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Sammanfattning 
Detta dokument tar upp hur ett avancerat webbshopssystem 
kan utvecklas. Jag har dels granskat den teoretiska aspekten, 
dels utvecklat ett webbshopssystem från grunden, vilket har 
gjorts utbyggbart genom att det består av en grundstomme 
och tilläggsmoduler. Funktioner som är icke önskvärda i en 
viss webbshop men användbara i en annan ska därmed kunna 
läggas till vid behov, utan kunskap om programmering. 
 
Det finns lite dokumentation om webbshopssystem. En 
tänkbar anledning är att många av de avancerade webbshopar 
som finns i dagsläget antingen har utvecklats internt av 
samma företag som driver dem eller externt av andra 
vinstdrivande företag, varför de av konkurrensskäl inte har 
intresse av att dela med sig av sina kunskaper. Dock finns det 
många praktiska exempel i form av redan existerande 
webbshopar. Jag har därför analyserat ett flertal webbshopar 
grundligt för att försöka avgöra hur de är designade, vilka 
funktioner de innehåller och hur dessa kan underlätta vid 
konkurrens med andra webbshopar. 
 
I rapporten diskuteras även hur webbshopssystemets 
datamodell kan representeras som relationer, med fokus på 
relationsdatabashanteraren MySQL. Detta görs för att visa 
hur valet av datamodell och fysisk modell kan påverka 
systemets utformning, samt vilka möjliga problem eller 
fallgropar som kan uppstå till följd av detta val. 
 
Rapporten diskuterar även säkerhets- och sekretessfrågor. Då 
det är viktigt att identifiera och förebygga säkerhetsbrister i 
öppna system som webbshopar diskuteras bland annat 
hantering av personuppgifter och metoder för att kryptera och 
hantera lösenord. 
 
Avslutningsvis följer en beskrivning av arbetet med det 
webbshopssystem som jag har utvecklat för att visa hur teorin 
kan tillämpas i praktiken, och hur man gradvis kan gå från ett 
enklare till ett mer komplext webbshopssystem. 
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Förord 
E-handel är ett ständigt växande område. Allt fler företag 
säljer sina varor via Internet och under de senaste åren har 
användningen av webbshopar även börjat sprida sig till 
privatpersoner. Men samtidigt finns det väldigt lite allmänt 
tillgänglig dokumentation om vad ett webbshopssystem kan 
eller bör innehålla. Hur ska det vara designat? Vilka olika 
funktioner bör ingå? Vad är riskerna med dem? Hur ska 
systemets data hanteras? 
För att få en bild av problematiken kring dessa frågor har jag 
under hösten 2007 studerat redan existerande webbshopar 
respektive webbshopslösningar och teknik som används för 
att utveckla dessa. För att få praktisk erfarenhet har jag 
parallellt med detta även utvecklat ett webbshopssystem från 
grunden, vilket företaget Marknadskontakt i Tranås ska 
kunna använda för sin verksamhet. De är en av Sveriges 
ledande distributörer av seriepublikationer till bokhandlar och 
butiker och eftersom deras kunder är utspridda geografiskt är 
det en fördel om dessa kan nås via Internet. 
Samtidigt ska systemet utan modifikationer kunna fungera 
lika bra för webbshopar som säljer andra produkter till en helt 
annan kundkrets. Parallellt med sin ordinarie verksamhet 
bedriver Marknadskontakt försäljning av plastprodukter, 
såsom plastfickor och vinylfodral till privatpersoner. Det 
webbshopssystem som utvecklas ska därför kunna användas 
även till detta, för att säkerställa att systemet är generellt. 
 
Tack 
Tack till Anders Ögren, Lena Strömbäck och Joakim 
Berggren, vilka har gjort detta examensarbete möjligt att 
genomföra.
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1. Inledning 
Följande kapitel beskriver examensarbetets bakgrund, syfte, 
upplägg, problemställning och tidsplan. 
 

1.1. Bakgrund 
Under utbildningens gång har jag haft mycket kontakt med 
företaget Marknadskontakt i Tranås, en av Sveriges ledande 
distributörer av seriealbum och -tidningar till bokhandlar och 
butiker. De har över 30 års erfarenhet av denna verksamhet 
och bedriver även en del mindre projekt, såsom försäljning av 
plastfickor till serier och vinylskivor på www.plastfickor.se. 
Denna sida är tänkt som en enklare, tillfällig lösning, men då 
deras personal inte har erfarenhet av programmering och 
webbdesign kan de inte vidareutveckla den eller skapa ett 
nytt system för sin ordinarie verksamhet. Därför fick jag en 
förfrågan om jag kunde utveckla ett nytt, mer avancerat 
webbshopssystem, där både plastfickor och serier kan säljas. 
Eftersom jag skulle få relativt fria händer och samtidigt 
tyckte att detta på ett relevant sätt anknöt till det jag har lärt 
mig under utbildningens gång accepterade jag detta. 
 

1.2. Syfte 
Med detta examensarbete avser jag studera och dokumentera 
hur webbshopar kan utformas och utvecklas. Jag kommer 
även att skapa ett anpassningsbart webbshopssystem med 
denna kunskap som grund, för att testa hur väl teorierna kring 
webbshopsutveckling fungerar i praktiken. 
Rapporten är främst datavetenskaplig, men driften av 
webbshopar, och därmed även utformningen av de system 
som webbshoparna använder, kräver inte enbart att allting 
fungerar rent tekniskt. Även andra ämnesområden såsom 
juridik, webbdesign, datasäkerhet med mera måste tas hänsyn 
till när man utvecklar ett system som ska kunna användas till 
e-handel, varför dessa hela tiden finns med i bakgrunden och 
i vissa kapitel får en mer framträdande roll. 
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1.3. Problemformulering 
Ett problem med utveckling av webbshopar är att det finns 
väldigt lite allmänt tillgänglig dokumentation om hur ett 
webbshopssystem ska designas och vad det kan eller bör 
innehålla. Anledningen till att dessa frågor sällan diskuteras 
är förmodligen att majoriteten av alla webbshopar utvecklas i 
kommersiellt syfte snarare än i vetenskapligt syfte1. De 
designas antingen internt av samma företag som driver dem 
eller externt av andra vinstdrivande företag, vilka inte har 
något intresse av att dela med sig av sina kunskaper. Denna 
rapport ska därför ta upp några av de viktigaste frågorna 
kring utveckling av webbshopssystem: 
 
● Vilka tänkbara funktioner kan en webbshop innehålla? 
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med dessa samt 
hur kan de implementeras? 
 
● Hur ska webbshopens datamodell se ut? Hur påverkar 
denna utformningen av systemet, samt hur ska man 
optimera läsning och skrivning av data utifrån denna? 
 
● Hur bör ett öppet system såsom en webbshop utformas 
och implementeras för att det ska bli så säkert som 
möjligt? Vilka mer generella säkerhetsproblem kan tänkas 
föreligga och hur kan dessa förebyggas? 
 
● Hur kan ett system vara tillräckligt generellt för att 
kunna användas i många olika syften utan att samtidigt bli 
onödigt komplicerat? Hur kan det göras utökningsbart om 
ytterligare funktionalitet krävs? 

 
Rapporten är indelad i separata kapitel som behandlar dessa 
problemställningar. Dessa kan läsas var för sig, men frågorna 
är i högsta grad sammanlänkade. Även om funktionsanalysen 
fyller ett mer tekniskt syfte än ett vetenskapligt är den en 
nödvändighet för att analysen av datahantering ska kunna 

                                     
1 Egen observation vid analys av webbshopar och webbshopssystem under 
examensarbetets gång 
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genomföras, då datamodellen och datahanteringen studeras 
utifrån webbshopens funktionalitet. Vilka problem relaterade 
till datahantering och -strukturering som tas upp och hur 
dessa ska behandlas beror till stor del på vilka funktioner som 
ska implementeras och hur dessa är utformade. 
Analysen av säkerhet och sekretess beror i sin tur dels på 
vilka funktioner som ska ingå i webbshopen, dels på hur data 
hanteras, eftersom en stor del av alla tänkbara säkerhetsfrågor 
är implementationsberoende. 
Avslutningsvis måste man ha en klar bild av såval möjliga 
funktioner som datahantering om man ska utveckla ett mer 
generellt system. Att det görs anpassningsbart innebär även 
ett nytt riskmoment, då man även måste tänka på möjliga 
säkerhetsrisker i samband med att administratören anpassar 
systemet (vilket kanske inte alltid görs på det sätt som den 
person som har utvecklat systemet har tänkt sig) eller att nya, 
oförutsedda risker uppstår när nya delar läggs till. 
  
För att sammanfatta problemställningen blir därför den 
vetenskapliga tyngdpunkten i examensarbetet hur systemets 
datamodell kan definieras som relationer och hur valet av 
relationsdatabashanterare samt metoder för datahantering kan 
påverka utformningen av systemet. Med detta som grund tas 
säkerhet kring öppna webbsystem i allmänhet och 
webbshopar i synnerhet, samt utvecklingsprocessen för en 
webbshop, upp. Även funktionsanalysen är viktig ur ett 
vetenskapligt perspektiv, då den är en förutsättning för att 
definiera och diskutera övriga problemställningar. 
Webbshopssystemet som jag parallellt med detta utvecklar 
testar hur möjliga lösningar på teoretiska problem kan 
tillämpas i praktiken. 
 

1.4. Direktiv och begränsningar 
Jag har fått relativt fria händer från företaget. Deras krav är 
att jag utvecklar ett avancerat webbshopssystem som de kan 
använda till att sälja såväl plastfickor som serier, och där det 
administrativa arbetet (ändring av varor, orderhantering 
m.m.) enkelt kan hanteras av personer utan kunskaper om 
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programmering och webbdesign, då företaget saknar personal 
med ingenjörsutbildning. 
 
Det har även varit ett önskemål från företagets sida att jag i 
första hand skulle använda tekniker och program som är så 
billiga som möjligt. Dessutom kommer jag kanske inte att 
vara involverad i driften av webbshopen i framtiden, varför 
det har varit en fördel att använda språk och programvara 
som är vedertagna och väl dokumenterade. Då det finns 
många sådana alternativ och inga exakta önskemål fanns föll 
valet på de som jag har mest erfarenhet av - PHP, HTML och 
JavaScript vid utvecklingen av systemet, samt MySQL för 
hantering av data. 

 

1.5. Examensarbetets målsättning 
Målsättningen med den teoretiska delen av examensarbetet är 
att analysera och diskutera tänkbara säkerhetsproblem samt 
diskutera och jämföra olika metoder för hantering av data. 
Funktionsanalysen, vars syfte är att generalisera definitionen 
av vad en webbshop är, sammanfattas i rapporten men finns 
även i sin helhet i ett separat dokument, för den som vill få en 
inblick i vad en webbshop verkligen är. 
 
Målsättningen med den praktiska delen av examensarbetet är 
att webbshopen uppfyller de krav som Marknadskontakt har, 
samt att arbetet resulterar i ett generellt och lättanvänt 
webbshopssystem som företaget är nöjt med. 
 

1.6. Rapportens struktur och läsanvisningar 
Kapitlen 2.Analys av funktioner i webbshopar, 4.Analys av 
datahantering i ett webbshopssystem, 5.Funktionsspecifika 
säkerhetsfrågor vid utvecklingen av ett webbshopssystem, 
6.Sekretess och Layout och 7.Utveckling av ett generellt 
webbshopssystem ska kunna läsas var för sig. Dock kan det 
vara en fördel om man läser dem i samma ordning som de 
förekommer i rapporten för att få en bättre helhetsbild, då 
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flera av kapitlen, som jag nämnde i problemformuleringen, 
tar upp problemställningar som studeras utifrån analyser och 
problemställningar i tidigare kapitel. 
 
Resultatet av funktionsanalysen presenteras i ett externt 
dokument2. Kapitlet 2.Analys av funktioner i webbshopar 
beskriver hur funktionsanalysen har utförts samt ska tydas 
och Appendix A innehåller en sammanfattning av 
funktionsanalysens resultat, varför det är en fördel om även 
den fullständiga funktionsanalysen läses i anknytning till 
kapitlet som berör webbshopars funktionalitet.  
 
Rapporten vänder sig främst till tekniskt kunniga läsare med 
viss erfarenhet av programmering eller webbutveckling, men 
majoriteten av innehållet bör även kunna förstås av andra 
personer som är intresserade av ämnet. 
 
Det webbshopssystem som jag har utvecklat kan laddas ner3 
då det är enklare om man ser resultatet av examensarbetet i 
praktiken än om man enbart läser om det i rapporten. Det ska 
kunna användas på datorer eller webbservrar som har tillgång 
till en MySQL-databas (MySQL 5.0 eller högre 
rekommenderas då tabeller måste ha stöd för attribut 
innehållande mer än 256 tecken) samt PHP5 eller högre. Steg 
för steg-installationsanvisningar finns i filen install.php och 
bör kunna följas av en person med grundläggande teknisk 
kunskap. 

 

1.7. Examensarbetets upplägg och tidsplan 
Jag delade upp tidsåtgången för examensarbetet i hela veckor 
då det var svårt att bedöma på förhand hur lång tid olika 
moment skulle ta. Projektets tidsplan såg ut enligt följande 
(veckonumreringen står för vecka efter arbetets påbörjande): 
 

                                     
2 Denna tilläggsrapport finns tillgänglig via 
http://www.anderserier.se/files/exjobb_funktionsanalys.pdf 
3 Systemet finns tillgängligt via http://www.andersserier.se/files/ 
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Påbörjande av examensarbete samt planeringsrapport 
(vecka 1) 
Under den inledande veckan författades planeringsrapporten, 
samtidigt som jag började söka efter lämplig litteratur att 
använda vid litteraturstudien och under projektets gång. 
 
Litteraturstudie (vecka 2-3) 
Jag studerade främst den del av litteraturen som handlade om 
databaser och XML under denna period, men läste även på 
om PHP, JavaScript och XHTML så att jag skulle vara väl 
förberedd inför implementeringen. 
 
Analys av funktioner i webbshopar (vecka 4-5) 
Under dessa veckor analyserade jag ett flertal webbshopar 
och webbshopslösningar samt sammanställde det dokument 
som ligger till grund för funktionsanalysen. Detta dokument 
listade och beskrev olika webbshopsfunktioner, med exempel 
samt idéer om hur de kunde implementeras och användes för 
att bedöma om de funktioner som företaget efterfrågade var 
tekniskt och tidsmässigt genomförbara. 
 
Diskussion med företaget om vilka funktioner som skulle 
implementeras (vecka 6) 
Efter att ha analyserat webbshopar under föregående veckor 
och lämnat den rapport som detta resulterade i till 
handledaren diskuterade vi vilka krav som ställdes på det 
webbshopssystem som företaget efterfrågade – hur det skulle 
vara strukturerat, vad det skulle innehålla, vilka speciella 
önskemål företaget hade, m.m. I samband med detta 
författade jag även en kravspecifikation, vilken ligger till 
grund för den kravbeskrivning som tas upp i kapitlet 
7.Utveckling av ett generellt webbshopssystem. 
 
Implementering av en grundläggande webbshop (vecka 7) 
Eftersom de flesta webbshopar har en snarlik design i 
grunden (en sortimentslista, varukorg, kassa m.m.) och det är 
oerhört viktigt att just dessa delar fungerar felfritt, så 
användes denna vecka till att utforma och testa en väldigt 
grundläggande webbshop där alla enklare funktioner fanns 
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med och fungerade som de ska, samt en fungerande 
grundlayout för webbshopssystemet. 
 
Implementering av avancerade funktioner (vecka 8-9) 
När den grundläggande webbshopen var färdigställd 
implementerade jag även samtliga mer avancerade funktioner 
som företagets webbshop skulle innehålla enligt 
kravspecifikationen, samt vissa andra funktioner som var 
nödvändiga för ett generellt webbshopssystem. 
 
Implementering av olika tillvägagångssätt, praktisk 
användning av litteraturstudien (vecka 10-11) 
Vid den grundläggande implementeringen under tidigare 
veckor använde jag MySQL, eftersom det är den typen av 
databaser som jag var mest bekant med. Under detta moment 
jämförde jag även hur XML kunde användas för att hantera 
och lagra data. Detta inkluderades dock inte i slutrapporten. 
 
Förbättringar och efterarbete (vecka 12-13) 
I början av detta moment skulle jag, om allt har gått som 
planerat, ha ett webbshopssystem som fungerade rent 
tekniskt. Under detta moment genomförde jag olika feltester, 
samt diverse kontroller av och diskussioner om säkerhet och 
sekretess (t.ex. hantering av kunduppgifter, lösenord m.m.). 
Även detta tas upp i kapitlet 4.Analys av datahantering i ett 
webbshopssystem. Jag arbetade med att förbättra layouten 
och systemet som helhet samt läste litteratur om 
marknadsföring och design av vanliga butiker (se 
referenslistan), för att se hur dessa kunde tillämpas på en 
webbshop. 
 
Utkast till slutrapport (vecka 14-16) 
Under de inledande veckorna av vårterminen skulle jag 
författa ett utkast till slutrapporten, vilket skulle lämnas till 
handledare och examinator för granskning. 
 
Faktisk tidsåtgång 
Under de inledande momenten av exjobbet gick allt som 
planerat, och även om vissa moment var ganska tidskrävande 
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så lyckades jag ändå klara av dem i tid genom att arbeta mer 
än 8 timmar per dag under perioder. Under implementeringen 
av systemet blev det dock ohållbart att göra detta.  
I efterhand konstaterar jag att jag missbedömde tidsåtgången 
för programmeringsmomentet fullständigt. Implementering 
av avancerade funktioner visade sig vara betydligt mer 
komplicerat än väntat och först under vecka 11 fanns en 
första fungerande version av systemet, så de två veckors 
tidsbuffert som jag hade lagt in i tidsplanen gick åt redan till 
detta. Efter det första större mötet med handledaren där vi 
gick igenom systemet i detalj skulle det krävas ytterligare 7-8 
veckors arbete innan Marknadskontakt var nöjda och innan 
systemet kunde anses vara genrellt. Jag har arbetat med detta 
moment även under delar av jullovet samt under början av 
vårterminen, varför de avslutande delarna av exjobbet blev 
förskjutna flera veckor. Företaget hade dock inga problem 
med detta så länge som de skulle få ett system de var nöjda 
med inom rimlig tid. Anledningen till att tidsplanen inte höll 
var att nya funktioner hela tiden tillkom, samtidigt som jag 
ständigt ville förbättra redan färdigställda funktioner. Detta 
var en nyttig erfarenhet som lärde mig att kravspecifikationer 
bör vara specifika när det rör sig om projekt som man utför åt 
en verklig kund, alternativt att man bör ha betydligt mer 
bufferttid än vad jag hade. 
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2. Analys av funktioner i 
webbshopar 
Eftersom webbshopar som helhet kan vara väldigt komplexa 
är målet med detta kapitel att studera ett flertal webbshopar 
för att urskilja mindre, tydligt avgränsade delar i dessa och 
därmed få en bättre överblick över deras uppbyggnad. 
Dessutom är det relevant för examensarbetets genomförande 
att jag kan definiera vad en webbshop är och vad den kan 
tänkas innehålla, för att kunna avgränsa arbetet med det 
webbshopssystem jag utvecklar.  
 
Även sådan funktionalitet som inte är synlig för kunderna 
analyseras, exempelvis administrationssystem för varor. 
Dock har jag inte haft möjlighet att kontrollera hur dessa 
delar fungerar i de webbshopar som ingår i jämförelsen då 
dessa funktioner inte är tillgängliga för kunder och besökare, 
varför även några redan existerande system för att skapa 
webbshopar har jämförts. 
 
Funktionsbeskrivningarna som analysen har resulterat i har 
sammanfattats i Appendix A i slutet av dokumentet. För de 
fullständiga texterna hänvisas till tilläggsrapporten Analys av 
funktioner i webbshopar4. 
 

2.1. Valet av webbshopar att analysera 
Några av de webbshopar som ingår i jämförelsen är enkelt 
uppbyggda och relativt okända, då det är lättare att urskilja de 
mest grundläggande byggstenarna för en webbshop om den 
inte innehåller avancerade funktioner. Webbshoparna har jag 
valt efter eget tycke, utifrån vilka jag själv känner till eller 
brukar besöka, med målsättning att få många och varierande 
funktioner beskrivna. 
 

