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Abstract
Among students in many of Sweden’s Universities the student overall is an established
possession. Many students like to decorate their overalls with embroidered patches and other
types of accessories, the supply of these is however limited.
This report presents the development process and result of the web application “PimpaOvven” –
an e-shop with the purpose of increasing the accessibility of patches and overall accessories. The
development has been iterative and focused on building a secure web application that generates a
useable environment regarding actability and navigability that also provides an impression of
security to the user. The methods used which generated the resulting web application together
with the reference framework form the basis of the report’s discussion. During the project plenty
of usability tests and security tests were conducted, from these tests together with the report’s
discussion the conclusion was drawn that the produced web application was secure and useable.

Sammanfattning
Bland studenter på många av Sveriges Universitet är studentoverallen en vedertagen ägodel.
Studenter gillar att utsmycka sina overaller med olika tygmärken och andra accessoarer, men
tillgängligheten av dessa är i dagsläget begränsad.
Denna rapport presenterar utvecklingsprocessen samt resultatet av webbapplikationen
”PimpaOvven” – en e-shop med syfte att öka tillgängligheten av tygmärken och
overallstillbehör. Utvecklingen har skett iterativt och fokuserats till att bygga en säker
webbapplikation som genererar en användbar miljö i avseende till handlingsbarhet,
navigerbarhet, säkerhet och inger ett säkert intryck. De metoder som använts och genererat den
resulterande webbapplikationen utgör tillsammans med den teoretiska referensramen grunden för
rapportens diskussion. Under projektets gång genomfördes även användbarhets- samt
säkerhetstester, och utifrån dessa tillsammans med diskussionen drogs slutsatsen att en säker och
användbar webbapplikation utvecklats.
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1 Inledning
I flertalet studentstäder är overaller en viktig del av studentlivet och används främst i
festsammanhang. Dessa overaller täcks vanligen med tygmärken som representerar
exempelvis en specifik fest, resa eller förening, samt andra tillbehör av olika slag.

1.1 Motivering
I dagsläget säljs overallsmärken i Linköping främst i samband med vissa evenemang såsom
större fester. Få märken säljs i butiker som LiU-store eller på Kårservice kontor vilket
resulterar i att märken ofta inte kan köpas i efterhand. Att få tag på andra typer av tillbehör till
overallen ses som krångligt då utbudet av butiker och e-butiker som säljer tillbehör till just
overaller är begränsat.
För att underlätta köpprocessen för studenter samt säljprocessen för festerier, undersöks hur
en webbapplikation kan designas för att centralisera försäljningen av märken och tillbehör till
overallen. Webbapplikationen ska ge en tydlig översiktsbild om vilka produkter som finns.
För att få ett större genomslag gällande antal kunder, anses det även viktigt att
webbapplikationen både är säker och ger ett säkert intryck.

1.2 Syfte
Syftet med projektet är att utveckla en webbapplikation av typen e-shop som ska öka
tillgängligheten av tygmärken och andra tillbehör till studentoveraller.

1.3 Frågeställning
Hur kan en e-shop för försäljning av overalltillbehör implementeras för att den ska ha en hög
säkerhet för användare samt ge ett säkert intryck och samtidigt leverera en användbar miljö
både i form av handlingsbarhet och navigerbarhet?

1.4 Avgränsningar
Denna webbapplikation skall inte lanseras och produktutbudet är endast virtuellt. Användare
skall kunna se sidans produktutbud, lägga en beställning och genomföra ett köp genom en
betalprocess som ger ett professionellt intryck, men en transaktion skall inte genomföras då
inga produkter kan skickas.
Målgruppen är studenter som äger en studentoverall. Även om utbudet av produkter till stor
del riktar sig till studenter i Linköping, är inte målgruppen begränsad till en geografisk plats.
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2 Bakgrund
Sedan 1970-talet har overallen spelat en stor roll i den svenska studentkulturen. Den exakta
historien om studentoverallens uppkomst är inte helt känd, men det sägs att dagens kultur
härstammar från Kungliga Tekniska Högskolan. Där jobbade teknologer i laboratorium och
verkstäder iklädda sina overaller som de sedan behöll på då de gick på studentpubar.
Spridningen i landet skedde genom att sexmästerier reste runt bland de olika lärosätena i
Sverige och vid mitten av 80-talet hade ett flertal universitet runt om i landet etablerat
kulturen. (Nolleperioden 2017 u.å.)
I dagsläget används overallen i olika utbredning på de olika lärosätena. På Chalmers är det
endast föreningar som använder overaller, i Lund är det främst teknologsektioner medan det i
Linköping används bland majoriteten av studenterna. (Nolleperioden 2017 u.å.). I Linköping
har även varje sektion en egen färgkombination på sin overall och sina revärer. Oftast bär
linköpingsstudenterna overallen knuten runt midjan med overallsbenen täckta av åtskilliga
tygmärken. (Kårservice u.å.)
I Linköping sker försäljningen av tygmärken oftast av de föreningar eller festerier som
tillverkat ett specifikt märke. Varje typ av märke säljs därav på unika platser och klockslag,
under en begränsad tid. Förutom försäljning från föreningar och festerier, säljs ett par olika
typer av märken i butiken LiU-store och på Kårservice egna kontor, båda med begränsade
öppningstider. Utifrån den begränsade tillgänglighet som nämns ovan uppstod idén bakom
"PimpaOvven", där tanken är att samla alla märken till ett och samma ställe. Genom att
digitalisera försäljningen skulle köpprocessen förenklas, och både köpare och säljare skulle
spara dyrbar tid. Att även erbjuda ytterligare produkter som studenter önskar använda i
samband med studentoverallen skulle ge e-butiken ytterligare en dimension.

3

4

3 Teori
Följande del av rapporten innehåller de teorier som använts för att besvara frågeställningen.
Avsnittet delas upp i rubrikerna E-handel, Säkerhet, Säkert intryck, Handlingsbarhet samt
Navigerbarhet.

3.1 E-handel
År 2015 var det i Sverige i snitt 5,2 miljoner människor som handlade över nätet varje kvartal,
vilket är 75 % av befolkningen i åldern 18–79 år. Totalt handlade den nordiska befolkningen
för 161,6 miljarder SEK under 2015 vilket motsvarar en ökning med 20,3 miljarder SEK
jämfört med 2014. E-handeln har växt i snabb takt de senaste åren och tycks inte avta.
(PostNord 2016). Den största förändringen e-handeln har genomfört under de senaste åren är
förflyttningen till smartphones och surfplattor. Där har andelen köp nästan tredubblats i
Sverige på tre år. (DibsPayment 2016)
Det viktigaste vid uppstart av en e-butik är att ha ett bra men smalt erbjudande i grunden.
Därefter gäller det att uppfylla kundernas önskemål på ett effektivt sätt med hjälp av bra
logistik, orderflöde och kundservice. (PostNord 2016). Enligt PostNords (2016) ehandelspanel är det viktigaste inom e-handel att ha en flexibel och lättillgänglig webbshop
samt att kunna leverera kundens varor efter önskat leveranssätt. Tiden är en bristvara i de
flestas vardag, därav är det viktigt med smidiga lösningar. Enligt en undersökning gjord av
PostNord (2016) under 2015 framgick det att huvudanledningen till att kunder föredrar eshopping är det bredare utbudet och bättre priser jämfört med fysiska butiker. Gällande
betalningssätt framgick det att svenskarna främst föredrar kortbetalning eller faktura, men på
senare tid har även applikationen Swish blivit mer populär. (PostNord 2016)
Kundernas attityd har stor påverkan på användandet av e-handel. En säker,
förtroendeingivande samt enkel e-shop har visats leda till förändrad attityd hos kunder, vilket i
sin tur lett till ökad avsikt att handla online. Det har visats att kunder föredrar enkla och
funktionella e-shoppar före de med utsvävande och heuristiska funktioner. Enkelheten gör att
kunder effektivare kan hitta den information och de produkter de söker, och på så vis handla
mer. (Aldousari, Delafrooz, Shukri & Ahmed 2016)

3.2 Säkerhet
I dagens digitala samhälle utvecklas avancerade webbapplikationer byggda på olika
programmeringsspråk och system. Många utvecklare har inte den kunskap om datasäkerhet
som krävs för att utveckla och driva en säker webbapplikation. Attacker mot
webbapplikationer kan ske var som helst ifrån och utföras med verktyg som finns tillgängliga
på internet. (Fonseca, Vieira, Madeira 2014). Följande del av rapporten och dess
underrubriker tar upp områdena säker e-handel, SQL-injections samt hur lösenordshantering
kan implementeras för ökad säkerhet.
3.2.1 Säker e-handel
Enligt Petrtyl Jan (2012) krävs det att en e-handel upplevs som säker, av kunder, för att inneha
konkurrensfördelar vad gäller att attrahera kunder. Även säkerhet anses viktigt då detta i
kombination med den upplevda känslan av säkerhet bidrar till att kunden känner pålitlighet till
webbapplikationen. En säkrare e-handel leder till att kunden sätter en kvalitetsstämpel på
webbapplikationen och därmed väljer att utföra sina tjänster där. Vidare påstår Petrtyl Jan
(2012) dessutom att säkerhet av en e-handel är den viktigaste faktorn för att bilda starka
5

konkurrensfördelar. Detta sätter därmed grunderna för att etablera en korrekt positionering
gentemot sina konkurrenter i marknaden.
3.2.2 SQL-injections
En säkerhetsrisk för dagens webbapplikationer är så kallade SQL-injections som innebär att
den som attackerar webbapplikationen utnyttjar användar-input till att förändra en SQLquerys syntax och på så sätt förändra data i databasen eller få åtkomst till känslig information.
En anledning till att dessa attacker går att genomföra är felaktig hantering av input från
användaren. (Deepa & Thilagam 2016)
För att undvika dessa attacker är det viktigt att utveckla en säker webbapplikation från början
och genom hela utvecklingstiden utveckla utifrån ett säkerhetsperspektiv där utvecklarna bör
följa riktlinjer för så kallad säker kodning. Dessa riktlinjer innebär bland annat att input från
användare kontrolleras och att inputen alltid behandlas som data istället för kod. Vid
utveckling av webbapplikationer kan parametriserade queries nyttjas för att skydda mot SQLinjections. Parametriserade queries kommer behandla den injicerande koden som
användarinput och inte läsbar kod. SQL-koden kommer även att vara skriven i förväg och
parametrar från användarens input kommer att skickas in senare. Detta leder till att databasen
kan skilja på vad som är kod och vad som är input från användaren. (Deepa & Thilagam
2016)
För att upptäcka SQL-injections kan automatiska tester av sidan användas. (Deepa &
Thilagam 2016). De åtgärder som är kopplade till säkerhetstestande av en utvecklad
webbapplikation innebär att applikationen söks igenom och skannas med verktyg som är
designade för att upptäcka svagheter i koden bakom applikationen. Denna metod är ett
effektivt sätt att utvärdera säkerheten, upptäcka svagheter och hitta förbättringsmöjligheter i
applikationen. (Fonseca, Vieira, Madeira 2014)
SQL-injections är ett av de allvarligaste hoten mot webbapplikationer idag och det är viktigt
att försöka skydda webbapplikationer mot dessa hot. När tester avgör om det finns en svaghet
på en webbapplikation gällande risken att bli utsatt för SQL-injections, skickas en injicerad
kodbit då servern begär en sträng som ska passas vidare till databasen. Responsen som
servern skickar tillbaka till klienten jämförs med responsen då en helt ofarlig sträng skickas
in. I skillnaden i responsen kan testprogrammet automatiskt avgöra om en potentiell svaghet
har hittats. Om svagheter på sidan upptäcks måste dessa åtgärdas innan sidan blir tillgänglig
online. (Kosuga, Kono, Hanaoka, Hishiyama & Takahama 2007)
3.2.3 Lösenordshantering
För att skydda användares inloggningsinformation från angripare som kommit över databaser
med användaruppgifter, bör lösenord som är lagrade i databasen hashas i förebyggande
syfte. Lösenord krypteras med hjälp av en ”one way”-hashfunktion. En hashfunktion tar
indata i form av en sträng och konverterar det till ett utdata i form av en sträng där indatat
genom beräkningar inte kan fastställas utifrån utdatat. Det är alltså inte möjligt att dekryptera
en hashfunktion. (Peyravian & Zunic 2000). En hashfunktion måste uppnå ett flertal krav för
att kunna användas vid kryptering men de tre vanligaste kriterierna är enligt Rogaway &
Shrimpton (2004) följande:
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•
•
•

Collision-resistans: Det skall vara beräkningsmässigt omöjligt att hitta två input som
genererar samma hashkod.
Pre-image resistans: Det skall vara beräkningsmässigt omöjligt att finna ett indata som
genererar en eftersökt hashkod.
Second-preimage resistans: Det skall vara beräkningsmässigt omöjligt att hitta ett
ytterligare indata som genererar samma hashkod för något indata.

Användares lösenord sparas således inte i databaserna, utan endast den hashkod som är
genererad från lösenordet. För att autentisera en användare vid inloggning blir indatat i
lösenordsfältet hashkrypterat och jämförs med motsvarande hashkod för lösenordet i
databasen för den angivna användaren. Om de är identiska blir användaren autentiserad. Detta
skyddar användaren om en attackerare får åtkomst till databasen som innehåller användarens
lösenord. Angripare kan dock få åtkomst till användaruppgifter på andra sätt, de kan komma
åt användaruppgifter genom så kallade ”brute force”-attacker där hackare hoppas gissa rätt
lösenord genom att testa en stor mängd lösenord. Detta kan systemet undvika i så hög
utsträckning som möjligt genom att förbjuda svaga lösenord. Krav på lösenord kan vara att
lösenorden måste ha en minsta längd och involvera siffror och symboler. (Rogaway &
Shrimpton 2004)
Vid hantering av känslig information är hashning av lösenord att föredra över kryptering.
Detta grundas i att hashningsalgoritmer använder ”one way”-funktioner, vilket ökar
säkerheten. Även om hashade och krypterade lösenord är lika i vissa aspekter finns det
skillnader mellan dem. (Sriramya & Karthika 2015)
Hashning av lösenord använder en algoritm för att kartlägga inmatningens värde och ger dem
ett förbestämt utmatningsvärde. Detta medför att samma inmatningsträng kommer resultera i
samma utdata oavsett när den hashas. Däremot är hashade lösenord känsliga för
förkalkylerade värden eller hashordlistor. För att skydda mot dessa typer av attacker läggs salt
på hashningen, vilket betyder att en extra sträng adderas till lösenordet. Att använda
kryptering gör däremot den inmatade informationen oläsbar. Skillnaden på kryptering mot
hashning är att krypterad information kan kommas åt om dess nyckel är känd. (Sriramya &
Karthika 2015)
En hashfunktion som rekommenderas för webbapplikationer är Bcrypt, som är standard för
många system. Bcrypt nyttjar både saltning och att mängden iterationer kan bestämmas. En
stor mängd iterationer ökar säkerheten för det hashade värdet men saktar ner processen, vilket
är syftet med denna algoritm. Detta resulterar i att den blir tålig mot ”brute force”-attacker,
även från kraftfullare datorer. En fördel med Bcrypt är att denna hashfunktion har använts i
flertalet år och dess effektivitet gällande hantering av känslig information är väl
dokumenterat. (Sriramya & Karthika 2015)
Däremot är inte Bcrypt felfritt, dess nackdel ligger i attacker som nyttjar
behandlingsenheterna Field Programmable Gate Arrays, FPGA. När Bcrypt lanserades var
specialbyggda enheter, med avseende på att knäcka hashfunktioner, dess största hot. Den
bästa liknelsen som finns mellan dessa specialbyggda enheter och vanligt förekommande
enheter är grafikkortet i datorer. FPGA enheter är konstruerade likt grafikkort men dess
hantering av minne skiljer dem åt, vilket gör dem effektiva mot Bcrypt. Det medför att ”brute
force”-attacker blir snabbare att utföra med FPGA enheter och är därmed betydligt mer
effektiva att komma åt känslig information. För att motverka detta uppmuntras starka
lösenord. (Sriramya & Karthika 2015)
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Det finns även andra algoritmer som används vid hantering av känslig information, som till
exempel MD5, SHA1 och RIPEMD. Dessa algoritmer har tidigare knäckts och därmed
uppmanas webbapplikationer inte att nyttja dem. (Sriramya & Karthika 2015)

3.3 Säkert intryck
Enligt en undersökning av Princeton Survey Research Associates är följande inslag viktiga för
användare i bedömningen av vad som är pålitligt och inte; identitet, annonser och integritet.
(Princeton Survey Research Associates 2002)
Undersökningen baseras på en enkätundersökning gjord av 1500 internetanvändare.
Användarna ansåg att det är viktigt vad det är för typ av annonser som finns på sidan. En sida
med en annons om lyxbilar ansågs mer pålitlig än en sida med en annons om Onlinecasinon.
Det är även viktigt att annonserna är tydligt märkta och att sidan har en integritetspolicy. För
att bedöma pålitligheten hos en webbapplikation vill användaren veta vilka som driver den
och ha tillgänglig kontaktinformation om dessa. (Princeton Survey Research Associates 2002)
Enligt en studie av Fogg, Danielsen, Marable, Stanford & Tauber (2002) använder användare
mindre rigorösa kriterier för att bedöma huruvida webbapplikationer är pålitliga eller inte. I
studien kommenterade 2684 internetanvändare pålitligheten hos över 100 olika
webbapplikationer av olika typer, som till exempel nyhetssidor, e-butiker med flera. Studien
visar att 46,2 % av kommentarer om e-butikers pålitlighet handlar om sidans visuella design.
8,8 % av kommentarerna handlade om identiteten på de som drev webbapplikationen och
mindre än 1 % kommenterade handlade om integritetspolicys. studier visar att det skiljer på
vilka krav användare säger att de har för att anse en sida pålitlig och vad de faktiskt tycker när
de besöker en webbsida. (Fogg et al. 2002)
I en artikel skriven av Pengnate och Sarathy (2017) dras slutsatsen att det visuella intrycket
generellt sett är viktigare än användbarhet för att en kund ska lita på en e-butik som är ny för
kunden ifråga. Detta är framförallt tydligt bland kvinnor, medan det för män tycks vara viktigt
att e-butiken är både visuellt tilltalande och användbar. (Pengnate & Sarathy 2017).
Strukturella faktorer såsom visuell komplexitet har en större inverkan på det visuella intrycket
än vad färgskalan, exempelvis nyans och färgton, har. Symmetri är den faktor som har störst
inverkan på det subjektiva estetiska intrycket. (Seckler, Opwis & Tuch 2015).

3.4 Handlingsbarhet
Definitionen av användbarhet är enligt ISO 9241-11 (1998) följande:
“Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att
uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren
tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang.”
(ISO 9241-11 1998)
Ett begrepp inom användbarhet är handlingsbarhet. Detta begrepp syftar istället på själva
handlingen som utförs av användaren. "Vad önskar användaren utföra och vilka effekter har
denna handling?" Denna frågeställning kan ses som skillnaden mellan begreppen
användbarhet och handlingsbarhet då det senare begreppet strävar efter att beskriva händelsen
som utförs mellan system och människa. (Englund & Petersson 2009). Utvecklandet samt
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utvärderingen av ett IT-system kan göras utifrån fyra valda principer. Nedan förklaras dessa
fyra principer. (Cronholm & Goldkuhl 2010)
3.4.1 Tydlig handlingsrepertoar
Denna princip omfattar hur användaren enkelt ska förstå vad som ska göras med ett ITsystem. Idealt ska systemet på ett begripligt och tydligt sätt visa vilka handlingar som är
möjliga att genomföra i en viss situation. Olika sätt att förtydliga kan till exempel vara att
använda ett mer vanligt förekommande språkbruk i sammanhanget eller formuleringen av
andra interaktionselement. Användarens förståelse av ett IT-system utvecklas med en tydlig
handlingsrepertoar. (Cronholm & Goldkuhl 2010)
3.4.2 Tydlig feedback
Ett IT-system ska alltid återkoppla med ett begripligt svar på en utförd handling. Ett svar som
beskriver vad IT-systemet gjort underlättar för användaren att tolka vad som skett.
Användaren kan då tydligt se vad konsekvensen av en specifik handling blev. Det kan till
exempel handla om att systemet ger ett meddelande, med tydlig rubricering, som förtydligar
vad som gjordes och vad konsekvensen av handlingen blev. Annan form av bekräftelse på att
systemet reagerat på användarens handling kan göras med visuella förändringar som till
exempel att en siffra uppdateras och dylikt. (Cronholm & Goldkuhl 2010)
3.4.3 Aktörstydlighet
Det är viktigt att det i ett IT-system framgår tydligt vem det är som sagt vad. Det bör vara
klart vilken aktör som står för innehållet av exempelvis ett meddelande. Anledningen till det
kan vara att utanför systemet kan det finnas behov av att kontakta den aktören som är ansvarig
för ett uttalande. I verksamhetsminnet bör det sparas information om "vem som har sagt vad",
detta för att förhindra anonymitet i systemet. Aktörstydlighet handlar även om vilken person
eller organisation som är kommunikatör. (Cronholm & Goldkuhl 2010)
3.4.4 Ändringsbarhet
Ett IT-system förknippas med handlingsbarhet om det är ändringsbart. Detta betyder att
tidigare utförda handlingar ska gå att ångra. Givetvis är det inte möjligt att ångra alla
handlingar som utförs i ett system men i sådana fall ska det framföras om en ändring i nästa
steg är möjlig att ändra eller inte. Det innebär att användaren ska veta om, hur och när en
utförd handling kan ändras. (Cronholm & Goldkuhl 2010)

3.5 Navigerbarhet
Navigerbarhet syftar på hur enkelt en användare kan hitta det den eftersöker på en
webbapplikation. Kincl & Strach (2012) skriver att innehåll och navigation på en
webbapplikation är avgörande faktorer när användare bedömer dess kvalitet. Det framgår
också att användare är optimistiska och att de förväntas uppleva bra kvalitet när de besöker
nya webbapplikationer. När de sedan navigerar på webbapplikationerna brukar dock
uppfattningen ändras till det sämre om förväntningarna inte uppfylls. Bättre navigation leder
till bättre kvalitetsbedömning och sämre navigation leder till sämre kvalitetsbedömning, det är
alltså ett symmetriskt förhållande. (Kincl & Strach 2012)
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I Farkas & Farkas (2016) rapport adresseras riktlinjer som alla bidrar till ökad navigerbarhet
och de anser därför att dessa riktlinjer bör tas i beaktning vid konstruktion av
webbapplikationer. De kan även användas för att evaluera en befintlig webbapplikations
navigerbarhet. Riktlinjerna delas huvudsakligen in i följande fyra punkter:
•

•

•

•

”Designing an effective link” – Länkar ska utformas med en effektiv design vilket
innebär att det ska vara tydligt vad som är en länk. Länkarna ska också
uppmärksammas av användaren genom att viktiga länkar är synliga utan att behöva
scrolla. Slutligen ska de även ge en tydlig indikation på vart de leder.
“Managing large number of links” – Att hantera ett stort antal länkar innebär att alla
länkar ska ha en genomtänkt relation mellan bredd och djup på webbapplikationens
hierarki. Bredd syftar på antalet länkar som är tillgängliga på en viss sida medan djup
syftar på antalet länkar som behöver klickas på för att navigera till en viss sida på
webbapplikationen. Det förstnämnda är att föredra inom rimliga gränser. I vissa fall
kan det även vara lämpligt att låta olika länkar konvergera till samma sida.
Webbapplikationen bör även ha ett gränssnitt som tydliggör den underliggande
strukturen. Ibland bör det finnas sekundära länkar som tillägg till de primära.
Sekundära länkar kan ses som genvägar i hierarkin till skillnad från primära länkar
som endast länkar till nästa steg i hierarkin.
”Providing orientation information” – Att tillhandahålla orienteringsinformation
innebär att webbapplikationen ska tillhandahålla navigeringsinformation på startsidan
för att ge en bra överblick. Det bör även finnas information som ger indikation på var
användaren befinner sig i webbapplikationens hierarki.
“Augmenting link-to-link navigation” – Länk-till-länk navigation ska förstärkas
genom att implementera en sökmotor på webbapplikationen samt genom att
tillhandahålla en länk till startsidan oavsett var användaren befinner sig på
webbapplikationen. Ytterligare kan en ”site map” användas för att visa den globala
strukturen av webbapplikationen och för att ge direkt åtkomst till sidor. En ”site map”
en är karta över hur olika sidor hänger ihop med varandra i webbapplikationen.

