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Lektionstillfällets mål

• Databashantering med MySQL/MariaDB
• phpMyAdmin
• Skapa databaser och tabeller lokalt
• Exportera/importera databaser
• Skapa databaser online via cPanel
• Grundläggande SQL
• SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
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Vad är en databas?

• En databas (tidigare databank) är en samling information som är 
organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta 
enskilda bitar information, samt ofta även att ändra informationen. 
• Ordet databas kan beteckna informationen som finns lagrad, eller den 

programvara (databashanterare) som förstår att tolka den ofta mycket 
komplexa datastrukturen som lagras på hårddisken. Databaser nås via 
ett s.k. gränssnitt.
• Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Databas
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Relationsdatabaser
• En relationsdatabas är en databas där 

information ("data") är organiserad i 
relationer (även kallade tabeller).
• Termen "relationsdatabas" 

definierades ursprungligen 1969 av 
Edgar Codd på IBM.

Källa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Relationsdatabas
Bildkälla
https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_F._Codd
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Exempel på Databashanteringssystem

• MS SQL Server
www.microsoft.com/sql
• Oracle Database

www.oracle.com
• IBM DB2

www.ibm.com/db2
• MySQL

www.mysql.com
• MariaDB

https://mariadb.org/
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DB-Engines Ranking  http://db- engines.com/en/ranking_trend
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Vad är SQL?

• SQL står för Structured Query Language.
• Under 1970 utvecklade IBM ”Structured English Query Language” (SEQUEL).
• SEQUEL byttes senare ut mot SQL eftersom 'SEQUEL' var ett varumärke.
• SQL är ett standardiserat frågespråk för att hämta och modifiera data i en 

relationsdatabas.
• Ett frågespråk är ett språk som man använder för att ställa frågor till en 

databashanterare, dvs göra sökningar i en databas.
• SQL kan även användas för att ändra strukturen på databasen t.ex. lägga till och 

ta bort tabeller.
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Vad är MySQL?
• MySQL är en databashanterare. Den använder sig av 

frågespråket SQL. 
• MySQL är fri programvara, licensierad under GNU 

General Public License.
• Programmet skrevs och underhölls före 2008 av det 

svenska företaget MySQL AB i Uppsala. De sålde support 
och servicekontrakt såväl som kommersiella licensierade 
kopior av MySQL. 
• Programmets huvudsakliga utvecklare var 

finlandssvenske Michael Widenius och David Axmark. 
Grundarna arbetar numera med MariaDB.
• 2008 köptes MySQL AB av Sun Microsystems för en 

miljard dollar och den 27 januari 2010 köptes Sun upp av 
Oracle för 8,5 miljarder amerikanska dollar.
• Källa https://sv.wikipedia.org/wiki/MySQL 8
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Vad är MariaDB?

• MariaDB är en fortsatt utvecklad gren av MySQL. 
• Programkoden går under GNU General Public License, i motsats till 

den numera Oracle-ägda MySQL, där uppdateringar skyddas i allt 
större utsträckning genom upphovsrätt. 
• Bakgrunden är att Oracle inte verkar ha några planer för MySQL's

framtida livscykel.
• Bakom MariaDB står de ursprungliga skaparna till MySQL, Michael 

Widenius, David Axmark och Allan Larsson. 

• Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/MariaDB

9

https://sv.wikipedia.org/wiki/MariaDB


phpMyAdmin
phpMyAdmin är en grafisk webbapplikation skrivet i PHP.
phpMyAdmin används för att administrera MySQL/MariaDB via en webbläsare.
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Starta phpMyAdmin lokalt
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Skapa en databas 

Ange 
Databasnamn

Välj 
Kollationering 

(Teckenkodning)
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Skapa en tabell

Skriv tabellnamn Ange antal kolumner
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Tabellstruktur

Ange 
kolumnnamn

Välj Typen VARCHAR
(variabelt antal tecken)

Ange längd
(max antal tecken)

Klicka här för mer 
info om datatyper
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Primärnyckel (primary key)

• En primärnyckel är ett fält (en kolumn) 
som används för identifiering av en post 
(en rad i en tabell). 
• En primärnyckel har alltid ett unikt 

värde för varje rad i tabellen.   
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Lägg till en primärnyckel