                                     
4 Denna rapport finns tillgänglig via 
http://www.anderserier.se/files/exjobb_funktionsanalys.pdf 
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Av de mer avancerade webbshopar som ingår i jämförelsen 
har de flesta funnits i flera år och är väldigt framgångsrika 
eller välrenommerade – i flera fall bland de mest välkända i 
Sverige inom sitt område. Bokus.com, CDon.com och 
Adlibris.se är exempelvis några av de webbshopar som 
många omedelbart skulle nämna om de ombads räkna upp ett 
par svenska webbshopar som säljer böcker. Att vissa av dessa 
webbshopar har lyckats få många kunder trots att det finns ett 
flertal liknande, konkurrerande webbshopar som också säljer 
samma produkter i samma prisklass är förmodligen inte 
enbart ett resultat av bra marknadsföring, utan även av att de 
är utformade på ett bra sätt eller erbjuder funktioner som 
deras konkurrenter saknar. 
Ytterligare en fördel med att inkludera större webbshopar i 
jämförelsen är att de har haft möjlighet att vidareutvecklas i 
takt med att de har växt, varför de redan har haft lång tid på 
sig att testa hur olika problem ska lösas på bästa möjliga sätt.  
Vakul.se var en av de ledande svenska webbshoparna som 
enbart sålde serier eftersom de hade förlaget Egmont bakom 
sig. De kunde göra mycket reklam i deras olika publikationer, 
varför serieköpare ofta associerade dem med serier på samma 
sätt som bokköpare associerar tidigare nämnda webbshopar 
med böcker. Spelbutiken.se och Webbhallen.com är några av 
de största svenska webbshoparna för tv- och dataspel, medan 
Komplett.se och Computercity.se är några av de mest kända 
alternativen inom dator- och datatillbehörsbranschen. 
Etsy.com tar jag slutligen upp eftersom den är väldigt 
annorlunda jämfört med övriga webbshopar. 
 
Det finns naturligtvis många fler webbshopar än de jag har 
tagit upp som kunde ha ingått i jämförelsen, men majoriteten 
av dessa innehåller få ytterligare funktioner som är värda att 
uppmärksammas utöver de som redan ingår i webbshoparna 
nedan, varför det inte skulle tillföra mycket ytterligare till 
funktionsanalysen. 
 
Jag har analyserat webbshopar inom de områden som jag 
själv är intresserad av, då analysen behövde avgränsas och 
det är webbshopar inom dessa områden som jag själv har bäst 



 21

koll på. Webbshopar för litteratur, datorer respektive spel är 
dessutom så pass olika att de tillsammans kan användas för 
att ta fram en lista på generella webbshopsfunktioner och inte 
enbart funktioner som är anpassade för en viss bransch. 
 

2.2. Webbshopar som ingår i jämförelsen 
Nedan följer kortfattade presentationer av de webbshopar 
som jag har testat att använda samt analyserat för att fastställa 
och gruppera olika funktioner. Jag har inte använt någon 
speciell metod för att urskilja lämpliga webbshopar, utan gått 
efter sådana som jag själv känner till och brukar besöka, eller 
vars funktioner är värda att uppmärksamma. 
 

Plastfickor.se 
Marknadskontaks nuvarande hemsida för 
försäljning av plastfickor och vinylfodral, 
Plastfickor.se, är ett typexempel på en 
webbshop som enbart innehåller de allra 
mest grundläggande komponenterna och 
ingenting utöver detta. Sortimentet är 

statiskt och presenteras väldigt kortfattat i en lista där man 
kan välja att lägga en eller flera produkter i en varukorg. När 
man går vidare till kassan för att slutföra köpet får man fylla i 
kontaktuppgifter i ett formulär, som skickas via mail till 
webbshopens administratör tillsammans med beställningen. 
 

Seriebutiken.com 
Även Seriebutiken.com, ett serie- och 
bokantikvariat som drivs av Alvgårdh 
samlingar, är en relativt grundläggande 
webbshop utan många extrafunktioner. De 
har i likhet med Plastfickor.se en enkel 
design men skiljer sig från dem på två 

punkter: för det första är deras sortiment inte statiskt och man 
kan visa ytterligare information om produkterna genom att 
klicka på dem. För det andra driver de ett av Sveriges större 
diskussionsforum för seriesamlare, Serieforum.se, vilket är en 
bra idé då det innebär att många potentiella köpare hittar dit, 
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samtidigt som personer som redan känner till butiken också 
får en bra anledning att återvända med jämna mellanrum. 
 

Nallebutiken.se 
Nallebutiken är ett bra exempel på vad 
man kan åstadkomma med webbshops-
lösningen e-butik.se. De har bland annat 
en sökfunktion, erbjuder flera olika 
betalningsalternativ vid köp samt har både 
en FAQ och en sida med köpevillkor. 
Utöver detta har de, precis som tidigare 
nämnda webbshopar, få avancerade 

funktioner. Den stora skillnaden gentemot dessa är att 
Nallebutiken har satsat på en mer personlig layout. Att 
webbshopen ser trevlig och inbjudande ut är förmodligen 
extra viktigt när man säljer denna typ av produkter. Man kan 
även i denna webbshop välja att se ytterligare information om 
produkterna genom att klicka på dem. 
 

The2buds.com 
Denna butik har, till skillnad från de flesta 
andra webbshopar som förekommer i 
analysen, inga nämnvärda avancerade 
funktioner, utan finns med som ett 
skräckexempel på hur det kan bli om man 
inte strukturerar informationen på ett bra 

sätt. Hälften av sidbredden tas upp av två menyer som är så 
långa att de flesta besökare med stor sannolikhet kommer att 
tappa intresset långt innan de lyckas hitta den produkt de vill 
köpa. Det är väldigt lite bilder i förhållande till mängden text. 
 

Bagsunlimited.com 
Bagsunlimited.com säljer precis som 
Plastfickor.se skyddande plastfickor för 
serier och andra föremål. De har ett fåtal 
avancerade funktioner som förekommer i 
några av tidigare nämnda webbshopar, 
såsom en sökfunktion och en detaljerad 
produktinformation. Priserna på produkter 
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varierar beroende på hur stora kvantiteter man beställer. 
Några funktioner som tidigare butiker inte har haft stöd för 
men som introduceras här är möjlighet att skapa önskelistor 
samt en funktion för att maila vänner och tipsa om produkter. 
Dessutom finns det en särskild snabbordersida där man enkelt 
kan beställa genom att ange kvantitet och produktnummer 
utan att blädda igenom sortimentet, vilket underlättar för 
återkommande kunder. 
 

Vakul.se 
Egmont Kärnans egen webbutik, 
Vakul.se, (vilken lades ner i december 
2007) innehöll betydligt fler avancerade 
funktioner än de webbshopar som har 
nämnts tidigare. Utöver en väldigt trevlig 
layout (vilket är väsentligt när 
målgruppen är barn och ungdomar) hade 
de bland annat topplistor, en sökfunktion, 

önskelistor, köptips, stöd för kampanjkoder och en tydlig 
gruppering av produkterna där man kunde se lämpliga varor 
inom olika kategorier, av vissa varumärken (där några av de 
mest populära finns listade i menyn till vänster) och inom 
olika ålderskategorier. På de platser där många andra 
webbshopar har extern reklam hade de istället valt att placera 
egen information, specialerbjudanden, med mera. 
 

Computercity.se 
Webbshopen Computer City säljer bland 
annat datorer, datortillbehör och annan 
hemelektronik. De har en relativt 
avancerad webbshop som innehåller 
diverse olika funktioner. Bland annat är det 
möjligt att jämföra flera olika produkter 
inom samma kategori (t.ex. MP3-spelare) 
vilket innebär att specifikationer listas på 

ett lättöverskådligt sätt. Det finns även tydliga köpråd för 
samtliga produktkategorier (exempelvis vad man ska tänka på 
om man köper en MP3-spelare) samt guider för vissa moment 
som ovana användare kan ha svårt att klara av, exempelvis 
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hur man kopplar datorn till en TV och förslag på lämpliga 
produkter som kan användas till detta. 
 

Etsy.com 
Etsy.com skiljer sig markant från övriga 
webbshopar som har analyserats, i och 
med att de själva inte säljer några 
produkter. Istället har ett stort antal 
utomstående säljare lagt in ett enormt 
sortiment av handgjorda varor, och betalar 
provision till Etsy varje gång de säljer 
någonting. Dessutom har de många 
funktioner som är mer eller mindre unika 
för webbshopar, såsom sökning på färger 
(där produkternas färg identifieras enbart 
via bilderna) samt en stor jordglob där 
man kan lista säljare beroende på var de 

befinner sig. Webbshopen är helt utformad som en 
community, med användarprofiler, forum, treasury (en 
specialfunktion där användarna kan skapa grafiska listor över 
sina favoritvaror som sedan andra användare kan se, vilka 
kopplas vidare till ytterligare varor och användare på ett 
logiskt sätt. Dessutom har de ett omdömessystem för 
försäljningar och köp av samma typ som auktionssajter 
(Ebay5, Tradera6 m.fl.). Detta koncept kallas för Social 
Shopping7 och kanske är det en naturlig vidareutveckling av 
dagens webbshopar. 
 

Komplett.se 
Jag brukar själv handla av Komplett.se när 
jag ska köpa olika datortillbehör. De har 
en relativt avancerad webbshop där en av 
de främsta fördelarna är möjligheten för 
kunder att själva lämna betyg och 
omdömen om de produkter de använder, 
så att man kan se vilka erfarenheter andra 

                                     
5 Ebay, http://www.ebay.com 
6 Tradera, http://www.tradera.com 
7 Social Shopping på Etsy.com, http://www.idg.se/2.1085/1.114361 
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personer har av en produkt innan man själv köper den. 
Dessutom listas väldigt detaljerad lagerstatus, så att man vet 
om en vara håller på att ta slut, måste beställas och liknande. 
Man måste registrera sig som kund för att genomföra köp, 
vilket gör att man även får tillgång till en detaljerad 
orderhistorik samt kan se exakt status för de ordrar som ännu 
inte har levererats. Dessutom kan man ge andra personer 
olika rättigheter till samma konto, så att de också kan 
administrera det, göra beställningar m.m. 
 

Webhallen.com 
Webbhallen.com är en av Sveriges största 
webbutiker för tv- och dataspel. Till 
skillnad från de flesta tidigare nämnda 
butiker kan man i denna webbshop även 
förhandsboka produkter som ännu inte har 
släppts. De fokuserar mycket på 

kommande spel med detaljerade releaselistor, bilder, 
videoklipp och långa texter, vilket medför att man lika gärna 
kan använda butiken till förhandstittar på kommande spel 
som till att handla från. Produkter kan sorteras efter konsol, 
kategori m.m. och de finns även detaljerade topplistor över 
vad andra användare har köpt eller bokat. 
 

Spelbutiken.se 
Även denna webbshop säljer dator- och tv-
spel. De fokuserar inte lika mycket på 
information om kommande spel som 
Webhallen, men har däremot stöd för vissa 
andra funktioner såsom kundrecensioner. 
Dessutom får man förslag på liknande 

produkter när man tittar på en viss vara (exempelvis andra 
spel i samma serie). De kopplar även samman produkter som 
har köpts samtidigt av tidigare kunder, vilket är en bra idé 
eftersom man därmed får tips om vad personer som är 
intresserade av samma typ av spel som man själv är har köpt. 
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Bokus.com 
Bokus.com beskriver sig själva som ”en 
stor bokhandel nära dig”, och det märks 
att de har försökt strukturera innehållet 
som i en vanlig bokhandel eller ett 
bibliotek. Även flera webbshopar som har 
nämnts innan har haft en kategoriindelning 
med huvudmenyer och undermenyer, men 

detta är extra viktigt att ha i en butik som har miljontals 
produkter att välja mellan och likaså är det viktigt att ha en 
avancerad sökfunktion. 
De har ständigt nya dagens bok-erbjudanden där ett begränsat 
antal av olika titlar säljs till lägre pris än vanligt. Dessutom 
presenterar de med jämna mellanrum intressanta och aktuella 
författare samt har en blogg där författare och kända personer 
skriver inlägg om litteratur. 
 

Cdon.com 
Cdon.com är en av Nordens största 
webbshopar och säljer litteratur, musik, 
film, tv-seriesamlingsboxar samt spel. De 
fokuserar mycket på topplistor, och har 
ständigt specialerbjudanden som kunderna 
får tillgång till genom att uppge en 

rabattkod. När man söker på böcker får man tips om andra 
titlar av samma författare och samma funktion används även 
för att länka ihop filmer och tv-serier där samma skådespelare 
förekommer. Ännu en viktig detalj är webbassistenten som 
kan svara på frågor, vilket är enklare än vanliga hjälptexter. 
 

Adlibris.se 
Man måste registrera sig som kund för att 
kunna beställa produkter hos Adlibris. 
Därefter får man tillgång till ett 
kontrollcenter med orderhistorik. Den 
största skillnaden gentemot tidigare 
webbshopar är dock att man hos Adlibris 

enkelt kan ändra ordern samt lägga till och ta bort produkter 
så länge som den inte har hunnit skickas. Man kan även 
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bevaka intressanta titlar som tillfälligt är slut eller ännu inte 
finns till salu, så att man får ett mail när de finns i lager. 
Dessutom kan man designa önskelistor som kan sparas som 
egna kom ihåg-listor eller mailas till bekanta. 
Webbshopens sökfunktion har en viss felmarginal, och kan 
därmed ge korrekta träffar även om man skulle stava fel eller 
inte använda exakt rätt sökord. Nackdelen med detta är att 
sökresultatet ibland innehåller ett stort antal irrelevanta titlar 
men ofta fungerar det bra. 
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2.3. Funktioner i webbshopar 
För att urskilja och analysera funktioner i webbshopar har jag 
testat tidigare nämnda webbshopar under två veckors tid. 
Denna analys blev dock väldigt omfattande och genom att 
läsa den tappar man lätt fokus på rapporten, varför jag 
placerade den i en fristående tilläggsrapport, Analys av 
funktioner i webbshopar8. En sammanfattning finns även i 
Appendix A i slutet av examensarbetet. Detta kapitel tar inte 
upp resultatet av funktionsanalysen i detalj, utan fokuserar på 
hur analysen avgränsades, hur funktionernas gradering ska 
tydas, hur riskanalysen genomfördes samt valet av funktioner 
till ett generellt webbshopssystem. 
 
Avgränsning av funktionsanalysen 
De funktioner som tas upp i analysen har urskiljts via egna 
observationer och tester. Då många funktioner är helt eller 
delvis dolda för besökarna och i vissa fall inte förekommer 
konstant9 kommer jag inte att ta upp exakt vilken 
funktionalitet som förekommer i de olika webbshoparna som 
studerades. Om man studerar ytterligare webbshopar kan man 
finna fler funktioner eller mer att nämna om de funktioner 
som analyseras, men en avgränsning fick göras med hänsyn 
till hur mycket tid som hade avsatts till detta moment. 
 
Gradering av funktioner 
Funktionerna har graderats enligt skalan 0 (ingen alls), 1 
(låg), 2 (normal) och 3 (hög) inom fem olika kriterier: 
 
● Implementation är en uppskattning av hur svår en 
funktion bedöms vara att implementera samt dess 
komplexitet rent generellt. Exempelvis är det vanligtvis 
enklare att utforma ett mailformulär än ett kassasystem10. 

                                     
8 Denna tilläggsrapport finns tillgänglig via 
http://www.anderserier.se/files/exjobb_funktionsanalys.pdf 
9 Detta framgick vid analysen av webbshopar. Ett tydligt exempel på denna 
observation är att man hos Adlibris.se inte ser några spår av att kopplingar till 
andra produkter (funktion B12-B13) kan förekomma i de fall då sådana 
kopplingar från en produkt till andra produkter inte existerar. 
10 Egen observation från den praktiska delen av examensarbetet. 
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● Nödvändighet står för hur stor nytta webbshopen och 
administratörerna kan tänkas ha av funktionen i fråga. 
 
● Underhåll är en uppskattning av hur mycket arbete och 
engagemang som krävs av administratören för att 
underhålla funktionen när den väl har implementerats. 
 
● Besöksvärde är en bedömning av funktionens förmåga 
att locka nya besökare eller få redan existerande kunder att 
stanna kvar. Då webbshopar är vinstdrivande 
verksamheter är detta kriterium viktigt ur konkurrens-
synpunkt, även om det är mindre relevant rent tekniskt. 
 
● Risk är en sammanfattad bedömning av de riskfaktorer 
och fallgropar som kan förekomma hos en funktion. Finns 
det någonting som man bör ta extra hänsyn till när 
funktionen implementeras? Kan kunderna använda den på 
ett annat sätt än vad som avses av administratören? Är 
funktionen sårbar för vanligt förekommande säkerhetshål i 
webbapplikationer? Mer exakt hur risker identifieras och 
bedöms återkommer jag till senare i detta kapitel. 

 
De graderingar som har gjorts grundas på egna observationer 
vid analysen av existerande webbshopar samt till viss del på 
de erfarenheter av att implementera funktionerna som jag har 
fått via den praktiska delen av examensarbetet. Jag har även 
diskuterat vissa av funktionerna med Joakim Berggren.11 
 
Funktionaliteten i ett generellt webbshopssystem har använts 
som utgångspunkt, men beroende på webbshopens inriktning 
kan det förekomma avvikelser, framförallt inom kriterierna 
nödvändighet och besöksvärde. En serietidningswebbshop 
som är inriktad till samlare kan exempelvis tänkas ha mer 
nytta av ett diskussionsforum än vad en webbshop som säljer 
glasögon har.  
 
                                     
11 Joakim Berggren, en före detta webbdesigner/programmerare med erfarenhet av 
webbshopsutveckling, som handledaren hjälpte mig att komma i kontakt med. 
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2.3.1. Riskanalys 
Man kan aldrig säga att ett system är helt säkert, oavsett hur 
mycket tid man lägger ner på att förebygga risker, då det 
alltid kan finnas brister som man inte är medveten om. Att 
identifiera och åtgärda alltför många säkerhetshål kan komma 
att bli så tids- och resurskrävande att man förlorar mer på 
detta än vad man skulle göra på om ett fel upptäcks och 
utnyttjas. En avgränsning med hänsyn till tillgänglig tid och 
tillgängliga resurser och tid har därför varit nödvändig. 
 
I syfte att försöka se hur de som utnyttjar säkerhetshål i 
webbapplikationer tänker samt går till väga har jag under 
examensarbetets gång följt diskussionerna på Flashbacks 
diskussionsforum om IT-säkerhet12 samt läst de artiklar som 
har behandlat detta ämne på IDG13, varefter jag har kunnat 
dra två slutsatser: 
 
För det första riktar de personer som uttnyttjar säkerhetshål 
ofta (men inte alltid) in sig på de system som är mest sårbara. 
Det kan finnas andra motiv (Lägsta budet-auktionssidan 
Bideazy hackades exempelvis för att bevisa att dessa var 
bedragare14), men en slutsats som kan dras av diskussionerna 
på Flashback är att de som utnyttjar säkerhetshål ofta riktar in 
sig på det av flera likvärdiga system som är mest sårbart om 
det inte finns särskilda skäl för dem att välja ett av systemen. 
Med anledning av detta kan en målsättning ur säkerhets-
synpunkt vara att man försöker identifiera och åtgärda så 
många säkerhetsrisker att systemet, om det är tekniskt möjligt 
att göra en sådan bedömning, inte är mer sårbart än liknande 
webbshopssystem som används i samma eller större 
omfattning. I så fall kommer många av de personer som kan 
tänkas försöka uttnyttja säkerhetshål i systemet att rikta sin 
uppmärksamhet mot de andra systemen istället, så att de blir 
någon annans problem. 