Ovanstående riktlinjer är framtagna för att appliceras på webbapplikationer där användaren
har en PC. Många utav dagens användare besöker webbapplikationer via en mobil enhet som
både har mindre skärm och tangentbord. Många riktlinjer för PC är applicerbara på mobila
enheter men några skiljer sig åt och i Lopez, Cabot, Yee, Marcos & Arevalos (2016) studie
har de tagit fram 15 riktlinjer, varav 11 helt nya riktlinjer, som är applicerbara till
mobilversioner av webbapplikationer. Alla 15 riktlinjer är listade nedan. (Lopez et al. 2016)
•
•
•
•
•
•
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"Identification of links". Länkar bör utformas genom att de lätt kan identifieras vid
mobilanvändning.
"Distinguishing adjacent links from each other". Om det finns flera textlänkar bredvid
varandra eller i närheten av varandra i en viss vy ska det tydligt framgå att det är olika
länkar. Länkarna ska alltså vara visuellt separerade.
"Distinguishing navigation links from transactions". Mobilanvändare ska enkelt kunna
skilja på de interaktiva objekt som påbörjar en transaktion och på navigationslänkar.
"Self-explanatory link cues". Ikoner och knappar som presenteras för användaren i
mobilenheter ska vara tydliga och ge en klar indikation på vart länken leder.
"Using familiar terminology for navigation links". Mobilnavigeringslänkar ska vara
utformad med tydliga och förståeliga villkor för användaren.
"Using descriptive link labels". Vid mobilanvändning ska målet eller syftet med en
länk anges direkt av sin utformning, generiska utformningar ska undvikas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Highlighting previously visited links". Länkar som tidigare har blivit använd av
mobilanvändaren ska vara markerade.
"Marking links to special targets". Länkar som leder till speciella delar av sidan vid
mobilanvändning ska vara tydligt markerade med en lämplig indikation för vart den
leder.
"Marking links opening new windows". Vid mobilanvändning ska länkar som öppnar
ett nytt webbläsarfönster markeras tydligt.
"Distinguishing navigation links from controls". Vid mobilanvändning ska
navigeringslänkar och aktiveringslänkar särskiljas tydligt.
"Distinguishable within page links". Vid mobilanvändning ska "single page"-länkar
och länkar som tar användaren till en ny sida särskiljas tydligt.
"Link length". Vid mobilanvändning ska texten till hyperlänkar vara kort och tydlig.
"Redundant links". Vid mobilanvändning ska utformningen av redundanta länkar vara
konsistent för hela webbapplikationen.
"Avoiding link overload". Vid mobilanvändning av textsidor som innehåller många
länkar, ska sidan vara utformad så att länkar inte hindrar textens läsbarhet.
"Page titles as bookmarks". Vid mobilanvändning ska webbapplikationens titlar vara
lämpligt utformade.

I en artikel publicerad av Mazlan, Downe och Sivaji diskuteras hur grundläggande
navigerbarhet uppnås med hjälp av vissa designelement och principer, bland annat “Fitts' Law
& Affordance”. “Affordance” handlar om att designa objekt så att utformningen antyder hur
objektet ska användas. Detta används vid utveckling av programvaror, sett till hur
interaktionselement designas för att användaren ska förstå vad som händer vid utförd
handling. (Mazlan, Downe & Sivaji 2016)
Liknande presenterar Calongne (2001) hur användandet av metaforer är ett sätt att visa
användaren hur en uppgift ska utföras, utan att behöva förse användaren med detaljerade
instruktioner. Detta leder till minskad komplexitet samt ökad användbarhet, förutsatt att
metaforerna är genomtänkta. Ett exempel på en vanlig metafor är att ha en bild på en
kundvagn för att representera varukorgen, som hjälper användaren att förstå hur köpprocessen
går till. Användaren förstår till exempel att varorna som finns i varukorgen är sparade men
inte betalda, utan att någon informationstext om detta har presenterats. (Calongne 2001)

3.6 Metodteori
Följande del av rapporten innehåller teori om de metoder som använts under arbetets gång. De
innefattar bland annat hur enkätundersökningar och användbarhetstester bör genomföras samt
teori om säkerhetstester som kan användas för att utvärdera webbapplikationen ur ett
säkerhetsperspektiv.
3.6.1 Enkätmetodik
Vid konstruktion av en enkät skall utformningen av frågorna vara väl genomtänkt, för att
erhålla ett bra och analyserbart resultat. Enkäten inleds med en kort beskrivning för att fånga
respondentens intresse samt förklara vad för information som vill inhämtas med hjälp av
enkäten, alltså en disposition. I denna del av utformningen är det viktigt att noggrant överväga
vad för information som vill inhämtas, så att inget viktigt glöms. (Jakobsson & Westergren
2005)
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Vid utformningen av enkätens frågor är det viktigt att tänka på ordningen av frågorna,
känsliga frågor skall undvikas i början för att undvika att respondenten blir avskräckt. Ett bra
upplägg för att skapa en bra enkät är enligt Jakobsson & Westergren (2005) följande: Enkäten
inleds med uppvärmningsfrågor alternativt bakgrundsfrågor, så att respondenten får en större
inblick vad som verkligen efterfrågas. Detta bör följas upp med olika frågeblock,
utformningen för frågeblocken förklaras nedan. Enkäten avslutas med känsliga frågor
och/eller frågor med öppna svarsalternativ, för att erhålla en bredare svarsgrund. (Jakobsson
& Westergren 2005)
Frågeblocken skall vara utformade sådana att de inte upplevs röriga och inte växla mellan
olika ämnen. Istället ska de delas in i sammanhängande avsnitt. Dessa avsnitt ska sedan
presenteras i en logisk ordning för respondenten, vilket ger ett bra intryck som sedan
genererar ett mer precist slutresultat. (Jakobsson & Westergren 2005)
Svarsalternativen på frågorna kan vara slutna eller öppna. Öppna frågor ger respondenten en
möjlighet till mer nyanserade och utförliga svar, vilket är lämpligt då mer kvalitativa svar
behövs. Stängda frågor är däremot lättare att besvara för respondenten och analysera för
skaparna av enkäten. Vid utformningen av enkäten kan dessa två typer av frågor blandas, flera
stängda frågor och avslutande med ett öppet svarsalternativ. Fördelen är att alla kan svara på
något sätt, medan det negativa är att kategoriseringen av svaren i de öppna frågorna kan bli
svårt. (Jakobsson & Westergren 2005)
Vid utformningen av svarsalternativ för de stängda frågorna är det viktigt att kontrollera att
svaren inte är överlappande samt att utformningen är enhetlig. Detta är för att undvika
förvirring. Korta och koncisa enkätundersökningar är att föredra, för att inte skapa en känsla
av trötthet för respondenten. Ett bra sätt att undersöka om det är en bra enkät är att använda
pilottester. Exempelvis får en arbetskamrat gå igenom enkäten och sedan ge feedback, då kan
eventuella oklarheter förbättras. (Jakobsson & Westergren 2005)
3.6.2 Användbarhetstest
Syftet med ett användbarhetstest är att utvärdera en produkt och hitta förbättringsmöjligheter.
Viktigt att fokusera på vid utförandet av dessa tester är att utgå från syftet med produkten, att
testerna baseras på de mest frekvent använda funktionerna hos produkten, att resultatet
sammanställs i en åtgärdslista samt att inkludera förslag på hur produkten kan designas till det
bättre. Dessa tester kan genomföras när som helst under utvecklingen av produkten, till
exempel mitt i projektet om det finns osäkerheter kring utformningen eller då produkten är ute
i drift för att lägga grund för framtida förbättringar. (Domingues & Berndtsson 2002)
Ett vanligt sätt att genomföra användbarhetstest är användning av strukturerade tester
tillsammans med testpersoner då systemets funktionaliteter undersöks i en konkret
användningssituation. På detta vis fångas orsaker till problem upp och kan åtgärdas. Viktigt
att tänka på är att testen ska genomföras i en realistisk miljö där användaren känner
bekvämlighet. Vid testet finns tre till fyra personer närvarande, dessa är: (Domingues &
Berndtsson 2002)
•
•
•
•
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Användaren som testar systemet.
Testledaren som ställer alla frågor samt ser till att användaren känner tillfredsställelse.
Observatören som noterar vad som sker.
Vid vissa tillfällen närvarar även ett vittne som har intresse av utvärderingen – ofta en
beställare eller verksamhetsansvarig.

Användaren uppmanas vid testerna att ”tänka högt” vilket innebär att denne ombeds dela alla
dess tankar under testets utförande. Varje uppgift är uppbyggd utifrån de mål eller
frågeställningar som finns gällande funktioner och egenskaper hos systemet. Bra
frågeställningar vid testandet av en webbapplikation är hur enkelt: (Domingues & Berndtsson
2002)
•
•
•
•
•

Användaren förstår vad som är klickbart.
Användaren hittar specifik information eller produkter som den letar efter.
Det är att registrera en användare.
Det är att hitta efterfrågad information på webbapplikationen.
Det är för användaren att återvända till förstasidan.

Utifrån dessa frågeställningar skapas enkla och konkreta uppgifter som användaren sedan ska
lösa. (Rubin & Chisnell 2008). Högst utdelning i proportion till resursförbrukning fås om
varje test utförs av fem stycken användare. På detta vis upptäcks 85 % av alla
användbarhetsproblem. (Nielsen 2000). Testgrupper kan även bestå av en större mängd
testpersoner, där 8–20 personer är att föredra. (Hasan, Morris & Probets 2012)
Användbarhetstesten kan genomföras i många olika skeden av utvecklingen, men om en
användares uppfattning ska utvärderas är det fördelaktigt om systemet till stora delar är
färdigställt. I projekt där användbarhet ligger i fokus rekommenderas det att göra ett test där
systemets bärande principer utvärderas, ett där viktiga detaljer analyseras samt ett där
systemet undersöks och utvärderas i dess helhet. Inför ett test är det viktigt att det noga valts
ut vad som ska utvärderas och hur detta ska göras; exempelvis om observatören ska notera
lyckade eller misslyckade försök. Uppgifterna som användaren ska få lösa ska vara realistiska
och testkörda innan det riktiga testerna genomförs, därav säkerställs det även att korrekt data
finns tillgänglig. Efter alla test har utförts utvärderas resultatet noggrant och en åtgärdsplan till
de mest signifikanta problemen tas fram. (Domingues & Berndtsson 2002)
I slutet av utvecklingen av en webbapplikation är det även viktigt att göra användarbaserade
undersökningar. Detta för att bevisa att användbarheten och tillgängligheten möter
målanvändarens tillfredsställande. I och med en eftersträvan att förbättra en webbapplikation
är det relevant att samla in användardata. Ett av de mer ekonomiska sätten att få feedback
angående användbarheten från flertalet användare är via enkäter på webbapplikationen. Dessa
kan då ge information om hur tillfredställande diverse funktioner anses vara. (Bevan & Petrie
2009)
För att snabbt och resurseffektivt ta reda på om ett system är användbart har SUS-enkäten
tagits fram. SUS står för "The System Usability Scale" och togs fram av John Brooke år 1996.
Syftet med enkäten är att ta reda på om systemet är effektivt och måluppfyllande samt hur
nöjdheten är hos målgruppen. SUS-enkäten består av tio väl genomtänkta påståenden där
testpersonen har i uppgift att på en femgradig skala värdera till vilken grad denna håller med
påståendet eller inte. För att få objektiva svar är vartannat påstående ställt positivt och
vartannat negativt. Detta leder till att testpersonen tvingas tänka efter innan varje svar.
(Brooke 1996)
Den totala poängen för en enkät är mellan 0 till 100 poäng. Negativa påståendens resultat
räknas som den givna poängen minus ett. En fyra av användaren ger då tre som resultat. De
positiva påståendens resultat beräknas genom att ta fem minus den givna poängen. En fyra av
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användaren ger då ett som resultat. Den totala poängen multipliceras sedan med 2,5 vilket ger
SUS-resultatet. (Brooke 1996)
Enligt Bangor, Kortum och Miller (2008) är ett slutresultat över 70 godkänt hos SUS-, övre
70 till övre 80 poäng väl godkänt samt 90 poäng och uppåt mycket väl godkänt. Produkter
med lägre än 50 poäng anses vara oacceptabla.
Antalet personer som krävs för att ge ett tillförlitligt testresultat är omstritt, men enligt Jeff
Sauro på MeasuringU går det bra med endast fem testpersoner. En samplingsstorlek på fem
ger nämligen ett överraskande stabilt konfidensintervall. Då en samplingsstorlek på fem
personer svarade på en SUS-enkät 1000 gånger hamnade 50 % av medelvärdena inom sex
poäng av det faktiska SUS-värdet, 75 % av medelvärdena hamnade inom tio poäng och 95 %
inom 17 poäng av det faktiska värdet. Alltså ger en samplingsstorlek på fem personer en
korrekt bild av det faktiska SUS-värdet vid hälften av fallen. (Sauro 2013)
De påståenden SUS-enkäten tar upp är följande: (Brooke 1996)
• Jag skulle ofta använda detta system.
• Jag upplevde systemet som onödigt komplext.
• Jag upplevde att systemet var lätt att använda.
• Jag tror att jag skulle behöva hjälp av en teknisk person för att använda detta system.
• Jag anser att många av systemets funktioner var väl integrerade.
• Jag fann systemet för inkonsekvent.
• Jag tror att de flesta personer enkelt skulle lära sig att använda detta system.
• Jag anser att systemet var mycket besvärligt att använda.
• Jag kände mig trygg när jag använde systemet.
• Jag måste lära mig mycket innan jag börja använda detta system.
3.6.3 Prototyp
Enligt (Walker, Takayama & Landay 2010) är det bra att skapa en prototyp så tidigt som
möjligt i utvecklingsarbetet. Prototyper skapas för att testa designidéer. Prototyper kan delas
in i "High fidelity" och "Low fidelity". "Fidelity" syftar på hur svårt det är att särskilja
prototypen från det färdiga arbetet, där en "High fidelity"-prototyper är detaljrika och skiljer
sig lite från det färdiga arbetet. Dessa är oftast datagjorda. "Low fidelity"-prototyper är oftast
handgjorda och mindre detaljrika. En fördel med att använda "Low fidelity"-prototyper är att
de går snabbare att iterera mellan olika designer. Många använder sig av "High fidelity"prototyper då de anser att detta ger ett mer professionellt intryck än en "Low fidelity"prototyp. (Walker, Takayama & Landay 2010)
3.6.4 Brainwriting
Brainwriting är en metod som är utformad enligt följande. Varje person får ett varsitt papper. I
60-sekundersintervall ska varje person skriva ner tre idéer och sedan skicka vidare pappret till
personen bredvid. Denna process fortsätter tills varje person får tillbaka sitt ursprungspapper.
När alla idéer finns sammanställs resultatet genom att rangordna de olika idéerna efter
nödvändiga funktioner, önskvärda funktioner och onödiga funktioner. Dessa används sedan
vid implementationen av webbapplikationen, där de nödvändiga funktionerna prioriteras.
(VanGundy 1984)
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3.6.5 Säkerhetstester och utvärdering
Webbapplikationer har ett brett syfte och används ofta av tjänster där känslig information
delas. Detta har lett till att webbapplikationer är ett populärt mål för attacker som syftar att
komma åt känslig information. Genom att använda tekniker för testning av
webbapplikationens säkerhetsprestanda löpande under utvecklingens gång kan säkerhetsrisker
som uppstår i webbapplikationen upptäckas och förebyggas. Open Web Application Security
Project, OWASP, har tagit fram en lista med tio allvarliga säkerhetsrisker. Bland dessa finns
bland annat injektioner, "cross site scripting" och felaktig autentisering. Med program som
utför säkerhetstester på sidan erhålls en rapport på vilka säkerhetsrisker som finns på en
webbapplikation för att sedan kunna åtgärda dessa. Dessa program skickar olika
efterfrågningar till webbapplikationens server för att sedan analysera responsen och upptäcka
hot. Det finns olika sorters program för detta ändamål. Dynamisk testning av säkerhet utför
attacker utifrån och analyserar den externa informationen. Statiska tester skannar av de interna
delarna av applikationen, såsom källkod och binära data. Under de senaste åren har en ny typ
av säkerhetstest börjat användas, så kallad interaktiv testning av säkerhet. Dessa typer av
program analyserar systemet både externt och internt. (Thulin 2015)
OWASP har själva utvecklat ett program som skannar webbapplikationer efter
säkerhetsrisker, OWASP Zed Attack Proxy eller ZAP som är ett erkänt och prisvinnande
verktyg byggt på ”open source”-programvara. Säkerhetstester är bra att genomföra under
utvecklingsprocessens gång. Vidare gäller att olika program kan användas för
säkerhetstesterna. (Daud, Bakar & Hasan 2014)
Daud, Bakar & Hasan (2014) utförde ett test på två olika projekt med tre olika testprogram;
Betalprogrammen Nessus, Acunetix och gratisprogrammet OWASP ZAP. Resultatet visade
att de tre testprogrammen upptäckte olika typer och mängder av säkerhetsrisker. Nessus och
Acunetix rapporterade om några fler säkerhetsrisker än ZAP.
OWASP ZAP har en funktion för att automatiskt köra ett dynamiskt snabbtest mot en
webbapplikation. Det första som sker i detta test är att en så kallad "spider" körs. Denna
"spider" letar efter URL: er på applikationen. När en URL hittas söks denna igenom efter
underliggande länkar för att på ett rekursivt sätt ta fram alla underliggande URL: er. När alla
dessa har hittats påbörjas en aktiv skanning av applikationen som utför olika attacker baserade
på OWASP topp tio. OWASP ZAP flaggar alla risker enligt tre olika nivåer; högrisk,
medelrisk eller lågrisk. Nedan listas några av säkerhetsriskerna: (ZAP hjälpdokument)
•

•
•
•
•
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Säkerhetsrisken ”X-frame header not set” innebär att den visade sidan tillåts vara
inbäddad på en annan sida vilket gör den sårbar för "Clickjacking"-attacker där den
visade sidan bäddas in i en annan sida i syfte att lura användare att skicka information
till den attackerande partens webbapplikation.
”Application error disclosure” innebär att känslig serverinformation riskerar att läcka
ut då ett fel med felkod 500 har uppstått.
”X-content-type-options header missing” och ”Web browser XSS protection not
enabled” innebär att alternativet att tillåta klientens webbläsare använda
säkerhetsmekanismer inte har applicerats.
”Cross-domain JavaScript source file inclusion” innebär att det är en risk att inkludera
JavaScript-filer från andra källor.
”Buffer Overflow” och ”Format string error” kan bland annat tyda på att inkommande
sökparametrar i applikationens sökfunktion inte hanterades på ett säkert sätt.

•

”Password autocomplete in browser” uppstår då webbläsare sparar lösenord för att
automatiskt kunna fylla i dem vid en inloggning. Detta medför risken att användaren
kan få sitt konto kapat av någon annan som använder webbläsaren.

”Forced browsing” är en metod för att hitta undangömda sidor i webbapplikationen som inte
är länkade från något annat ställe och som innehåller känslig information. Med hjälp av ”brute
force”-teknik kan ”forced browsing” utföras genom att automatiskt genomsöka URL: er efter
en ordlista. För att undvika att vara sårbar för ”forced browsing” är det viktigt att kontrollera
behörigheten på de sidor som kan vara känsliga, exempelvis på alla underliggande URL: er
som kan finnas på en administratörsida. (Sun, Xu, Su 2011)
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4 Metod
Följande del av rapporten presenterar de tillvägagångssätt som använts, uppdelat i avsnitten
förstudie, implementation och utvärdering.

4.1 Förstudie
Innan implementationen av webbapplikationen påbörjades, genomfördes en fallstudie
angående overalltillbehörsförsäljning vid Linköpings universitet. För att undersöka hur
efterfrågan såg ut i dagsläget genomfördes en enkätundersökning, med syfte att samla relevant
data för vidare utveckling av konceptet gällande en e-butik. Enkätundersökningen var riktad
mot studenter som frekvent köper overalltillbehör. Utifrån detta skapades en kravspecifikation
för e-butiken för att kunna ta fram en prototyp gällande e-butikens utformning som uppfyller
de uppsatta kraven. Den information som inhämtades för teoridelen kommer primärt från
vetenskapliga artiklar som är kopplade till frågeställningen.
4.1.1 Marknadsplan
En marknadsplan, se bilaga 2, genomfördes i början av projektet för att analyserna de
marknadsmöjligheter som existerar. Marknadsplanen utgår ifrån företagets affärsidé, det vill
säga försäljning av tygmärken samt ovveralltillbehör. En nulägesanalys beskriver
PimpaOvvens position i marknaden i förhållande till kunder, konkurrenter samt tjänsten som
erbjuds. Här konstateras det att tjänsten som erbjuds inte existerar i den nuvarande
marknaden. Dessutom besitter tjänsten en fördel i att vara enkel och smidig vilket ökar nyttan
som kan upplevas av kunder.
Vidare bestäms vilka strategier som ska utnyttjas för att uppnå affärsmålen. Diversifiering och
differentierad fokusering är de strategier som ska användas för att PimpaOvven ska etablera
sig i den nya marknaden samt säkerställa tillväxt. Detta innebär att fokus ska ligga på att
bringa fördelar i tjänsten som erbjuds och inte på att pressa ner priserna. Ett samarbete med
festerier blir en viktig beståndsdel för att detta ska uppfyllas, eftersom de fungerar som
leverantörer för PimpaOvven.
4.1.2 Enkätundersökning
En enkätundersökning, se bilaga 7, genomfördes i början av projektet för att undersöka
marknadens efterfrågan gällande intresset för en e-butik innehållande overalltillbehör.
Enkäten utformades med en kort och koncis sammanfattning för att ge korrekt
bakgrundsinnehåll till enkäten i fråga. Frågorna var riktade språkmässigt mot den sökta
målgruppen, enkelt utformade frågor och svar, samt icke-ledande frågor. Frågeföljden
genomfördes med hjälp av villkorsstyrd frågeföljd, vilket betyder att beroende på vad olika
respondenter svarade kunde de ledas vidare till olika sektioner inom enkäten. Vidare innehöll
enkäten två grenar, en för LiU-studenter och en för studenter utanför Linköping, detta var för
att segmentera respondenterna. Efter utformandet av enkäten delades denna i två Facebookgrupper, en för studenter på Industriell Ekonomi i Linköping och en för byteshandel av
tygmärken.
4.1.3 Litteraturstudie
För att kunna svara på frågeställningen skapades en teoretisk referensram byggd på
vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna togs fram via Linköpings
universitetsbiblioteks söktjänst UniSearch och Google Scholar. De artiklar som ansågs
väsentliga användes sedan som grund till olika teoristycken. En del information, till exempel
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rörande dagens e-handel, var det svårt att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till, där
användes istället årsrapporter gjorda av olika företag.
4.1.4 Prototyp
Innan utvecklingen av e-butiken påbörjades utformades en prototyp, se bilaga 3, för att ge en
visuell bild av slutprodukten. Prototypen skapades i flera olika former, från gruppens
gemensamma brainstorming utav användarberättelser i produktbackloggen. Valet föll sedan
på den som bäst uppfyllde användarberättelserna. Prototypen utvecklades i takt med projektets
uppstart, för att ge en bättre och mer detaljrik uppfattning om slutprodukten. Se prototyper i
bilaga 3.
Under senare delar av projektet användes prototypen frekvent för att implementationen skulle
utföras på ett enkelt sätt, där alla jobbade mot samma slutmål. Prototypen uppdaterades
frekvent, då fler och fler funktioner skulle implementeras. Prototypen var under hela projektet
en utgångspunkt för att nå ett bra slutresultat och för att uppfylla frågeställningen.

