde 

som visar om det är en dagens rätt eller inte. Vi behöver detta värde då de rätter som 

hör till dagens rätt samt även de som hör till den ordinarie menyn finns båda i denna 

tabell. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

dagensMenyID Int Primär nyckel, 

automatisk ökning 

Unikt id för varje dagens meny 

restaurangID Int Främmande nyckel ID till restaurangen dagensmeny 

hör till 

menyID int Främmande nyckel ID till en maträtt i tabellen meny 

datum datetime  Här sparas datumet då rätten är 

dagens rätt. 

position int  Man kan välja vilken ordning 

rätterna ska visas. Här sparas den. 

pris Int   

dagensRatt int  Är värdet 0 så är det inte en 

dagens rätt. Är det 1 så är det 

dagens rätt. 

Figur. dagensMeny 
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Ingar 

Här har man alla de saker som kan ingå då man köper dagens. Kaffe, sallad, bröd 

dryck och så vidare. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

ingarID Int Primär nyckel, automatisk 

ökning 

Unikt id för varje sak som 

ingår 

ingarText Varchar(50)   

restaurangID Int Främmande nyckel ID till restaurangen det 

gäller. 

Figur. Ingår 

 

Logotyp 

Restaurangerna kan ladda upp sin logotyp och länka den till sin egen webbsida. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

logotypID Int Primär nyckel, 

automatisk ökning 

Unikt id för varje logotyp 

restaurangID Int Främmande nyckel ID till restaurangen 

logotypen hör till 

logotypen Varchar(50)  Sökvägen till logotypen 

url Varchar(50)  Länkadress till restaurangen 

Figur. Logotyp 
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Meny 

Tabellen meny innehåller alla maträtter som restaurangen har. Där sparas vilken 

menykategori rätten hör till. Man kan även välja om menyalternativet ska vara aktivt 

(valbart) eller inte. Har man exempelvis Julskinka behöver denna inte vara aktiv, alltså 

valbar som en rätt, hela året utan bara under en viss tid på året. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

menyID Int Primär nyckel, 

automatisk ökning 

Unikt id för varje 

menyalternativ 

mat Varchar(50)  En maträtt 

restaurangID int Främmande nyckel ID till restaurangen 

menyalternativet hör till 

menyKategoriID Int Främmande nyckel  

aktiv Int  Visar om menyalternativet 

ska vara aktivt eller inte. 

Figur. Meny 

 

menyKategori 

Denna tabell innehåller de olika kategorier som en maträtt kan höra till. Exempelvis 

vegetarisk, fisk, fågel och så vidare. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

menyKategoriID Int Primär nyckel, 

automatisk ökning 

Unikt id för varje 

menyKategori 

menyKategorin Varchar(50)   

Figur. menyKategori 
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Oppettider 

Om restaurangen har valt att visa sina öppettider så sparas de i denna tabell. I 

veckodagar sparas ett heltal för att veta vilken dag det gäller. Talen är från 1 -9 där 1-7 

är måndag till söndag och 8 och 9 är öppettiderna för lunch vardag respektive helgdag. 

Har restaurangen stängt en dag så får värdet ”stangt” 1. Oppettyp finns för att veta om 

öppettiden gäller en vanlig dag eller om det är tiden då det serveras lunch. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

oppetID Int Primär nyckel, 

automatisk ökning 

Unikt id för varje öppettid 

restaurangID Int Främmande nyckel ID till restaurangen 

öppettiden hör till 

veckodag Int   

oppetFran Varchar(5)   

oppetTill Varchar(5)   

stangt Int   

oppetTyp Varchar(20)   

Figur. Oppettider 
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Rattighet 

För att se vilka restauranger en användare har rättighet till behövs denna tabell. En 

användare kan alltså ha rättighet att administrera flera restauranger. Beroende på vilken 

rättighet man har kan man ändra olika mycket. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

anvandarID Int Sammansatt 

nyckel 

ID på användaren 

restaurangID int Sammansatt 

nyckel 

ID på restaurangen som användaren har 

rättighet till. 

rattigheten int  Vilken typ av rättighet användaren har 

Figur. Rattighet 

 

Restaurang 

Restaurangtabellen innehåller restaurangnamn och restaurangbeskrivning vilket visas 

på webbsidan.  

Namn Typ Extra Beskrivning 

restaurangID Int Primär nyckel, 

automatisk ökning 

Unikt id för varje 

restaurang 

restaurangNamn Varchar(50)   

kundNamn Varchar(200)   

orgNr Int   

restaurangBeskrivning Varchar(200)   

Figur. Restaurang 
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restaurangBetal 

Denna tabell består av en sammansatt nyckel för att koppla samman en restaurang till 

ett betalsätt. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

restaurangID Int Sammansatt nyckel ID till restaurangen 

betalID Int Sammansatt nyckel ID till betalsättet 

Figur. restaurangBetal 

 

restaurangIngar 

Denna tabell består av en sammansatt nyckel för att koppla samman en restaurang till 

ett ingår. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

restaurangID Int Sammansatt nyckel ID till restaurangen 

ingarID Int Sammansatt nyckel ID till ingår 

Figur. restaurangIngar 

 

restaurangSokord 

Denna tabell består av en sammansatt nyckel för att koppla samman en restaurang till 

ett sökord. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

restaurangID Int Sammansatt nyckel ID till restaurangen 

sokordID Varchar(50) Sammansatt nyckel ID till sökordet 

Figur. restaurangSokord 
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Sokord 

Denna tabell innehåller sökord som restaurangerna kan välja. Det är exempelvis 

Italienskt, Grekiskt, Stark mat med mera. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

sokordID Int Primär nyckel, automatisk 

ökning 

Unikt id för varje 

sökord 

sokordet Varchar(50)   

Figur. Sokord 

 

Tele 

Här sparas telefonnumren till restaurangen. Beroende på telefontypen så vet man om 

numret ska visas på sidan eller inte. Hör numret till restaurangnummer eller 

restaurangfax så visas det på sidan. Är numret till kontor eller för faktura visas det inte 

på sidan. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

teleID Int Primär nyckel, 

automatisk ökning 

Unikt id för varje 

telefonnummer 

teleTypID int Främmande nyckel ID till teletypen numret hör 

till. 

restaurangID int Främmande nyckel ID till restaurangen 

telefonnumret hör till 

teleNr Varchar(50)   

Figur. Tele 
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teleTyp 

Här finns de olika telefontyperna. Fax, kontor, restaurang och så vidare. 

Namn Typ Extra Beskrivning 

teleTypID Int Primär nyckel, automatisk 

ökning 

Unikt id för varje 

teletyp 

teleTypen Varchar(50)   

Figur. teleTyp
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BILAGA 2 (antal sidor: 1) 

Se bifogad fil: undersökning_besökare.xsl
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BILAGA 3 (antal sidor: 1) 

Se bifogad fil: undersökning_restauranger.xsl 

 