                                     
12 Flashbacks forum om IT-säkerhet, 
http://www.flashback.info/forumdisplay.php?f=16 
13 IDG, http://www.idg.se 
14 Flashback - Hackare utan gränser aslöjar: Bideazy.com, 
http://www.flashback.info/showthread.php?t=649489 
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För det andra återkommer ett fåtal säkerhetshål gång på gång 
i diskussionerna på Flashback och artiklarna på IDG. Det bör 
ses som extra kritiskt att identifiera och åtgärda dessa, då det 
är sannolikt att de som vill utnyttja säkerhetshål försöker med 
dessa metoder först: 

 
● SQL-injektioner. Ett exempel på detta är om användaren 
får posta värden för $username och $password när de 
loggar in, varefter dessa används i en SQL-fråga select * from 
users where username = ’$username’ and password = ’$password’; 
Om man anger både $username och $password som 1’ or 
’1=1 så kommer SQL-frågan ovan att bli select * from users 
where username = ’1’ or ’1=1’ and password = ’$password’ or ’1=1’; Detta 
kan undvikas genom att man kontrollerar de data som 
användaren postar innan den används i SQL-frågan.15 
 
● HTML-injektioner. Är det möjligt för användare att 
posta HTML-kod och scripts, exempelvis i forumposter 
eller nyhetskommentarer? Även detta kan undvikas genom 
att man filtrerar de värden som postas.16 
 
● Tillgång till delar av systemet. Har användare möjlighet 
att komma åt delar av systemet som de inte ska ha tillgång 
till? Ett vanligt exempel på detta är om man har ett 
administrationscenter för systemet som ligger på en 
allmänt tillgänglig sida, vilken man inte har länkat till men 
som ändå kan nås genom att man skriver in adressen till 
den i webbläsaren. Obehöriga användare kan fortfarande 
komma åt denna sida, varför alla sidor som inte ska vara 
allmänt tillgängliga bör skyddas även på annat sätt än att 
man undviker länkar, exempelvis med inloggning.17 
 

                                     
15 Flashback - Samling av sidor med säkerhetsbrister: 
http://www.flashback.info/showthread.php?t=525829 
16 Flashback - Samling av sidor med säkerhetsbrister: 
http://www.flashback.info/showthread.php?t=525829 
17 Flashback - Valborgsgodis för internetgangsters, 
http://www.flashback.info/showthread.php?t=666994 
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● Tillgång till information. Det är möjligt att användare 
får tillgång till information som de inte ska ha tillgång till 
om denna risk har förbisetts. Ett exempel på detta är en 
sida ./order.php?orderid=9, på vilket användaren kan se hur 
beställningen med orderid 9 ser ut. Det är inte svårt att 
räkna ut att man, om man ändrar ovanstående adress till 
./order.php?orderid=10, förmodligen kommer att kunna se 
ordern med orderid 10. Därför bör även tillgången till 
information begränsas för alla sidor med information som 
inte ska vara allmänt tillgänglig.18 
 
● Tredjepartsapplikationer. Ett möjligt säkerhetshål är att 
man använder applikationer och plugins i systemet, vilka 
man inte har kontroll över själv, inte kan identifiera 
säkerhetsrisker hos eftersom man inte känner till hur de är 
uppbyggda och inte kan åtgärda brister hos vid behov.19 
 
● Hämtning av filer. Kan användare, på sidor där filer 
hämtas (exempelvis i listor där man får välja en PDF-fil att 
ladda ner), ange filnamnet fritt så att man exempelvis kan 
ladda ner källkoden till ett system?20 
 
● Funktionsspecifika säkerhetsrisker. En del mindre risker 
förekommer endast i ett fåtal funktioner. Vilka dessa är 
finns det inga tydliga riktlinjer för, utan för att identifiera 
dessa måste man fundera på hur funktioner är utformade 
och hur de kan tänkas användas och missbrukas. Ett 
problem som endast rör bildhantering är exempelvis risken 
att andra personer kopierar webbshopens bilder eller 
länkar direkt till dem, om man inte har motverkat detta 
genom att exempelvis vattenmärka dem. 

 
 

                                     
18 IDG: Säkerhetsbrist gjorde bilder synliga för alla på Facebook, 
http://www.idg.se/2.1085/1.152116 
19 IDG: Hålet bakom hackarvågen, http://www.idg.se/2.1085/1.141415 
20 Flashback - Valborgsgodis för internetgangsters, 
http://www.flashback.info/showthread.php?t=666994 
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2.3.2. Urval och gruppering av webbshopars 
funktioner 
För att webbshoparnas funktioner ska bli mer överskådliga 
har jag delat upp dessa i fem olika grupper. Jag har även 
inkluderat en funktion från vardera grupp nedan som 
exempel. Hänvisningarna inom parentes är till respektive 
funktion i Appendix A eller i den externa funktionsanalysen. 
 
● Grundläggande funktioner (A1-A12) är de mest 
grundläggande funktionerna hos en webbshop, vilka 
förekommer i majoriteten av de exempel som studerades. 
Exempel: A1 – Varukorg 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 3  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1-2 
Varukorgen (vilken i vissa webbshopar kallas för 
kundvagn) är en lista över de produkter som köparen har 
valt ut, vanligtvis med information om antal, titel och pris.  
Överväganden: Kunden bör inte kunna manipulera värden 
för varukorgens innehåll och exempelvis ändra priset 
genom att skriva in varukorg.php?produkt=10&pris=5&antal=1&titel= 
’Fotboll’ eller ändra cookie-filens innehåll.  

 
● Produktfunktioner (B1-B17)  rör webbshopens produkter 
och sortiment samt prissättning. 
Exempel: B3 – Produktbilder 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 3  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 3 – Risk: 2 
Så gott som alla större webbshopar i dagsläget har bilder 
på alla eller vissa av de produkter de säljer.  
Överväganden: Ska standardbilder förekomma (i de fall 
då ingen produktbild finns)? Endast behöriga personer bör 
kunna ladda upp bilder och man bör försvåra olovlig 
länkning till dem, exempelvis genom vattenmärkning. 

 
● Säljarens funktioner (C1-C10) är i första hand avsedda 
att underlätta arbetet för webbshopens administratör. 
Dessa funktioner ha man vanligtvis inte full tillgång till 



 34

som kund, varför jag även har analyserat ett flertal 
webbshopslösningar senare i detta kapitel. 
Exempel: C2 – Administrera beställningar 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 2 
Med ett system för att administrera beställningar sparas en 
beställning i en databas när köpet genomförs. Säljaren kan 
välja en viss order för att visa information om denna samt 
ändra dess status, där förslag på möjliga alternativ kan 
vara ’ej packad, ’packad’, ’skickad’ och ’betald’.  
Överväganden: När beställningen görs så måste de priser 
som gäller vid köptillfället sparas statiskt. Om de hämtas 
från produktdatabasen varje gång säljaren administrerar 
eller visar en beställning så kan det medföra problem ifall 
priserna ändras under tiden som beställningen behandlas. 
 
● Köparens funktioner (D1-D23) är främst avsedda för 
webbshopens kunder och kräver vanligtvis endast ett 
mindre engagemang från webbshopsadministratörens sida. 
Exempel: D20 – Språkval 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 0 
Möjligheten för användare att välja språk kan 
implementeras på två olika sätt: att två olika webbshopar 
med tillgång till samma sortiment skapas respektive att 
sidorna i webbshopen genereras olika beroende på 
språkvalet. 
Överväganden: Är webbshopens datastruktur lämplig att 
representeras på flera språk? Vikt som ett heltalsvärde kan 
exempelvis omvandlas till en annan viktskala medan vikt 
som anges i flytande text inte kan göra det. 
 
● Specialfunktioner (E1-E18) kan delas in i två grupper. 
Dels kan de vara funktioner som är avsedda för kunder 
men kräver ett tydligt engagemang från administratörens 
sida, dels kan de vara funktioner som man vanligtvis inte 
ser exempel på i just webbshopar men som förekommer på 
andra typer av webbsidor. 
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Exempel: E15 – Registreringskod (endast utvalda 
kunder tillåts)  
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 0 
Om webbshopen använder en registreringskod så måste 
denna uppges när nya kunder registrerar sig. Det är inte 
möjligt att genomföra köp utan registrering och koden i 
fråga delas endast ut till pålitliga eller kontrollerade, 
potentiella kunder av webbshopens administratör.  
Överväganden: Är webbshopen lämplig för försäljning 
till enbart utvalda kunder? 

 
Funktioner som är så pass ovanliga i en generell webbshop 
att de nästan aldrig förekommer ignorerades, även om det 
fortfarande är möjligt att lägga till sådana (exempelvis enkla 
flashspel för att locka besökare).  
 
Begränsningar vid val av funktioner 
En webbshop som innehåller alltför många funktioner skulle 
dels bli väldigt komplicerad och dels ta lång tid att utveckla. 
Med anledning av detta implementerade jag inte samtliga 
funktioner som beskrivs i analysen i det webbshopssystem 
som arbetet resulterade i, utan gjorde vissa avgränsningar: 

 
● Nödvändiga funktioner. Samtliga funktioner som är 
oumbärliga (det vill säga vars nödvändighet har graderats 
som 3 vid funktionsanalysen) implementerades. 
 
● De funktioner som Marknadskontakt efterfrågade. 
Uppdragsgivaren hade vissa önskemål om funktionaliteten 
i de webbshopar som de ska använda webbshopssystemet 
till. Då samtliga av dessa funktioner var användbara även i 
andra typer av webbshopar valde jag inkludera dem i det 
generella systemet. 
 
● Funktioner för ett generellt system. Eftersom ett mål 
med webbshopssystemet är att det ska bli så generellt som 
möjligt implementerade jag så många som möjligt av de 
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funktioner som bidrar till detta, exempelvis möjligheten att 
anpassa menyernas innehåll via administrationssystemet. 
 
● Övriga funktioner implementerades i mån av tid, efter 
en egen bedömning av hur lång tid de beräknades ta att 
utveckla och underhålla i förhållande till hur användbara 
de skulle bli i ett generellt system. 

 
Då systemet har en modulstruktur är det möjligt att utveckla 
tilläggsmoduler för ytterligare funktionalitet som behövs (till 
exempel diskussionsforum) och lägga till dessa vid behov. 
 
Tabell 1 sammanfattar hur funktionerna har graderats för ett 
generellt webbshopssystem enligt kriterierna Implementation 
(I), Nödvändighet (N), Underhåll (U), Besöksvärde (B) och 
Risk (R). Varierande värden såsom 1-2 innebär att värdet kan 
variera beroende på hur funktionen implementeras. För 
utförligare förklaringar till graderingarna av respektive 
funktion hänvisas till dokumentet Analys av funktioner i 
webbshopar. 
 
 

Tabell 1: Gradering av funktioner 
A Grundläggande funktioner  I N U B R 
A1 Varukorg 3 3 0 0 1-2
A2 Kontaktformulär 1-2 3 1 0 2-3
A3 Kassa 2-3 3 0 0 2 
A4 Orderhanteringssystem 3 2 2 0 1 
A5 Statiskt sortiment 2 321 1 0 2 
A6 Dynamiskt sortiment 3 322 2 0 1 
A7 Menyer och undermenyer 2 2 0 0 0 
A8 Begränsningar av beställningar 1 2 0 0 1 
A9 Fraktkostnad 2 3 1 0 1 
A10 Olika fraktalternativ 2 2 0 0 0 
A11 Olika betalningsalternativ 3 2 1 1 3 
A12 Anpassning av menyernas innehåll 2 2 1 0 0 
                                     
21 Nödvändighet 0 om funktion A6 implementeras. 
22 Nödvändighet 2 om funktion A5 implementeras. 
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B Produktfunktioner I N U B R 
B1 Produktsammanfattning 2 3 2 0 0 
B2 Produktinformation 2 2 2 1-2 0 
B3 Produktbilder 3 3 2 3 2 
B4 Stöd för flera bilder 2 1 1 1 0 
B5 Automatisk anpassning av 

bildstorlek 
3 2 0 0 1 

B6 Flera modeller av en gemensam 
produkt 

3 0-2 0 1 0 

B7 Varierande pris beroende på 
kvantitet 

2 1 1 0 1 

B8 Lagerstatus 1 2 3 0 1 
B9 Exakt antal produkter 2 1-2 2 0 1 
B10 System för produktjämförelser 2 1 0 1 0 
B11 Förhandsbeställning eller bevakning 2 1 0 1 0 
B12 Statiska produktkopplingar 1 2 2 2 0 
B13 Dynamiska produktkopplingar 2-3 2 1 2 0 
B14 Specialerbjudanden 3 1 2 1 2 
B15 Icke-grafisk översiktslista för 

produkter 
1 1 0 1 0 

B16 Stöd för tillfälliga rabatter 1 1 2 1 0 
B17 Anpassning av produktkategorier 2 2 1 0 1 
C Säljarens funktioner I N U B R 
C1 Administrera produkter 3 323 2 0 1 
C2 Administrera beställningar 3 2 2 0 2 
C3 Administrera kunder 3 2 1 0 2 
C4 Automatisk orderbekräftelse 1 2 0 0 1 
C5 Automatiskt mail när beställningen 

skickas 
1 1 2 0 0 

C6 Stöd för flera administrationsnivåer 2 1 1 0 1 
C7 Stöd för flera säljare 3 024 2 0 1 
C8 Möjlighet att anpassa 

administrationssystemet 
2 1 1 0 1 

C9 Beställningar i utskriftsformat 1 1 0 0 1 
                                     
23 Om funktion A6 implementeras och används, annars kan denna funktion ej 
användas. 
24 I ett generellt system. Kan dock variera beroende på webbshopens inriktning. 
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C10 Sortimentlista i utskriftsformat 1 1 0 0 1 
D Köparens funktioner I N U B R 
D1 Köp utan registrering 2 2 0 1 2 
D2 Kundregistrering 3 2 0 1 3 
D3 Rutiner för bortglömda lösenord 2 225 0 0 2 
D4 Enkel önskelista 2 1 0 1 3 
D5 Påminnelsefunktion 2 1 0 1 2 
D6 Tipsa en vän 1 1 0 1 3 
D7 Önskelista eller minneslista 2 1 0 2 1 
D8 Sökmotor (enkel version) 3 2 0 1 3 
D9 Sökmotor (avancerad version) 3 1 0 1 3 
D10 Snabborder (beställningsformulär) 2 1 0 0 0 
D11 Olika kundstatus 2 1 2 2 2 
D12 Betygsättning av produkter 2 1 1 2 1 
D13 Kommentering av produkter 3 1 2 3 3 
D14 Orderhistorik 3 2 0 1 1 
D15 Möjlighet att ändra pågående 

beställningar 
3 1 3 1 2 

D16 Ge flera personer tillgång till samma 
kundkonto 

2 026 0 0 1 

D17 Personlig presentation 3 1 1 1 3 
D18 Anpassning av textstorlek 1 1 0 1 0 
D19 Community 3 1 3 3 3 
D20 Språkval 3 1 1 1 0 
D21 FAQ 1 2 0 1 0 
D22 Hjälplänkar 1-2 1 1 1 0 
D23 Webbassistent 2 1 1 1 3 
E Specialfunktioner I N U B R 
E1 Nyhetsbrev 2 1 2 3 1 
E2 Nyhetsnotiser 1 1 2 2 0 
E3 Blogg eller avancerad nyhetstjänst 2 1 3 3 3 
E4 Gästbok 1 1 1 1 3 
E5 Kampanjkoder 2 1 1 1 2 
E6 Utvalda produkter 1 1 1 1 0 

                                     
25 Förutsatt att funktion D2 implementeras, annars 0. 
26 I ett generellt webbshopssystem, 1-2 i en större webbshop för företag. 
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E7 Topplistor 1 1 0 1 0 
E8 Guider 1 1 1 2 0 
E9 Fokus på kommande produkter 1 2 3 3 0 
E10 Kopplingar till utomstående 

försäljning 
1 1 2 3 0 

E11 Tävlingar 1 1 1 2 3 
E12 Återkommande erbjudanden 1 1 3 1 0 
E13 Möjlighet att anpassa webbshopens 

layout 
2 1 1 0 1 

E14 Semesterläge 1 1 1 0 0 
E15 Registreringskod (endast utvalda 

kunder tillåts) 
2 1 2 0 0 

E16 Händelselogg 3 2 1 0 1 
E17 Händelsebegränsning 3 2 0 0 0 
E18 Säkerhetskod som bild 2 1-2 0 0 0 
 
De flesta av de funktioner som inte ingår ovan skulle kunna 
utformas som tilläggsmoduler. Dock måste man i så fall göra 
en avvägning av hur nödvändiga de verkligen är i förhållande 
till det arbete som krävs för att underhålla och utveckla dem. 
 
Vad som avslutningsvis bör sägas om funktionsanalysen är 
att de funktioner som nämns inte på något sätt är exakta 
regler för vad en webbshop är. Wikipedia beskriver en 
webbshop med orden ”en hemsida där man kan köpa eller 
beställa varor eller tjänster. Man använder ofta en så kallad 
"varukorg" när man handlar, så att allt det man ska köpa 
läggs i denna.”27 , vilket kan tolkas som att vilken sida som 
helst som säljer produkter och har en varukorg samt kassa är 
en webbshop, oavsett hur dess funktionalitet i övrigt är. 
Funktionerna bör därför främst ses som riktlinjer för vad en 
webbshop skulle kunna vara, baserat på de webbshopar som 
har studerats. Det är främst tillgången till uppfinnings-
rikedom och tid som sätter gränserna för vad som ska kunna 
inkluderas i en webbshop. 
 

                                     
27 Wikipedia: Nätbutik, http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbshop 
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2.4. Analys av webbshopssystem 
När ett system ska utvecklas utifrån en funktionsanalys kan 
det vara en fördel att studera vad andra, liknande, redan 
existerande system innehåller. Med anledning av detta har jag 
utöver webbshoparna även analyserat ett flertal redan 
existerande webbshopssystem för att försöka förstå hur dessa 
är uppbyggda och vad de tillåter. En annan fördel med detta 
är att många av de funktioner som har tagits upp i 
funktionsanalysen är avspärrade eller begränsade för vissa 
användargrupper, varför man får en tydligare uppfattning om 
hur de fungerar om man studerar dem som administratör för 
ett  webbshopssystem än som en vanlig kund i en webbshop. 
 
Webbshopssystem kan delas in i fyra olika grupper28: 
 
● Integrerade system där webbshopen kombineras med en 
webbhotelltjänst. Dessa har vanligtvis ett begränsat antal 
funktioner (vilka delvis kan utökas om man betalar ett 
högre pris) men inte kan ändras fritt, då användaren inte 
har tillgång till hela systemet utan endast kan anpassa 
delar av det via ett webbgränssnitt. Användaren betalar 
vanligtvis ett fast pris periodvis för dessa.  
 
● System som använder Open Source- eller andra 
gratislicenser. Dessa kan laddas ner kostnadsfritt och 
användaren ges full tillgång till koden. Dessa kräver 
kunskap om programmering och webbdesign för att kunna 
anpassas utöver grundläggande funktionalitet. Användaren 
betalar inte för själva systemet, men måste själv skaffa ett 
webbhotell eller serverutrymme. 
 
● Webbshopslösningar som säljs till ett fast engångspris. 
Användaren betalar för en licens och får därefter använda 
eller ändra systemet fritt. Dessa system har samma 
fördelar som open source-alternativen med undantag för 
att de inte är kostnadsfria. Användaren måste själv skaffa 

                                     
28 IDG: Rätt verktyg för din nätbutik, http://www.idg.se/2.1085/1.147864 
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ett webbhotell eller serverutrymme, men eftersom han har 
betalat för en produkt har han ofta tillgång till viss 
support. 
 
● Skräddarsydda, specialanpassade webbshopslösningar, 
vilka framförallt används av större företag som har råd 
med de startkostnader detta medför. 

 
Av kostnadsskäl har jag inte kunnat inkludera några 
specialanpassade system i jämförelsen, men inom övriga 
kategorier har jag jämfört ett till två alternativ vardera. 
Även i detta fall har jag främst gått efter webbshopslösningar 
som jag själv känner till eller som är vanligt förekommande 
val när privatpersoner och små företag skapar webbshopar. 
Flera av dem är prisbelönta eller har uppmärksammats i 
media. Textalk.se har exempelvis utsetts till ”Sveriges bästa 
e-handelslösning”29 medan E-butik fick en rekommendation i 
samma test. Övriga alternativ är mer välkända internationellt 
och har ett stort antal användare – exakt hur många kan dock 
inte sägas med säkerhet då två av dem är Open Source-
alternativ och därmed varken måste köpas eller registreras. 
 