4.2 Implementation
Följande del av rapporten beskriver den arbetsmetodik som använts vid implementationen av
webbapplikationen.
4.2.1 Systemverktyg
Utvecklingen av applikationen skedde i JetBrains PyCharm, en utvecklingsplattform speciellt
framtagen för kodspråket Python. Plattformen innehåller inbyggd felhantering,
kodkomplettering samt hantering av alla filer tillhörande projektet. PyCharm erbjuder även en
integrerad versionshantering vilket gör att det går att integrera Git, ett
versionshanteringsprogram, med PyCharm. Git möjliggör användandet av ”push” samt ”pull”
direkt i PyCharm. Rutinen som användes var att varje ändring eller funktion skedde i en lokal
så kallad branch, och då den nya koden ansågs färdig laddades den senaste versionen av
projektet ned och mergades in i den lokala ändrings-branchen. Då alla eventuella konflikter
blivit lösta sammanfogades sedan den nya funktionen eller ändringen till ”Development”branchen, en branch dit alla gruppmedlemmar laddade upp sin kod. Vid delmoments slut
sammanfogades sedan ”Development” med den slutgiltiga ”Master”-branchen.
4.2.2 Produktbacklogg
Gruppen påbörjade arbetet med att skriva användarberättelser för webbapplikationen. Utifrån
dessa berättelser skapades en prototyp av webbapplikationen samt den första
produktbackloggen. Den första produktbackloggen skapades med hjälp av brainwriting, se
avsnitt 3.6.4. Denna produktbacklogg fylldes sedan på då gruppen bestämde vad som skulle
implementeras i kommande period. Produktbackloggen fylldes sedan på kontinuerligt med
buggar och saknade funktioner som utvecklarna själva fann i webbapplikationen samt de
problem användare påträffade under användbarhetstesterna. Varje inlägg fick en färgkodning
som berodde på dess relevans att besvara frågeställningen. De inlägg med mest betydelse
markerades med röd färg för att signalera ett mer akut tillstånd, de av mindre vikt markerades
med orange och de som ansågs önskvärda att slutföra under arbetets gång fick gul
färgkodning. När problem togs an flyttades dess inlägg från backloggen till in progress-listan,
och slutligen till slutförd-listan. Om en bugg uppstod lades beskrivningen av denna in i en
bugglogg och fick en färgkodning beroende på hur betydande buggen var.
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4.2.3 Utvecklingsarbete
Implementationen av webbapplikationens "front end" utvecklades med avsikt att få en
övergripande bild om hur sidan skulle kunna se ut i ett slutgiltigt skede, samt ge en stabil
designgrund för kommande funktioner. Upplägget av webbapplikationen grundades både i
den framtagna prototypen och utomstående webbapplikationer vars design var tilltalande mot
målgruppen. Startvyn och produktsidan skapades med avsikt att ge ett välkomnande intryck
hos användaren och presentera de produkter som finns i databasen. Vid utveckling av "front
end" skapades även footern och navbaren. Diverse funktioner som stod i den utgivna
kravspecifikationen började implementeras som "back end".
För att kunna skapa databasen var det väsentligt att utgå ifrån ett ER-diagram. Diagrammet
skulle representera vad databasen skulle innehålla gällande användare, dess orderhistorik och
de tillgängliga produkterna, samt hur relationen mellan dem skulle utformas.
För att utveckla köpprocessen användes Stripe. Genom att lagra användares information
kunde orderna sammankopplas från produkter till ordernummer och slutligen mot användaren.
Om användaren skulle vilja se eller ändra sina uppgifter, som till exempel adressinformation,
skapades en ”Mina sidor”-sida. Sidan skulle innehålla information om användaren och dess
orderhistorik om användaren hade en sådan. Andra huvudaspekter såsom hashning av
lösenord och olika interaktionsmoment med användaren implementeras, vilket var
välbehövligt för att uppfylla den eftersträvade frågeställningen.
Under utvecklingsprocessen utökades interaktionsdesignen mellan användare och e-butik med
en tydligare respons till användaren genom bättre och tydligare felmeddelanden och
återkoppling. Enhetlighet på e-butiken var även relevant där knappar och text i överlag skulle
ha samma design, samt att alla delsidor skulle vara mobilanpassas. För att kunna anpassa till
storlekar för mobila format var det viktigt att förminska interaktionsmoment och storleken på
objekt. Säkerhet var en huvudaspekt som var viktig att uppfylla. För att säkerställa att
webbapplikationen kunde anses säker utfördes olika säkerhetstester, se avsnitt 4.3.1.
Under utvecklingsarbetet lades stor vikt på responsen från olika användare om hur de
upplevde webbapplikationen och agerade i olika situationer. För att kunna göra detta nyttjades
användbarhetstester vilket underlättade detta utvecklingsstadium, se i avsnitt 4.3.2 hur
användbarhetstesterna var utformade. Återkopplingen från användbarhetstesterna studerades
sedan för att undersöka om något behövde åtgärdas.
4.2.4 Lösenordhantering
Flask-Login implementerades för att hantera webbapplikationens användare. För att skydda
känslig information, i detta fall lösenord, användes Bcrypt. För att ta hänsyn till Bcrypts
svagheter gjordes ytterligare säkerhetsimplementationer genom att kräva att användare måste
mata in starka lösenord vid registrering vilket gjordes med hjälp av Javascript-tillägget
zxcvbn. Hashningen av lösenord utförs på serversidan och inte på klientsidan då Bcrypt är en
Flask-modul.
4.2.5 Kodrefaktorering
Vid två tillfällen under arbetets gång ägnades en heldag åt kodrefaktorering. Det första
tillfället inträffade då gruppen var halvvägs genom arbetet och det andra då
webbapplikationen nästan var färdigställd. Syftet var att strukturera upp den skrivna koden
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genom att bland annat kommentera de delar som ansågs nödvändiga att kommentera, flytta
styling till en separat CSS-fil samt samla vissa av JavaScripten i en separat script-fil. Vissa
script fick dock vara kvar i de olika html-filerna för att inte riskera att deras funktionalitet
ändrades vid filbyte.

4.3 Utvärdering
Följande del av rapporten beskriver hur webbapplikationen utvärderades genom både
säkerhetstester och användbarhetstester.
4.3.1 Säkerhetstester
Under utvecklingens gång skannades webbapplikationen med version 2.6 av säkerhetstestet
OWASP ZAP, se bilaga 6 för skanningsrapporter. Syftet var att på ett tidigt stadie upptäcka
säkerhetsrisker på webbapplikationen som kunde hota användare och administratörer. Det
inbyggda automatiska testet användes med grundinställningar som testar säkerheten mot hot
som är listade i OWASP topp 10. När servern var igång skrevs den lokala adressen för
webbapplikationen in i måladressfältet i ZAP och sedan kördes hela attacken igenom. När en
säkerhetsrisk upptäcktes lades den in som ett item i produktbackloggen för att kunna åtgärdas.
De risker som enligt OWASP ZAP klassats som hög- eller medelrisk lades in i
produktbackloggen med hög prioritet, medan riskerna med låg nivå lades in med en lägre
prioritet och ansågs vara önskvärda att implementera snarare än nödvändiga. För att eliminera
riskerna ändrades delar av koden i serversidan, följt av att ett nytt säkerhetstest som kördes
med samma inställningar för att säkerställa att problemet var löst. Efter utvecklingsarbetet
kördes det automatiska testet igen för att få en slutgiltig rapport på vilka säkerhetsrisker som
var lösta och vilka som fanns kvar.
Efter färdigställning av webbapplikationen utfördes även en "forced browsing"-attack med
hjälp av "brute force"-teknik mot sidan för att hitta delar som kan innehålla känslig
information. Denna attack utfördes med "forced browsing"-funktionen i OWASP ZAP. De
inställningar som användes var grundinställningarna och med den ordlista som följer med i
standardutgåvan av OWASP ZAP. Skanningen kördes på hela webbapplikationen.
4.3.2 Användbarhetstester
Under implementationen genomfördes användbarhetstester vid två tillfällen med syftet att
upptäcka tidigare okända buggar samt implementera nya funktioner användare efterfrågade.
Testerna skulle också ge en känsla angående hur väl webbapplikationen tycktes uppfylla
grundläggande krav gällande användbarhet i form av navigerbarhet och handlingsbarhet samt
huruvida webbapplikationen gav ett säkert intryck. Dessa användbarhetstester utfördes av fem
testpersoner och utgick från ett antal uppgifter som användaren bads utföra, se bilaga 4.
Samtidigt iakttog en av gruppmedlemmarna hur användaren löste uppgifterna och noterade
vad som eventuellt borde justeras i webbapplikationens utformning.
Då webbapplikationen färdigställts skapades ett slutgiltigt användbarhetstest samt en SUSenkät för att kunna dra en slutsats om huruvida vissa av frågeställningens olika delar uppfyllts
under implementationen eller inte. Detta användbarhetstest arbetades därför fram med
frågeställningen som utgångspunkt. De punkter som önskades undersökas med hjälp av
användbarhetstester identifierades till huruvida applikationen:
•
•
•
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Gav ett säkert intryck för användare
Levererade en användbar miljö i form av handlingsbarhet
Levererade en användbar miljö i form av navigerbarhet

Till det slutgiltiga användbarhetstestet gjordes en kvalitativ studie med fem användare som
fick testa webbapplikationen enligt givna instruktioner, följt av att deltagarna fick fylla i en
enkät. Deltagarna som valdes ut för att göra testet var studenter vid Linköpings universitet
som, till skillnad från de tidigare utförda användbarhetstesterna, inte studerar datateknik.
Syftet med detta var att få en rättvis bild av hur gemene student, det vill säga
webbapplikationens främsta målgrupp, kunde tänkas uppleva hemsidan. Efter att alla tester
genomförts sammanställdes all insamlad data och webbapplikationens SUS-resultat
beräknades.
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5 Resultat
I följande del av rapporten presenteras resultatet från förstudien och implementationen.
Avsnittet innehåller även utvärderingsresultat gällande säkerhetstester och
användbarhetstester.

5.1 Förstudie
Följande del av rapporten presenterar det erhållna resultatet av förstudien i form av
marknadsplanen, enkätundersökningen och prototypen.
5.1.1 Marknadsplan
Marknadsplanen visar att tjänsten som PimpaOvven erbjuder, ska ha konkurrensfördelar vad
gäller smidighet och tillgänglighet för att åstadkomma kundnytta. Fokus ligger därför på att
skapa en användbar webbapplikation. Vidare gäller det också att logotypen, se figur 25, är
utformad efter målgruppen som segmenteras i marknadsplanen. På logotypen står det
"PimpaOvven" och syftet med ordvalen grundar sig i att målgruppen är relativt ung samt att
de är studenter.
Marknadsplanen visar även, med avseende på målgruppen, att sociala medier är något som
webbapplikationen bör utnyttja för att effektivisera marknadsföringen. En konsekvens av detta
är att det i footern, se figur 21, finns snabblänkar till PimpaOvvens Instagram-, Facebooksamt Twitterkonto.
5.1.2 Enkätundersökning
Enkäten besvarades av 487 respondenter, se bilaga 1, varav 91 % angav att de frekvent brukar
köpa accessoarer till sin overall. Detta bidrog till att webbapplikationen har en egen
produktsida som fokuserar på accessoarer. Enkätundersökningen gav svar på vilken typ av
produkter respondenterna är intresserade av, samt hur mycket pengar de spenderar på
overalltillbehör och märken. Detta bidrog vidare till att webbapplikationen anpassade
produktsortimentet efter svar från undersökningen. Även en funktion som sorterar produkter
efter pris finns implementerad på webbapplikationen då undersökningen visade att olika
personer är villiga att spendera olika mycket. Från enkätundersökningen framgår det även att
86 % av respondenterna ansåg att en e-butik skulle underlätta handel för studenter gällande
overalltillbehör.
5.1.3 Prototyp
Prototypen, se bilaga 3, skapades för att ge en stabil designgrund och underlätta utformningen
av e-butiken samt ge information om hur olika designalternativ hade sett ut om de hade
verklighetställs i slutprodukten. Prototypen främjade diskussioner om olika designalternativ,
som till exempel design av knappar eller utformningen av välkomstsidan. För att ge ett
professionellt intryck användes "High fidelity"-prototyper som skapades digitalt.

5.2 Implementation
Följande del av rapporten presenterar resultatet från implementationsfasen i form av
skärmdumpar av webbapplikationen samt förklarande text. Även delar av koden presenteras.
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5.2.1 Systemöversikt
Programmeringsspråket Python användes främst för att bygga upp servern och all "back end"funktionalitet. Det Python-baserade mikroramverket Flask användes för att implementera
dessa funktioner. De Flask-moduler som användes och till vad var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flask
Flask-login – Hantering av registrering och inloggning
Flask-sqlalchemy - Databashanteirng
Flask-admin - Administrationsverktyg
Flask-wtf - Formulärhantering
Flask-whooshee –Verktyg till sökfunktioner
Flask-Stripe - Verktyg för att implementera Stripe
Flask-BasicAuth – Administratörssautentiseringshantering
Flask-Bcrypt - Hashningsverktyg
Flask-mail - Mailverktyg

Förutom Python användes även språken HTML, CSS samt JavaScript. HTML användes vid
skapandet av alla templates, det användaren ser, och gjorde det möjligt att strukturera dessa
dokumentet i olika block samt stycken. För att sedan styla dessa användes CSS-filer där all
kod gällande styling samlades för att ge en enhetlig design och göra det enklare att redigera.
Många komponenter på hemsidan baserades på kod hämtat från gratisramverket Bootstrap.
Detta gjorde det enklare att göra hemsidan anpassningsbar för alla vyer och skärmar. Det
innehöll också komponenter med styling, exempelvis knappar och textfält. I JavaScript skrevs
alla de funktioner som svarar mot användarens handlingar. Det kan handla om att uppdatera
cookien då produkter läggs i varukorgen eller om att skicka meddelanden till användaren då
röstning på en produkt skett. Scriptet läses in en gång och sedan aktiveras funktionerna vid
olika tillfällen med hjälp av event-hanterare. Vissa funktioner aktiveras på ”OnClick”, alltså
då ett visst element blir klickat på. JavaScript-biblioteket JQuery användes för att lättare och
snabbare kunna bygga funktionalitet. För att skicka information från server till klient, som
exempelvis produktlistor och orderinnehåll, användes template-motorn Jinja2. Alla
användarinputs hanterades med Flask WTForms. Betalfunktionen är implementerad i servern
genom Stripe.
SQLite användes för att implementera databasen, då det är snabbt och pålitligt för små
applikationer och hemsidor. I databasen lagrades information om användare, produkter och
ordrar, se ER-diagram i figur 1. Vidare lagrades även meddelanden och produktbetyg från
användare.

Figur 1, ER-diagram över databasen
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5.2.2 Startvyn
Genom startvyn på webbapplikationen, se figur 2, går det att navigera till en stor andel av
sidorna på webbapplikationen. Syftet med detta är att ge en tydlig överblick över sidans
innehåll och att göra webbapplikationen mer navigerbar. Detta är en genomgående struktur på
hela webbapplikationen eftersom både navbaren och footern är synliga på alla sidor.
Startvyn innehåller navbaren, bildkarusellen, populära produkter, nyheter samt footern, detta
innehåll har en symmetrisk design. Avsikten med det är att ge ett säkert intryck för
användaren. Navbaren och footern har tilldelats egna avsnitt, 5.2.3 respektive 5.2.8, resultatet
för de övriga tre finns nedan.
Bildkarusellen tar upp en stor del av startvyn och den består av tre bilder som återkommer
med jämna tidsintervall. Det går även att navigera bland bilderna genom att klicka på någon
av de två pilarna. Tanken var att bilderna skulle visa vilka erbjudanden som är aktuella och
genom att klicka på en bild skulle användaren tas till produktsidan där endast de aktuella
varorna visades. Detta är dock inte implementerat och därmed fyller inte bildkarusellen sin
fulla funktion.
"Populära produkter" visar de fyra mest populära produkterna baserat på det betyg de fått av
användare. Mer om betygen och produkterna finns i avsnitt 5.2.4. Det finns även en ”Se fler
produkter!”-knapp som tar användaren till produktsidan. Tanken med denna knapp var att
användaren skulle komma till produktsidan och att produkterna skulle vara sorterade efter
deras betyg. Även om det går att sortera efter betyg på produktsidan är det sistnämnda inte
implementerat med knapptrycket. Knappen uppfyller därför bara delar av den önskade
funktionaliteten.
"Nyheter" visar de fyra senast inkomna produkterna baserat på när de lagts in i databasen. Här
finns det också en ”Se fler produkter!”-knapp som även den bara uppfyller delar av den
önskade funktionaliteten. Väl inne på produktsidan går det att sortera efter senast inkomna
produkterna.
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Figur 2, Startvy
5.2.3 Navbar
Navbaren, se figur 3, är utformad på så sätt att den alltid ligger högst upp på
webbapplikationens alla sidor samt att den följer med nedåt då användaren scrollar på sidan. I
syfte att öka navigerbarheten har navbarens länkar valts att byggas på bredden istället för på
djupet, där av krävs det endast ett klick för att skickas vidare till en annan del av
webbapplikationen. Alla länkar har tydliga namn eller ikoner för att instruera användaren till
vad eller vart de leder. En metafor som används är varukorgslänken vilket implementerats
genom att utforma den som en varukorg. Då användaren för pekaren över en länk syns det att
dessa är klickbara i form av färgeffekter samt att pilen byts ut mot en pekande hand. Syftet
med detta är att öka handlingsbarheten i form av att ge användaren feedback. En utav dessa
länkar är PimpaOvvens egna logotyp. Den är alltid synlig på navbaren och genom att klicka
på den tas användaren till startvyn.
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En av huvudfunktionerna i navbaren är sökfunktionen. I och med att den ligger i just navbaren
finns den alltså tillgänglig överallt på sidan för att göra det så enkelt som möjligt för
användaren att söka fram specifika produkter. Här används en ett förstoringsglas som metafor
för sökfunktionen. Funktionen använder tilläggsprogrammet flask-WhooShee, och genom att
söka på ett eller flera ord finner sökfunktionen de produkter där något av orden ingår i titeln
alternativt i informationstexten.

Figur 3, Navbar
5.2.4 Produktsida
Produktsidan är uppbyggd som en lista av så kallade thumbnails, ett slags produktkort,
innehållande bild, titel, pris, info- och köpknapp samt en röstningsfunktion, se figur 4.
Thumbnailen är baserad på kod från Bootstrap vilket leder till att produktsidan blir rekursiv.
Då pekaren förs över en produktbild eller knapp på thumbnailen ges färgeffekter indikerande
att dessa är klickbara.

Figur 4, Thumbnail
Initialt på produktsidan innan användaren utfört en handling är alla produkter i databasen
synliga på produktsidan. Dessa skickas med från servern vid rendering av produktsidan och
skrivs sedan ut med hjälp av Jinja2-kod. Användaren erbjuds där möjligheten att filtrera bland
märken och accessoarer samt att sortera dessa beroende på pris, nyast inkomna, rating såväl
som namn genom att klicka på ”Sortera efter...”, se figur 5. Detta är attribut som alla
produkter innehar och får tilldelade vid skapandet. Sorteringen sker endast med JQuery och
CSS. Denna lösning valdes då sidan inte behöver laddas om då användaren sorterar
produkterna.
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Figur 5, Produktsida
Det finns även en ”Mer info”-knapp på varje thumbnail. Vid klickning på denna öppnas ett
pop-up-fönster i mitten av sidan. Detta sköts av ett JavaScript-script. En längre
informationstext gällande märket samt mått och ranking anges här. Denna information hämtas
i JSON-format med ett Ajax-anrop till scriptet från servern som i sin tur hämtat den från
databasen. Ajaxanropet möjliggör att pop-up-fönstret genereras utan att sidan laddas om.
Förutom detta ges användaren även möjligheten att lägga till flera produkter av vald sort i
varukorgen, se figur 6.

Figur 6, Mer info-sida
Alla produkter har en funktion för betygsättning med skalan 1 till 5. Det som syns på
produktkortet är fem stjärnor där antalet ifyllds stjärnor motsvarar produktens betyg. Detta är
ytterligare en metafor som används. När en användare trycker på ett betyg startas ett script
med hjälp av JQuery. Detta script skickar användarens betyg och id på den produkt som
28

betygsattes till servern med Ajax. När produkt-id och betyg har tagits emot av servern sker en
kontroll som verifierar att användaren är inloggad och att betyget inte är manipulerat, det
måste vara mellan 1 och 5. Om kontrollen är lyckad skapas en databasregistrering för
användarens betygsättning på den aktuella produkten i de fall användaren inte tidigare har
betygsatt produkten. Samma sak sker för produktens betyg om den inte har blivit betygsatt
tidigare. Efter det räknas medelbetyget ut beroende på hur många som betygsatt produkten
tidigare. Om den aktuelle användaren har betygsatt produkten tidigare och ändrar sitt betyg
kommer det tidigare betyget letas upp i databasen och ersättas med det nya i uträkningen av
databasen. På så sätt kan en användare inte påverka totalbetyget genom att rösta flera gånger
men kan ändå välja att ändra sitt betyg. Servern skickar tillbaka ett besked till scriptet att ett
meddelande kan visas för användaren huruvida röstningen var lyckad. Det avrundade
medelvärdet av alla användares betyg kommer sedan visas för produkterna.
5.2.5 Köpprocess
Kundvagnen är utformad med en progressbar, se figur 7, detta i syfte att visa var i
köpprocessen användaren befinner sig. Vidare är alla tillagda produkter listade med antal av
varje märke samt totalpris. En cookie skapas när en användare lägger till en produkt i
varukorgen. Då cookien är lätt som användare att manipulera lagras endast produkt-id och
kvantitet. All annan information som ges i varukorgen hämtas genom ett Ajaxanrop direkt
från servern. Det går att ta bort en produkt ur varukorgen genom att klicka på soptunnan som
är implementerad som en metafor. På denna sida går det även att tömma hela varukorgen, en
funktion utformad på det sätt att cookien töms på information. Den knappen har både en
soptunna som en metafor samt en förtydligande text.