Lägg till ett fält i början av 
tabellen
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Lägg till en primärnyckel – fortsättning

Ange 
kolumnnamn 

t.ex. ID

Välj typen
INT (heltal)

Ange PRIMARY 
under Index

Kryssa i A_I
(AUTO_INCREMENT)
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Lägg till data Fyll i värden under fliken Lägg till.
Du behöver inte ange ID 

(Vi har ju AUTO_INCREMENT) 
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Exportera 

Öppna fliken 
”Exportera”

Välj format
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Importera 

Öppna fliken 
”Importera”

Välj en SQL-fil från 
din dator
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Flera operationer
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Skapa databaser online via cPanel

1. Logga in i cPanel
2. Öppna ”MySQL Database Wizard”
3. Följ guiden för att skapa en databas 

och en användare till databasen.
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Kör SQL-Frågor via phpmyadmin
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SQL
Structured Query Language

SELECT INSERT UPDATE DELETE
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SQL – Exempel  1

Visa alla kontakter

SELECT * FROM kontakt;
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SQL – Exempel  2

Visa alla kontakter, 
där namnet är lika med Mahmud

SELECT * FROM kontakt
WHERE namn = 'Mahmud'
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SQL – Exempel  3

Visa alla kontakter, 
där namnet inte är lika med Mahmud

SELECT * FROM kontakt
WHERE namn != 'Mahmud'
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SQL – Exempel  4

Visa alla kontakter, 
där namnet börjar på M

SELECT * FROM kontakt
WHERE namn LIKE 'M%'
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SQL – Exempel  5

Visa alla kontakter, 
där namnet slutar på son

SELECT * FROM kontakt
WHERE namn LIKE '%son'
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SQL – Exempel  6

Visa alla kontakter, 
där telefonnummer börjar på 08

SELECT * FROM kontakt
WHERE telefon LIKE '08%'
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SQL – Exempel  7

Visa alla kontakter, 
där telefonnummer inte börjar på 08

SELECT * FROM kontakt
WHERE telefon NOT LIKE '08%'
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SQL – Exempel  8

Lägg till en rad

INSERT INTO kontakt (namn, telefon)
VALUES ('Kajsa Anka', '070-1234567')
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SQL – Exempel  9

Uppdatera ett telefonnummer

UPDATE kontakt
SET telefon = '08-1234567'
WHERE telefon = '070-1234567'
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SQL – Exempel  10

Ta bort en rad

DELETE FROM kontakt
WHERE telefon = '076-1234567'
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Övning 1 – Kontaktdatabas

• Skapa en MySQL-databas för hantering av meddelanden 
som skickas via ett kontaktformulär.
(OBS! Vi kommer att utveckla formuläret senare i kursen) 
• Följande fält (kolumner) ska vara med:
• id (primärnyckel)
• namn
• epost
•meddelande
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Övning 2 – Studentdatabas – Tabellstruktur

• Skapa en MySQL-databas för hantering av ett 
antal studenter i en kurs.
• Följande fält (kolumner) ska vara med:
• id (primärnyckel)
• namn
• epost
• telefon
• gatuadress
• postnummer
• ort
• betyg
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Övning 2 – Studentdatabas – SQL

• Skapa SQL-satser för att lägga in några studenter i studentdatabasen.
• Ange olika namn och adresser. 
• Lägg in G, IG eller – (streck) i kolumnen betyg

• Skapa SQL-satser för att göra sökningar i databasen.
• Sök efter namn eller epost.
• Visa alla som bor i Stockholm.
• Visa icke-godkända studenter.

• Skapa SQL-satser för att göra ändringar i databasen
t.ex. ändra betyg på en student.
• Skapa en SQL-sats för att ta bort en student.
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Hemuppgift

• Skapa en MySQL-databas för hantering av produkter!
• Följande fält (kolumner) ska vara med:
• artikelnummer (primärnyckel)
• namn
• pris
• beskrivning
• bild (Obs! spara endast filnamnet)

• Skapa SQL-satser för att lägga in 10 olika produkter i databasen.
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