Syftet med detta kapitel är dock att se hur administrations-
systemen är utformade och vilka specifika funktioner unika 
för säljaren som andra webbshopssystem har stöd för. Med 
anledning av detta är det mindre viktigt exakt vilka system 
som jämförs och mer relevant hur de fungerar, då systemen 
till stor del liknar varandra till både utformning och 
funktionalitet. 

2.4.1. Webbshopssystem som har analyserats 
Utöver de webbshopar som har nämnts tidigare har jag även 
jämfört ett par av de lösningar för att skapa webbshopar som 
finns tillgängliga: E-butik.se, Textalk.se:s webbshop, 
Midicart samt de båda open source-alternativen Virtuemart 
och osCommerce.  
 
 
                                     
29 Test av e-handelslösningar i PC För Alla 9/2007 
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E-butik.se (integrerat system) 
E-butik.se är i dagsläget ett av Sveriges 
mest använda alternativ för att skapa 
enklare, personliga webbshopar utan 
programmeringsvana. Deras kunder 
betalar 340kr/månad för ett lätt paket där 
endast vissa funktioner ingår, sortimentet 
begränsas till 200 produkter och trafik per 

månad får vara som mest 5GB, eller ett mer avancerat paket 
för 690kr med något fler funktioner, där antalet produkter 
inte begränsas och där 10GB trafik tillåts. Deras affärsidé är 
att det ska vara enkelt att öppna en egen webbshop, och när 
man registrerar sig tar det inte lång tid att börja bygga upp 
webbshopen. Administrationen sker via ett inbyggt system, 
vilket medför att man begränsas av vad man kan göra och att 
de mest grundläggande delarna av webbshopen ej kan ändras.   
 
Eftersom E-butik.se erbjuder användare att pröva på deras 
tjänst utan kostnad i tio dagar har jag gjort detta för att testa 
hur den används [bild 1]. När detta görs skapas en grund för 
webbshopen med layout och innehåll som kan bytas ut av 
användaren. Det finns även ett fåtal produkter tillgängliga 
som kan användas som referens när man lägger in produkter. 

Bild 1: Exempelbutik som nyligen har skapats via E-butik.se 



 43

Administrationssystemet för den enklare typen av 
webbshopspaket hos E-butik.se innehåller ett antal kategorier 
där ändringar kan göras av säljaren genom att man fyller i 
information via olika formulär som sedan postas [bild 2]. 
 
De funktioner som stöds är främst sådana som är nödvändiga 
för en webbshop (exempelvis ändring av sortimentet) men 
även vissa funktioner för att anpassa webbshopens 
inställningar (såsom fraktkostnader, söktermer och lägsta 
orderbelopp) samt statistik (såsom mest visade produkter 
eller listor över vad kunderna har sökt på i webbshopen). 
 

Bild 2: Administrationssystem för webbshop hos E-butik.se 
 
Funktionerna i tabell 2 (med hänvisningar till motsvarande 
funktioner i funktionsanalysen inom parentes) förekommer i 
E-butiks testversion, medan ytterligare funktionalitet 
tillkommer om man betalar för en av deras dyrare 
webbshopslösningar. 
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Tabell 2: Funktioner i E-butiks webbshopssystem 
Kategori Funktioner 
Produkter: Lägg till produkt (C1), ändra produkt (C1), 

ta bort produkt (C1), associera produkter 
(B12,B13), produktkategorier, 
produktparametrar, tillverkare, visa 
erbjudanden (B14,E6), bildrapport. 

Kunder/Order: Skicka order till e-post (A3), Kunder (C3), 
Visa beställningar (C2), Ordna mappar, 
Nyhetsbrev (E1), Rabattkoder (E5). 

Butiken: Sökord för sökmotorer, Sidor i butiken, 
Betalningssätt (A10), Produktvisning (B2), 
Momsinställningar, Fraktinställningar (A9), 
Sökbara fält (D7), Mest visade produkter 
(E7), Populära sökord (D7), Inloggning till 
butiken, Länkreferenser, Lägsta 
orderbelopp (A8). 

Marknadsföring: Sökmotormarknadsföring, Tilläggstjänster. 
Administration: Hantera användare (C3). 
 
Förutom administrationssystemet kan man även besöka 
butiken för att se hur den kommer att se ut. Denna sida finns 
tillgänglig omedelbart efter att man registrerar sig som kund, 
även om man måste ändra den via administrationssystemet 
för att få det innehåll man vill ha. 

Bild 3: Kaffegrossisten.se, Polkapojkarna.se och Neo- 
watches.se, tre referensbutiker som har skapats via E-butik.se 
 
Det finns även ett par exempel på existerande webbshopar 
som har använt E-butik.se för att skapa sina webbshopar, 
bland annat Polkapojkarna.se, Kaffegrossisten.se och 
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Neowatches.se [bild 3]. De två förstnämnda använder E-
butiks dyrare, utökade webbshopspaket medan den 
sistnämnda använder deras billigare, begränsade paket. 
 
Min uppfattning om E-butik.se är att det kan vara ett lämpligt 
alternativ för personer som inte kan programmera och nöjer 
sig med en enklare standardwebbshop. Det är en fördel att 
webbhotell ingår i deras webbshopspaket samt att det är 
enkelt att komma igång, men att den riktar in sig till 
användare utan programmeringsvana är även dess främsta 
nackdel. Att man inte kan ändra webbshopens grund, bara 
kan påverka dess funktioner, design och layout via det väldigt 
begränsade administrationssystemet samt att man är bunden 
till en enda lösning då webbshopen inte kan flyttas över till 
ett annat webbhotell kan medföra problem. Framförallt för 
växande företag, där man aldrig vet om mer trafik än vad E-
butik.se tillåter kan komma att krävas i framtiden och där 
man kan vilja utöka webbshopen med fler funktioner efter 
hand. Även priset på 4080 respektive 8280 kr per år för 
webbshopspaketen blir dyrt i längden. 
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Textalk.se (integrerat system) 
Även företaget Textalk erbjuder 
webbshopslösningar för användare utan 
programmeringsvana och som nöjer sig 
med ett begränsat antal funktioner. 
Kunderna kan välja mellan tre olika paket, 
vilka kostar mellan 800 och 5880 kronor 

per år, samt vissa tilläggstjänster om de vill utöka sina 
webbshopar ytterligare. Webbshopen styrs precis som hos E-
butik via ett webbaserat administrationssystem, så även i 
detta fall görs kraftiga begränsningar av vilka ändringar 
säljaren kan göra. 
 

Bild 4: En ny webbshop skapas via Textalk.se 
 
Textalk påminner till viss del om E-butik, och man kan 
registrera sig för ett gratis testkonto, vilket skapas i ett par 
enkla steg. Man får välja mellan ett par existerande 
webbshopsmallar samt ett exempelsortiment [bild 4]. 
Därefter ställer man in hur moms ska redovisas i webbshopen 
samt om butiken enbart ska rikta in sig på den svenska 
marknaden eller även på andra länder, varefter webbshopen 
genereras. Den butik som skapas när man registrerar sig för 
ett gratis testkonto kan man inte genomföra några riktiga köp 
hos, utan man måste betala för tjänsten för att den ska bli helt 
funktionsduglig. 
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Administrationssystemet är lättöverskådligt och följer samma 
upplägg som hos E-butik, så att alla ändringar görs via olika 
formulär som postas. Användaren skriver med andra ord inte 
en rad kod själv, utan ändrar endast begränsade parametrar 
[bild 5].  
 

Bild 5: Administrationssida för sortiment hos Textalk.se 
 
En fördel med Textalks produktadministration gentemot E-
butik är att det är betydligt enklare att överblicka sortimentet 
här. Ikonerna i översiktslistan visar även artiklarnas 
egenskaper och vilka av dessa som har angetts, såsom bild, 
multimedia (film- eller ljudklipp som kopplas till 
produktbeskrivningen), olika attribut såsom färger eller 
storlekar för en gemensam produkt, personliga egenskaper 
(exempelvis att kunden själv anger text på en tröja) samt om 
artikeln ska visas som en nyhet och därför exponeras extra 
tydligt i webbshopen. 
 
Man har möjlighet att administrera artikelgrupper och 
undergrupper till dessa (i ett godtyckligt antal nivåer), vilka 
är de kategorier som produkterna kan placeras i och visas 
under i webbshopen [bild 6]. Nya produkter skapas via ett 
formulär på samma sätt som hos E-butik [bild 7]. 
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Bild 6: Administrationssida för artikelgrupper  hos Textalk.se 
 

Bild 7: System för att lägga till nya produkter  hos Textalk.se 
 

Bild 8: System för att hantera beställningar hos Textalk.se 
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Under menyalternativet partners kan säljaren ange 
inställningar för återförsäljare, det vill säga att han själv inte 
har varorna på lager utan att en utomstående person får ett 
mail i samband med att beställningen görs och därefter 
skickar de beställda varorna till kunden. Denna person får en 
del av vinsten (hur mycket kan ställas in) och han kan även få 
behörighet att använda delar av administrationssystemet, 
exempelvis för att administrera och se beställningar [bild 8].  
Säljaren har möjlighet att ändra delar av webbshopens layout 
och utseende via Textalks editor [bild 9 och 10]. Vilka 
parametrar som kan ändras begränsas av vilket 
webbshopspaket man betalar för. 

Bild 9: Ändring av webbshopens layout hos Textalk.se 

Bild 10: Ändring av webbshopens grundutformning hos 
Textalk.se 
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Funktionerna i tabell 3 (med hänvisningar till motsvarande 
funktioner i funktionsanalysen inom parentes) förekommer i 
Textalks testversion, medan ytterligare funktionalitet 
tillkommer om man betalar för en av deras dyrare 
webbshopslösningar: 
 

Tabell 3: Funktioner i Textalks webbshopssystem  
Kategori Funktioner 
Hem: Grundinställningar för webbshopen samt 

butikens namn. 
Sortiment: Inställningar som rör webbshopens artiklar 

(C1). Man kan dels lägga till nya artiklar 
samt artikelgrupper på denna sida, dels lista 
alla produkter i webbshopen samt deras 
egenskaper för att få en tydlig överblick. 

Rabatter: Funktioner för att ge alla eller vissa kunder 
rabatter på delar av webbshopens sortiment 
(D10). Kan även användas för att skapa 
tidsbegränsade kampanjer och erbjudanden 
(B14). 

Beställningar: System för att visa och administrera 
beställningar (C2). 

Partners: Inställningar för återförsäljare och flera 
separata, sammanlänkade butiker inom en 
webbshop (C6, C7). 

Inställningar: Generella inställningar för webbshopen, 
såsom mailadresser för kontakt och 
orderavsändare, betalningsalternativ (A10), 
fraktalternativ (A9, språkalternativ (D18) och 
valuta som priserna ska anges i. 

Utseende: Inställningar för diverse parametrar som 
påverkar webbshopens layout. 

Egna sidor: Administrering av extrapriser (C8), nyheter 
(E1, E2) samt köpvillkor. 

 
När man har lagt till egna produkter och ändrat webbshopens 
utseende så att man är nöjd med den kan man även 
förhandsgranska. Detta visar hur butiken kommer att se ut för 
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kunderna. Man måste betala för att kunna sälja produkter via 
webbshopen på riktigt, så detta kan inte göras i testversionen, 
även om butiken ser ut att vara fullt funktionsduglig. 
 
Textalks webbshopsalternativ är lättanvänt och dessutom är 
det en fördel att en stor del av layouten kan ändras utan 
problem samt utan djupare kunskaper om programmering 
eller webbdesign. Nackdelen är dock, precis som för E-butik, 
att man inte kan ändra och lägga till funktioner helt fritt, utan 
får nöja sig med vad som kan göras via administrations-
systemet. Priset (792, 3480 respektive 5880 kronor per år) är 
också en viktig faktor, som bidrar till att denna 
webbshopslösning förmodligen passar bättre för lite större 
företag än för mindre hobbyföretag och privatpersoner. 
 

Bild 11: Nyöppnad webbshop hos Textalk.se 
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Midicart.com (system till fast pris) 
Midicart erbjuder en webbshopslösning i 
antingen PHP eller ASP till en 
engångskostnad av $79 (vilket är omkring 
500 SEK i maj 2008). Användarna måste 
själva skaffa plats hos ett webbhotell. 
Detta webbshopspaket används av många 

webbshopar, varav ett flertal svenska. 
 

Bild 12: Exempelwebbshop som använder Midicart PHP 
 

Bild 13: Computercare.se, Billigakonsoler.se och Vildsvin.se 
är några av de svenska webbshopar som använder Midicart 

 
Midicart innehåller i grunden enbart enklare funktioner, 
såsom administrering och listning av varor, möjligheten att 
placera dem i varukorg och sökning bland produkterna. Men 
eftersom säljaren, till skillnad från hos E-butik och Textalk, 
får tillgång till alla PHP-filer som webbshopen är uppbyggd 
av och inte enbart till ett begränsat administrationssystem, 
kan han med rätt programmeringskunskaper själv ändra 
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innehållet i större utsträckning [bild 15]. Ett tydligt exempel 
på detta är Billigakonsoler.se, där det är svårt att urskilja att 
Midicart har använts som grund för webbshopen. 
Computercare.se och Vildsvin.se har däremot valt att behålla 
den grundläggande strukturen och bara ändrat vissa mindre 
delar samt sortiment eoch information [bild 13]. 
 

Bild 14: Produktuppladdning hos enMidicart-webbshop 

Bild 15: Grunden till en Midicart-webbshop kan ändras i 
valfri text- eller html-editor av alla användare som har 

tillräckliga programmeringskunskaper 
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Midicart är ett bra alternativ om man nöjer sig med en 
enklare webbshop eller har tillräcklig kunskap och tid för att 
själv implementera de ytterligare funktioner man behöver. 
Den främsta anledningen till att företaget inte har valt detta 
alternativ till sin webbshop är dock att de inte är ingenjörer, 
varför det i så fall kan bli svårt att underhålla och uppdatera 
detta i längden. 
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OsCommerce.com (Open source) 
Open source-alternativet osCommerce är 
gratis och ges ut under GNU General 
Public License30. Precis som med Midicart 
laddar användarna ner kod till en fullt 
fungerande men väldigt begränsad 
grundwebbshop som de sedan kan 

använda fritt så länge de följer GPL:s regler, samt själva 
skaffar webbhotellutrymme för butiken. Eftersom koden som 
webbshopen består av är fullt tillgänglig kan den ändras fritt 
av programmerare med kunskap om PHP, för att lägga till 
ytterligare funktioner. 

Bild 16: En webbshop konstruerad med osCommerce 
 

OsCommerce är mer avancerat än Midicart i grundutförandet, 
med ett stort antal tillgängliga funktioner såsom recensioner, 
kundinloggning, stöd för flera betalningsalternativ och val av 
språk [bild 16]. Samtliga enklare delar kan skötas via ett 
webbaserat administrationscenter [bild 17]. 

                                     
30 The GNU General Public License, http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 
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Bild 17: Administrationscenter för OsCommerce 
 
 

Bild 18: Coolcomponents.co.uk, Westcoastlaptop.com och 
Elektrofun.no är några av de många webbshopar som 

använder osCommerce 
 
Det finns i dagsläget över 12,000 webbshopar över hela 
världen som använder osCommerce, vilket gör det till en av 
de mest spridda och använda webbshopslösningarna [bild 
18]. Det kan därför vara ett utmärkt alternativ om man vill 
skapa en avancerad webbshop och har tillräckliga 
programmeringskunskaper för detta. Det är också en klar 
fördel att det inte kostar någonting att använda, utöver 
eventuella kostnader för eget webbhotellutrymme. Man bör 
dock tänka på att GNU GPL gäller även för samtliga 
ändringar och tillägg som man själv gör, eftersom man har 
använt en lösning som lyder under denna licens som grund. 
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Virtuemart.net (Open Source) 
Det sista alternativet för webbshops-
konstruktion som jag har jämfört, 
Virtuemart, är även det en open source-
lösning som lyder under GNU General 
Public License31. Det är därmed fritt att 
använda, sprida och modifiera. Virtuemart 

fungerar tillsammans med Open Source-innehållshanterings-
systemet Joomla [bild 19]32. 
 

Bild 19: Kontrollpanelen för en Virtuemart-webbshop 

Bild 20: Produktadministrering i en Virtuemart-webbshop 
 

                                     
31 The GNU General Public License, http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 
32 Joomla, www.joomla.org 
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Denna webbshopslösning är väldigt lik osCommerce, då den 
grundläggande webbshopen som skapas är relativt avancerad 
och programmerare och webbdesigners kan ändra i princip 
allting på valfria sätt om de bara förstår hur. Dock är 
Virtuemarts innehåll svårare än osCommerces att ändra själv, 
då det är mycket kod som man måste sätta sig in i och förstå. 
 

2.5. Varför ska ett nytt webbshopssystem 
utvecklas? 
En fråga som man kan ställa sig är varför ett nytt webbshops-
system ska utvecklas när det redan finns så många alternativ 
att välja mellan? 
Ur ett vetenskapligt syfte är det ointressant att börja med en 
färdig standardlösning eller att använda ett system där man 
bara har möjlighet att anpassa delar av webbshopen själv via 
ett webbgränssnitt, jämfört med att utveckla någonting eget, 
nytt, helt från grunden. Examensarbetet ska inte enbart 
resultera i ett system som Marknadskontakt kan använda, 
utan även vara analyserande. 
 
Anledningen till att Marknadskontakt inte väljer att använda 
någon av tidigare nämnda lösningar till sin webbshop är att 
de vill att vissa funktioner som E-butik och Textalk inte har 
stöd för ska kunna ingå (såsom stöd för flera modeller av en 
gemensam produkt) samt att de har framfört tydliga önskemål 
om att de vill kunna anpassa webbshopen så att den inte ser 
ut att vara en ”standardlösning”. Deras personal har dessutom 
inte tillräcklig programmeringsvana för att själva kunna 
modifiera koden i en grundläggande Midicart-, 
OsCommerce- eller VirtueMart-webbshop. Dock kan de 
lägga till och ta bort moduler genom att följa enklare steg för 
steg-instruktioner, varför denna metod kommer att användas 
för att anpassa funktionaliteten i det system jag utvecklar.  
Även om inget av de webbshopssystem som har studerats i 
detta kapitel kommer att användas har det varit till stor nytta 
att även studera dessa och inte enbart färdiga webbshopar, då 
det har gett kunskap om funktionalitet och utformning av 
administrationsdelen av ett webbshopssystem. 
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3. Krav på samt risker med 
webbshopssystemet 
Ur ett säkerhetsperspektiv är det stor skillnad mellan en 
webbapplikation och en lokal applikation som man har på sin 
dator eller inom ett mindre, stängt nätverk. 
Webbapplikationer (exempelvis webbshopar) är mer öppna 
system som kan användas av många användare, och där man 
som administratör inte har full kontroll över vilka personer 
som ges tillgång till alla delar av systemet. Ett stängt system 
såsom en ordbehandlare eller ett datahanteringsprogram som 
bara kan användas på en enda dator och saknar kontakt med 
omvärlden eller av ett fåtal behöriga användare på ett internt 
nätverk kan man däremot kontrollera tillgången till. Även om 
det fortfarande är tekniskt möjligt för obehöriga personer att 
använda denna typ av system så kan man begränsa deras 
tillgång på ett helt annat sätt, exempelvis genom att bara förse 
pålitliga personer med inloggningsuppgifter. Detta skulle 
man omöjligt kunna göra med en vanlig webbshop, då syftet 
med en sådan är att man ska kunna nå ut till allmänheten. 
Även om det skulle vara säkrare rent tekniskt så skulle det 
vara en nackdel ur ett ekonomiskt perspektiv om bara ett fåtal 
utvalda, pålitliga personer har möjlighet att använda den. 
 