Figur 7, Kundvagnen
Då användaren går vidare till kassan kräver webbapplikationen att alla leveransuppgifter fylls
i, se figur 8. Om användaren är inloggad kommer dessa fält dock att fyllas i automatiskt.
Innan ett köp kan genomföras kräver applikationen även att användaren godkänner
betalningsvillkoren.
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Figur 8, Fylla i leveransadress
Då ett köp slutförs visas den betalningssida som implementerats med Stripe. Stripe är ett
färdigbyggt betalsystem som implementerats i koden, se figur 9 för dess utformning. Fördelen
med Stripe är att inga känsliga bankuppgifter såsom kontonummer sparas i databasen. Priset
beräknas i servern utifrån de kvantiteter av olika produkt-id:n som finns tillagda i cookien.
Servern hämtar dessa varors prisinformation från databasen och beräknar därefter den totala
summan. Detta gör att totalpriset beräknas korrekt utifrån cookiens innehåll. I servern finns
även bivillkor; exempelvis att ett negativt totalpris inte accepteras och att man inte kan köpa
ett icke-positivt antal av en produkt.

Figur 9, Betalningssida
Då betalningen slutförts skickas användaren till en kvittosida där ordernummer,
beställningsdatum samt vilka produkter ordern innehåller visas, se figur 10. Efter slutfört köp
töms även cookien på dess innehåll.
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Figur 10, Kvittosida
5.2.6 Registrering
Vid registrering ombeds användaren skriva in sitt namn, email, lösenord och sin adress, se
figur 11. Om adressfältet lämnas tomt går registreringen att genomföra, användaren måste då
istället lägga till adressen vid beställning av varor. Registreringen går att genomföra då
"Klart!"-knappen blir tillåten att trycka på. Alla uppgifter lagras sedan i webbapplikationens
databas. Innan lösenord lagras hashas de med en Bcrypt-funktion.

Figur 11, Registreringsformulär
Då registreringen är genomförd erhåller användaren en aktiveringslänk via den angivna emailen vilken måste aktiveras för att användaren ska kunna se "Min Sida".
Då användaren fyllt i de obligatoriska fält som krävs i registreringsprocessen granskas
informationen av ett formulär, se kod i figur 12. Användaren måste angett förnamn,
efternamn, email och lösenord för att kunna slutföra registreringsprocessen, där lösenordet
måste anses starkt. Adressinformationen behöver inte användaren ha angett för att kunna
slutföra registreringsprocessen. Denna process sker via Flask-login modulen.
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Figur 12, Kod för registrering
Om användaren lyckas slutföra registreringsprocessen lagras informationen i databasen och
dess lösenord hashas med hjälp av Bcrypt, se kod i figur 13.

Figur 13, Kod för hur informationen lagras i databasen
5.2.7 Mina sidor
För att användare ska ha möjlighet att ändra informationen angiven vid registrering skapades
"Mina sidor", se figur 14. Denna sida innehåller användarens personliga uppgifter och
orderhistorik. För att ha tillgång till denna sida krävs att användaren har slutfört
registreringsprocessen. Ingen känslig information skickas till "Min Sida", såsom lösenord till
användaren, utan endast namn, adressinformation och email adress samt eventuell
orderhistorik.
Sidan inleds med informationen användaren har angivit vid registreringen. Varje
informationsdel rörande användaren har en tydliggörande rubrik om vad kommande
information gäller. Användaren får även möjlighet att byta adress eller lösenord genom att
trycka på knapparna: ”Vill du byta lösenord?” och ”Har du bytt adress?”.
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Figur 14, Min sida
Om användaren vill byta adressinformation och klickar på ”Har du bytt adress?”-knappen på
"Mina sidor" sker en vidarekoppling till en sida som tillåter denna handling. Här skriver
användaren in den nya adressinformationen, se figur 15. Om användaren skriver in en felaktig
postkod dyker ett felmeddelande upp och användaren ombeds pröva igen. Då användaren
angett en korrekt ny adressinformation blir ”Byt adress!”-knappen klickbar och processen kan
avslutas.

Figur 15, Adressändringsformulär
Då användaren har för avsikt att ändra lösenord sker samma tillvägagångssätt som då
användaren ändrar adressinformation. Funktionen kräver att nuvarande lösenord bekräftas för
att processen skall fortsätta, se figur 16, annars får användaren ett felmeddelande att fel
lösenord inmatats och ombes prova igen. Knappen "Skicka!" är kopplad till en funktion som
skickar ett email till användaren med en länk tillåtande ändring av lösenordet. Detta sker via
Flask-Mail samt Token och den skickade länken är av säkerhetsskäl endast aktiv under en viss
tidsperiod.
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Figur 16, Lösenordsändringsformulär
Då användaren klickat på utsänd länk sänds hen vidare till en ny sida där ett nytt lösenord kan
skrivas in, se figur 17. Det nya lösenordet kopplas till användaren och lagras sedan i
databasen.

Figur 17, Steg två lösenordsändringsformulär
Efter att användaren ändrat adressinformation eller bytt lösenord blir denna återkopplad till
"Mina sidor" med en informationstext angående de ändringar som utförts, se figur 18.

Figur 18, Feedback på adressändring
Längre ner på "Mina sidor" finns en sektion beskrivandes de ordrar användaren slutfört på
webbapplikationen. För att ge en snabb genomgång om varje order presenteras ordernumret,
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datumet för beställning, orderpriset samt vilken status ordern har, vilket visas i figur 19. Vill
användaren ha mer information gällande en order uträttas detta genom att trycka på knappen
”Orderdetaljer”.

Figur 19, Orderhistorik
Vid knapptryck på "Orderdetaljer" får användaren fram de produkter ordern innehåller samt
dess kvantitet, se figur 20.

Figur 20, Orderhistorik i detalj
5.2.8 Footer
Längst ner på varje sida finns footern, se figur 21, vilken innehåller nio stycken länkar. Tre
utav dessa länkar öppnar ett nytt fönster på webbläsaren med antingen gruppens Facebook35

konto, Instagram-konto eller Twitter-konto. Dessa länkar är implementerade som metaforer då
de är utformade som motsvarande sidas logotyp. Då en användare hoovrar över någon utav
logotyperna blir denna orange, detta för att indikera att det är en knapp. Alla andra länkar på
footern är texter och då en användare hoovrar över dessa blir de istället understrukna.
Sidorna "Om PimpaOvven", "Vanliga frågor", "Partners", "Köpvillkor" och "Leveransvillkor"
innehåller endast text och bilder. Under länken "Om PimpaOvven" hittar vi exempelvis
information om skaparna av webbapplikationen, se figur 22. Dessa sidor har alltså inga
funktioner och är därför implementerade som "single page".

Figur 21, Footer

Figur 22, Om oss
Länken "Kontakta oss" tar användaren till en sida där det inledningsvis endast finns en knapp.
Då användaren klickar på knappen fälls en "drop down"-meny ned med sex olika ämnen, se
figur 23. Vid interaktion skiljer knapparnas färger med webbapplikationens liknande knappar.
Då ett ämne valts visas ett kontaktformulär, se figur 24, vilket är identiskt oavsett ämne.

Figur 23, Kontakta oss
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Figur 24, Kontakta oss-formulär
För att kunna skicka ett meddelande krävs att varje fält är ifyllt, men det görs ingen vidare
kontroll av korrekt format på e-postadressen. I det fall då något fällt är tomt och användaren
klickar på Skicka-knappen sker ingenting och ingen feedback skickas till användaren. När ett
meddelande skickas lagras det i databasen med namn, email, ämne, meddelande samt
tidpunkten då meddelandet skickades och vyn ändras se figur 25.

Figur 25, Tack-sida med logotyp
5.2.9 Laddningssida
Nedan, se figur 26, syns laddningssidan. Denna sida visas vid köp, registrering och inloggning
då användaren väntar på respons av webbapplikationen.
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Figur 26, Laddningssida
5.2.10 Responsiv vy
För att förenkla användandet av webbapplikationen på mobila enheter samt surfplattor
anpassades koden med hjälp av Bootstrap och CSS. Vid mindre skärmar krymper navbaren
ihop och majoriteten av alla länkar läggs in i en "drop down"-meny. Loggan/hem-knappen
centreras även för att alltid finnas nära till hands, se figur 27. Varukorgen, se figur 28, som
vanligtvis är uppbyggd som en tabell av flera kolumner, är i den mobilanpassade vyn istället
en singelkolumnstabell.

Figur 27, Drop down menu
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Figur 28, Varukorgen
På produktsidan ändras antalet kolumner innehållandes produkter med skärmens storlek. Vid
användandet av surfplattor visas alla produkter i tre kolumner, se figur 30, medan det vid
användandet av en mobiltelefon endast visas produkter i två kolumner, se figur 29. På den
mobilanpassade produktsidan har rating-stjärnorna dolts från thumbnailen, detta är för att
användaren inte av misstag ska råka betygsätta någon produkt då den navigerar på touchskärm. Denna funktion och information återfinns vid klickning på ”Mer info”-knappen.

Figur 29, Produktsidan mobiltelefon
39

Figur 30, Produktsidan surfplatta
5.2.11 Admin
För att tänkta administratörer av webbapplikationen ska ha möjlighet att justera databasen
utan att ha tillgång till koden, har en admin-sida implementerats. För att bli autentiserad på
denna sida krävs inloggning med ett användarnamn och lösenord, se figur 31. Detta lösenord
klassas som säkert enligt lösenordskontrollen som görs på registreringssidan.

Figur 31, Verifiering admin
Väl inloggad på admin-sidan väljs flik utifrån vad administratören önskar ändra på eller få
information om i databasen. De flikar som finns att välja mellan är följande:
•
•
•
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User – listar samtliga användare inklusive deras inloggningsuppgifter.
Order och Productsinorder – här finns information om alla lagda order.
Message – här sparas meddelandena från ”kontakta oss”-sidan.

•
•

Product, se figur 32 – här finns alla produkter med tillhörande information som lagras
i databasen.
User Rating och Product Rating – här syns information om lagda betyg på
produkterna.

Figur 32, Produkter på admin-sidan

5.3 Utvärdering
Följande del av rapporten innehåller det erhållna resultatet från utförda säkerhets- och
användbarhetstester.
5.3.1 Kvalitativa användbarhetstester
På de två kvalitativa användbarhetstesterna under utvecklingens gång medverkade fem
studenter med olika kunskapsnivå inom webbapplikationsutveckling. De uppgifter
testpersonerna uppmanades att utföra ses i bilaga 4. Från testerna framkom flera punkter
användarna ansåg var problematiska, både genom återkoppling och genom iakttagelser gjorda
av projektgruppen, vilka i ett senare skede åtgärdades.

Punkter testpersonerna upplevde som negativa gällande navigerbarhet:
•
•
•
•
•
•
•

Tydligare färgkodning av knappar, till exempel vilka som leder bakåt och vilka som
leder framåt
Svårt att se vad som står i sökrutan
Tillbakaknapp på kontaktformuläret om man valt fel ämne
För många länkar i navbaren
Svårt att hitta information i footern om man inte vet att denna finns där
Oklart när knappen för registrering är inaktiverad
Borde finnas en knapp på index-sidan som tar användaren till fler produkter

Punkter testpersonerna upplevde som negativa gällande handlingsbarhet:
•
•
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Otydlig feedback då en vara blivit tillagd i varukorgen
Ingen information om att sökfunktionen kräver minst tre tecken

•

Ingen återkoppling vid inloggning och registrering då det misslyckats och varför

Punkter testpersonerna upplevde som negativa gällande upplevd säkerhet:
•
•

Oseriöst/osäkert att det går att registrera användare med korta lösenord
Oklart vad som hände med användarens kortuppgifter

5.3.2 Slutgiltigt användbarhetstest och SUS-enkät
I bilaga 4 återfinns även det användbarhetstest som utfördes efter färdigställningen av
webbapplikationen. Testet utfördes endast på datorer där fem studenter utan tidigare
kunskaper inom webbapplikationsutveckling medverkade. Syftet med detta test var inte att
hitta problem med webbapplikationen utan att påvisa hur väl den uppfyller frågeställningen.
Följande observationer noterades vid flera tillfällen under det slutliga användbarhetstestet:
•

•
•
•
•

•
•
•

Ett flertal av testpersonerna upplevde vissa svårigheter angående sorteringen av
produkterna. Dessa uttryckte att det hade varit önskvärt med en funktion som sorterade
produkterna från högsta till lägsta pris för att klara uppgiften att välja produkten med
högst pris mer effektivt.
Vissa testpersoner hade även problem med att hitta leveransinformation.
Flera testpersoner upplevde att applikationen gav ett professionellt intryck. Bland
annat lyftes fram att laddningssidan upplevdes som avancerad och gjorde att
testpersonerna inte reagerade över den långa laddningstiden
Alla testpersoner kunde ta sig till startsidan med hjälp av hemknappen, oavsett var i
webbapplikationen de befann sig.
Fyra av fem testpersoner förstod att "Köp nu!"-knappen innebar att lägga till
produkten i varukorgen, och använde denna knapp för att utföra nämna handling. Den
femte testpersonen klickade istället på "Mer info" och lade till produkten i varukorgen
via "Lägg till i varukorgen"-knappen.
Ingen testperson indikerade att feedback saknades i någon handling.
Alla testpersoner klarade av att radera bara vissa av produkterna från varukorgen för
att enligt en given uppgift endast köpa två produkter. Papperskorgen ansågs vara en
tydlig indikation på hur handlingen skulle utföras.
Alla testpersoner klarade utan svårigheter av att byta adress.

Svaren från SUS-enkäten motsvarar ett totalt resultat på 90 poäng, vilket motsvarar en mycket
väl godkänd webbapplikation, se bilaga 5.
5.3.3 Säkerhetstester
Efter att det första säkerhetstestet kördes visade den första rapporten att webbapplikationen
hade åtta risker varav fyra var på risknivå medel och fyra var på låg risknivå, se bilaga 6.
Följande säkerhetsrisker var av säkerhetsnivå medel; ”X-frame header not set”, ”buffer
overflow”, ”format string error” och ”application error disclosure”.
Säkerhetsrisken "X-frame header not set" minimerades genom att ett villkor lades in som
förbjuder inbäddning av något innehåll efter varje serveråtkomst, se figur 33.
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Riskerna som rapporterades som "Buffer Overflow" och "Format string error" minimerades
genom en striktare kontroll av sökparametern innan sökningen skickas vidare till databasen.
Vid första säkerhetstestets utförande kördes webbapplikationen i ett "debug"-läge som skickar
delar av "back end"-koden till klienten. Denna inställning stängdes av inför kommande tester
för att åtgärda "Application error disclosure". Utöver detta åtgärdades de serverfel som hade
upptäckts i säkerhetsskanningen.
De säkerhetsrisker som var av låg risknivå var följande:
•
•
•
•

Cross-domain JavaScript source file inclusion
X-content-type-options header missing
Password autocomplete in browser
Web browser XSS protection not enabled

"X-content-type-options header missing" och "Web browser XSS protection not enabled"
innebar att alternativet att tillåta klientens webbläsare använda säkerhetsmekanismer inte hade
applicerats. De här två alternativen implementerades i Flask, se figur 33.
Som lösning på "Password autocomplete in browser" kan automatisk ifyllning stängas av för
varje specifik lösenordsinput. Detta implementerades efter att säkerhetsskanningen flaggade
den automatiska ifyllningen som en risk.
Säkerhetsrisken "Cross-domain JavaScript source file inclusion" minimerades genom att
använda Subresource Integrity, förkortas SRI. Genom SRI hashas det script som används och
kommer då inte att laddas om det skulle bli modifierat. Försök gjordes att flytta ut alla script
som låg i html-filerna men problem uppstod med kod kopplad till Jinja2 och istället skapades
en Content Security Policy, förkortas CSP, med syfte att deklarera vilka dynamiska resurser
som tilläts. Här uppstod återigen problem med Jinja2-kod och event-hanterare kopplade till
knappar. Dessa kunde inte hashas på ett korrekt sätt och därmed inte bli inkluderade i CSP:n.
Följaktligen kunde inte säkerhetsrisken hanteras helt och hållet.
Efter att var och en av säkerhetsriskerna hade hanterats kördes ett nytt säkerhetstest med
samma inställningar för att säkerställa att problemet var löst. Efter att webbapplikationen var
färdigutvecklad kördes ett slutgiltigt test för att säkerställa att webbapplikationen var säker för
användare och administratörer.
Utifrån de säkerhetsrisker som dykt upp under arbetets gång och hur de har hanterats, se
avsnitt 4.3.1, erhölls följande funktion:

Figur 33, Funktion efter serverbegäran
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Automatisk ifyllningen för varje specifik lösenordsinput stängdes av för att undvika den
potentiella säkerhetsrisk automatisk ifyllning kan innebära.
Det slutgiltiga testet som kördes visade att alla säkerhetsrisker som var flaggade som
medelrisk hade eliminerats samt att tre av fyra lågriskflaggade säkerhetsrisker var
eliminerade, se bilaga 6. Den enda risken som fortfarande upptäcktes var "Cross-domain
JavaScript source file inclusion" vilken hade blivit reducerad genom användning av SRI. Den
"forced browsing"-attack som utfördes visade inga säkerhetsrisker kopplade till den ordlista
som användes. Skanningen visade inga säkerhetsrisker som kunde ge obehöriga åtkomst till
känslig information. De adresser som hittades begärde autentisering och ansågs därför säkra.
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6 Diskussion
Denna del av rapporten diskuterar studiens resultat och den metod som använts, samt jämför
dessa med den framtagna referensramen. Diskussionen innehåller även samhälleliga och
etiska aspekter gällande webbapplikationens utformning och innehåll.

6.1 Resultat
I följande del av rapporten förs en diskussion kring positiva och negativa aspekter gällande
webbapplikationens utformning sett till frågeställningen. Kapitlet är uppdelat i delarna
säkerhet, säkert intryck, handlingsbarhet och navigerbarhet.
6.1.1 Säkerhet
Enligt Sriramya & Karthika (2015) anses Bcrypt vara en säker hashningsfunktion som är väl
testad. Därmed bör dess förmåga att skydda känslig information vara av betydelse för
webbapplikationen, även mot mer sofistikerade hackare med FPGA enheter.
Då Bcrypt är en hashningsfunktion som saktar ner registrering- och inloggningsprocesser
anses den säker mot "brute force"-attacker, där tiden det tar att komma åt känslig information
mångdubblas av denna process. Samtidigt måste en avvägning ske om webbapplikationen ska
vara så pass säker att processer som nyttjar Bcrypt tar lång tid eftersom många iterationer
används, eller om den ska vara snabbare och därmed mindre säker men mer användbar. Vad
är tillräckligt säkert för att motstå attacker mot känslig information, men fortfarande inte
avskräcker användare för att dessa processer tar för lång tid? För att besvara den frågan måste
tester på olika program och användbarhetstester genomföras. Resultatet av dem tillsammans
ska sedan resultera i antalet iterationer som anses tillräckligt säkert för skydda känslig
information men även tillräckligt användbar att ingen användare avskräcks från att bruka
webbapplikationen. Dock syns det i resultatet, i avsnitt 5.3.2, att laddningssidan betraktades
som imponerande av testpersonerna vilket kan bidra till att den totala väntetiden bortses från
av användaren. Därför kan känslan av den totala väntetiden förkortas och webbapplikationen
kan kännas som mer användbar och samtidigt behålla säkerhetsaspekten.
Webbapplikationen använder starka lösenordskrav vid registreringsprocessen som ska leda till
ett bättre motstånd mot FPGA-enheter (Sriramya & Karthika 2015). Zxcvbn-tillägget
använder bland annat listor innehållande vanligt förekommande lösenord, namn samt andra
ord som inte får användas och är den funktion som ska säkerhetsställa att det inmatade
lösenord anses tillräckligt starkt. Samtidigt uppstår frågan om denna funktion är tillräckligt
säker för att motarbeta sofistikerade hackare eller om det endast marginellt saktar ner dem.
Alla lösenordsmoment använder dock inte krav på starka lösenord. När användare byter
lösenord på mina sidor och när de har glömt lösenord finns inte kravet att det inmatade
lösenordet ska anses som starkt. Detta resulterar i att de användare som slutför dessa moment
löper en större risk att få deras lösenord hackat, vilket självklart är negativt ur en
säkerhetsaspekt. Säkerhetskravet som används i registreringsprocessen, gällande krav på
starkt lösenord, bör även implementeras på dessa sidor för att säkerhetsställa att ingen känslig
information är lättåtkomligt för sofistikerade hackare.
Då lösenordhashningen Bcrypt utförs på serversidan och inte i klienten finns inget skydd för
användarens lösenord i kanalen mellan klienten och servern. Om användaren sitter på ett
osäkert nätverk kan lösenordet snappas upp av en attackerare i kanalen.
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Gällande admin-login sparades uppgifterna i en Python-fil och var inte hashad med Bcrypt.
Denna lösning kan anses som osäker eftersom hackare kan komma åt det och det vore
fördelaktigt ur säkerhetsperspektiv om även denna del använde Bcrypt.
6.1.2 Säkert intryck
Enligt en undersökning av Princeton Survey Research Associates (2002) vill en användare av
en webbapplikation veta vilka det är som driver webbapplikationen. I resultatet, avsnitt 5.2.8,
framgår det att en sådan länk existerar, "Om oss". Dessutom finns en länk som kallas för
"Köpvillkor". Problemet är att kontaktinformationen finns under "Köpvillkor" medan det
under "Om oss", se figur 22, finns en kort beskrivning om vilka det är som driver sidan.
Eftersom det kan vara svårt att hitta kontaktinformationen finns det en möjlighet att
användaren inte upplever ett säkert intryck. Ett förbättringsförslag är att flytta över
kontaktinformationen från "Köpvillkor" till "Om oss" för att samla all information under
samma länk. Att implementera detta skulle inte vara tidskrävande och skulle dessutom bidra
till ett säkrare intryck av webbapplikationen.
I samma undersökning, Princeton Survey Research Associates (2002), framgår det även att
annonser som används ska vara tydligt märkta och av "högre" kvalitet för att ge användaren
ett säkrare intryck. På samma sätt ger annonser av "låg" kvalitet motsatt effekt, alltså ett
osäkert intryck av webbapplikationen. PimpaOvven innehåller inga annonser vilket i enighet
med teorin inte bör bidra till ett mindre säkert intryck.
Pengnate & Sarathy (2017) påstår i en artikel att det visuella intrycket generellt är viktigt för
att en kund ska lita på en e-butik. Vidare nämner Seckler, Opwich & Tuch (2015) att det
visuella intrycket främst kretsar kring strukturella faktorer såsom symmetri. Detta gäller
framförallt för kunder som är nya till e-butiken. Den sida nya kunder med störst sannolikhet
kommer att stöta på är startvyn, se figur 2, och från figuren kan man se att denna sida är
symmetrisk. Dras en rak linje genom sidan kommer två nästan identiska halvor att uppstå. Då
varje sida består av en navbar och en footer stödjer även detta att webbapplikationen är
symmetrisk. Med hänsyn till den symmetriska aspekten kan webbapplikationen därför anses
ge ett säkert intryck.
I bilaga 5, se figur 9 och figur 11, framgår av SUS-enkäten att testpersonerna i hög grad kände
trygghet i att använda webbapplikationen samt att genomföra ett köp, vilket tyder på att
webbapplikationen ger ett säkert intryck. Hur rättvisande dessa tester är går dock att diskutera,
vilket görs vidare i avsnitt 6.2.3.2.
6.1.3 Handlingsbarhet
Följande avsnitt innehåller en diskussion angående webbapplikationens utformning gällande
handlingsbarhet. Kapitlet delas upp i följande fyra delar; tydlig handlingsrepertoar, tydlig
feedback, aktörstydlighet och ändringsbarhet.
6.1.3.1 Tydlig handlingsrepertoar
Enligt Cronholm & Goldkuhl (2010) kan en webbapplikation uppfattas som begriplig och
tydlig då handlingar ska genomföras vid en situation, med hjälp av tydligt språkbruk eller
formuleringen av texter med knappar och interaktionselement.
I resultatet, avsnitt 5.2.2, framgår det att alla funktioner i webbapplikationen kan nås från
startvyn. Med små texter, som refererar till de olika funktionerna och är klickbara, påvisas en
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tydlig handlingsrepertoar enligt Cronholm & Goldkuhl (2010). Detta eftersom användaren i
den givna situationen med hjälp av texter och interaktionselement kan förflyttas till önskad
destination. Med tanke på att detta är en e-handelswebbapplikation bör det vara underförstått
vilka funktioner som ska vara tillgängliga och det bör även vara underförstått vad som sker
exempelvis vid klickning på "Produkter" eller "Logga in". Detta förutsätter dock att
användaren redan har förståelse i hur e-handelswebbapplikationer är uppbyggda. Saknas den
kunskapen kan det vara svårt att förstå olika begrepp som är vanligt förekommande på dessa
typer av webbapplikationer.
Samtliga sidor innehåller en navbar och en footer, därav finns samma funktionalitet på övriga
sidor som på startvyn. Därför kan respektive länk anses ha tydlig handlingsrepertoar. Dock
kan olika processer som ingår i webbapplikationen vara av olika karaktär och därför graderas
på olika nivåer gällande hur tydlig handlingsrepertoar de har. Köpprocessen är ett exempel på
det, där användaren istället får följa en progressbar stegvis för att se var i processen
användaren är. I resultatet visas det även med hjälp av texter och knappar vilka möjliga
handlingar som finns tillgängliga i de tre stegen som måste behandlas under köpprocessen.
En punkt som kan anses vara otydlig vad gäller handlingsrepertoar är att det under produkter
står "Köp nu!" men det som egentligen händer är att varan läggs till i varukorgen. Med det
sagt visar de slutgiltiga användbarhetstesterna att detta inte ansågs vara ett problem vilket
tyder på att det är något som kan anses vara underförstått.
6.1.3.2 Tydlig Feedback
Enligt Cronholm & Goldkuhl (2010) kan webbapplikationen anses ha tydlig feedback vid
utförda handlingar om ett begripligt svar fås som återkoppling samt att användaren förstår
konsekvensen av handlingen.
Från resultatdelen syns att tydlig feedback erhålls vid exempelvis utförande av ett köp. Då fås
ett kvitto samt ett meddelande som visas på webbapplikationen som förklarar konsekvensen
av handlingen som utförts. På liknande sätt framgår det, i avsnitt 5.2.8, att när ett ifyllt
formulär skickas iväg i "Kontakta oss"-länken ger webbapplikationen feedback på vad som
skett och vad kommer ske vid knapptryck. Utöver dessa punkter har webbapplikationen på
liknande sätt under andra länkar tydlig feedback vid utförda handlingar med bland annat
meddelanden som direkta konsekvenser av handlingar som gjorts. Webbapplikationen är
utformad med hoover-funktioner för att ge användaren feedback gällande vilka knappar som
går att trycka på och inte. Alla dessa funktioner uppfyller Cronholms & Goldkuhls (2010)
teori angående tydlig feedback.
Det kan på "Kontakta oss"-sidan upplevas att ingen feedback erhålls då användaren försöker
skicka ett tomt formulär. Detta kan upplevas som otydlig feedback enligt Cronholm &
Goldkuhl (2010) eftersom användaren inte förstår vad som händer och hur användaren ska gå
vidare. Kopplas detta till tidigare diskussioner tyder det på att denna typ av feedback skulle
kunna utelämnas utan att användaren förvirras. Detta eftersom användaren är på "Kontakta
oss"-sidan i syfte att komma i kontakt med webbapplikationens kommunikationsansvarige,
därav bör användaren förstå vad problemet är efter ett antal klick då formuläret är tomt.
Från användbarhetstesten utförda under implementationsfasen framkom det tydligt var
feedback saknades, något som därefter åtgärdades. Under det sista användbarhetstestet
indikerade dock ingen testperson att feedback saknades, vilket tyder på att tillräcklig mängd
feedback implementerats på webbapplikationen.
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6.1.3.3 Aktörstydlighet
Enligt Cronholm & Goldkuhl (2010) bör webbapplikationen vara tydlig med vilken aktör det
är som står för innehållet av meddelanden och dylikt.
I resultatet, under avsnitt 5.2.8, framgår det tydligt av den feedback användaren får då ett
"Kontakta oss"-formulär skickas in att det är PimpaOvven som är aktör. Att bekräftelsemail
skickas ut vid registrering och efter genomfört köp visar att PimpaOvven är aktör för hela
processen. Detta uppfyller Cronholm & Goldkuhls (2010) teori gällande en webbapplikations
aktörstydlighet. Detta medför att användaren inte känner att det finns någon anonymitet i
systemet. Däremot finns ingen kommunikatör på PimpaOvven vilket enligt Cronholm &
Goldkuhl (2010) kan ge användaren ett osäkert intryck gällande aktörstydligheten.
Negativa aspekter gällande aktörstydligheten är att användaren inte vet vem som skrivit
informationen om produkterna, se figur 6 i avsnitt 5.2.4. Detta går emot Cronholm &
Goldkuhls (2010) teori gällande aktörstydlighet. En förbättringsåtgärd till detta är att ge
användaren information vid start av sidan att PimpaOvven är författare av allt på
webbapplikationen.
6.1.3.4 Ändringsbarhet
För att webbapplikationen ska upplevas som ändringsbar enligt Cronholm & Goldkuhl (2010)
ska användaren kunna ändra tidigare utförda handlingar eller vara medveten om att då ett steg
utförs går det inte att gå tillbaka.
Cronholm & Goldkuhls (2010) teori uppfylls genom att varukorgen går att ändra, tömma samt
att användaren kan ändra sin leveransinformation och lösenord. Detta är viktigt eftersom
användaren då känner en trygghet när produkter ska väljas och produkter i varukorgen kan
ändras allteftersom. Då leveransadress går att ändra underlättar detta för kunden vid eventuell
flytt eller om produkterna ska levereras till en annan adress. Detta ger användaren en bättre
handlingsbarhet sett till ändringsbarhet då fler valmöjligheter existerar än att endast skicka
produkterna till användarens lagrade adress.
Som visas i figur 9 kräver applikationen ett godkännande av köpevillkoren innan ett köp kan
genomföras, vilka informerar användaren att ett slutfört köp är en handling som ej går att
ändra. Ytterligare antas att då en användare befinner sig i en webbapplikation rörande ehandel bör det vara underförstått att det efter genomfört köp ej går att klicka på "tillbaka"knappen för att ångra genomfört köp. Sammanfattningsvis kan resoneras att
webbapplikationen är handlingsbar enligt Cronholm & Goldkuhl (2010).
6.1.4 Navigerbarhet
Följande kapitel diskuterar de implementationer som gjorts med avseende på navigation samt
deras koppling till användbarhetstesterna. Det diskuteras också om i vilken utsträckning de
uteblivna implementationerna, som enligt teorin ökar webbapplikationers navigerbarhet,
påverkar resultatet på användbarhetstesterna.
6.1.4.1 Orienteringsinformation
Farkas & Farkas (2016) nämner att en webbapplikation ska tillhandahålla
orienteringsinformation. I avsnitt 5.2.2 framgår det att användare kan navigera till många av
webbapplikationens sidor genom startvyn vilket medför att den också tillhandahåller
navigeringsinformation till användaren. Detta medför att användaren får en bra överblick av
webbapplikationen.
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När användaren navigerar runt på webbapplikationen ger rubrikerna på varje sida en
indikation på var i hierarkin användaren befinner sig. I avsnitt 5.2.4 framgår det att
användaren är på produktsidan och därav rubriken ”Produkter” som matchar med länken
”Produkter” i navbaren, se avsnitt 5.2.3. Utöver detta finns det ingen information om var på
webbapplikationen användaren faktiskt är. Ibland matchar inte heller rubrikens namn med
namnet på någon länk på navbaren. Detta beror antagligen på att den matchar med någon länk
i footern. I avsnitt 5.2.8 är det tydligt att länken ”Kontakta oss” tar användaren till en sida med
rubriken med matchande namn men det finns även fall då rubrikerna inte matchar med varken
navbaren eller footern. Detta lämnar ett större ansvar till användaren att förstå var på sidan
användaren är, då det inte framgår på något annat sätt än att vissa rubriker matchar med länkar
som oftast är synliga. Sammantaget tillhandahåller webbapplikationen endast delar av den
orienteringsnavigation som anses vara nödvändig.
6.1.4.2 Länk-till-länk
Att förstärka "länk-till-länk"-navigation är en annan aspekt Farkas & Farkas (2016) berör.
Från resultatet i avsnitt 5.2.3 framgår det att en sökfunktion är implementerad i navbaren.
Funktionen omfattar bara sökning på olika produkter och inte på webbapplikationens sidor,
men då produkter är en stor del av webbapplikationen går det ändå att nå en stor del av dess
innehåll. Det framgår även att det alltid finns en länk till startvyn i form utav PimpaOvvens
logotyp. Även om en "site map" inte används är många utav de nödvändiga funktionerna
implementerade för att förstärka "länk-till-länk"-navigationen.
6.1.4.3 Effektiva länkar
Mazlan, Downe och Sivaji (2016) diskuterar hur objekt designas så att utformningen antyder
hur objektet ska användas. I ett liknande resultat kommer Calongne (2001) fram till hur
användande av metaforer är ett sätt att visa användaren hur en uppgift ska utföras, utan att
behöva förse användaren med detaljerade instruktioner. Dessa teorier kan ses som ett
komplement till Farkas & Farkas (2016) teori om hur länkar ska utformas med en effektiv
design.
I navbaren, se avsnitt 5.2.3, används metaforer som länkar. Ett exempel på detta är
varukorgslänken som är en ikon som illustrerar en varukorg. Det finns även länkar som är en
kombination av ikoner och texter. Registreringslänken är ett exempel på detta och det beror på
att endast ikonen inte ansågs vara tillräckligt tydlig som en metafor. I avsnitt 5.2.8 framgår det
tydligt att även footern är implementerad med metaforer som länkar. Metaforerna är väl kända
ikoner från de olika sociala medierna som PimpaOvven använder, däribland Facebook. Dessa
länkar indikerar alltså tydligt vart de leder, enligt teorin, utan att användaren förses med
detaljerade instruktioner.
6.1.4.4 Synliga länkar
För att alla länkar ska indikera att de faktiskt är länkar fås olika feedback när användaren
hoovrar över dem. Ett exempel på detta är länkarna i navbaren, se avsnitt 5.2.3. När en
användare hoovrar över en länk syns det tydligt att den är klickbar i form utav att pekaren byts
ut mot en hand samt färgeffekter. Vidare har många knappar och länkar en enhetlig design för
att användaren snabbt ska känna igen objekt som är interaktiva.
Det är även viktigt att användaren uppmärksammar länkar som finns tillgängliga och att de
inte behöver scrolla för att hitta vissa länkar. Detta har hafts i åtanke när navbaren
konstruerades, se avsnitt 5.2.3. Många viktiga länkar finns därför i navbaren som till exempel
49

produktlänken. Även footern, se avsnitt 5.2.8, har länkar som ibland kan anses som viktiga.
Footern ligger längst ner på alla sidor och är inte alltid synlig, användaren behöver scrolla ner
för att den ska synas. Därför är en ”Mer info”-knapp implementerad i navbaren och det tar
användaren direkt till footern. Användaren kan alltså hitta länkar utan att scrolla och detta
bidrar till att uppnå kravet om effektiva länkar enligt Farkas & Farkas (2016).
6.1.4.5 Struktur
Den sista punkten som Farkas & Farkas (2016) nämner är hur en webbapplikation bör hantera
ett stort antal länkar. Som det framgår i avsnitt 5.2.2 kan en användare navigera till en stor
andel av webbapplikationens sidor genom navbaren och footern. Webbapplikationen är alltså
implementerad med fokus på bredd och den har bara några få sidor som är länkade på djupet,
däribland köpprocessen, se avsnitt 5.2.5. Därav anses webbapplikationen ha en genomtänkt
relation mellan djup och bredd. På startvyn, se avsnitt 5.2.2, finns det två länkar, utöver den i
navbaren, som båda tar användaren till produktsidan. Detta är implementerat för att det i detta
fall ansågs vara lämpligt att låta olika länkar konvergera till samma sida vilket det finns stöd
för i teorin.
6.1.4.6 Mobilvy
Några utav riktlinjerna som Lopez, Cabot, Yee, Marcos & Arevalo’s (2016) studie tar upp är
implementerade i mobilvyn. Det beror framförallt på att riktlinjerna har gått i linje med
tidigare teorier och därmed implementerats i samband med att webbapplikationens vy för
stora skärmar utvecklades. Det framgår i avsnitt 5.2.10 att webbapplikationen anpassas till en
mindre skärm genom att skala ner storleken på innehåll. Några få delar kollapsar istället till
något med liknande design. Vissa av dessa element kan nås genom att först klicka på en ”drop
down"-meny. Navbaren är ett exempel på när detta implementerats.
Anledningen till att inte fler utav riktlinjerna implementerats beror framförallt på att det
utförts få användbarhetstester på små skärmar under arbetets gång. En direkt konsekvens av
detta är en liten mängd feedback som i sin tur leder till att eventuella brister inte uppdagats.
Lösningen på dessa eventuella brister hade teoretiskt sett kunnat vara någon av riktlinjerna
som inte implementerats. Det utfördes inga slutliga användbarhetstester på liten skärm vilket
framgår i avsnitt 5.2.10.
6.1.4.7 Slutgiltigt användbarhetstest
Med hänsyn till ovanstående kan webbapplikationen anses som navigerbar i sin helhet med
vissa avvikelser från teorin. Detta återspeglas delvis i det slutgiltiga användbarhetstestet som
genomfördes där det tydligt framgår i avsnitt 5.3.2 att användare uppfattade
webbapplikationen som navigerbar i stora drag. Resultatet på frågan ”Jag upplevde ej att jag
hade en tydlig överblick av webbapplikationen” var ett av de sämsta. Detta skulle kunna
kopplas till att webbapplikationen bara tillhandahåller delar av orienteringsinformationen som
Farkas & Farkas (2016) anser är nödvändigt. Märkbart är dock att medelbetyget fortfarande
ligger över fyra på den femgradiga skalan. Detta är även generellt för många utav svaren och
med tanke på avsaknaden av, enligt teorin, nödvändiga implementationer bör det diskuteras
om de faktiskt är nödvändiga eller om ett bra resultat kan väntas i deras frånvaro.
En förklaring till det höga testbetyget skulle kunna vara att det inte är viktigt att exakt alla
punkter i teorin implementeras för att få ett bra betyg. Detta skulle även kunna grundas i att
webbapplikationen inte har många sidor jämfört med många andra webbapplikationer. Det
skulle därför kunna vara viktigare att implementera mer av teorin när storleken ökar just för
att det finns fler sidor att navigera runt bland. En liknelse är att det oftast är lättare att hitta ett
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rum i en liten byggnad jämför med en stor byggnad. En annan aspekt att väga in är just att alla
användare inte gett det bästa betyget även om många gjorde det. Således kan många av de
”viktiga” sakerna vara implementerade medan de som kvarstår kunnat bidra till ett ännu bättre
resultat. Den mest troliga förklaringen är att teorierna utförts med mer utförliga tester vilket
kan grundas i en smalare frågeställning och att all fokus därför legat på just navigerbarhet. De
tester som genomförts av gruppen skulle därför i jämförelse ha ett större konfidensintervall.
Sammanfattningsvis är de teorier om navigation som användes i projektet en viktig del att ha i
åtanke vid konstruktion av webbapplikationer. Detta för att användare ska få en bra
upplevelse och därmed återkomma.

6.2 Metod
För att kunna dra en slutsats med det erhållna resultatet samt diskussionen förd i avsnitt 6.1
som grund, bör även tillförlitligheten i den metod som använts diskuteras. Följande avsnitt
innehåller en diskussion gällande metoden uppdelat i förstudie, implementation och
utvärdering. Kapitlet avslutas med en diskussion gällande källkritik för arbetet i helhet.
6.2.1 Förstudie
Antalet respondenter som besvarade den inledande enkäten anses vara tillräckligt stort för att
ge ett relevant resultat att analysera. Vid granskning av enkätundersökningen framgår det att
majoriteten av respondenterna anser att en e-butik skulle underlätta deras köpbeteende
gällande märkeshandel. Med detta som grund följer resonemanget att det tycks finnas ett
intresse för e-butiken bland studenter som äger en overall. Då enkäten lades ut i Facebookgruppen ”Omärkvärdigt”, en köp- och säljgrupp för tygmärken, attraherades dock en homogen
grupp med ett stort intresse av märkenshandel. Även delandet i gruppen för studenter på
Industriell Ekonomi i Linköping kan anses generera svar från en homogen grupp, dock med
varierande intresse av märkeshandel. Således kan inte antas att det stora intresset för e-butiken
är representativ för alla studenter. Inte heller kan det dras någon slutsats om intresset för ebutiken bland just Linköpings studenter. För att generera ett mer användbart resultat skulle
enkäten kunna ha delats i ytterligare nätgrupper för diverse studieprogram.
Då det aldrig fanns en direkt plan för hur resultatet skulle analyseras brister enkäten i
utformningen av frågorna. Den grundas främst på om det finns ett intresse av en e-butik
säljandes overallsaccessoaren, men inte i vilken utsträckning denna e-butik skulle användas
alternativt vilka funktioner som var önskvärda. Fler frågor gällande webbapplikationens
funktioner hade med största sannolikhet genererat en bättre produktbacklogg, dock
tvivelaktigt om dessa funktioner skulle bidragit till en säkrare och mer användbar
webbapplikation.
Enkäten var uppbyggd av flera frågor, där delar av dessa hade svarsalternativen ”Ja” och
”Nej” samt en del som hade flera val alternativt gav respondenten möjlighet att ge ett eget
svar. Enligt Jakobsson och Westergren (2005) ska flera slutna frågor följt av öppna frågor ge
en bredare svarsgrund samt medföra att alla kan svara på något. Den enkät som skickades ut
hade visserligen slutna frågor följda av en del öppna, med sedan följde ytterligare slutna
frågor utan några avslutande öppna. Frågan ”Skulle du vilja ha möjligheten att customize:a
märken?” fick 81,9 % ”Ja”, men frågan är i vilken utsträckning respondenterna faktiskt hade
använt denna funktion. En fråga som bidragit med mer information hade kunnat vara ”Jag
hade ofta använt funktionen ’customize:a ditt eget märke’ om den funnits tillgänglig” med en
femgradig skala där respondenterna fick placera sitt svar mellan instämmer inte alls till
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instämmer helt. Detta hade kunnat följas av frågan ”Hur ofta hade du använt denna funktion?”
där respondenten fick flera svarsalternativ och fick välja det som stämde bäst överens.
Jakobsson och Westergren (2005) nämner även att konsekvensen av en enkätutformning med
öppna svar är svårigheten att kategorisera dess resultat. I och med det höga deltagandet
försvårades analysarbetet av de öppna frågorna ytterligare och endast delar av svaren
analyserades och användes vilket kan ha lett till att bra idéer och synpunkter kan ha gått
förlorade.
6.2.2 Implementation
Följande kapitel innehåller en diskussion gällande metodimplementationen sett till
produktbacklogg, utvecklingsarbete och kodrefaktorering.
6.2.2.1 Produktbacklogg
”Brainwriting” kan anses vara en bra metod för att hitta användarberättelser till
produktbackloggen då gruppen består av flera personer, vilket denna grupp gjorde. Hade det
istället varit färre personer som utvecklade en webbapplikation hade inte denna metod varit
lika effektiv, även om den fortfarande varit genomförbar. ”Brainwriting” möjliggjorde att
webbapplikationen alltid kunde vidareutvecklas då det alltid fanns önskvärda
användarberättelser som gick att implementera, vilket ledde till ett effektivt och produktivt
utvecklingsarbete. Dock användes metoden inte i syfte att hitta användarberättelser
bidragande till en säkrare och mer användbar applikation, utan för att hitta användarberättelser
som ansågs kritiska för en e-handel oavsett frågeställning. Detta ledde till att frågeställningen
inte blev uppfylld på samma sätt som den hade blivit om användarberättelserna hade
bearbetats sett mot frågeställningen.