I och med att i stort sett vem som helst med en 
internetuppkoppling ska kunna få tillgång till delar av 
webbshopen är det även betydligt större risk att någon av 
dessa personer försöker hitta sårbarheter i systemet och 
utnyttja dem. Medan det ofta är meningslöst att upptäcka ett 
säkerhetsproblem i ett stängt system (i och med att det i första 
hand drabbar en själv), så kan det få betydligt större 
konsekvenser om en obehörig användare lyckas hitta 
sårbarheter i en webbshop, en mailtjänst eller en community. 
I öppna system är det därför nödvändigt med en tydlig 
användarhierarki med indelning i olika nivåer såsom kunder 
och administratörer, där varje användargrupp har en klart 
avgränsad tillgång till systemet. Dessutom måste man vidta 
åtgärder för att säkerställa att användare inte kan använda de 
delar av systemet som de inte ska ha rättigheter att använda, 
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samt att de inte kan skada systemet på andra sätt. Några av de 
problemställningar som man måste tänka på när man designar 
ett öppet system, vilka delvis överlappar med de risker med 
funktioner som togs upp i riskanalysen, är därför följande:  
 
● Systemets vy. Hur ska vyn av systemet begränsas för 
olika användargrupper, och hur ska detta genomföras i 
praktiken? En webbshop brukar exempelvis ha ett 
administrationscenter där man kan ändra sortimentet och 
hantera beställningar. Men även om kunder har ett konto i 
webbshopen ska de inte kunna logga in med dessa 
uppgifter i administrationscentret och ändra sortimentet. 
Därför är det nödvändigt med en indelning i användar-
nivåer, eller att administrationscentret är ett delvis stängt 
system, avskilt från det vanliga användarsystemet. 
 
● Tillgång till data. Hur ska man hindra användare från att 
komma åt data som de egentligen inte ska ha tillgång till? 
Ett exempel på detta för webbshopssystem är en sida där 
länkar till alla beställningar som användaren har gjort 
listas. Om en order visas genom att sidan order.php?orderid=10 
anropas via en länk, så är det inte svårt att lista ut att man 
kan ändra siffran 10 till 9 för att lista den beställning som 
har orderid 9. Men en användare som inte har gjort 
beställning nummer 9 bör inte ha möjlighet att göra detta. 
 
● Kontroll av indataparametrar. Hur ska man hindra 
användare från att ange felaktiga kommandon? Om 
orderid i exemplet ovan är definierat som ett heltal och en 
sökning i ordrar görs utan någon kontroll av vilket värde 
som anges för orderid, så kan det bli problem om en 
användare väljer att anropa sidan order.php?orderid=hej. 
 
● Överanvändning av systemet. Hur ska man hindra 
missbruk av systemet? En sida som listar alla produkter i 
webbshopens sortiment är förmodligen resurskrävande 
från serverns sida, åtminstone om sortimentet är väldigt 
stort. Så om en användare skulle välja att ladda om denna 
gång på gång kan det orsaka problem. Likaså bör man 
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försöka förhindra sådana misstag som att beställningar 
görs två gånger om kunden skulle råka dubbelklicka när 
han ska fullfölja ett köp. Vad som försvårar detta problem 
ytterligare är att det enkelt kan automatiseras, då det bara 
krävs ett par rader enkel html-kod för att ladda om en sida 
hela tiden. 
 
● Skydd mot automatiserade script. En utökning av 
föregående problemställning är hur man kan veta att den 
som använder systemet är en riktig person. Ett script som 
laddar om en sida gång på gång eller skapar poster i en 
gästbok måste inte kontrolleras av en människa. Det 
förekommer att bland annat denna typ av handlingar 
genomförs av ”spam-bottar”, cron jobs som ständigt söker 
igenom domäner efter oskyddade formulär där de kan 
posta reklamlänkar, skicka massmail och liknande. 
 
● Formulär och databasanslutningar. Hur ska formulär, 
anslutningar till databaser och systemets design i övrigt 
utformas så att det blir svårt att missbruka systemet? 
 
● Integritet och personuppgifter. Då en webbshops 
databas kan innehålla personuppgifter och annan känslig 
information såsom namn, adresser, personnummer, 
lösenord och mailadresser, måste även säkerheten 
anpassas efter detta så att inte obehöriga kan komma över 
dessa uppgifter. Och i händelse av att någon skulle komma 
över dessa uppgifter: vilka åtgärder kan man vidta på 
förhand, för att minimera den skada som kan uppstå? 
 
● Hantering av data. Hur ska data organiseras, sparas och 
hämtas på ett så effektivt sätt som möjligt? Hur ska man 
undvika att misstag begås när data sparas eller hämtas, och 
hur kan läsning från samt skrivning till databaser 
implementeras på ett bra sätt? 
 
● Redundans. Är det nödvändigt att spara data på flera 
ställen och hur ska detta i så fall hanteras (exempelvis om 
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värdet uppdateras på en plats men inte en annan)? Hur kan 
man förebygga redundans vid lagring av data? 

 
Frågeställningarna ovan kommer jag att diskutera när 
datahantering i ett webbshopssystem analyseras i 
nästkommande kapitel. Vissa av dem (som beror på 
implementationen och inte på hur data hanteras) tas även upp 
i kapitlet 5.Funktionsspecifika säkerhetsfrågor vid 
utvecklingen av ett webbshopssystem. 
 

3.1. Marknadskontakts krav på systemet 
De krav Marknadskontakt har ställt på webbshopssystemet 
som är specifikt anpassade för deras verksamhet är följande: 
 
● Man måste kunna ange EAN-kod för seriealbum (ett 13-
siffrigt ID-nummer).33 
 
● ”Egen fraktlösning” måste kunna anges som 
fraktalternativ då många (men inte alla) av deras kunder 
har egna fraktavtal via Bopako.34 
 
● Webbshopen måste kunna rikta in sig till företag. Vissa 
inställningar för hur moms beräknas och visas för 
kunderna måste kunna göras - en väsentlig funktionalitet 
som antingen saknades eller var begränsad i flera av de 
webbshopslösningar som jämfördes. 

 
De första två problemen löstes genom att funktionaliteten 
gjorde om till generella funktioner som kunde anpassas. 
Om det ska vara möjligt att ange EAN-kod för produkter kan 
fastställas av användaren genom att detta slås av och på via 
en variabel i administrationscentret. Om variabeln är satt så 
syns inte detta fält på sidan för att skapa produkter och EAN-
koden postas som ett tomt värde. Eftersom man kan ställa in 

                                     
33 Wikipedia: European Article Number, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number 
34 Svenska bokhandlares branschorganisation, 
http://www.booksellers.se/organisation.asp 
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systemet så att det uppför sig som om produktvärdet EAN-
kod inte existerar i de fall då en sådan inte ska förekomma 
kan systemet ses som generellt, även om detta stöds. 
Även problemet med eget fraktavtal löstes genom att 
användaren ges möjlighet att anpassa fraktalternativen via 
systemet. Om kunderna inte ska ges möjlighet att välja ett 
eget fraktavtal aktiveras inte detta i administrationscentret, 
men alternativet existerar alltid, även när det inte tillämpas. 
 
Företagsanpassning av systemet blev dock mer komplicerat 
eftersom jag för att kunna genomföra detta behövde läsa in 
mig på hur såväl moms som webbshopar inriktade till företag 
fungerar. Även om det finns information (exempelvis hos 
Skatteverket35) så talar inte denna om specifikt hur moms ska 
tillämpas på webbshopar. Jag fick därför göra en snabb studie 
av hur företagsinriktade webbshopar hanterade moms36, 
vilket hade förbisetts vid funktionsanalysen eftersom 
webbshoparna som studerades vid denna riktade in sig till 
privatpersoner. Av denna kom jag fram till följande: 
 
● Vid försäljning inriktad till företag visas priserna 
vanligtvis exklusive moms medan företag som säljer till 
privatpersoner redovisar priser inklusive moms. Detta var 
en funktionalitet som de flesta av de webbshopssystem 
som studerades saknade stöd för, då dessa var inriktade till 
privatpersoner. 

 
● I webbshopar till privatpersoner brukar moms inte visas 
separat, förutom på fakturor eller i orderbekräftelser. 
 
● I Sverige används tre olika momssatser37, 6% (för 
litteratur, vilket Marknadskontakt i huvudsak säljer), 12% 
respektive 25%. Dessa, samt 0% om man vill hantera 
momsen externt, angavs som möjliga momsalternativ i 

                                     
35 Skatteverket, http://www.skatteverket.se 
36 Jag studerade bland annat PC City Business, http://www.pccitybusiness.se/ och 
Quill, http://www.quill.se, men rådfrågade även handledaren eftersom han är mer 
van vid att handla i företagswebbshopar. 
37 Skatteverket, http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/allmant/ 
2512eller6moms.html 
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webbshopssystemet, då det händer relativt sällan att nya 
momssatser införs.38 
 
● Momssatsen för produkterna påverkar vad momssatsen 
för portokostnaden för produkterna blir. Om man har köpt 
varor för 200kr exklusive moms som har momssatsen 6% 
och varor för 100kr exklusive moms som har momssatsen 
25% så blir momssatsen för fraktkostnaden ((6% * 200) + 
(25% * 100)) / (100+200) = 12,3%39 
 
● Medan webbshopar inriktade till privatpersoner oftast 
tillåter att vem som helst registrerar sig som kund är 
funktion E15 – Registreringskod (endast utvalda kunder 
tillåts) mer relevant än tidigare i en företagswebbshop.40 

 
Jag anpassade webbshopssystemet så att man ska kunna ställa 
om hur moms visas och hanteras genom att ändra ett fåtal 
variablers värden via administrationssystemet. Beroende på 
vilka värden dessa är visas sortimentlistor, kassor med mera 
på olika sätt för kunden. 
 
Marknadskontakts krav på anpassningsbar moms kan anses 
göra systemet mer generellt än tidigare, då det i och med att 
flera alternativ ska finnas blir lämpligt för försäljning till 
såväl privatpersoner som företag samt för varor med olika 
momssats, utan att flera olika implementationer måste göras. 
 
Då webbshopssystemet i övrigt är utformat för att vara 
anpassningsbart kan all övrig funktionalitet som efterfrågades 
uppnås med ett generellt system. Marknadskontakts krav 
påverkade med andra ord inte valet av funktioner i det 
genrella systemet nämnvärt. Istället användes deras krav som 
                                     
38 Momssatserna (6%,12% och 25%) har inte förändrats sedan 1996, utan endast 
definitionerna av vilka produkter som ska räknas till respektive momssats har 
ändrats. Se momshistorik på Svenska förläggareföreningen: Kulturmoms på 
böcker, http://www.forlaggare.se/kulturmoms 
39 Skatteverket: Tillämplig mervärdesskattesats avseende fraktkostnad, 
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser2005/02/skrivelser20020913.4.
18e1b10334ebe8bc80001578.html 
40 Handledaren efterfrågade denna funktionalitet för seriewebbshopen, då denna 
enbart ska sälja till bokhandlar och butiker och inte till privatpersoner. 
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en checklista för att säkerställa att systemet verkligen var 
generellt, i och med att det skulle fungera lika bra till båda 
två webbshoparna (vilka är väldigt olika till såväl utformning 
och funktionalitet som inriktning), utan ändring av koden. 
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3.2. Begränsningar vid val av funktioner 
En webbshop som innehåller alltför många funktioner skulle 
dels bli väldigt komplicerad och dels ta lång tid att utveckla. 
Med anledning av detta implementerade jag inte samtliga 
funktioner som beskrivs i analysen i det webbshopssystem 
som arbetet resulterade i, utan gjorde vissa avgränsningar: 

 
● Nödvändiga funktioner. Samtliga funktioner som är 
oumbärliga (det vill säga vars nödvändighet har graderats 
som 3 vid funktionsanalysen) implementerades. 
 
● De funktioner som Marknadskontakt efterfrågade. 
Uppdragsgivaren hade vissa önskemål om funktionaliteten 
i de webbshopar som de ska använda webbshopssystemet 
till. Då samtliga av dessa funktioner var användbara även i 
andra typer av webbshopar valde jag inkludera dem i det 
generella systemet. 
 
● Funktioner för ett generellt system. Eftersom ett mål 
med webbshopssystemet är att det ska bli så generellt som 
möjligt implementerade jag så många som möjligt av de 
funktioner som bidrar till detta, exempelvis möjligheten att 
anpassa menyernas innehåll via administrationssystemet. 
 
● Övriga funktioner implementerades i mån av tid, efter 
en egen bedömning av hur lång tid de beräknades ta att 
utveckla i förhållande till hur användbara de skulle bli i ett 
generellt system. 

 
Då systemet har en modulstruktur är det möjligt att utveckla 
tilläggsmoduler för ytterligare funktionalitet som behövs (till 
exempel diskussionsforum) och lägga till dessa vid behov. 
 
Tabell 4 beskriver vilka funktioner Marknadskontakt har 
efterfrågat för sina webbshopar samt vilka funktioner det 
genrella webbshopssystemets grundmodul ska innehålla. 
Beteckningen x innebär att funktionen ingår i systemet, t 
innebär att funktionen är en tilläggsmodul till systemet och 
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(x) innebär att funktionen i fråga ingår i systemet men kan 
deaktiveras via administrationscentret vid behov, utan att det 
påverkar webbshopens funktionalitet i övrigt. 
P = Webbshop för försäljning av plastfickor 
S = Webbshop för försäljning av serier och litteratur 
G = Generellt webbshopssystem 
 

Tabell 4: Efterfrågade funktioner i de olika webbshoparna 
A Grundläggande funktioner  P S G 
A1 Varukorg x x x 
A2 Kontaktformulär x x (x)
A3 Kassa x x x 
A4 Orderhanteringssystem  x x 
A5 Statiskt sortiment41    
A6 Dynamiskt sortiment x x x 
A7 Menyer och undermenyer x x x 
A8 Begränsningar av beställningar x x (x)
A9 Fraktkostnad x x x 
A10 Olika fraktalternativ  x (x)
A11 Olika betalningsalternativ  x (x)
A12 Anpassning av menyernas innehåll x x x 
B Produktfunktioner P S G 
B1 Produktsammanfattning x x x 
B2 Produktinformation  x (x)
B3 Produktbilder x x x 
B4 Stöd för flera bilder x  x 
B5 Automatisk anpassning av bildstorlek x x x 
B6 Flera modeller av en gemensam produkt x  (x)
B7 Varierande pris beroende på kvantitet x x (x)
B8 Lagerstatus  x x 
B9 Exakt antal produkter  x x 
B10 System för produktjämförelser    
B11 Förhandsbeställning eller bevakning    
B12 Statiska produktkopplingar  x (x)
B13 Dynamiska produktkopplingar  x (x)

                                     
41 Stöd för ett statiskt sortiment är överflödigt när ett dynamiskt sortiment stödjs 
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B14 Specialerbjudanden    
B15 Icke-grafisk översiktslista för produkter    
B16 Stöd för tillfälliga rabatter x x x 
B17 Anpassning av produktkategorier x x x 
C Säljarens funktioner P S G 
C1 Administrera produkter x x x 
C2 Administrera beställningar  x x 
C3 Administrera kunder  x x 
C4 Automatisk orderbekräftelse x x (x)
C5 Automatiskt mail när beställningen skickas    
C6 Stöd för flera administrationsnivåer  x x 
C7 Stöd för flera säljare    
C8 Möjlighet att anpassa 

administrationssystemet 
x x x 

C9 Beställningar i utskriftsformat  x x 
C10 Sortimentlista i utskriftsformat x x x 
D Köparens funktioner P S G 
D1 Köp utan registrering x  (x)
D2 Kundregistrering  x (x)
D3 Rutiner för bortglömda lösenord  x x 
D4 Enkel önskelista   (x)
D5 Påminnelsefunktion    
D6 Tipsa en vän   (x)
D7 Önskelista eller minneslista    
D8 Sökmotor (enkel version)  x x 
D9 Sökmotor (avancerad version)    
D10 Snabborder (beställningsformulär)    
D11 Olika kundstatus  x (x)
D12 Betygsättning av produkter   (x)
D13 Kommentering av produkter  x (x)
D14 Orderhistorik  x x 
D15 Möjlighet att ändra pågående beställningar    
D16 Ge flera personer tillgång till samma 

kundkonto 
   

D17 Personlig presentation    
D18 Anpassning av textstorlek x x x 
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D19 Community    
D20 Språkval    
D21 FAQ42 x x (x)
D22 Hjälplänkar   t 
D23 Webbassistent    
E Specialfunktioner P S G 
E1 Nyhetsbrev    
E2 Nyhetsnotiser43 x x (x)
E3 Blogg eller avancerad nyhetstjänst   t 
E4 Gästbok    
E5 Kampanjkoder    
E6 Utvalda produkter44 x x (x)
E7 Topplistor    
E8 Guider45   (x)
E9 Fokus på kommande produkter46   (x)
E10 Kopplingar till utomstående försäljning    
E11 Tävlingar    
E12 Återkommande erbjudanden    
E13 Möjlighet att anpassa webbshopens layout   x 
E14 Semesterläge x x (x)
E15 Registreringskod (endast utvalda kunder 

tillåts) 
 x (x)

E16 Händelselogg   x 
E17 Händelsebegränsning   x 
E18 Säkerhetskod som bild x x x 
 
 

                                     
42  Webbshopen har stöd för textobjekt i html-format som kan anpassas via 
administrationscentret och länkas till från andra ställen i webbshopen. Detta kan 
användas för olika tänkbara syften, varav FAQ-dokument är ett. 
43 Ett nyhetsmeddelande kan läggas in på startsidan. Funktion E3, Blogg eller 
avancerad nyhetstjänst har dessutom stöd för både kortare sammanfattningar av 
nyheter som längre nyhetstexter, varför denna även kan användas till notiser. 
44 Ett urval av sortimentet kan visas på startsidan. 
45 Se fotnot 42. Textobjekt kan även användas för att skriva guider. 
46 Via tilläggsmodulen för funktion E3, Blogg eller avancerad nyhetstjänst, samt 
genom att produktstatusen ”Ej utkommen” förekommer. 
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4. Analys av datahantering i ett 
webbshopssystem 
Valet av datamodell är viktigt för att uppnå önskad 
funktionalitet i webbshopssystemet. Detta kapitel tar därför 
upp hur systemets data kan struktureras som relationer. De 
frågor som nämndes i kapitel 2.3.1.Riskanalys tas därefter 
upp med utgångspunkt från relationsdatabaser som val av 
fysisk modell och  MySQL som val av databashanterare. 
 
Boken Fundamentals of Database Systems 3rd Ed (2000) 
beskriver databaser som en logiskt strukturerad samling av 
meningsfull information, vilken representerar en minivärld 
(en delmängd av världen vilken i tekniska termer kallas för 
Universe of Disclosure). Den är skapad för ett visst syfte och 
en viss grupp av användare, samt måste ändras när den värld 
som den är baserad på ändras. 
 
Dessa egenskaper blir tydliga för ett webbshopssystem, då 
man kan tänka sig att det motsvarar en butik i verkligheten. 
Sortimentet består av produkter som har ett visst pris, finns i 
en viss kvantitet, är placerade på en viss plats i butiken och 
kanske även har kopplingar till andra produkter, exempelvis 
genom placering, specialerbjudanden, med mera. Det är 
dessutom inte ovanligt att butiker har stöd för medlemskap 
eller bonussystem som kräver registrering och ger vissa 
fördelar såsom rabatter till utvalda kunder. Säljare, kunder, 
butikschefer med flera har även olika vyer av butiken och 
dess innehåll, eftersom det inte ligger i kundens intresse att 
veta sådana detaljer som till vilket pris butiken köper in en 
viss produkt, eller i butikens intresse att avslöja dessa 
uppgifter för kunden. 
 
Av denna definition ser man att en webbshops data i 
praktiken skulle kunna representeras på oändligt antal olika 
sätt, så länge som de är tillräckligt avancerade för att kunna 
beskriva webbshopens minivärld. Eftersom en avgränsning 
måste göras har jag valt att titta närmare på hur datamodellen 
kan definieras som relationer med MySQL som vald databas-
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hanterare, då denna är kostnadsfri, väldokumenterad och inte 
alltför komplicerad att förstå eller använda. 

 

4.1. Webbshopssystemets datamodell som 
relationer 
För att avgöra hur relationsdatabaser kan användas var det 
nödvändigt att bestämma hur datastrukturen representerad 
som relationer skulle se ut. På analysen av funktioner i 
föregående kapitel kan man se att produkterna är de 
dataobjekt som ingen webbshop kan klara sig utan. Flera av 
webbshoparna saknar användarregistrering och ytterligare 
funktioner som kräver lagring av data för att fungera, men 
samtliga har ett sortiment. Eftersom systemet utvecklades 
stegvis på grund av dess komplexitet kan därför den mest 
grundläggande strukturen (förutsatt att sortimentet inte är 
statiskt) anses vara en tabell som enbart innehåller produkter 
med unika produktid-nummer [bild 21]. 
 