Förutom "brainwriting" användes även resultatet från enkätundersökningen i projektets första
skede som underlag till produktbackloggen. Även då dessa metoder genererar många
användarberättelser hade en alternativ metod här kunnat vara intervjuer med personer från den
utvalda målgruppen. Dessa intervjuer hade kunnat bidraga till mer utförligt beskrivna
användarberättelser, både gällande önskvärda funktioner i en e-shop samt funktioner
uppfyllande frågeställningen. Dock är det svårt att säga om detta bidragit till en bättre
produktbacklogg i förhållande till den resursförbrukning som krävts.
Produktbackloggen växte ständigt då utvecklarna upptäckte buggar under implementationens
gång. Även användbarhetstesterna bidrog till att fler buggar lades till. En effektivare metod
för att hitta dessa buggar hade kunnat vara att låta en expert undersöka applikationens olika
funktioner. Någon mer insatt i hur webbapplikationer utvecklas skulle med större sannolikhet
upptäcka buggar.
6.2.2.2 Utvecklingsarbete
I syfte att göra arbetet mindre abstrakt samt få den stora gruppen av utvecklare att arbeta mot
det gemensamma målet börjades implementationen av "front end" i utvecklingsarbetets första
fas. Detta gav en överskådlig bild av hur webbapplikationen skulle utvecklas och därefter
kunde ett tydligt samt strukturerat ER-diagram tas fram. Slutligen implementerades "back
end"-funktioner samt den sista redigeringen av applikationens design. Detta är en metod som
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enkelt skulle gå att replikera men ingenting säger att detta är det korrekta sättet att
implementera en webbapplikation på. Att börja med "back end"-funktioner är även en
möjlighet men ingenting säger att den ena metoden är mer effektiv än den andra. Beroende på
hur erfarna utvecklarna är kanske den ena metoden kan vara att föredra framför den andra, där
oerfarna utvecklare antagligen föredrar att utveckla "front end" i det första skedet.
En viktig aspekt under utvecklingsarbetet är de iterativa användbarhetstester som
genomfördes under arbetets gång. Dessa gav feedback på hur webbapplikationen kunde
ändras för att uppnå de egenskaper efterfrågade av gruppen. Detta är en effektiv metod då
testerna undersöker det som önskas av gruppen, som i detta fall var om sidan upplevdes som
navigerbar, handlingsbar samt gav ett säkert intryck. Användbarhetstesterna grundades på de
funktioner gruppen önskade testa och därför blir denna metod kraftfull eftersom testerna
enkelt kan justeras. Dock är det viktigt att ha i åtanke att användarna som utförde testerna är
individer och där kan alltid avvikelser förekomma. Därav krävs det antagligen mer
välarbetade tester för att endast kunna grunda sin slutsats på dessa.
6.2.2.3 Kodrefaktorering
Kodrefaktoreringen var ett nödvändigt steg för en eventuell fortsättning av arbetet samt
förståelse av skrivna funktioner, speciellt då respektive gruppmedlem jobbade individuellt
under flera tillfällen. Första tillfället av kodrefaktorering skedde halvvägs genom
utvecklingsarbetet vilket ledde till mycket att kodrefaktorera. Under detta tillfälle fastställdes
även hur refaktoreringen skulle gå till vilket var ineffektivt. Om gruppen under arbetets
inledning fastställt en kodstandard hade det lett till en mer gemensam kodstruktur vilket är
något att sträva efter. Vid detta tillfälle skulle även beslut fattats gällande hur frekvent
refaktoreringen skulle ske, vilket hade bidragit mindre problem och en mer strukturerad kod
tidigt i utvecklingen.
6.2.3 Utvärdering
Följande avsnitt avser diskutera genomförandet av de användbarhetstester och säkerhetstester
som utfördes med syftet att utvärdera webbapplikationen, både under implementationen och
efter färdigställandet av webbapplikationen.
6.2.3.1 Säkerhetstester
För att få en uppfattning om och kunna utvärdera säkerheten på webbapplikationen utfördes
säkerhetstester där webbapplikationen attackerades med vanligt förekommande attacker.
Utifrån detta kan en uppfattning bildas om huruvida webbapplikationen är säker för användare
och administratörer. Hur säker webbapplikationen faktiskt är kan emellertid inte fastställas
även om de tester som körs inte hittar några risker. Enligt Daud, Bakar & Hasan (2014) är
säkerhetsskanning en bra metod att använda i det löpande utvecklingsarbetet. Vidare beskrivs
att olika program kan användas för säkerhetsskanning och att utvecklarna bör hitta ett
program som passar för den aktuella webbapplikationen. Daud, Bakar & Hasan (2014) visade
att programmen Nessus och Acunetix upptäckte något fler hot än ZAP men å andra sidan är
ZAP det enda av de tre programmen som är byggd på öppen källkod och gratis att använda.
Detta kan dock ses som ett bevis på att det kan finnas säkerhetsrisker och hot som inte har
upptäckts men det kan ändå anses rimligt att använda ett program som ZAP för en
webbapplikation som är relativt liten och har en småskalig försäljning.
Av de risker som flaggades med låg nivå vid den första skanningen av webbapplikationen kan
det diskuteras huruvida de faktiskt ska räknas som säkerhetsrisker. Att blockera webbläsarens
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automatiska ifyllning av lösenord är en sådan risk. Den risk som uppstår när den automatiska
ifyllningen inte blockeras är att andra personer som har tillgång till den använda enheten kan
logga in på kontot utan att ha tillgång till lösenordet. Å andra sidan kan det vara en fördel att
snabbt kunna logga in på webbapplikationen. I och med att webbapplikationen ska vara så
säker som möjligt för användarna har beslutet tagits att blockera automatisk ifyllning av
lösenord i PimpaOvvens inloggningsformulär. Testet flaggade inte några risker för SQLinjections. Detta kan bero på att alla användar-inputs hanterades med Flask WTForms.
Alla test som utfördes var av dynamisk karaktär. Thelin (2015) beskriver hur en lösning som
kombinerar dynamisk skanning med statisk skanning, så kallad interaktiv skanning, kommer
fungera bäst. Detta eftersom den dynamiska biten, det vill säga attacker som utförs och
skannar extern information, kompletteras med skanning av källkod och interna strukturer. Det
kan då anses vara lättare att lokalisera de svagheter som finns i systemet och åtgärda dessa.
Den statiska skanningen kan också komma att hitta svagheter som den dynamiska inte hittar.
Detta betyder att det faktiskt kan finnas vissa säkerhetsrisker på webbapplikationen som inte
går att upptäcka med det test som har utförts.
6.2.3.2 Användbarhetstester
För det slutgiltiga testet föredrogs studenter utan tidigare kunskap inom
webbapplikationsutveckling, till skillnad från tidigare två tester då detta varit egenskaper hos
majoriteten av testpersonerna. Det beslutet grundades i att de med kunskap ansågs ha en
förutfattad mening om hur en webbapplikation skulle se ut och agera. Därmed ansågs inte
deras eventuella återkoppling som en god representation av hur en användare utan kunskap
inom webbapplikation skulle agera på den slutgiltiga webbapplikationen. I testerna ombads de
fem medverkande testpersonerna att tänka högt då de utförde uppgifter i webbapplikationen,
vilket är den utformning som Rubin & Chisnell (2008) rekommenderar. Detta var en metod
som genererade bra feedback och som kompletterade den testansvariges iakttagelser.
Användbarhetstesterna som genomfördes under arbetets gång sattes ihop med kort varsel utan
någon större eftertanke kring antalet deltagare, formulering av frågor eller hur resultatet skulle
analyseras. Detta gör att pålitligheten i testernas resultat kan diskuteras. Dessa tester utfördes
mestadels på vänner och bekanta till gruppmedlemmarna, många med kunskap inom
webbprogrammering. Vidare kan resultaten från dem inte ses som helt opartiska. Huruvida
denna partiskhet ledde till en mer eller mindre kritisk bedömning av webbapplikationen är
dock svårt att avgöra. Då dessa test främst utfördes med syftet att upptäcka buggar samt se hur
lättanvänd webbapplikationen ansågs vara ur en utomståendes perspektiv, jämfört med det
slutgiltiga testet som syftade till att utvärdera webbapplikationen, kan det trots detta
argumenteras för att upplägget inte bör ha påverkat slutresultatets trovärdighet. Användandet
av datatekniska testpersoner kan exempelvis lett till att fler buggar och ännu inte
implementerade funktioner upptäcktes då testpersonerna var erfarna och medvetna om hur
webbapplikationer utvecklas. Därav kan denna metod anses effektiv vad gäller upptäckandet
av problem gällande för frågeställaren intressanta funktioner.
Huruvida fem testdeltagare verkligen ger en tillräcklig grund för att kunna dra en sådan
slutsats kan dock diskuteras då det finns källor som hävdar att ett större antal deltagare
behövs. Hasan, Morris och Provets (2012) hävdar exempelvis att 8–20 testpersoner krävs för
ett rättvisande resultat samtidigt som Nielsen (2000) menar att fem testdeltagare anses vara
optimalt med hänsyn till andelen upptäckta brister i förhållande till resursåtgång. Dessa källor
togs i beaktning vid testtillfällena och valet föll på teorin av Nielsen som är en källa ofta
omnämnd i användbarhetssammanhang. Detta samt knappa resurser i form av tid ledde till att
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fler än fem testpersoner ansågs överflödigt. Dock kan det diskuteras huruvida fem
respondenter på den SUS-enkät som lämnades ut efter det slutgiltiga användbarhetstestet gav
ett tillförlitligt resultat. Enligt Sauro (2013) anses fem deltagare ge tillräckligt rättvisande
resultat och då de iakttagelser som gjordes under testernas gång matchar enkätens utfall har
denna information valt att ses som tillförlitlig. Således kan resoneras att resultatet från det
slutgiltiga användbarhetstest och SUS-enkäten kan anses vara pålitligt.
6.2.4 Källkritik
De huvudsakliga källor som användes i detta arbete var antingen vetenskapliga artiklar eller
böcker. Det ingav en tillit gällande deras kredibilitet eftersom författarna av dessa verk är
experter och forskare inom respektive område. Därmed bör dess innehåll anses som
tillförlitlig. Däremot saknas källor i detta arbete som bekräftar eller dementerar andras källors
innehåll. Eftersom källor inte ställs mot varandra kan frågan ställas om det är tillräckligt för
att informationen ska vara korrekt? Det medför att fakta presenterat i detta arbete kan
ifrågasättas eftersom det inte är tillräckligt understött av andra pålitliga källor. Dessutom har
nya källor inte föredragits över äldre källor, vilket kan resultera att fakta presenterat kan vara
utdaterad med ny forskning. Om det fanns en möjlighet att välja primära källor över
sekundära föredrogs detta om den primära källans innehåll ansågs relevant. Det bör leda till
mer trovärdig teoretisk referensram, därmed kan mer sannolika och bättre slutsatser dras.
För att inhämta information om studentkultur och liknande ämnen användes internetkällor,
såsom artiklar och föreningshemsidor. Det är källor vars information är svåra att hitta i
vetenskapliga artiklar eller böcker, vilket annars bör föredras framför internetkällor. För dessa
källor har det tagits för givet att informationen angiven är korrekt. Det beror på att det är svårt
att hitta andra källor som bekräftar en annan sidas innehåll.

6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang
Följande del av rapporten redovisar för etiska och samhälleliga aspekter gällande e-butiken,
samt diskuterar deras innebörder och effekter vid ett offentliggörande av PimpaOvven.
6.3.1 Etiska aspekter
Det finns etiska aspekter gällande PimpaOvven som inte togs i beaktning under dess
utvecklingsprocess. Likt andra webbapplikationer bör PimpaOvven försäkra att användare är
över 18 års ålder vid köp. Det enklaste tillvägagångssättet för att intyga att kundens
myndighettillstånd är att de måste presentera legitimation vid uthämtning av paket och därav
intyga att de är över 18 år. Ett annat alternativ är att kunden skriver in sitt personnummer vid
betalning och därav bekräftar sin ålder.
Att PimpaOvven vidaresäljer och tjänar pengar på märken som ideella föreningar tillverkar
kan anses som moraliskt fel. Ett alternativ för att undvika detta är att publicera
webbapplikationen men inte kräva en procentsats av försäljningen utan endast sälja märkena
till vanligt försäljningspris. Det innebär att PimpaOvven skulle agera likt en ideell förening
gällande märkesförsäljning då ingen vinst skulle genereras. Denna aspekt behöver däremot
inte tas i beaktning vid försäljning av accessoarer till overaller.
Gällande personlig integritet lagras information endast för att kunna slutföra köp och inte för
några andra ändamål. För att försäkra att webbapplikationen uppfyller de krav som ställs
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följer webbapplikationen PUL, Personuppgiftslagen, som även nämns i webbapplikationens
footer. PUL omfattar hur webbapplikationer ska hantera och lagra information. (Sveriges
riksdag 1998/2010).
Samtidigt nämner webbapplikationen aldrig för användarna ändamålet med lagring av deras
informationsuppgifter. Det bör webbapplikationen tydliggöra vid olika processer som lagrar
information i databasen.
6.3.2 Samhälleliga aspekter
Eftersom PimpaOvven skulle vidaresälja märken och accessoarer från ideella
studentföreningar är den nuvarande interaktionen mellan studenter och dessa föreningar en
viktig aspekt att lyfta fram. Med en centraliserad webbapplikation kan denna interaktion helt
försvinna. En följdeffekt kan vara att dessa föreningar tappar allt mer relevans för studenter
och deras interaktion med studentkulturen. Med tid kan föreningarna bli mindre relevanta för
studentkulturen.
Hur PimpaOvven skulle leverera märken är även en aspekt som måste tas i beaktning. Ur ett
miljöperspektiv borde det finnas mer effektiva lösningar för linköpingsstudenter bosatta i
Linköping som beställer märken från ideella föreningar på Linköpings Universitet än via
postförsändelser. Alternativet för att lösa detta är att ha en uthämtningsstation på
universitetsområdet, där kunden får paketet i utbyte mot att de kan presentera en kod som
kommer med beställningen. En fördel med denna lösning är att kunden måste intyga dess
personnummer med legitimation eller LiU-ID och därav bekräftas att personen är över 18 år.
Däremot stöter denna lösning på problem om den skulle lanseras på andra lärosäten i Sverige
eftersom paket kräver postförsändelser om det inte är möjligt att uppnå på lokal nivå.
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7 Slutsats
Följande del av rapporten innehåller de slutsatser som kunnat dras från de teorier som använts,
de resultat som erhållits och de diskussioner som förts i rapporten. De är ämnade för att svara
på frågeställningen som lyder: "Hur kan en e-shop för försäljning av overalltillbehör
implementeras för att den ska ha en hög säkerhet för användare samt ge ett säkert intryck och
samtidigt leverera en användbar miljö både i form av handlingsbarhet och navigerbarhet?"
Syftet med arbetet har varit att skapa en webbapplikation säljandes overallstillbehör riktad
mot studenter där initiala enkätundersökningar tyder på att intresset är stort. Genom löpande
användbarhetstester har en slutgiltig uppbyggnad av webbapplikationen tagits fram som
bygger på användarnas feedback om navigering, handlingsbarhet och säkerhetsintryck. Vidare
har säkerheten på webbapplikationen också utvärderats löpande genom automatiska
säkerhetstester som i ett tidigt skede rapporterade om de svagheter som fanns.
Navigerbarheten har bland annat utformats utifrån Farkas & Farkas (2016) riktlinjer om hur
länkar och information ska implementeras. Enligt Cronholm & Goldkuhl (2010) ska
webbapplikationer uppfylla de fyra principerna tydlig handlingsrepertoar, tydlig feedback,
aktörstydlighet och ändringsbarhet för att anses vara handlingsbara. Vid ett slutgiltigt
användbarhetstest har oberoende studenter fått testa webbapplikationen utifrån de aspekter
som har tagits upp i frågeställningen och teorin angående handlingsbarhet och navigerbarhet.
Användbarhetstestet följdes av en SUS-enkät där resultatet visade en utvärderingspoäng på 90
av 100 möjliga. Utifrån det slutgiltiga användbarhetstestet och SUS-enkäten kan en slutsats
dras om att de förbättringar som gjordes utifrån feedback från tidigare användbarhetstester
resulterade i en genomgående förbättrad användbarhet. Vid slutresultatet av
webbapplikationen anses god handlingsbarhet och navigerbarhet vara uppfyllt.
I en studie av Fogg, Danielsen, Marable, Stanford & Tauber (2002) framkom det att visuell
design är viktigt för den upplevda säkerheten. Även Pengnate & Sarathy (2017) har beskrivit
att den visuella designen är det viktigaste för att användaren ska känna säkerhet på en e-butik.
Vid det slutgiltiga användbarhetstestet har testpersonerna till hög grad upplevt att
webbapplikationen är tillräckligt säker för att genomföra ett köp.
Säkerheten har under utvecklingsfasen utvärderats och förbättrats löpande. Deepa & Thilagam
(2016) beskriver att utveckling och utvärdering ur ett säkerhetsperspektiv är viktigt under
utvecklingens gång. Detta har på ett noggrant sätt genomförts med hjälp av automatiska
säkerhetstester. Majoriteten av de säkerhetsrisker som har upptäckts har sedan åtgärdats. Ett
slutgiltigt test har visat att endast en mindre allvarlig säkerhetsrisk fortfarande fanns kvar.
Som tidigare har diskuterats finns det alltid säkerhetsrisker som testet inte upptäcker. Testet är
ändå en indikation på att webbapplikationen är säker. Utöver de säkerhetsåtgärder relaterade
till säkerhetstesterna har hantering av lösenord med ett krav på styrka och en bra
hashningsalgoritm bidragit till en ökad säkerhet för användarna. Hashning av lösenord leder
enligt Rogaway & Shrimpton (2004) till ökad säkerhet då det egentliga lösenordet blir svårt
att lista ut för hackare.
Sammanfattningsvis kan en webbapplikation utformas utifrån de teorier som nämns ovan för
att uppnå en navigerbar, handlingsbar och säker e-shop som samtidigt ger ett säkert intryck.
Detta har bekräftats genom de användbarhetstester och säkerhetstester som har utförts på den
slutliga webbapplikationen.
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Bilaga 1 – Enkätundersökning

Figur 1, Könsuppdelning

Figur 2, Andel studenter vid Linköpings Universitet
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Figur 3, vilken årskurs studenter går vid Linköpings universitet.

Figur 4, Hur stor andel av respondenterna som äger en overall
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Figur 5, Andel av hur många som brukar köpa accessoarer till sin overall

Figur 6, Vad för accessoarer personer brukar köpa till sin overall
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Figur 7, Vilka produkter respondenterna önskade förutom de tidigare angivna. Öppet svar

Figur 8, Om respondenterna saknade overaller. Öppet svar

Figur 9, Hur mycket pengar respondenterna är villig att lägga på sin overall gällande märken
och tillbehör
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Figur 10, Om respondenterna vill ha möjlighet att göra egna märken

Figur 11, Om respondenterna anser att en webbapplikation skulle underlätta köpprocessen
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Bilaga 2 – Marknadsplan
I dagens samhälle underlättar e-handelstjänster mångas vardag. Med några knapptryck kan en
beställning göras vilket lyfter känslan av bekvämlighet och det är då framförallt tidskostnaden
som besparas. I dagsläget sker märkes- och tillbehörsförsäljning till studentoveraller oftast
åtskild ifrån varandra. Vad gäller märken sker försäljningen av dessa oftast i samband med
studentfester och det händer att studenter blir utan märken som de faktiskt efterfrågar. Genom
att dels fungera som mellanhänder för festerier och föreningar och dels sälja andra tillbehör
som används för att dekorera sin studentoverall blir PimpaOvvens vision att förenkla all typ
av handel kopplade till studentoverallen. Denna förenkling ska göras genom en webb-baserad
plattform där fokus ligger på tillgänglighet och smidighet.

1 Makroomgivning
Med hjälp av en PEST-analys kan PimpaOvvens makroomgivning analyseras. De
makrofaktorer som ingår i en sådan analys är: Politiska, ekonomiska, sociokulturella, och
teknologiska. (Armstrong, Kotler & Parment. 2012)
1.1 Politiska
I dagsläget finns inga tydliga politiska faktorer som har en större påverkan på hur
studentfester går till. Med Linköpings universitet som exempel används Kårallen som en
festlokal på skolan för studenter. När det är kravall vid Linköpings Universitet är det "krav på
overall" som gäller och hittills finns det inga politiska beslut som visar att detta ska upphöra.
(Kårallen, u.å.)
1.2 Ekonomiska
Enligt en undersökning som gjorts av statistiska centralbyrån växer marknaden för e-handel
kraftigt i Sverige (Sjölander. 2011). Prognoser visar också att denna tillväxt kommer fortsätta
ett antal kommande år. Omsättningen för e-handel har ökat från nio miljarder kronor, år 2005,
till femtio miljarder kronor, år 2015, vilket motsvarar en ökning på ungefär 450 % på 10 år
(E-barometern. 2017). Genom att möjliggöra köpande av olika studentoverallsaccessoarer via
en webbapplikation ska PimpaOvven försöka hoppa på denna trend.
1.3 Sociokulturella
Enligt enkätundersökningen, se bilaga 1, visades att nästan 100 % av undersökningens
deltagare äger overaller samtidigt som 90 % av dessa även köper accessoarer till sina
overaller. Detta påvisar en stark studentkultur med studentoveraller i Sverige. På Linköpings
universitet finns idag 27 000 studenter. (Linköpings universitet. 2017) Då studentoverallen
har en bred spridning i studentlivet på Linköpings universitet (Kårservice. u.å.) tycks ett
behov finnas, ett behov som PimpaOvven är villiga att tillgodose.
1.4 Teknologiska
En studie av "Sveriges offentliga inköpare" visar att i åldrarna mellan 8–55 använder över 95
% internet i Sverige. Dessutom gäller det att en stor majoritet av de 77 % av befolkningen
som använder en smartphone också har tillgång till internet i den nämnda enheten.
(Svenskarna och internet. u.å.) I tidigare avsnitt, "ekonomiska", diskuterades det även om ehandelns tillväxt i dagens samhälle. Den faktorn i kombination med den teknologiska
utvecklingen är ytterligare indikationer på att erbjudandet som formas av PimpaOvven
uppfyller en viss nytta för kunden.
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2 Mikroomgivning
En bra förståelse av mikroomgivningen fås då "Porters five forces" tillämpas. Den modellen
beskriver hur attraktivt det är för ett företag att verka på en viss marknad. Enligt Michael
Porter finns det fem viktiga krafter som avgör konkurrenssituationen i en viss marknad. Dessa
krafter är: Leverantörsmakt, kundmakt, konkurrens mellan befintliga aktörer, hot från
substitut och hot från nya aktörer. (Mindtools. u.å.)
2.1 Leverantörsmakt
Det finns i huvudsak tre leverantörsgrupper att tänka på. De olika festerierna är den första
typen av leverantörer som förser PimpaOvven med olika festmärken. Då festerierna designar
festmärkena och är de enda som har tillgång till dessa blir det ganska tydligt att företagets
vision om att förenkla för studenter till största del hänger på denna relation. För tillfället sker
köpandet av festmärken fysiskt mellan studenten och festerierna. För att helt flytta denna
marknad till en webbapplikation krävs att festerierna känner nytta i att göra det. Därför måste
ett erbjudande som lockar festerierna skapas för att det ska vara nödvändigt för dem att ingå i
ett samarbete.
Det finns även föreningar som också har tillgång till vissa exklusiva tygmärken. På liknande
sätt som ovan måste en "win-win-situation" skapas då det inte finns andra leverantörer att
utnyttja. En fördel utifrån leverantörernas perspektiv i dessa fall är att PimpaOvven fungerar
som distributör och underlättar deras verksamheter. Samtidigt kan de alltid kräva mer än bara
det då produkterna som eftertraktas inte är tillgänglig för alla.
Den tredje typen av leverantörer är de som förser PimpaOvven med olika accessoarer. Här
finns det ett större utbud av leverantörer att utnyttja vilket leder till att kraften i detta område
inte är lika stark. Med det sagt samtidigt som de tidigare leverantörernas makt tas i åtanke
syns det hur viktig roll leverantörerna har för PimpaOvvens överlevnad.
2.2 Kundmakt
Här handlar det först och främst om att bryta etablerade vanor vad gäller köpprocessen för
bland annat festmärken. I nuläget sker den större delen av köp av festmärken i samband
biljettförsäljning till respektive fest och det är en vana som är svårt att bryta. Enligt
enkätundersökningen, se bilaga 1, visas det att ungefär 85 % skulle känna att köpprocessen
underlättas ifall en e-handel för overalltillbehör etableras. Detta är en indikation på att kunder
efterfrågar ett smidigare och enklare sätt för att pryda sin studentoverall.
2.3 Konkurrens mellan befintliga aktörer
Det finns ingen befintlig aktör i samma nischade marknadsområde som PimpaOvven ska tas
in på. PimpaOvven erbjuder studenter olika typer av tygmärken och overalltillbehör som
prydnad till studentoverallen. I dagsläget kan till exempel Liu store eller festerierna anses vara
konkurrenter då dessa till en viss del erbjuder liknande eller samma produkter. Dock måste det
tydliggöras att de samtidigt kan anses vara PimpaOvvens leverantörer.
2.4 Hot från substitut
Det svårt att se hur substitution av produkterna ska ske utan det är istället tillvägagångssättet
för hur de olika produkterna fås tag på som skiljs åt. Då PimpaOvven fokuserar på att erbjuda
studenter en alternativ köpkanal kan ett av substituten, vad gäller tygmärken, anses vara att
studenterna bestämmer för att hållas kvar vid sina tidigare vanor. Detta har tidigare nämnts
och anses också vara det största hotet.
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2.5 Hot från nya aktörer
I grund och botten är inträdesbarriären för att kunna etableras på denna marknad låg.
Samtidigt är det svårt att ta marknadsandelar från en sådan marknad om den redan finns en
etablerad aktör där.