Bild 21: Datastrukturen för den mest grundläggande typen av 
webbshopssystem 

 
”Andra attribut” står för samtliga produktattribut som inte är 
nycklar, exempelvis produktens titel, beskrivning, bild, EAN-
kod, med mera. För att de tydligaste delarna av diagrammet 
ska framgå har jag valt att kombinera samtliga mindre 
relevanta attribut till ett attribut. 
 
Webbshopens kunder kommer inte att behöva veta exakt hur 
systemets interna datastruktur ser ut [bild 22]. För dem 
kommer den endast att vara synlig i form av funktioner i 
webbshopen (såsom produkter, produktrecensioner med 
mera) samt dessa funktioners utformning (exempelvis vilken 
information som visas i produktbeskrivningarna). 
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Bild 22: Webbshopens kunder behöver inte ha kunskap om 
hur den interna datastrukturen ser ut 
 
En av de första funktioner som Marknadskontakt efterfrågade 
var möjligheten att koppla flera modeller till en enda produkt 
(se funktion B6 – Flera modeller av en gemensam produkt 
för en utförligare förklaring av vad detta innebär). Den 
enklaste produktstrukturen kan därför utökas så att den 
stödjer detta på två tänkbara sätt – med indelning i produkter 
och modeller [bild 23] eller med indelning i produkter och 
biprodukter [bild 24]. 
 

Bild 23: Utökad datastruktur, produkter och modeller 

    Bild 24: Utökad datastruktur, produkter och biprodukter 
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Med indelningen i produkter och modeller är det egentligen 
en viss modell som kunden köper, inte en produkt. Produktid 
används enbart för att identifiera vilken produktinformation 
modellen ska kopplas till och varje produktinformation kan 
ha en eller flera kopplade modeller. En struktur där 
relationsmodellen används är följande: 
 
Databastabellen Produkt: 
Produktid Produkttitel Kategori
1 Vi å Pappa julalbum 2004 1 
2 Uti Vår Hage julalbum 2003 1 
 
Databastabellen Modell: 
Modellid Modelltitel Produktid Pris 
1 Nytt exemplar 1 49 
2 Skadat exemplar, skick VG+ 1 30 
3 Nytt exemplar 2 55 
 
Om produkt-biproduktstrukturen istället används så kan 
produkttabellerna ovan representeras på nedanstående sätt. 
Tabellvärdena har förkortats av utrymmesskäl och läses som 
K = Kategori, PID = Produktid, P = Parent, C = Child. 
 
Databastabellen Produkt: 
PID Produkttitel Modelltitel Pris P C K 
1 Vi å Pappa 

julalbum 2004 
Nytt exemplar 49 0 1 1 

2 Uti Vår Hage 
julalbum 2003 

Nytt exemplar 55 0 0 1 

3 - Skadat exemplar, 
skick VG+ 

30 1 - - 

 
Denna struktur innebär att produkter och biprodukter placeras 
i samma tabell. Reglerna för hur dessa ska tolkas är inte 
lagrade i databasen utan i webbshopssystemet och används 
när produkter ska ändras eller visas. Ett exempel på hur 
systemet skulle kunna göra skillnad på produkter och 
biprodukter med ovanstående struktur är att produkter som är 
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huvudprodukter har Parent-värdet satt till 0 och att det är 
dessa som sortimentlistan i första hand visar. För varje 
huvudprodukt som visas kontrolleras även vad Children-
värdet är. Om det är satt till 0 så har huvudprodukten inga 
biprodukter men om det är 1 så görs även en sökning i 
sortimentlistan efter produkter vars Parent-värde är samma 
som huvudproduktens produktid, och listar dem som 
biprodukter till huvudprodukten. De värden som har 
markerats med ett streck är sådana som endast en 
huvudprodukt innehar och som man därmed aldrig behöver 
ange när man skapar biprodukter. Utåt sett blir båda 
representationerna identiska för kunden [bild 25]. 
 

Bild 25: Exempel på hur produkter med biprodukter eller 
flera modeller visas för kunden 

 
Vilken av dessa metoder som är mest fördelaktig att använda 
är till stor del beroende på vilken sorts produkter man 
förväntas sälja i webbshopen. Kommer många produkter att 
ha flera olika modeller, eller kommer majoriteten att vara 
enkla produkter där endast en mindre del av sortimentet 
kräver stöd för flermodellsval? Och kommer produkterna att 
ha många attribut som är huvudproduktspecifika, det vill säga 
fält som kommer att lämnas tomma för  alla biprodukter? 
När en av tidigare nämnda metoder är att föredra är även till 
stor del implementationsberoende, varför jag kommer att 
återkomma till detta senare i kapitlet. Produkt- och biprodukt-
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strukturen kan dock anses vara mer generell än produkt- och 
modellstrukturen, då majoriteten av alla webbshopar endast 
har stöd för produkter med en modell, varför jag använder 
denna när jag fortsätter beskriva systemets utformning. 
 
Under projektets gång visade det sig även att en förutsättning 
för att vissa andra funktioner skulle kunna implementeras var 
att datamodellen byggdes på ytterligare. Många funktioner  
krävde ett system för registrering och inloggning av 
användare, varför en mer komplicerad datamodell blev 
nödvändig [bild 26]. 

Bild 26: En utökad datamodell med orderhantering och 
användarregistrering 

 
Denna utökning innebär att kunder (och även administratörer) 
kan registrera sig som användare i webbshopen. Varje 
användare får ett unikt användarid. När en beställning läggs 
anges detta id för att tala om vilken kund den har lagts av. 
Om registrering krävs för att genomföra ett köp kan uppgifter 
såsom namn, mailadress med mera hämtas från tabellen över 
användare, medan det annars måste anges för varje order. 
Ordrar innehåller även orderobjekt, vilka är de produkter som 
ingår i en viss beställning (men även kan vara icke-fysiska 
objekt som inte förekommer i sortimentet, såsom rabatter, 
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moms och fraktkostnad). Då priser och uppgifter som gällde 
vid exakt den tidpunkt då kunden skickade beställningen ska 
gälla kan man inte hämta uppgifterna direkt från 
produkttabellen. Exempelvis ska en produkt i en beställning 
fortfarande finnas kvar även om motsvarande produkt raderas 
ur webbshopens sortiment och om priset ändras så har 
kunden fortfarande rätt att få produkten till det pris som 
gällde vid köptillfället. 
Man kan tro att detta medför redundans eftersom liknande 
uppgifter finns i både orderobjekt och produktid, men i själva 
verket gör det inte det. Produkterna i tabellen för orderobjekt 
är avsiktligt kopior av produkterna vid köptillfället och ska 
inte påverkas när produkterna ändras, varför de måste sparas 
på nytt i denna tabell.  

Bild 27: En datamodell som har utökats ytterligare med 
kundrecensioner och produktkategorier 

 
När fler funktioner läggs till kan ytterligare tabeller läggas 
till. Föregående modell kan exempelvis via några mindre 
ändringar utökas för att stödja funktionalitet såsom 
produktrecensioner författade av webbshopens kunder samt 
huvudkategorier med tillhörande produktkategorier [bild 27]. 
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Kategorisystemet måste inte nödvändigtvis vara indelat i 
produktkategorier (exempelvis ”album” och ”tidningar”) och 
huvudkategorier (exempelvis ”serier efter bindningstyp”, 
vilka produktkategorierna album och tidningar är kopplade 
till), även om det är det i detta exempel. 
Som administratör av webbshopssystemet behöver man inte 
förstå exakt hur alla tabeller är sammankopplade utan kan 
kontrollerar det mesta via webbshopens administrations-
center. Undantaget från detta är om man vill ändra själva 
koden, men i så fall räcker det oftast med att förstå en liten 
del av strukturen, eftersom alla delar inte används överallt.  
Om man vill utöka systemet med ytterligare funktionalitet 
och exempelvis lägga till stöd för ett nyhetssystem, 
kommentering av nyheter med mera så kan det även 
fortsättningsvis göras på samma sätt, genom mindre tillägg 
till datmodellen. Rent tekniskt kan ytterligare delar 
implementeras som tilläggsmoduler, vilka administratören 
kan lägga till eller ta bort från grundversionen med hjälp av 
en installationsfil som när den används lägger till eller raderar 
tilläggsmodulens PHP-filer, länkarna till dessa från andra 
sidor i webbshopen samt de tabeller där deras data lagras. 
 

4.1.1. Relationsmodellen 
Termen relationsdatabas myntades av forskaren Edgar F. 
Codd47. Rent generellt kan den beskrivas som en databas 
vilken följer relationsmodellen48: 

 
● Data lagras i relationer (tabeller bestående av 
rader/tupler samt namngivna kolumner/attribut). 
 
● Relationsdatabasens struktur kan delas upp i schema och 
innehåll. Innehållet är den information som finns lagrad i 
databasens tabeller medan dess schema är reglerna som 
talar om vilka attribut en tabell har och vilket innehåll som 

                                     
47 IBM Archives: Edgar F. Codd, http://www-
03.ibm.com/ibm/history/exhibits/builders/builders_codd.html 
48 The Relational Data Model, 
http://www.soi.city.ac.uk/~tony/dbms/relational_dm.html 
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tillåts lagras i dessa (exempelvis att en tabellcells värde 
måste anges som ett heltal eller som en sträng med 
maximalt 100 tecken). 
 
● I schemat kan även nycklar definieras, vilka förklaras 
utförligare nedan. 

 
Valet av nycklar i webshopssystemets tabeller 
Den tabellstruktur som relationsdatabaser använder [bild 28] 
har fördelen att man ofta kan hitta en viss tupel genom att 
jämföra ett enda eller ett fåtal väsentliga attribut (beroende på 
vilket eller vilka attribut som utgör nyckel i tabellen eller 
efterfrågas), istället för att gå igenom all data i tabellen. 
 

Bild 28: Tabellstruktur 
 
För att sökningen i tabellstrukturen ska bli effektiv förutsätts 
dock att attributet man söker på är unikt, så att man kan vara 
säker på att man har hittat rätt rad utan att behöva jämföra 
övriga attribut i samma tupel. Med anledning av detta är 
nycklar - attribut som inte har samma värden på två olika 
rader i en tabell - en viktig del av relationsmodellen. De bör 
vara unika, meningsfulla värden som det är sannolikt att man 
kommer att söka på eller sortera tabellens innehåll efter. 
Exempel på detta är produktid i en tabell med produkter i 
webbshopen. Två produkter har inte samma id-nummer 
eftersom säljaren måste kunna skilja på dem när han packar 
varorna och man vill ofta visa nyare produkter (som man 
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tilldelar ett högt produktid) först i sortimentet så att kunderna 
ser dem tydligt. 
Man kan även definiera främmande nycklar, vilka refererar 
till nycklar i andra tabeller (eller i samma tabell där de är 
definierade). Dessa behöver inte vara unika men den primär-
nyckel som de refererar till måste existera.49 
 
De databastabeller som förekommer i ett webbshopssystem är 
ofta ganska stora, med många produkter eller användare samt 
många attribut för var och en av dessa. Nycklar kan bland 
annat användas som ett index, för att sortera tabellens tupler 
eller för att peka ut en rad i databasen utan att all data i 
samtliga kolumner på varje rad måste gås igenom. Det kan 
därför vara en fördel om lämpliga nycklar väljs för systemet, 
framförallt om databasen utgörs av många tabeller som har 
komplicerade kopplingar till varandra som på bild 27. 
 
I de ER-diagram som jag ritade upp på föregående sidor är 
attribut understrukna med _____ exempel på lämpliga 
huvudnycklar. Dock måste man inte nödvändigtvis använda 
just dessa attribut. Som huvudnyckel (vilken ibland även 
översätts som primärnyckel) kan man välja valfria attribut 
som utgör ett unikt värde, exempelvis mailadressen eller 
användaralias för en användare. Detta förutsätter att det inte 
är möjligt att skapa två användarkonton som är kopplade till 
samma mailadress eller två konton med exakt samma alias. 
Både mailadress och alias var för sig är kandidatnycklar (en 
delmängd av huvudnycklarna) eftersom de är unika samtidigt 
som man inte kan ta bort någon del av dem och fortfarande få 
ett unikt värde. Kombinationen mailadress+alias kan också 
utgöra en huvudnyckel, då detta också blir ett unikt värde om 
mailadress och alias var för sig är unika värden. Dock är det 
ingen kandidatnyckel eftersom man kan ta bort ett av dessa 
två attribut och fortfarande få en kandidatnyckel. 
Man ska välja en kandidatnyckel som huvudnyckel eftersom 
dessa har enklast struktur. Vilken kandidatnyckel som är det 
bästa valet som huvudnyckel (förutsatt att man har flera olika 

                                     
49 Fundamentals of Database Systems 3rd Ed (2000): 202ff 
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att välja mellan) beror dock på vad man förväntas söka efter i 
tabellen eller sortera dess innehåll efter.   
 
Som jag tidigare nämnde så har jag i tabellerna i föregående 
ER-scheman angett produktid, orderid, användarid med mera 
som nycklar. Dessa kan antingen motsvara redan existerande 
kandidatnycklar i tabellen (så att attributet användarid i ER-
schemat egentligen står för mailadressen i tabellen över 
användare och liknande) men även definieras som ett helt 
nytt attribut i tabellens schema, såsom ”`användarid` int(32) not null 
auto_increment primary key”. I så fall blir det ett unikt heltalsvärde 
som räknas upp automatiskt när en ny tupel skapas eller 
behålls om en tupel ändras. 
 
Att skapa ett nytt attribut vars enda syfte är att utgöra 
huvudnyckel i en tabell medför både fördelar och nackdelar i 
ett webbshopssystem. 
 
● För det första används huvudnycklar ofta som POST- 
eller GET-variabler. Det blir därmed tydligare om de är 
kortare värden. Ett exempel på detta är att beskrivningen 
av en produkt kan visas genom att sidan product.php?pid=3 
anropas. 
product.php?title=Kapten+Stofil+volym+2+Gammalt+Bröd+Rostar+Aldrig+i
nbunden+seriebok (förutsatt att titeln för en produkt måste vara 
unik och väljs som huvudnyckel) blir betydligt längre, 
vilket dels är svårare att komma ihåg, dels medför en ökad 
risk för fel (vad händer exempelvis om titeln ovan 
innehåller ett tecken som webbshopssystemet escape:ar 
eller tar bort på grund av risken för kodinjektioner, eller 
ett frågetecken?) 
 
● Man vill inte alltid att huvudnycklars värden ska vara 
synliga. Ett formulär där glömska användare kan uppge 
sitt användarnamn för att bli påminda om lösenordet, 
vilket anropar sidan remindpassword.php?usermail=mail@hotmail.com 
när man skriver in det användarnamn som har 
mailadressen mail@hotmail.com kopplat till sig skulle 
exempelvis avslöja vilken mailadress som är kopplad till 
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ett visst användarkonto, medan remindpassword.php?userid=2 inte 
ger information om detta. 
 
● Nackdelen med att skapa nya nyckelvärden är dock att 
de tar upp plats i tabellen. Om produktinformationen redan 
består av många olika attribut så gör det ingen märkbar 
skillnad om ytterligare ett läggs till, men i en tabell som 
bara har ett fåtal attribut men ett stort antal rader spelar det 
större roll.  

 
I det webbshopssystem jag har utvecklat har jag valt att skapa 
ett nytt attribut i varje tabell att använda som huvudnyckel då 
de tabeller som beräknas innehålla mycket data (produkter, 
ordrar och användare) redan innehåller så många attribut att 
utrymmeskraven för ett till blir försumbart. Dessutom är det 
inte är säkert exakt vilka andra attribut som måste ingå i varje 
tabell samt vara unika. Produkternas titel var exempelvis ett 
unikt värde från början, men när datamodellen utökades till 
produkter och biprodukter fungerade detta inte längre, då 
biprodukternas titel är en tom sträng (icke-unikt värde), i och 
med att det inte kan anges. Systemet kan komma att ändras 
på liknande sätt fler gånger i framtiden, varför attribut vars 
enda syfte är att fungera som huvudnyckel är att föredra, då 
de är konstanta. 
 
Valet av relationsdatabashanterare - MYSQL 
Som jag nämnde i kapitel 1.4Direktiv och Begränsningar så 
hade Marknadskontakt inga åsikter om exakt vilken 
databashanterare som skulle användas så länge som resultatet 
skulle bli ett fungerande system. De hade dock önskemål om 
att stor hänsyn ska tas till kostnaden vid valet av mjukvara 
eftersom de är ett mindre företag med begränsade resurser. 
Dessutom är det en fördel om all teknik som används är 
väldokumenterad, då det är troligt att någon annan person är 
jag själv kan komma att underhålla systemet i framtiden. 
Valet föll därför på MYSQL, en populär relationsdatabas-
hanterare som är idealisk för småskaliga projekt som detta. 
Rättigheterna tillhör det svenska företaget MYSQL AB som 
främst säljer service och licenser, men då MYSQL ges ut 
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under GNU General Public License kan det i stort sett bli 
kostnadsfritt att använda om man klarar sig utan support och 
hjälp. Detta är naturligtvis en fördel när man utvecklar 
mindre system som är avsedda för privatpersoner eller 
företag med begränsade resurser. Det kan även användas med 
de flesta av dagens operativsystem, stöds av många större  
webbhotell och är även väldokumenterat, varför jag valde att 
använda just detta när jag designade webbshopssystemet. 
 

4.1.2. Möjliga problem i ett webbshopssystem med 
en relationsdatabas 
I kapitel 2.3.1 Riskanalys nämnde jag några av de risker som 
kan orsaka problem om de inte tas i beaktande när man 
utvecklar systemet.  Flera av dessa risker berör datahantering 
på olika sätt och ytterligare ett par risker såsom redundans 
kan tillkomma när relationsdatabaser används, varför även 
dessa bör granskas50: 
 
● Problem 1: Är någon data som förekommer i tabellerna 
redundant, d.v.s. så att samma data förekommer i flera 
olika tabeller även om de skulle kunna dela på samma 
data? 
 
● Problem 2: Hur kan man begränsa användarnas tillgång 
till viss data via webbshopssystemet, exempelvis så att en 
kund endast kan se sina egna ordrar och inte de 
beställningar som andra kunder har skickat? 
 
● Problem 3: Hur ska data struktureras för att den ska vara 
enkel att hantera men samtidigt kunna användas i många 
olika fall (exempelvis om produkter ska kunna länka till 
bilder, och  godtyckligt många kopplingar till bilder från 
varje produkt ska kunna förekomma). 
 
● Problem 4: Databasen använder till stor del ”foreign 
keys”, främmande nycklar som ska matcha ett värde i en 
annan databastabell. Det skadar inte att lägga till stöd för 

                                     
50 Fundamentals of Database Systems 3rd Ed. (2000) 
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referensintegritet i webbshopssystemet även om det redan 
finns i databashanteraren, framförallt om man ska använda 
speciella, egendefinierade regler för referensintegritet som 
enkelt kan kodas in i systemet. Några exempel på detta är 
om vissa kategorier inte ska kunna innehålla produkter 
(vilket exempelvis är användbart om man har kombinerat 
kategori- och menysystemet), eller om det är möjligt för 
en produkt att tillhöra flera kategorier men att två 
kategorikopplingar från en och samma produkt inte får 
vara identiska (exempelvis att kategori1 och kategori2 för 
en tidning inte båda får vara humorserier, trots att de båda 
främmande nycklarna var för sig är giltiga). Detta kan 
även göras för att säkerställa att nycklarna antar korrekta 
värden även om databashanteraren skulle sakna stöd för 
detta, exempelvis i de tidigaste versionerna av MySQL. 
 
● Problem 5: Att transaktionsstöd finns brukar framhållas 
som en av de främsta anledningarna att använda 
relationsmodellen. Hur ska man använda transaktioner när 
flera operationer på databasen utförs? (jag kommer 
hädanefter att använda den engelska termen ”queries” för 
detta i texten, då det är ett mer vedertaget uttryck). Hur 
ska flera queries i följd kontrolleras så att ingen av dessa 
körs om en av dem är felaktig? Kan detta göras manuellt, 
exempelvis genom att man kontrollerar de värden som ska 
användas i en sekvens av queries för att upptäcka fel redan 
innan den första av dessa körs, då tidiga versioner av 
MYSQL saknar stöd för transaktioner? 
 
● Problem 6: Slutligen måste man tänka på syntaxfel, 
värdefel och andra fel när queries körs i MYSQL. Hur ska 
fel och problem såsom felaktiga datatyper i en query 
hanteras? MYSQL:s felmeddelanden kan tolkas av 
programmerare som förstår hur MYSQL fungerar, men de 
är inte direkt tydliga och i ett webbshopssystem (där den 
avsedda användaren inte är en programmerare) bör man 
förmodligen presentera felen på ett bättre sätt så att 
kunderna förstår vad som är fel (exempelvis om de har 
missat att fylla i sitt namn vid en beställning om detta 
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värde inte kan lämnas tomt i databasen). En lösning på 
detta är att webbshopssystemet översätter MySQL-felen 
till felmeddelanden som användarna lättare kan förstå. 

 
Problem 1: Redundans 
Om vi börjar med redundans så syns det, om man ser på ER-
diagrammet, att det framförallt är på två möjliga ställen i 
webbshopssystemet som detta kan förekomma: i tabellerna 
för produkter och orderobjekt, respektive för kunduppgifter 
som är kopplade till registrerade användare samt till köp. 
I detta fall orsakas problemet av datamodellens utformning 
och man skulle kunna undvika redundans genom att ändra 
strukturen så att man inte lagrar ordrar eller kunduppgifter. 
Men samtidigt är redundans rent genrellt ett vanligt problem 
som ofta uppstår, varför man kan använda problemet hos min 
datamodell som ett exempel på hur detta kan lösas. 
 
Det första man måste fråga sig är om data som förefaller vara 
redundant verkligen är redundant? Vid en djupare granskning 
av produkter och orderobjekt visar det sig exempelvis att 
dessa inte är det, även om det kan se ut så vid en första 
anblick. Man bör ha i åtanke att det är en väsentlig skillnad 
mellan rent tekniska system (där man i huvudsak ska ta 
hänsyn till vad som är bäst programmeringsmässigt), och 
handelssystem, där lagstiftning står över tekniken. De priser 
och produktspecifikationer som gäller exakt när köparen 
skickar beställningen ska vara de som gäller för köpet, så ett 
orderobjekt är inte samma sak som en produkt, även om de 
oftast ser identiska ut. Orderobjekten är istället kopior av 
produkter vid köptillfället, snarare än riktiga produkter eller 
främmande nycklar som refererar till produkterna själva. 
 
I fallet med kunduppgifter och uppgifter i beställningar 
(vilket inte beror på att man har valt relationsmodellen utan 
även bör ske om man exempelvis använder XML) kan 
problemet lösas på ett annat sätt. Denna data görs icke-
redundant genom att köpare måste registrera sig för att 
genomföra köp, samt om man tillåter att en uppdatering av 
kunduppgifterna även uppdaterar de kunduppgifter som 
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förekommer i samband med kundens köp. Så  i korta drag 
kan redundansproblem vanligtvis lösas med tre metoder: 

 
● Kontrollera att data verkligen är redundant. 
 
● Kan någon del av den data som är redundant raderas? 
 
● Kan datamodellen ändras så att en av de tabeller som 
innehåller redundant data refererar till den andra tabellen? 

  
Problem 2: Tillgång till data 
Begränsningen av olika användargruppers tillgång till data 
kan ske genom registrering av användare och konton med 
olika behörighetsnivåer. I grund och botten är det bara 
nödvändigt med två nivåer – kund respektive administratör – 
men med mer avancerade system kan det vara en fördel med 
fler nivåer. Vilka funktioner användarna har tillgång till och 
vilka sidor som kan visas för dem baseras på nivån, vilket 
innebär att de får en begränsad vy av systemet [bild 29].  

Bild 29: Användare på olika nivåer har olika vyer av 
systemet 
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Observera att denna begränsning endast görs på systemnivån 
och inte på databasnivån. I vissa  relationsdatabaser kan 
visserligen behörighet sättas på tabellnivå, men i och med att 
systemet begränsar hur olika grupper ska få tillgång till data, 
och att databasen inte kan kommas åt av användarna på annat 
sätt än via webbshopssystemet, blir det överflödigt att även 
ställa in detta. 
 
Koden i webbshopssystemet som bestämmer vad som visas 
för användaren eller vad han kan göra är relativt simpel: 
 
$accesslevel = 0; 
$requiredlevel = Den behörighetsnivå som krävs för att sidan ska visas. 
$username = användarnamnet i cookie-filen 
$password = det hashade användarlösenordet som har sparats i cookie-filen 
$query = select * from användare where ((username = $username) and (password 
= $password)); 
$result = mysql_query($query) or die('MysqlError'.  mysql_error()); 
$nrows = mysql_num_rows($result); 
 if($nrows != 0) { 
$row = mysql_fetch_array($result); 
$accesslevel = $row["level"];} 
if ($accesslevel < $requiredlevel) { 
$errortext = "Du har inte tillräckligt hög behörighetsnivå för att visa denna sida"; 
echo ($errortext);} 
else if ($nrows != 1) { 
$errortext = "Felaktigt användarnamn eller lösenord"; 
echo ("$errortext);} 
else {//Generera html-kod som visas för inloggade användare med tillräcklig 
behörighetsnivå}; 
 
 

Även många av webbshopens funktioner som är synliga för 
besökarna (exempelvis kommentarer) bör begränsas på detta 
sätt. Som ansvarig för en webbplats är man, enligt lag 
1998:112, Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor51, 
skyldig att övervaka så att det innehåll som postas där inte är 
olagligt, och om vem som helst kan posta kommentarer helt 
fritt utan att ens vara inloggad så skulle det kunna orsaka 
problem. Dessutom finns det automatiserade script vars enda 
syfte är att söka efter öppna formulär på webbsidor - ett 
problem som jag återkommer till i kapitel 
5.Funktionsspecifika säkerhetsfrågor vid utvecklingen av ett 

                                     
51 Regelsamling i Datajuridik VT 2007 (2007):94f 
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webbshopssystem. Genom att kräva inloggning för alla sidor 
där sådant kan förekomma minskar man risken för detta. 
 
Användar-id och behörighet bör även kontrolleras på alla 
sidor som inte ska vara allmänt tillgängliga. Ett exempel på 
detta är en sida som visar order nummer 10 genom att 
order.php?orderid=10 anropas. Siffran 10 kan dock bytas ut mot 9, 
vilket kan innebära att en person som inte ska ha rätt att visa 
order 9 visar detta om orderns innehåll endast hämtas med 
följande rader: 
 
$ordid = $_POST[”orderid”]; 
select * from orders where orderid = $ordid; 
 
För att undvika detta problem kan man ta med användar-id i 
sökningen och endast visa information om ordern om det 
användar-id som användaren är inloggad med när 
order.php?orderid=x överensstämmer med det användar-id som 
beställningen nummer x har gjorts med: 
 
$username = användarnamnet i cookie-filen 
$password = det hashade användarlösenordet som har sparats i cookie-filen 
$query = select * from användare where ((username = $username) and (password 
= $password)); 
$result = mysql_query($query) or die('MysqlError'.  mysql_error()); 
$nrows = mysql_num_rows($result); 
 if($nrows != 0) { 
$row = mysql_fetch_array($result); 
$userid = $row["userid"]; 
} 
$ordid = $_POST[”orderid”]; 
$query = select * from orders where (orderid = $ordid) AND (userid = $userid); 
$result = mysql_query($query) or die('MysqlError'.  mysql_error()); 
 
 
Problem 3: Hantering och strukturering av data 
Ytterligare ett möjligt problem med relationer är att det kan 
vara svårt att avgöra exakt hur data ska struktureras. 
Produkter och deras bilder är ett exempel på detta i fallet med 
webbshopen, då en datastruktur där attributet bild förekommer 
i produkttabellen bara tillåter att en bild kopplas till varje 
produkt. Man kan visserligen utöka detta till attributen bild1, 
bild2 .. bildn för att ge stöd för n bilder, men var ska man i så 
fall dra gränsen för värdet n? Många produkter kommer 
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förmodligen bara att ha en enda bild eller ingen bild alls, 
vilket innebär att ytterligare bildkolumner på dessa rader 
kommer att lämnas tomma. Samtidigt kan någon enstaka 
produkt ha nytta av om många bilder är tekniskt möjligt. Ett 
exempel på detta är spel, där man vill visa upp många 
skärmdumpar från populära titlar. 
Å ena sidan är det en fördel om man inte har en tabell med 
onödigt många bildkolumner som lämnas helt tomma i de 
flesta fall, å andra sidan vill man kanske inte ha en fast gräns 
för det maximala antalet bilder.  
För produkter vars bilder ligger i samma tabell som deras 
övriga information räcker det med att följande query utförs 
för att deras information ska hämtas: 
 
 
$kategori = Den kategori vara produkter ska visas 
$query = select * from produkter where kategori = $kategori AND status != ’Ej i 
lager’; 
$result = mysql_query($query) or die('MysqlError'.  mysql_error()); 
$nrows = mysql_num_rows($result); 
for($j=0;$j<$nrows;$j++) { 
$row = mysql_fetch_array($result); 
$bild = $row["bild"]; //Hämta produktens bild 
$andraattribut = $row["andra attribut"]; //Hämta produktens övriga attribut} 
 
Om man istället placerar alla produktbilder i en egen tabell 
med produktid som en främmande nyckel vilken hänvisar till 
produktid i produkttabellen, så uppstår ett annat problem – att 
betydligt fler sökningar måste göras i databasen för att lista 
produktinformationen: 
 
 
$kategori = Den kategori vars produkter ska visas 
$query = select * from produkter where kategori = $kategori AND status != ’Ej i 
lager’; 
$result = mysql_query($query) or die('MysqlError'.  mysql_error()); 
$nrows = mysql_num_rows($result); 
for($j=0;$j<$nrows;$j++) { 
$row = mysql_fetch_array($result); 
$produktid = $row["produktid"]; //Hämta produktid 
$query2 = select * from produktbilder where produktid = $produktid; 
$result2 = mysql_query($query2) or die('MysqlError'.  mysql_error()); 
$nrows2 = mysql_num_rows($result2); 
for($k=0;$k<$nrows2;$k++) { 
$row2 = mysql_fetch_array($result2); 
$bild = $row2["bild"]; //Hämta produktens bild} 
$andraattribut = $row["andra attribut"]; //Hämta produktens övriga attribut} 
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Med andra ord måste dels en databassökning göras för att 
hämta alla produkter som ska visas i kategorin och därefter 
en databassökning i bildtabellen för var och en av dessa 
produkter. Detta medför att (antal produkter i kategorin+1) 
queries utförs medan det hade räckt med en enda query i det 
första exemplet. 
 
En möjlig lösning på detta är att varje produkt har ett extra 
attribut som har värdet 0 eller 1 beroende på om det finns 
några bilder som är kopplade till produkten eller inte, 
alternativt att det finns ett fåtal attribut bild1 .. bildn angivna i 
tabellen för produkter, medan bilder utöver dessa placeras i 
en separat tabell. 
 
Databastabellen Produkt (FB = 1 om fler bilder existerar, 
annars 0): 
PID FB Produkttitel Bild1 Bild2 
1 1 Vi å Pappa julalbum 

2004 (5 bilder) 
vp04_1.jpg vp04_2.jpg 

2 0 Uti Vår Hage julalbum 
2003 (1 bild) 

uvh03_1.jpg  

3 1 Uti Vår Hage julalbum 
2005 (3 bilder) 

uvh05_1.jpg uvh05_2.jpg

 
Databastabellen Ytterligarebilder (PID är en främmande 
nyckel och refererar till PID i Produkt-tabellen): 
PID Bild 
1 vp04_3.jpg 
1 vp04_4.jpg 
1 vp04_5.jpg 
3 uvh05_3.jpg 
 
Sökningar efter bilder måste i så fall inte göras för produkter 
där attributet FB har värdet 0. Detta värde måste visserligen 
uppdateras varje gång administratören tar bort eller lägger till 
en bild för produkten, men med tanke på hur en webbshop 
fungerar, det vill säga att de flesta produkter förmodligen 
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kommer att visas för besökare betydligt oftare än de ändras 
av administratören, kommer detta ändå att resultera i färre 
databasoperationer i längden. 
Samma metod kan även användas för att representera andra 
objekt i databasen där godtyckligt många värden kan 
förekomma, och är därmed en generell lösning. 
 
Ytterligare en idé, som framförallt kan vara till nytta om man 
har en större databas är att endast en delmängd av innehållet 
åt gången behandlas [bild 30]. Listning av x produkter per 
sida där användaren måste klicka på en länk som säger ”gå 
till sidan 2” om fler än x produkter returneras av queryn är ett 
typexempel på detta och vanligt förekommande i 
webbshopar, forum, med mera. Detta medför även att 
informationen blir mer lättöverskådlig för användaren än om 
en lista med hundratals eller tusentals objekt returneras.  
 

Bild 30: Endast en delmängd av sortimentet listas på varje 
sida med hjälp av limit i MySQL-queryn 

 
 
Problem 4: Främmande nycklar och referensintegritet 
Främmande nycklar är effektiva om man vill undvika 
redundans och användbara i ett system såsom en webbshop, 
där olika delar av datamodellen hör ihop på ett icke-
hierarkiskt sätt. Exempelvis ska värdena för kategorier för en 
produkt vara desamma som kategoriid för en existerande 
produktkategori, då det inte ska vara möjligt att placera 
produkterna i kategorier som inte existerar. 
Om ett kategoriid definieras som ett heltal och det ska vara 
möjligt att skapa en produkt som man inte placerar i en 
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kategori (men som fortfarande ska gå att hitta via 
sökmotorn), så kan man exempelvis skapa en regel som säger 
att kategoriid 0 = ingen kategori och att ett undantag från 
referensintegriteten får göras i just dett fall. I så fall måste 
man även definiera kategorier på ett sätt så att ingen kategori 
kan få kategoriid 0. Ett alternativ, som inte innebär att man 
måste göra egna tillägg, är att kategoriid 0 ges namnet ”ingen 
kategori” i tabellen och aldrig visas, alternativt att det tomma 
värdet NULL tillåts som kategorivärde. 
 
I relationsdatabaser brukar man automatiskt kunna begränsa 
vilka värden data ska kunna anta. Man bör i först hand 
försöka använda databasens egna hantering av främmande 
nycklar eftersom den redan existerar, men man kan tänka sig 
att man i ett avancerat system även kan vilja skapa ytterligare 
regler som databashanteraren inte har stöd för [bild 31]. 
Exempel på sådana kan vara att flera olika kategoriid för en 
kategori inte ska kunna peka på samma kategori eller att vissa 
kategorier inte ska kunna ha produkter kopplade till sig, utan 
bara ha en informationstext. I så fall returnerar systemet ett 
felmeddelande som berättar att kategorin är ogiltig eller inte 
kan innehålla produkter. Dessutom kan man designa systemet 
så att administratören inte får ange kategorinummer helt fritt, 
utan måste välja ett alternativ i en lista över möjliga värden. 
 

Bild 31: Valet av möjliga värden för ett attribut begränsas så 
att endast giltiga värden tillåts 

 
Det är även viktigt att tänka på vad som ska ske om en tupel 
som har ett nyckelvärde vilket en avlägsen nyckel refererar 
till raderas. En lösning på detta är att man när tupeln ska 
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raderas kontrollerar de tabeller som har främmande nycklar 
vilka refererar dit och antingen talar om för användaren att de 
tupler som har främmande nycklar vilka refererar dit (såsom 
produkter som tillhör en viss kategori) måste raderas först: 
 
$kategoriid = kategoriid för den kategori som ska raderas 
$query = select * from produkter where kategoriid = $kategoriid; 
$result = mysql_query($query) or die('MysqlError'.  mysql_error()); 
$totalrows = mysql_num_rows($result); 
if ($totalrows != 0) { 
echo(”Du kan inte radera en kategori som produkter fortfarande är kopplad till”); 
} else { 
$query = delete * from kategorier where kategoriid = $kategoriid; 
$result = mysql_query($query) or die('MysqlError'.  mysql_error()); 
echo(”Kategori nr $kategoriid har raderats!”);} 
 
Man kan även uppdatera de främmande nycklarnas värde till 
ett annat, giltigt värde (såsom kategori 0 ”ingen kategori”) 
om man vill kunna radera en kategori som innehåller 
produkter utan att först ändra kategorivärdet för alla 
produkter som är kopplade till denna. 
 
$kategoriid = kategoriid för den kategori som ska raderas 
$query = update produkter set kategori = 0 where kategoriid = $kategoriid; 
$result = mysql_query($query) or die('MysqlError'.  mysql_error()); 
$query = delete * from kategorier where kategoriid = $kategoriid; 
$result = mysql_query($query) or die('MysqlError'.  mysql_error()); 
echo(”Kategori nr $kategoriid har raderats!”); 
 
Problem 5: Transaktioner och konkurrens vid queries 
och kontroll av felkällor innan flera queries i följd utförs 
I webbshopssystemet finns det många funktioner som kräver 
mer än en query för att kunna genomföras. Beställningar är 
ett tydligt exempel på detta – den första queryn skapar en 
tupel i tabellen för ordrar, en eller flera ytterligare queries 
lägger till nya rader i tabellen för orderobjekt vilka kopplas 
till ordern och slutligen utförs en eller flera queries som 
räknar ner antalet kvarvarande exemplar av de produkter som 
precis beställdes i webbshopens lagersaldo. 
Man kan dock tänka sig att någonting går fel vid ett av stegen 
så att en query inte kan utföras, exempelvis att ordern inte 
kan läggas till i ordertabellen. I så fall bör inte heller de andra 
queries som hör ihop med denna query utföras. Lösningen på 
detta är att transaktioner används, vilket innebär att en 
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återställningspunkt skapas innan query1. När samtliga queries 
som ingår i transaktionen har genomförts utan att några fel 
har inträffat är transaktionen godkänd. I annat fall görs en 
återställning (även kallad rollback) till återställningspunkten 
som sattes innan query1. Man kan dra paralleller mellan detta 
och hur en banktransaktion utförs. En banköverföring kan 
antingen lyckas eller misslyckas - det finns inga mellanting 
som innebär att betalningen ”nästan lyckades” så att pengarna 
drogs från kontot utan att överföras till ett annat konto. 
 
Ett annat problem som är osannolikt i en liten webbshop med 
få kunder men trots allt skulle kunna inträffa, är att två serier 
av queries körs parallellt och berör samma tabellvärde, och 
därmed kan resultera i ett felaktigt resultat [bild 32]. Ett 
exemplar på detta är följande queries där två kunder 
bestämmer sig för att köpa samma produkt samtidigt och 
lagersaldot uppdateras. 

Bild 32: Exempel på två parallella queries som kan resultera 
i ett felaktigt värde 

 
Båda dessa sekvenser läser in antalet produkter av X, minskar 
antalet med så många som kunden köper och skriver därefter 
det nya värdet till databasen. Men eftersom kund 2 läser 
värdet för X_antal innan kund 1 har hunnit skriva det nya 
värdet för detta kommer det nya lagersaldot att bli felaktigt. 
Dessa problem kan undvikas om transaktioner används samt 
om vissa datavärden tillfälligt låses. 
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För att en databas ska stödja transaktioner krävs det att den 
har fyra egenskaper, vilka brukas förkortas som ACID52: 
 
● Atomicity. transaktioner måste vara en sammanhängande 
operation. Antingen utförs samtliga av dessa eller inga 
alls, som i exemplet med banköverföringar. 
 
● Consistency preservation. En transaktion tar databasen 
från ett stabilt tillstånd till ett annat. Under transaktionens 
gång finns inga punkter där data delvis har bearbetats. 
 
● Isolation. Medan en transaktion genomförs är den inte 
synlig för andra transaktioner som genomförs samtidigt 
och ska inte heller påverka eller påverkas av dessa. 
 
● Durability of permanency. De ändringar som utförs av 
en transaktion är permanenta. De ska exempelvis inte 
kunna gå förlorade vid ett strömavbrott. 