3 SWOT-analys
Med en SWOT-analys analyseras en verksamhets interna och externa faktorer. De interna
faktorerna är det som kallas för styrkor och svagheter och de externa faktorerna kallas för
möjligheter och hot. Syftet med denna analys är att skapa en överskådlig över verksamhetens
mål samt de strategier som bör tillämpas. (SVID. u.å.)
-Styrkor
•
•
•

God förståelse för målgruppen
Ett erbjudande som ingen annan
verksamhet idag erbjuder
Smidighet och lättillgänglighet

-Möjligheter
• Ingen konkurrens
• Stark studentkultur i Sverige

-Svagheter
•
•
•

-Hot
•
•
•

Beroende av leverantörer
Ovetskap från kunder
Bryta kundernas gamla vanor

Låga vinstmarginaler
Liten marknad
Leverantörer som höjer krav

3.1 Styrkor
PimpaOvvens ledning består först och främst av studenter och av den anledningen har
verksamheten en god förståelse för de behov som målgruppen har. Den närhet som finns till
marknaden och dess kunder är en betydelsefull styrka. Utöver det erbjuds en tjänst som ingen
annan verksamhet idag erbjuder. Med det menas att det inte finns någon webbapplikation som
bedriver försäljning av overalltillbehör till studentoveraller. Detta är en stor fördel till den
nuvarande marknaden då festmärken, vanliga tygmärken och andra tillbehör inte sker på
separata platser. Dessutom kräver det oftast att kunden fysiskt förflyttas till en viss plats för
att få tag på sin produkt.
3.2 Svagheter
En tydlig svaghet med PimpaOvvens verksamhet är beroendet av leverantörer. Då det i
nuläget inte sker tillverkning av egna märken eller andra tillbehör måste en bra relation skapas
med leverantörerna. Det gäller framförallt att bra relationer skapas med festerier eftersom
kärnan i verksamheten ligger i festmärkena. Ytterligare en svaghet som PimpaOvven måste ha
i åtanke är att det inte är enkelt att bryta kunders gamla vanor. Idag sker köp av till exempel
festmärken i samband med biljettförsäljning eller andra typer av uppgörelser mellan olika
parter. Det är också viktigt med en bra marknadsföring. Avsaknad av en tydlig
marknadsföring kan leda till att studenter inte ens känner till att det finns ytterligare en
marknadskanal i form av en webbapplikation.
3.3 Möjligheter
Det har sedan tidigare klargjorts att det finns en stark studentkultur i Sverige där
studentoveraller används och pryder dessa med tygmärken samt andra tillbehör. Det är en
möjlighet som kan utnyttjas till PimpaOvvens fördel. Sedan finns det inga större aktörer som
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är etablerade på den marknad som PimpaOvven vill etableras i. Den kan på sätt och vis
betraktas som en ny marknad där allt finns på en plats för att tillgodose studenten.
3.4 Hot
Då målgruppen är studenter kan priset inte höjas avsevärt mycket för tjänsten som
PimpaOvven erbjuder. Detta leder i sin tur till att vinstmarginalen inte kommer bli hög.
Ytterligare ett hot är att leverantörerna, till exempel festerierna, märker det övertag de har och
börjar kräva mer i form av pengar och liknande. Detta är dock inte sannolikt med tanke på att
PimpaOvven är till för att förenkla studenternas vardag och festerierna har då tillsammans
med verksamheten ett gemensamt mål.

4 Marknadsmål
Målet är att etableras på märkes- och overalltillbehörsmarknaden. Målkunderna är studenter,
och fokus ligger på lättillgänglighet och smidighet. Det finns ingen begränsning vad gäller
regionsegmentering, utan fokus ligger på att tillfredsställa hela marknaden i Sverige med start
i Linköping.

5 Marknadsstrategi
Vilka marknadsstrategier ska tillämpas för att uppnå marknadsmålen? Hur ska tillväxt i
marknaden säkerställas? Utgående från porters generiska strategier samt Ansoffs tillväxt ska
detta konkretiseras.
5.1 Porters generiska strategier
Enligt Porters generiska strategier kan ett företag få fördelar, vad gäller konkurrens, gentemot
andra företag på en viss marknad genom att applicera någon marknadsstrategi. Vilken
marknadsstrategi som ska appliceras utgår ifrån den strategiska fördel som verksamheten har
samt den strategiska målgruppen som verksamheten riktas mot och dessa strategier
åskådliggörs nedan: (Shaw. 2014)
• Låg kostnad + hela branschen: Kostnadsledarskap
• Låg kostnad + särskilt segment: Differentierad Kostnadsledarskap
• Differentiering + hela branschen: Differentiering
• Differentiering + särskilt segment: Differentierad fokusering
Då PimpaOvven fokuserar på en särskild målgrupp och inte har någon strategisk fördel
kostnadsmässigt bör marknadsstrategin utgå ifrån “Differentierad fokusering”. Detta innebär
att fokus bör ligga på differentiering, det vill säga skapa en fördel bland konkurrenterna och
erbjuda kunderna något som andra företag inom samma marknadssegment inte erbjuder. Detta
är då smidigheten samt lättillgängligheten av att använda PimpaOvvens tjänst.
5.2 Ansoffs tillväxtmatris
Ansoffs tillväxtmatris beskriver hur en viss strategi kan tillämpas för att växa inom en viss
marknad. Genom att först bestämma för huruvida det mesta ska få ut av ens nuvarande
marknad eller tjänst samtidigt som det bestäms för att antingen satsa på nya marknader eller
tjänster kan en verksamhet bestämma för vilken typ av strategi som ska tillämpas. (Stockdale.
2008) Dessa strategier åskådliggörs nedan:
•
•
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Ny marknad + ny tjänst: Diversifiering
Ny marknad + nuvarande tjänst: Marknadsutveckling

•
•

Nuvarande marknad + ny tjänst: Produktutveckling
Nuvarande marknad + nuvarande tjänst: Marknadspenetration

PimpaOvven ska ta etableras in på en marknad som tidigare inte agerats i samtidigt som det
erbjuds en ny tjänst i denna marknad. Den strategi som bäst tillämpar till PimpaOvvens
marknadsmål blir diversifiering enligt Ansoffs tillväxtmatris.

6 STP
Under detta kapitel ska en urvalsprocess ske där det först ska göras en kundsegmentering
utifrån vissa faktorer som identifierar olika typer av kundgrupper. Därefter ska en målgrupp
väljas, "targeting". Under "targeting" utvärderas de olika segmenten för att se vilka som är
attraktivast. Detta för att marknadsföringen ska kunna anpassas efter målgruppens beteende
och förutsättningar. Utifrån dessa punkter ska PimpaOvven slutligen positionerna sin tjänst
bland det segment som fokus ska ligga på. (Armstrong, Kotler & Parment. 2012)
6.1 Segmentering
Den första segmenteringen som görs baseras på demografiska faktorer. Dessa är ganska
tydliga då PimpaOvvens produkter är menade för studenter som äger studentoveraller. Det
gäller speciellt universitet där studentkulturen liknar kulturen på Linköpings universitet, vilket
diskuterades i tidigare kapitel. En geografisk segmentering kommer att göras och fokus
kommer att ligga på staden Linköping. Utifrån dessa faktorer kan två segment fås. Det ena
segmentet är studenter på Linköpings universitet. Det andra segmentet är studenter från alla
universitet är Sverige där det existerar en studentkultur med studentoveraller och dylikt.
6.2 Targeting
Det urval som nu görs baseras på segmenten som utformats under tidigare kapitel. Då det
egentligen bara finns två segment, som bara skiljs utifrån en geografisk faktor, blir det ganska
tydligt vem idealkunden är. Idealkunden är en student som äger en studentoverall. Initialt
kommer PimpaOvven fokusera på studenter vid Linköpings universitet då det redan finns en
etablerad studentkultur och ett beroende av att pryda sin overall. Även om tjänsten samt
produkten som erbjuds till studenterna kommer att vara densamma i hela Sverige görs detta
urval för att fokusera på ett mindre område och inte få en alltför stor spridning. Enligt tidigare
diskussioner krävs det att målkunden gör en fysisk ansträngning för att exempelvis få tag på
ett tygmärke. Dessutom saknas det för närvarande någon plattform där allt finns på ett och
samma ställe. PimpaOvven erbjuder lösningen till dessa problem och kan på grund av det
göra idealkunden nöjd.
6.3 Positionering
Positioneringen ska baseras på tjänsten som PimpaOvven erbjuder, det vill säga webbutiken.
Att kunna erbjuda tygmärken samt overallstillbehör på en gemensam plats är det som
differentierar PimpaOvven från andra konkurrenter. Därför ska fokus ligga på att betona
smidigheten med att använda tjänsten. Utöver smidighet krävs det också att tillit skapas och
detta är ytterligare en faktor som är viktig för positioneringen. Målgruppen är som sagt
studenter och det har tidigare diskuterats att ett av de större hoten som PimpaOvven kommer
att möte är att studenter dras till gamla vanor, det vill säga väljer att köpa tygmärken på
samma sätt som tidigare. Därför bör positioneringen lägga tyngd på smidigheten i
användandet av tjänsten samt tillit då dessa faktorer kombinerat kan bidra till att ”gamla
vanor” bryts.
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7 Marknadsmix
PimpaOvven erbjuder tygmärken samt overalltillbehör som prydnad till overaller som
används av studenter. Syftet är som sagt att öka bekvämligheten för slutkunden samt öka
marknaden för märkes- och overalltillbehörförsäljningen vid de olika universiteten i Sverige,
initialt vid Linköpings universitet. Detta ska möjliggöras med hjälp av olika leverantörer som
levererar produkter till PimpaOvven samt en webbapplikation som visar vilka produkter som
finns tillgängliga. Marknadsmixen ska beskrivas med hjälp av 7p-modellen för tjänster.
(Armstrong, Kotler & Parment. 2012)
7.1 Pris
PimpaOvven har en målgrupp med begränsad ekonomi. Detta är en faktor att ha i åtanke och
därför kan inte priset skiljas markant ifrån det tidigare försäljningspriset. Detta gäller speciellt
tygmärken då prisökningar kan lätt leda till att de "gamla vanorna" förändras och att kunderna
istället dras till direktförsäljning. Därför kommer tygmärkena säljas till samma pris som
tidigare. Andra produkter kommer det ligga en liten vinstmarginal på, men inte för stor då det
fortfarande är studenter som är målgruppen. Eventuella fraktkostnader tillkommer också.
7.2 Plats
Alla produkter som målgruppen kan tänkas köpa finns i webbapplikationen. Med det sagt kan
kunden bekvämt befinnas på en valfri plats och genomföra ett köp. Webbapplikationen
kommer även att fungera som en kommunikationskanal mellan kunden och PimpaOvven.
7.3 Påverkan
Marknadsföringen av PimpaOvven kommer till största del ske under "Nolle-p" vid
Linköpings universitet. Detta beror på att det varje år tillkommer nya studenter och dessa ska
direkt bilda en uppfattning om webbapplikationens existens och funktion. Detta kan göras via
mailutskick, flyers, och även genom personlig marknadsföring då det till exempel är lämpligt
att festerier eller representanter från PimpaOvven marknadsför tjänsten.
7.4 Produkt
Tjänsten som erbjuds är hemleverans av tygmärken samt andra overalltillbehör till
studentoverallen. Produkternas tillgänglighet visas i webbapplikationen som kunden går
igenom när denna genomför en beställning.
7.5 Personal
Den personal som behövs är de som hanterar marknadsföringen varje år, de som har koll på
koden för själva webbapplikationen och de som svarar på kundernas frågor. Den första typen
kommer vid enstaka tidfällen ha fysisk kontakt med kunden. Samtidigt ligger även händerna
på denna typ av personal av spridningen och marknadsföringen av tjänsten sker på ett
ordentligt sätt. Detta kräver personal som är kunnig inom det området. Den andra typen av
personal måste vara snabb vad gäller fixandet av buggar. En nyetablerad webbapplikation
kommer med står sannolikhet ha buggar till en början och det är därför viktigt att dessa snabbt
elimineras. Snabb respons är det som krävs av den tredje typen. Detta för att kunden snabbt
ska feedback på frågor som ställs. Då detta är den enda kommunikationskanalen för tillfället
krävs det att den ska fungera smidigt och effektivt och detta ställer krav på personalen.
7.6 Process
Den process som sker via webbapplikationen är bland annat navigering samt köpprocessen.
Syftet med navigeringen är att den ska vara lätt och smidig. Kunden ska enkelt kunna tas
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vidare till olika delflikar och dylikt utan att spendera för mycket tid. Navigeringen ska helt
enkelt vara intuitiv. Köpprocessen ska också vara lätt att följa. Den är uppdelad i steg så att
kunden alltid känner bekvämlighet med köpet. Det ska likt navigeringen vara intuitivt vad
gäller köpprocessen.
7.7 Fysiska bevis
Figur 1 visar varumärket som webbapplikationen ska förknippas med. På logotypen står det
"pimpaOvven" och detta är för att kunden enkelt ska förknippa logotypen med PimpaOvvens
funktionalitet det vill säga har en webbapplikation som erbjuder tygmärken och andra
tillbehör till studentoverallen. Orden som används matchar med målgruppen då dessa känns
mer "coola" och inne bland studenter.

Figur 1: Pimpaovvens logotyp
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Bilaga 3 – Prototyp

Figur 1, Första utkast av prototyp, startvy

Figur 2, Utvecklad startvy

Figur 3, Framtagning av hamburgermeny
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Figur 4, Utveckling av prototyp för hur produktsidan ska vara utformad
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Bilaga 4 – Användbarhetstester
Denna bilaga innehåller hur de tre användbarhetstest utformats och tillämpats för den
utvecklade webbapplikationen.

1 Användbarhetstest under implementationen
1.1 Mål
Målet med användbarhetstesten under utvecklingens gång är att med hjälp av praktiska test
utvärdera webbapplikationens funktioner samt att finna eventuella brister som skall förbättras.
1.2 Metod
Testerna utförs individuellt i en lugn miljö. Respektive test skall utföras på fem personer.
Testpersonerna kommer att erhålla uppgifter att utföra samt uppmanas att tänka högt för att ge
utvecklarna så mycket information som möjligt. Testerna skall utföras med en eller två
personer från projektgruppen som moderatorer, vars uppgift är att skriva ned samt observera
det testpersonen gör. Då testerna är avklarade öppnar moderatorerna för diskussion i syfte att
erhålla mer information från testpersonen.
1.3 Testpersoner
Studenter från Linköpings Universitet som är insatta i studentlivet och förstår märkeskulturen.
Majoriteten är studenter på Industriell ekonomi med teknisk inriktning datateknik.
1.4 Frågor projektgruppen önskar utvärdera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Är login/registreringsfunktionen tydlig och enkel att följa?
Hur är navigerbarheten på sidan, är det lätt att hitta det man söker?
Förstår användaren hur alla knappar fungerar?
Är det enkelt för användaren att förstå hur man ändrar sin profil?
Förstår användaren hur man byter lösenord?
Förstår användaren hur man kommer tillbaka till startsidan?
Kan användaren begripa hur man söker efter produkter?
Förstår användaren hur man lägger till och tar bort produkter ur varukorgen?
Kan användaren hitta FAQ, kontakta oss, partners och om oss?
Kan användaren hitta mer info om produkterna?

1.5 Uppgifter testpersonerna ombeds utföra
•
•
•
•
•
•
•
•
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Registrera dig som användare och logga in på hemsidan.
Sök på en kravall och lägg det märket i kundkorgen.
Du vill ha en gul dragkedja - lägg denna i kundkorgen.
Du kom på att du ville ha en röd dragkedja istället, ta bort den gula ur varukorgen och
lägg till den röda.
Du undrar även varför det inte finns gröna dragkedjor, kontakta oss om detta!
Gå tillbaka till startsidan.
Lägg till de mest populära produkterna i varukorgen.
Lägg även till en av de nyaste produkterna i varukorgen.

•
•
•
•

Vad finns det för informationen om UK 2016-märket?
Du är nu nöjd, avsluta allt med att köpa dina produkter.
Du kom på att ditt lösenord är för enkelt, byt detta.
Du har även flyttat från din adress, uppdatera till din nuvarande adress.

1.6 Utvärdering av testresultatet
Då de fem testerna är utförda går moderatorerna genom anteckningarna samt observerade
svårigheter för testpersonen. Frågor som skall besvaras av moderatorerna efter varje test är
följande:
•
•
•
•

Var det någon uppgift som upplevdes som svår för testpersonen?
Behövde moderatorn hjälpa testpersonen något?
Hur skall eventuella svåra moment lösas?
Utnyttjades alla funktioner korrekt, eller var det något som missades?

2 Slutgiltigt användbarhetstest
2.1 Mål
Målet med det slutgiltiga användbarhetstestet är att med hjälp av ett praktiskt test utvärdera
hur väl den utvecklade webbapplikationen uppfyller frågeställningen.
2.2 Metod
Testet skall utföras på fem personer individuellt i en lugn miljö. Testpersonerna kommer att
erhålla uppgifter att utföra samt uppmanas att tänka högt för att ge utvecklarna så mycket
information som möjligt. Testerna skall utföras med en eller två personer från projektgruppen
som moderatorer, vars uppgift är att skriva ned samt observera det testpersonen gör. Då
testerna är avklarade ombeds testpersonerna svara på SUS-enkät (se bilaga 5). Därefter öppnar
moderatorerna för diskussion i syfte att erhålla mer information från testpersonen.
2.3 Testpersoner
Studenter från Linköpings Universitet som är insatta i studentlivet och förstår märkeskulturen.
För att få ett opartiskt resultat kommer inga studenter mer inriktning datateknik att användas.
2.4 Frågor projektgruppen önskar utvärdera
•
•
•
•
•
•

Inger webbapplikationen ett säkert intryck?
Anses webbapplikationen navigerbar? Hittar användaren det den söker?
Har applikationen en tydlig handlingsrepertoar?
Ger applikationen tydlig feedback?
Hur är webbapplikationens aktörstydlighet?
Är applikationen ändringsbar?

2.5 Uppgifter testpersonerna ombeds utföra
•
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Klicka runt och bekanta dig med sidan

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registrera dig (med en riktig mailadress) som användare och logga in på hemsidan.
Du har precis flyttat så nu vill du uppdatera till din nya adress.
Du har gått på VSR och vill hitta detta märke.
Lägg till de 5 dyraste produkterna.
Spara endast dina två favoritprodukter och genomför köp.
Ta reda på leveranstiden av dina produkter.
Kontakta kundservice.
Gå tillbaks till startsidan.
Fyll i användbarhetstestenkäten.

2.6 Utvärdering av testresultatet
Efter de fem testerna är utförda går moderatorerna genom anteckningarna samt observerade
svårigheter för testpersonen. Frågor som skall besvaras av moderatorerna efter varje test är
följande:
•
•
•
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Var det någon uppgift som upplevdes som svår för testpersonen?
Behövde moderatorn hjälpa testpersonen något?
Utnyttjades alla funktioner korrekt, eller var det något som missades?
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Bilaga 5 – SUS-enkät
Resultatet från den SUS-enkät som följde det slutgiltiga användbarhetstestet var följande, med
svarsalternativen instämmer inte alls till vänster samt instämmer helt till höger:

Figur 1

Figur 2

Figur 3
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Figur 4

Figur 5

Figur 6

84

Figur 7

Figur 8

Figur 9
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Figur 10

De fyra frågor som följde SUS-enkäten med påståenden direkt rörande frågeställningen gav
följande resultat visat i figur 11-14.

Figur 11

Figur 12
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Figur 13

Figur 14
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Bilaga 6 – Säkerhetsrapporter
Säkerhetsrapport 1
ZAP Scanning Report
Summary of Alerts
Risk Level

Number of Alerts

High

0
4
4
0

Medium
Low
Informational

Alert Detail
Medium
(Medium)
Description

X-Frame-Options Header Not Set

URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method

http://127.0.0.1:5000/
GET
X-Frame-Options
http://127.0.0.1:5000/contact
GET
X-Frame-Options
http://127.0.0.1:5000/charge
POST
X-Frame-Options
http://127.0.0.1:5000/products?a_box=1&p_box=1
GET
X-Frame-Options
http://127.0.0.1:5000/register
POST
X-Frame-Options
http://127.0.0.1:5000/cart
GET
X-Frame-Options
http://127.0.0.1:5000/checkout
GET
X-Frame-Options
http://127.0.0.1:5000/login
GET
X-Frame-Options
http://127.0.0.1:5000/index
GET
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X-Frame-Options header is not included in the HTTP response to protect
against 'ClickJacking' attacks.

Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
Instances
Solution

Reference
CWE Id
WASC Id
Source ID

X-Frame-Options
http://127.0.0.1:5000/search?query
GET
X-Frame-Options
http://127.0.0.1:5000/forgotpassword
GET
X-Frame-Options
http://127.0.0.1:5000/products
GET
X-Frame-Options
http://127.0.0.1:5000/register
GET
X-Frame-Options
http://127.0.0.1:5000/login
POST
X-Frame-Options
14
Most modern Web browsers support the X-Frame-Options HTTP header.
Ensure it's set on all web pages returned by your site (if you expect the
page to be framed only by pages on your server (e.g. it's part of a
FRAMESET) then you'll want to use SAMEORIGIN, otherwise if you
never expect the page to be framed, you should use DENY. ALLOWFROM allows specific websites to frame the web page in supported web
browsers).
http://blogs.msdn.com/b/ieinternals/archive/2010/03/30/combatingclickjacking-with-x-frame-options.aspx
16
15
3

Medium (Medium)

Buffer Overflow

Description

Buffer overflow errors are characterized by the overwriting of
memory spaces of the background web process, which should
have never been modified intentionally or unintentionally.
Overwriting values of the IP (Instruction Pointer), BP (Base
Pointer) and other registers causes exceptions, segmentation
faults, and other process errors to occur. Usually these errors end
execution of the application in an unexpected way.

URL

http://127.0.0.1:5000/search?__debugger__=yes&cmd=resource
&f=debugger.js
GET
cmd
GET
http://127.0.0.1:5000/search?__debugger__=yes&cmd=hdaFNA

Method
Parameter
Attack
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ujokwpWGuvpyDXMCBIiCCoxTpatPvraVPWuPWgIlIxhiJprDJ
eScAAQydqoMjZffVMFOidbZXdifmjAMeWehemksWQuGlH
wqgKtrvvSdoKqghslIntyGmLQMLggOoBEaPJCjGJwdjFQKCO
vQfWRpogAupUpJuOkXJLsWiQBkQxstSwAgZktelgdqMhjjMy
MBhlCsmPsoKftdtOwGZEgjsxjefSWkvwyHfgKbJsLsAdkvjhbS
ugWRTFbtLgJQeGjFDaDLjMXTmGvqjuTRyTtqbfNPIXJgsCC
rdVEbwRKMRmDBOBDjZufdDxIJvVnJihrtIvTWrykCWcrsraS
vkwtcAxFcUXlVEJQgIOGUPqquPRPgXYBvkZChusyutKuxTu
CxKjDjLvajrYAjpGJBTeMLIcSXVNjiiGhwLYtLqBNMhCVjl
OfMmIGIJgHQyDYHvNaCyvmSaQlnJLuAvImRPfWGoHMQk
YpyrKIaqfxbxEdXwqydTNqvocEijKCGoBhrCNYJhpvvNBuiC
nVqfjQmoUrBjmELxHGepRUYuPGXqncnrtUkkwBhVMRkjaP
SVjfUZrpJOJgHKUOTiYNUuyWjrMNsDwpcUoUFxjEiKqkekq
ovpZKuLEQidDieLSQaJnJGcBDfOyZnpWGXJHHteiOTtOeUr
KSYDsgntufZMCYmcNdnmLRqlBHmSWqIsYGmrBEPfoMth
HBrxHUMFVcuYbLieUxjYQXrmtBhtZQbxXsfiAheotPuMqMq
WgdNHFFnguAOZxyjyimCimyvUrPiqLoFXTVLZCYesoHvqv
WOuvOHqIxoFYAPJcEkuxqyIPgbfRdMBVDknTNGpgiHluEk
WyPoNlalQHYjUvycplRZnvtmcsLxgeioOTGjHxHVJoqXKiaKs
vliYyAQIBMhQgLqZLlAPdMgtgBgLIsFhgudWgrWPvToeeXA
hEhGtOckJvrPFEfBcwqUyHHrSdCIecgbJjGQarPBOJZdDFMT
UnXXIMqhWwJkbTyNJWeByUFxhMibYiwTmUsODIPSnhWt
TKZsMmxVwTtSvUuoMGittOUIUvovUEOQiKJanxXQmrWft
LOoafpIeiTtJYOijDmZXfDsoAGocLgtlTUaaTDbJPZvgQGIpL
SbOCmwWFOVLmENcvhRuvsECmryUYnLfPJxlngkSnwoMXi
cqIVaGiZxWBBfvONRFofmgNdrYfciFEgRclClbCGBmMMmy
TOLtZJWIoeqRurMYIGvwmdRCYcbZycYtbDQsyGKNEyPek
KAAHOGfIOcpptLYgUfPOcadcKxAVZLbOtJHRNdbfMKXlk
NSfhimrWnqgaJrAjXfUBSawFxgAQeQfhgfWoybQSfhRThmg
DMITiQCqbNCEYCEtRRIwbSXlnZfjyQQyGKeQhpiQAHQxbr
ayhsoTwjaLgQFhibasGAxApncAFbvckDBwSdYWKwexDtmK
SiqmdJUbsmajOhFKhekUDorqRfDJlgVTLmqiBTFjKoFdTrIhM
aasFXgbyXEIdKYZIaYyBOEbEPHZyrfKEHLcvlvjFhWFfpCeR
dmCtxcptOOZOZTuApFrxpZZtDuyTEtaXncVPfhxlUQJLuXhR
XLDsHODFWqnPtUQuNtOQcGYwYJXtisVEGmynDnSTlxniw
klHZKWxRVFRpeKhIDZAaQymwtLjHoZesBYQKFBCQHuie
OHndGfTIdMRaesisAZevZMMxuksfIZcohbfpcXLeGcfrbbwH
MugYUAqIsIbIYeKCBEHqpxkABSgJOtvvtNskTvRcHULctBE
BnNtDNxYcTPBHvIiNblEWJUBljkuPEMuKJriSkVbUgbsWSF
jIHiRnofkthHmDWOSTpGGQBbCBDFFuemYEGtQlmTGMJk
CufdoFLFJEWFtIJVFpSpRSfZinYOUFsdlWZiqExOOJxUhUvl
KoJcTAPUZSfOxhyhZIoYHZVUsyuYRweHhirIWWgKDyIbyE
PbOggxiaKbeZpQIsSDyXwRknXTTxICGCeiJeagEiVbqDiNCQ
mXFgyslEdvcVZhyawfuHLiXZfrpxfOOkWFBsfNgygESpDXQ
JBIXQDfChmUpSwhpyKDfOxhqAXHaZINPFNDwese&f=debu
gger.js HTTP/1.1 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3;
WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0 Pragma: nocache Cache-Control: no-cache Content-Length: 0 Referer:
http://127.0.0.1:5000/search?a_box=1&p_box=1 Host:
127.0.0.1:5000
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URL
Method
Parameter
Attack
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http://127.0.0.1:5000/search?__debugger__=yes&cmd=resource
&f=debugger.js
GET
__debugger__
GET
http://127.0.0.1:5000/search?__debugger__=urSntpKnfMTkbZek
OmLRcUAagewIPTMhRBECAaJdUVsxuVbJMCWgusxcqWD
WBBVhMNeIkbSiimNsPLngQaacNreViUbbGANmTkhJpuSRp
oooBaeDeTQZOrosUFxxrEnDViuqixjNHyquDexVSUJrOoLlK
ZGRSpsSWlAuCkTJnbIfsnsgJuBqsMPlZRyNbZtKepHKkSvCB
cXyoGAPhEjpKcOQqpHfYsBFbmmUfWJMcBNNDdfxGhmrW
TivHJxXajyoWxRkKioMMxIZripyaFCNWVEtEtJRnHLGUedol
cwjCAyXpQFIBcwGWelMZJWgaMmDftxSuvTYyuuNJoRSdd
yDhCZHADDZjMGsXrOOPRWunFTFXjqDujoijAQlUwaUUG
FFDxRFtVbbWEGfSWWuQngQFtNiJkjoRoEiWMiCOEYCMY
RtfHsHiaHSvkYUYBWlWBgNaBKpZyEKCWyotoCYjTrODY
cxRIBKNUGJrgQtwrbgGHpiKxPvyQCmDqPKYyyhfvCIDbjC
NyipAbOhEoxsWALkNhvKgmXZSKMQEjDIGVDTpxBBIjfhP
blChldVAGZdoHUlrtZiWwTyBvfwvOwNOmEAATQVwQYfr
OkfafPSdNXvOBCUmWvtSpjlMQjxIMdKyFbhcJcpcRqWpJigI
fbHOIWTByqvlqSOCRlTJMhMFFGOFEcMvUXnOrLBsWKe
wfHYpRrgisogahiWQJdrkLjTrhAMahCQnpMCwnEFSEnnVrh
XwIFbuDHWJsuftNEqKPDibOHsZvsFZbcirowLkFtZtuJgRdiJT
kZKwOgEIccCsswTAPtahQhVQRtsFrjqJsmjRCHHavJIFEsFEF
DwBkEmNfvEKoDqwkmlmovXEfUXxrhWLKOnSlRBgQfsRI
UpBFmCkSSqwXwrLftyZmgQhxctNgyKnOQfNDdIiIQfruIlSL
MCjMTlLgxbGkFUqOdbpmkhHAqSfmwYBLtwjmYtSpxrLqxv
ZqWtSKmUgufKSNpHeICEiKHIcgxZWIkUfPFjRWZaKHWstp
CicsdjeTeGwUIByrkHTUATbwIedWynLvApLWcOnsRAcSaIL
vjfeMXobBgErqnVGUpJvoMsLdYTDOyWGMVvFLVYtZutRF
TmOvWHDfpPPsMvEpmXADEAKlyYKlZtIglDFcwcyHQhJM
xihReFrNlBSMkvffOXlCFPKSAjhCtaSRYMoGprJOcuLQqBSs
kOlVJSBNmwllePoGkUFZvDaVnNKroHLYZNNJcQnpvfpTLp
ikLVNXgBPGedrTCnqnufrIIgQZAZETnGxNnqSMpNZTCbjTd
LdWDDDHEbRLSPQQagUsrwZOocndySsyrpxBsquOLCoaIMn
YlGIIvodYwonUYhWeBJqaLqCPJhaujnIOAcDvNhDHUeUDV
CxBTUpmAEIfenVBBrZGwSXdHYqsglGkumVENQEECtpJiss
JnnJFDkLENFVAdJJrxhJndeydjtWNrGTPNjsSAQSlfKYPVIlS
ARCLPPNSSnoFJAiyjYFXXuPNmNTDgmiXNfIWTRQoBykvj
boKfqpLeZrlLKQOFPFrmShYQFZUAgDMbfBxaNHERsRxbG
NeotNrckaEQQRZncTqfdvjWMYsEBkXmADxbSsqUJkFQSR
XGZxjLYqDneRsiqipuRhImFKjWeUcyhylASOtnGJqbXukVrdn
lLItWQDOXYOQllrsiYNIUCxMbpfUMowaoaQXOaSMCGUq
SMJUUhTxWHfeelXGJceYGbgtnxZWduLhsBXMfkZIVHAjb
WmKgXIhaCOOhktqdSeetVLmBasIHdIWwdKfdbiYCDnOVkT
bGyayJTbxPtEJsKOXuAaisWgJmBvnjZUKBRrNVMpSfuKnEp
ppZqhyPDXofCtpcXEVvRErAiscQIlrvFXmdyvXgKZmcjbngb
DYDhfGIcmQLahebbWJUuhGseTUNyhsXipvhZjDeEDefslHwt
FnbEyeCQVdawUbEnPdNHPaTrQcKVIbpaIHfyqeCILoAFNGr

Instances
Solution

Other information

ukCXHskoaqHZTQjGumVJLmGHUtGbelwRbVINkgpiWkXuU
FuYONleQUCoLuFgecDluqONhROeEnoiYIfYuiCsnBAFIBLT
qdwBknNvO&cmd=resource&f=debugger.js HTTP/1.1 UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:39.0)
Gecko/20100101 Firefox/39.0 Pragma: no-cache Cache-Control:
no-cache Content-Length: 0 Referer:
http://127.0.0.1:5000/search?a_box=1&p_box=1 Host:
127.0.0.1:5000
2
Rewrite the background program using proper return length
checking. This will require a recompile of the background
executable.
Potential Buffer Overflow. The script closed the connection and
threw a 500 Internal Server Error

Reference
CWE Id
WASC Id
Source ID

https://www.owasp.org/index.php/Buffer_overflow_attack
120
7
1

Medium (Medium)

Format String Error

Description

A Format String error occurs when the submitted data of an input
string is evaluated as a command by the application.

URL

http://127.0.0.1:5000/search?__debugger__=ZAP%25n%25s%25
n%25s%25n%25s%25n%25s%25n%25s%25n%25s%25n%25s
%25n%25s%25n%25s%25n%25s%25n%25s%25n%25s%25n%
25s%25n%25s%25n%25s%25n%25s%25n%25s%25n%25s%25
n%25s%25n%25s%0A&cmd=resource&f=debugger.js
GET
__debugger__
ZAP%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n
%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n
%s
http://127.0.0.1:5000/search?__debugger__=yes&cmd=ZAP%25
n%25s%25n%25s%25n%25s%25n%25s%25n%25s%25n%25s
%25n%25s%25n%25s%25n%25s%25n%25s%25n%25s%25n%
25s%25n%25s%25n%25s%25n%25s%25n%25s%25n%25s%25
n%25s%25n%25s%25n%25s%0A&f=debugger.js
GET
cmd
ZAP%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n
%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n
%s
2

Method
Parameter
Attack

URL

Method
Parameter
Attack

Instances

93

Solution

Other information

Rewrite the background program using proper deletion of bad
character strings. This will require a recompile of the background
executable.
Potential Format String Error. The script closed the connection
on a /%s

Reference
CWE Id
WASC Id
Source ID

https://www.owasp.org/index.php/Format_string_attack
134
6
1

Medium (Medium)

Application Error Disclosure

Description

This page contains an error/warning message that may disclose
sensitive information like the location of the file that produced
the unhandled exception. This information can be used to launch
further attacks against the web application. The alert could be a
false positive if the error message is found inside a
documentation page.

URL
Method
Evidence
URL

http://127.0.0.1:5000/search?a_box=1&p_box=1
GET
HTTP/1.0 500 INTERNAL SERVER ERROR
http://127.0.0.1:5000/search?a_box=1&btn=Confirm+Pin&p_bo
x=1&pin=ZAP
GET
HTTP/1.0 500 INTERNAL SERVER ERROR
2
Review the source code of this page. Implement custom error
pages. Consider implementing a mechanism to provide a unique
error reference/identifier to the client (browser) while logging the
details on the server side and not exposing them to the user.

Method
Evidence
Instances
Solution

Reference
CWE Id
WASC Id
Source ID

200
13
3

Low (Medium)

Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion

Description

The page includes one or more script files from a third-party
domain.

URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method

http://127.0.0.1:5000/register
POST
https://js.stripe.com/v3/
<script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>
http://127.0.0.1:5000/
GET
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Parameter
Evidence

URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence

URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
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http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min
.js" type="text/javascript"></script>
http://127.0.0.1:5000/register
POST
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/products?a_box=1&p_box=1
GET
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/register
GET
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/login
POST
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.mi
n.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/products
GET
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/cart
GET
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/
GET
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/cart
GET
https://js.stripe.com/v3/
<script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>
http://127.0.0.1:5000/products?a_box=1&p_box=1
GET
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js

Evidence

URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence

URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence

URL
Method
Parameter
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<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min
.js" type="text/javascript"></script>
http://127.0.0.1:5000/
GET
https://js.stripe.com/v3/
<script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>
http://127.0.0.1:5000/register
GET
https://js.stripe.com/v3/
<script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>
http://127.0.0.1:5000/contact
GET
https://js.stripe.com/v3/
<script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>
http://127.0.0.1:5000/forgotpassword
GET
https://js.stripe.com/v3/
<script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>
http://127.0.0.1:5000/products
GET
https://js.stripe.com/v3/
<script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>
http://127.0.0.1:5000/products
GET
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min
.js" type="text/javascript"></script>
http://127.0.0.1:5000/contact
GET
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/forgotpassword
GET
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.mi
n.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/search?query
GET
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js

Evidence

Instances
Solution

Reference
CWE Id
WASC Id
Source ID

<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min
.js" type="text/javascript"></script>
44
Ensure JavaScript source files are loaded from only trusted
sources, and the sources can't be controlled by end users of the
application.
829
15
3

Low
X-Content-Type-Options Header Missing
(Medium)
Description The Anti-MIME-Sniffing header X-Content-Type-Options was not set to
'nosniff'. This allows older versions of Internet Explorer and Chrome to perform
MIME-sniffing on the response body, potentially causing the response body to
be interpreted and displayed as a content type other than the declared content
type. Current (early 2014) and legacy versions of Firefox will use the declared
content type (if one is set), rather than performing MIME-sniffing.
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
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http://127.0.0.1:5000/forgotpassword
GET
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/products
GET
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/static/sorting.css
GET
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/cart
GET
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/login
POST
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/login
GET
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/search?__debugger__=yes&cmd=resource&f=style.css
GET
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/products?a_box=1&p_box=1
GET

Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
Instances
Solution
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X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/search?__debugger__=yes&cmd=resource&f=jquery.js
GET
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/
GET
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/static/style.css
GET
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/static/bootstrap-rating.css
GET
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/static/bootstrap-rating.js
GET
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/search?__debugger__=yes&cmd=resource&f=debugger.js
GET
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/contact
GET
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/charge
POST
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/static/script.js
GET
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/register
POST
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/index
GET
X-Content-Type-Options
http://127.0.0.1:5000/static/loading.css
GET
X-Content-Type-Options
24
Ensure that the application/web server sets the Content-Type header
appropriately, and that it sets the X-Content-Type-Options header to 'nosniff'
for all web pages.

If possible, ensure that the end user uses a standards-compliant and modern web
browser that does not perform MIME-sniffing at all, or that can be directed by
the web application/web server to not perform MIME-sniffing.
Other
This issue still applies to error type pages (401, 403, 500, etc) as those pages
information are often still affected by injection issues, in which case there is still concern for
browsers sniffing pages away from their actual content type.
At "High" threshold this scanner will not alert on client or server error
responses.
Reference
CWE Id
WASC Id
Source ID

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ie/gg622941%28v=vs.85%29.aspx
https://www.owasp.org/index.php/List_of_useful_HTTP_headers
16
15
3

Low (Medium)

Password Autocomplete in Browser

Description

The AUTOCOMPLETE attribute is not disabled on an HTML
FORM/INPUT element containing password type input. Passwords may
be stored in browsers and retrieved.

URL
Method
Parameter
Evidence

http://127.0.0.1:5000/register
POST
inputConfirm
<input class="form-control" type="password" name="confirm"
id="inputConfirm" aria-describedby="inputConfirm" placeholder="Fyll i
ditt lösenord igen">
http://127.0.0.1:5000/login
POST
inputPassword
<input class="form-control" type="password" name="password"
id="inputPassword" aria-describedby="inputPassword" placeholder="Fyll
i ditt lösenord">
http://127.0.0.1:5000/register
GET
inputConfirm
<input class="form-control" type="password" name="confirm"
id="inputConfirm" aria-describedby="inputConfirm" placeholder="Fyll i
ditt lösenord igen">
http://127.0.0.1:5000/login
GET
inputPassword
<input class="form-control" type="password" name="password"
id="inputPassword" aria-describedby="inputPassword" placeholder="Fyll
i ditt lösenord">
http://127.0.0.1:5000/register
POST

URL
Method
Parameter
Evidence

URL
Method
Parameter
Evidence

URL
Method
Parameter
Evidence

URL
Method
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Parameter
Evidence

URL
Method
Parameter
Evidence

Instances
Solution
Reference
CWE Id
WASC Id
Source ID

inputPassword
<input class="form-control" type="password" name="password"
id="inputPassword" aria-describedby="inputPassword" placeholder="Fyll
i ditt lösenord">
http://127.0.0.1:5000/register
GET
inputPassword
<input class="form-control" type="password" name="password"
id="inputPassword" aria-describedby="inputPassword" placeholder="Fyll
i ditt lösenord">
6
Turn off the AUTOCOMPLETE attribute in forms or individual input
elements containing password inputs by using AUTOCOMPLETE='OFF'.
http://www.w3schools.com/tags/att_input_autocomplete.asp
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533486%28v=vs.85%29.aspx
525
15
3

Low (Medium)

Web Browser XSS Protection Not Enabled

Description

Web Browser XSS Protection is not enabled, or is disabled by
the configuration of the 'X-XSS-Protection' HTTP response
header on the web server

URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter

http://127.0.0.1:5000/checkout
GET
X-XSS-Protection
http://127.0.0.1:5000/contact
GET
X-XSS-Protection
http://127.0.0.1:5000/robots.txt
GET
X-XSS-Protection
http://127.0.0.1:5000/index
GET
X-XSS-Protection
http://127.0.0.1:5000/search?a_box=1&p_box=1
GET
X-XSS-Protection
X-XSS-Protection: 0
http://127.0.0.1:5000/?__debugger__=yes&cmd=paste
POST
X-XSS-Protection
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URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
URL
Method
Parameter
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http://127.0.0.1:5000/sitemap.xml
GET
X-XSS-Protection
http://127.0.0.1:5000/search?query
GET
X-XSS-Protection
http://127.0.0.1:5000/products
GET
X-XSS-Protection
http://127.0.0.1:5000/register
POST
X-XSS-Protection
http://127.0.0.1:5000/search?a_box=1&btn=Confirm+Pin&p_bo
x=1&pin=ZAP
GET
X-XSS-Protection
X-XSS-Protection: 0
http://127.0.0.1:5000/cart
GET
X-XSS-Protection
http://127.0.0.1:5000/register
GET
X-XSS-Protection
http://127.0.0.1:5000/
GET
X-XSS-Protection
http://127.0.0.1:5000/login
GET
X-XSS-Protection
http://127.0.0.1:5000/contact
POST
X-XSS-Protection
http://127.0.0.1:5000/login
POST
X-XSS-Protection
http://127.0.0.1:5000/forgotpassword
GET
X-XSS-Protection
http://127.0.0.1:5000/charge
POST
X-XSS-Protection

URL
Method
Parameter
Instances
Solution

http://127.0.0.1:5000/products?a_box=1&p_box=1
GET
X-XSS-Protection
20
Ensure that the web browser's XSS filter is enabled, by setting
the X-XSS-Protection HTTP response header to '1'.
The X-XSS-Protection HTTP response header allows the web
server to enable or disable the web browser's XSS protection
mechanism. The following values would attempt to enable it:
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-XSS-Protection: 1; report=http://www.example.com/xss
The following values would disable it:
X-XSS-Protection: 0
The X-XSS-Protection HTTP response header is currently
supported on Internet Explorer, Chrome and Safari (WebKit).
Note that this alert is only raised if the response body could
potentially contain an XSS payload (with a text-based content
type, with a non-zero length).

Other information

Reference

https://www.owasp.org/index.php/XSS_(Cross_Site_Scripting)_
Prevention_Cheat_Sheet
https://blog.veracode.com/2014/03/guidelines-for-settingsecurity-headers/
933
14
3

CWE Id
WASC Id
Source ID

Slutgiltig säkerhetsrapport
ZAP Scanning Report
Summary of Alerts
Risk Level

Number of Alerts

High

Informational

0
0
1
0

Alert Detail
Low (Medium)

Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion

Description

The page includes one or more script files from a third-party domain.

URL
Method
Parameter
Evidence
URL

http://127.0.0.1:5000/forgotpassword
GET
https://js.stripe.com/v3/
<script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>
http://127.0.0.1:5000/search?a_box=1&p_box=1

Medium
Low
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Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
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GET
https://js.stripe.com/v3/
<script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>
http://127.0.0.1:5000/products
GET
https://js.stripe.com/v3/
<script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>
http://127.0.0.1:5000/register
POST
https://js.stripe.com/v3/
<script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>
http://127.0.0.1:5000/contact
GET
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/login
POST
https://js.stripe.com/v3/
<script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>
http://127.0.0.1:5000/register
POST
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/products?a_box=1&p_box=1
GET
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/login
GET
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/search?a_box=1&p_box=1
GET
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/register
GET
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000
GET

Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
URL
Method
Parameter
Evidence
Instances
Solution
Reference
CWE Id
WASC Id
Source ID
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https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/login
GET
https://js.stripe.com/v3/
<script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>
http://127.0.0.1:5000/products
GET
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/search?query
GET
https://js.stripe.com/v3/
<script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>
http://127.0.0.1:5000/cart
GET
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/login
POST
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/
GET
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/index
GET
https://checkout.stripe.com/checkout.js
<script src="https://checkout.stripe.com/checkout.js"></script>
http://127.0.0.1:5000/cart
GET
https://js.stripe.com/v3/
<script src="https://js.stripe.com/v3/"></script>
28
Ensure JavaScript source files are loaded from only trusted sources, and
the sources can't be controlled by end users of the application.
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Bilaga 7 - Enkätundersökning

Figur 1, Avsnitt 1

Figur 2, Avsnitt 2
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Figur 3, Avsnitt 3

Figur 4, Avsnitt 4
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Figur 5, Avsnitt 5
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