Bild 33: Exempel på en transaktion 
 
InnoDB-motorn53, vilken används som standard i dagens 
versioner av MySQL, har stöd för detta medan MyISAM54 
som har varit standard tidigare inte har detta utan använder 
                                     
52 Fundamentals of Database Systems:640f 
53 InnoDB, http://www.innodb.com/ 
54 MyISAM, http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/myisam-storage-
engine.html 
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inställningen autocommit=1 för att alltid utföra en query direkt. 
Om man vill använda transaktioner bör man därför använda 
en databasmotor som stödjer detta. Via kommandona BEGIN 
WORK, COMMIT och ROLLBACK kan man sedan styra och 
begränsa transaktionerna [bild 33]. 
 
Detta hindrar dock inte tidigare nämnda problem där antalet 
produkter läses in, värdet uppdateras och därefter skrivs till 
databastabellen i två parallella sekvenser. För att göra detta 
måste man istället låsa data medan den bearbetas [bild 34]. 

 

Bild 34: Exempel på låsning av tabellceller 
 
Man kan låsa ett tabellvärde för läsning respektive skrivning, 
vilket innebär att denna cell inte kan läsas från eller skrivas 
till någon annanstans innan den låse upp igen. Detta skulle 
förhindra att lagersaldot blir felaktigt om två kunder köper 
produkt X samtidigt som ovan. Även i detta fall beror det till 
stor del på databasmotorn hur detta ska genomföras rent 
praktiskt. Med InnoDB kan man låsa enskilda tabellvärden 
eller celler, medan MyISAM endast har stöd för låsning av 
hela tabeller55. Så om man vill låsa en rad eller en tabellcell 
när man använder MyISAM måste man acceptera att även 
resten av tabellen låses. 
 

                                     
55 Webmonkey, www.webmonkey.com/webmonkey/02/11/index3a_page5.html 
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Ännu ett tänkbart problem är att alla queries i en transaktion 
kan utföras men att man vill kunna ställa in så att de inte gör 
det om ett visst villkor gäller. Ett exempel på detta är köp. 
Totalsumman för köp vilken sparas i en order är definierad 
som ett heltal, så det skulle vara möjligt att lägga till ett köp 
där totalsumman är 50 kronor. Men säljaren vill kanske inte 
att det ska vara möjligt att handla för under 200 kronor åt 
gången (funktion A8 – Begränsningar av beställningar). I så 
fall finns det två lösningar för detta. För det första kan man 
kontrollera värdet redan innan den första frågan ställs: 
 
$totalsumma = summan som kunden har handlat för 
if ($totalsumma < 200) { 
query_1; 
query_2; 
… 
query_n; 
}; 
 
Det andra alternativet är att man åtgärdar detta med hjälp av 
transaktioner och gör en rollback om villkoret gäller: 
 
$totalsumma = summan som kunden har handlat för 
BEGIN WORK; 
query_1; 
query_2; 
… 
query_n; 
if ($totalsumma < 200) { 
ROLLBACK; 
} else { 
COMMIT; 
}; 
 
 
Problem 6: Syntaxfel, värdefel och MYSQL-specifika fel 
De värden som skrivs till databasen kan inte kan vara helt 
godtyckliga utan definieras i databasens schema. Exempelvis 
kan det fastställas att ett attribut måste anges som INT(5) 
eller VARCHAR(200) och i så fall kan det bli problem om 
värdet som anges när tupeln skapas eller uppdateras är av en 
annan form. Det finns dock ett par vedertagna metoder för att 
förhindra detta. 
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För det första kan möjliga alternativ begränsas på samma sätt 
som i Problem 4: Främmande nycklar och referensintegritet 
så att användaren bara har möjlighet att ange värden som är 
giltiga. Om man får ange kategorinummer för en produkt helt 
fritt så är det lätt hänt att man skriver fel, men om man måste 
välja ett av ett begränsat antal olika alternativ i en lista så kan 
man inte göra ett felaktigt val, förutsatt att listans värden inte 
är felaktiga. 
För det andra kan man applicera olika funktioner på värdet 
innan queryn genomförs för att säkerställa att värdet inte blir 
av fel typ. Om ett värde som postas exempelvis ska vara ett 
heltal så gör följande kod om det till ett heltal om det inte 
redan är det: 
 
$value = intval($_GET[”value”]); 
 
Några exempel på vad olika indata till denna funktion 
resulterar i är följande: 
 
Intval ( 17 ) = 17; 
intval ( -1000 ) = -1000; 
intval ( 3,14 ) = 3; 
intval ( abcd ) = 0; 
intval ( 78abcd ) = 78; 
intval ( abcd78 ) = 0; 
 
Om värdet kan vara binärt istället för ett heltal så går det även 
att kombinera intval med en if-sats för att få detta: 
 
$value = intval($_GET[”value”]); 
if ($value != 0) {$value = 1;}; 
  
Visserligen kan detta fortfarande resultera i oväntade värden, 
exempelvis att en variabel sätts till 0 för att man har råkat 
skriva en bokstav och inte enbart siffror, men ett felaktigt, 
giltigt värde är ändå att föredra framför ett syntaxfel. 
 
Man kan även kontrollera strängar: 
 
$string = sträng som ska kontrolleras 
if (strlen($string) > 30) { 
$string = substr($string, 30); 
} 
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Med denna kontroll är det ingen risk att den sträng som anges 
som värde för ett attribut definierat som VARCHAR(30) är 
längre än 30 tecken. 
 
Strängar kan även innehålla otillåtna tecken, exempelvis 
HTML-kod eller tecken som möjliggör kodinjektioner, vilket 
man också brukar försöka undvika. Detta kan göras genom 
att strängen passerar genom en funktion som jämför varje 
tecken och skapar ett felmeddelande om otillåtna tecken 
påträffas, alternativt att tecknen escape:as eller raderas: 
 
function checkstringcharacters($inputstring) { 
$fninvalidamount = 0; 
for ($i=0; $i < strlen($inputstring); $i++) { 
$convert = ord($inputstring[$i]); 
if (($convert == 34) || ($convert == 36) || ($convert == 61)) { 
//Tecken med ASCII-värde 34, 36 eller 61 är förbjudna 
$fninvalidamount = $fninvalidamount + 1;}; 
}; 
if ($fninvalidamount == 1) { return " Strängen innehåller ett ogiltigt tecken.";} 
else if ($fninvalidamount > 1) { return " Strängen innehåller $fninvalidamount 
ogiltiga tecken.";} 
else { return "" ;};}; 
 
Funktionen returnerar ett felmeddelande om något tecken i 
strängen är ”, ’ eller =, vilka är de tecken som har ascii-värde 
34, 36 och 61. Just dessa tre tecken i inputvariabler vars 
värden används i queries är en allvarlig säkerhetsrisk, då de 
kan användas till SQL-injektioner. Man kan ta följande kod 
som ett exempel på detta: 
 
$username = $_GET[”username”]; 
$password = $_GET[”password”]; //Lösenord respektive användarnamn som en 
användare har postat via ett formulär, exempelvis på en inloggningssida. 
$query = ”select * from users where username = ’” .  $username . ”’ AND 
password = ’” . $password . ”’;’; 
$result = mysql_query($query) or die('MysqlError'.  mysql_error()); 
$nrows = mysql_num_rows($result); 
if($nrows != 0) { 
//Användaren räknas som inloggad!}; 
 
Om användaren väljer att ange en sträng såsom 1’ or ’1’=’1 i 
fälten för lösenord och användarnamn i formuläret, så 
kommer queryn i sin helhet att se ut enligt följande: 
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$query = ’select * from users where username = ’ 1’ or ’1’=’1’ AND password = ’ 
1’ or ’1’=’1’ ;”; 
 
Eftersom 1=1 är en tautologi skulle strängen ovan resultera i 
att användaren räknas som inloggad, även utan att ha angett 
användarnamn och lösenord. 
 
Det finns dock ett flertal metoder för att förhindra detta, 
utöver den funktion jag nämnde tidigare som kontrollerar 
tecknens värde. Beroende på vilken version av MySQL man 
använder kan vissa av dessa vara konfigurerade att gälla 
redan från början: 
 
● Addslashes($string) lägger till \ framför samtliga tecken 
som kan escape:as, exempelvis citattecken. \’ ses inte som 
tecknet ’ och kommer därmed inte längre att avsluta en 
sträng som börjar med ’. Denna funktion kan med fördel 
användas om man exempelvis vill placera ett enkel-
citattecken inuti en enkelcitatteckensträng: ’Titeln på det här 
dokumentet är \’exjobb.doc\’.’ 56 
 
● Mysql_real_escape_string($string) försöker utifrån 
serverkonfigurationen göra om en sträng så att den blir 
escape:ad på rätt sätt, för att förhindra kodinjektioner.57 
 
● Htmlentities($string) escape:ar de tecken som kan tolkas 
som html-kod (exempelvis < ). Denna funktion är 
egentligen inte avsedd att förhindra SQL-injektioner men 
kan ändå bidra till att försvåra sådana, i och med att den 
escape:ar tecken såsom semikolon (vilket det oftast inte 
finns någon anledning att tillåta i det värde som skickas in 
till en query). Dessutom är det en fördel om HTML-kod 
inte kan postas i systemet av andra personer än 
administratörerna, då detta kan missbrukas.58 

 

                                     
56 PHP: Addslashes, http://se2.php.net/addslashes 
57 PHP: Mysql_real_escape_string, http://se.php.net/function.mysql-real-escape-
string 
58 PHP: Htmlentities, http://se.php.net/htmlentities 



 101

5. Funktionsspecifika 
säkerhetsfrågor vid utvecklingen av 
ett webbshopssystem 
De riskmoment som nämndes i kapitel 2.3.1.Riskanalys berör 
framförallt systemet som helhet, men även vissa mer 
funktionsspecifika problem bör granskas. Utifrån granskning 
av diskussioner på Flashbacks forum om IT-säkerhet59 har 
jag valt ut tre tydliga säkerhetsproblem i öppna webbsystem – 
postning av formulärdata, hantering av lösenord samt 
begränsing av användning av systemet – varefter jag har delat 
upp dessa i delproblem som jag har presenterat möjliga 
tillvägagångssätt för att åtgärda. 
 

5.1. Postning av formulärdata 
Ett vanligt säkerhetsproblem i webbapplikationer är hur 
formulär där användare postar data ska utformas. 
 
Problem - mailformulärets mottagaradress kan ändras 
Ett exempel på ett vanligt förekommande problem hos 
mailformulär ges genom följande kod: 
 
<form action="skickamail.php" method="post" name="mailform"> 
Meddelande som ska skickas: 
<textarea name="meddelande"></textarea> 
Din mailadress: 
<input name="from_mailadress" type="text"> 
Ditt namn: 
<input name="from_namn" type="text"> 
<input name="to_mailadress" type="hidden" value="support@andersserier.se"> 
</form> 
 
När användaren klickar på en knapp så postas formulärets 
uppgifter till sidan skickamail.php, vilken hämtar data från de 
olika fälten, genererar ett mail baserat på detta och sedan 
skickar det med from_mailadress som avsändare och to_mailadress 
som mottagare. Variabeln to_mailadress är dold och ska inte 
ändras av avsändaren, eftersom det är en specifik adress 
                                     
59 Flashback: IT-säkerhet, http://www.flashback.info/forumdisplay.php?f=16 
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(exempelvis en kontaktmailadress i en webbshop). Dock kan 
vem som helst fortfarande se dess värde genom att visa 
sidans källkod, och genom att göra detta kan man lätt räkna 
ut vad to_mailadress har för funktion. Därefter kan man skapa ett 
eget mailformulär som istället är utformat enligt följande: 
 
<form action="http://www.andersserier.se/skickamail.php" method="post" 
name="mailform"> 
Meddelande som ska skickas: 
<textarea name="meddelande"></textarea> 
Din mailadress: 
<input name="from_mailadress" type="text"> 
Ditt namn: 
<input name="from_namn" type="text"> 
Mottagarens mailadress: 
<input name="to_mailadress" type="text"> 
</form> 
 
Detta formulär anropar skickamail.php på samma sätt som 
tidigare formulär (men med hela adressen länkad i action-
attributet), samt har ett textfält där en valfri mottagaradress - 
inklusive långa listor med adresser åtskilda av kommatecken 
eller mellanslag - kan anges. 
 
Lösning – mottagaradressen i en PHP-fil 
En möjlig lösning är att variabeln to_mailadress är definierad i 
filen skickamail.php så att den inte kan ändras i formuläret. 
 
I vissa fall är det dock nödvändigt att en mottagaradress kan 
anges, exempelvis när en önskelista eller ett tipsmail ska 
skickas via webbshopen. Till detta skulle en statisk mottagar-
mailadress inte fungera, varför problemet måste ignoreras i 
detta fall. Man bör därför vara sparsam med mailfunktioner 
som tillåter att mottagaradressen anges fritt.  
Man kan även kontrollera inom vilken domän det formulär 
som anropar skickamail.php är placerat, för att förhindra att 
användare skapar egna formulär som i exemplet.60 
 

                                     
60 PHPFAQ: How do I stop spammers using header injections with my PHP 
scripts? http://www.alt-php-faq.org/local/115/ 
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Problem – användare kan skicka anonyma mail via 
mailformuläret 
Ett problem med mailformulär som framförallt är vanligt 
förekommande i enklare system är att de kan användas för att 
skicka anonyma mail. 
 
Lösning – kräv inloggning 
Problemet med anonyma mail kan undvikas om användaren 
måste vara inloggad för att kunna använda mailformuläret. 
 
Problem – användaren har uppgett en falsk mailadress 
Även om inloggning krävs för att använda mailformuläret så 
är det fortfarande möjligt att användaren har uppgett en falsk 
eller felaktig mailadress när han har registrerat sig. 
 
Lösning – kräv användarvalidering 
För att förhindra att en falsk eller ogiltig mailadress används 
bör det vara ett krav att mailadressen valideras. 
När ett nytt användarkonto skapas, när dess lösenord ändras 
eller om ett flertal misslyckade inloggningsförsök har gjorts 
så kan man kräva att användaren validerar sitt konto för att 
kunna fortsätta använda det. Detta görs genom att en sträng 
slumpas fram och sparas i webbshopens databas tillsammans 
med användarens id-nummer. Ett mail som innehåller en länk 
där valideringskoden och id-numret ingår som GET-variabler 
skickas till användarens mailadress, exempelvis www.anders 
serier.se/validera.php?user=15&validation=abccbcabca. När användaren 
klickar på denna länk anropas validera.php. Om användar-id 
samt valideringskod överensstämmer med raden i databasen 
tas denna bort och användaren, som har bevisat att han har 
uppgett en korrekt mailadress, kan fortsätta använda kontot. 
 
Problem – mailformulär kan användas till att skicka 
massmail 
Som man kunde se på föregående exempel kan mailformulär 
där mottagarens mailadress kan anges fritt användas till att 
skicka enorma mängder skräppost eller anonyma mail från 
valfri mailadress till valfria mailadresser, vilket i värsta fall 
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kan leda till att webbshopens domän blir oskyldigt svartlistad 
för skräppost.61 
 
Lösning – kontrollera mottagarmailadressen 
Att mailformuläret används för att skicka mail till ett stort 
antal mottagare kan förhindras genom att man behandlar 
mottagaradressen som en textsträng och går igenom den 
tecken för tecken. Genom att endast anropa mailfunktionen 
om högst ett @-tecken förekommer i hela strängen samt om 
inga specialtecken såsom mellanslag, komma-, semikolon- 
eller %-tecken förekommer (då dessa inte tillåts i 
mailadresser) kan man förhindra att mail skickas till mer än 
en mottagare åt gången.62 För en ytterligare validering av 
mailadressen kan man kontrollera om den följer standarden 
RFC2822.63 
 
Problem – mailformuläret kan fortfarande användas för 
att skicka många mail till en mailadress 
Även om föregående lösning hindrar att användare skickar 
många mail till en mottagare samtidigt så är det fortfarande 
möjligt för dem att klicka gå tillbaka i webbläsarhistoriken 
och posta formuläret på nytt, alternativt att skapa ett script 
som upprepade gånger postar formulärdata automatiskt, för 
att skicka ett stort antal mail till en och samma mailadress. 
 
Lösning – händelselogg 
Lösningen på detta problem förekommer sällan i webbshopar 
men används desto mer i andra system, såsom diskussions-
forum64. 
En händelselogg består av en databastabell där webbshopen 
lagrar tidpunkter då mailfunktionen har använts, tillsammans 

                                     
61 Email injection exploit through a PHP contact form, 
http://www.tonyspencer.com/2005/12/15/email-injection-exploit-through-a-php-
contact-form/ 
62 Email Address Verification with PHP: Validating the proper format of an email 
address, http://www.devshed.com/c/a/PHP/Email-Address-Verification-with-
PHP/1/ 
63 RFC2822: Internet Message Format, http://www.ietf.org/rfc/rfc2822.txt 
64 Exempel: phpBB-forum (http://www.phpbb.com/) där en användare endast kan 
posta ett nytt meddelande inom ett visst tidsintervall för att förhindra spam. 
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med kundnummer (alternativt en hashsumma baserad på IP-
numret). Om alltför många mail redan har skickats från 
samma person inom en kort tidsperiod så skickas inte mailet. 
 
Problem – ett script använder mailformuläret 
En händelselogg är visserligen en effektiv lösning mot 
människor som använder mailformuläret, men den hjälper 
desto mindre mot automatiserade script som kan använda 
mailformuläret för att skicka många mail under en längre tid.  
 
Lösning - säkerhetskod som bild 
En välkänd metod för att förhindra script är att en kortare 
sträng av siffror eller text genereras slumpmässigt och visas 
för användaren i form av en bild [bild 35].65 

Bild 35: En bild med en säkerhetskod genereras 
 
Kortfattat kan denna funktion beskrivas i fem steg: 

 
● När sidan öppnas anropas en funktion som genererar en 
fyrsiffrig kod. Därefter skrivs koden till en bild (vilket 
PHP och många andra scriptspråk har inbyggda funktioner 
för) som visas för användaren. Det är viktigt att denna bild 
alltid uppdateras så att inte en gammal, cachad, bild visas 
för användaren. 
 
● Hashsumman för den kod som genererades sparas i 
sessionscookien (man sparar inte koden i klartext då 
användaren alltid har tillgång till cookie-filens innehåll). 

                                     
65 Security Images in PHP, http://www.devshed.com/c/a/PHP/Security-Images-in-
PHP/1/ 



 106

 
● Användaren får fylla i koden i ett fält på formuläret. 
Denna postas sedan på samma sätt som övriga 
förmuläruppgifter. 
 
● På sidan som anropas av formuläret görs den postade 
koden om till en hashsumma. Denna hashsumma jämförs 
med den hashsumma som sparades i cookie-filen tidigare 
och om de överensstämmer vet man att bilden och 
säkerhetskoden som angavs överensstämmer. 
 
● Hashsumman i cookie-filen raderas. Detta löser även ett 
annat säkerhetsproblem på samma gång, då det förhindrar 
att användaren anropar sidan två gånger (och exempelvis 
gör en dubbelpost i ett diskussionsforum om han råkar 
dubbelklicka). 

 
Problem – även datorer kan tolka text i bilder 
Även om föregående lösning hindrar många typer av script 
som använder mailformulär så blir dessa ständigt mer 
avancerade. I dagsläget är det fullt möjligt för datorer att 
identifiera tecken som förekommer i en bild. 
 

Bild 36: Exempel på en bild med en mer avancerad 
säkerhetskod med störningsmoment (från Starkingdoms.com)  
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Lösning – Captcha-teknik 
Med anledning av att script som känner igen tecken i bilder 
har blivit allt vanligare har Captcha-tekniken66 utvecklats för 
att säkerhetskoder ska bli svårare att tolka av datorer. 
Detta görs genom att man lägger till störningsmoment såsom 
linjer eller prickar på bilden, alternativt att olika färg och 
typsnitt används till de olika siffrorna i koden.67 
 
Problem – ska POST eller GET användas för att skicka 
formulärdata? 
Vanligtvis skickas inloggningsuppgifter och andra värden 
såsom forumposter som antingen GET- eller POST-variabler. 
vilket innebär att de antingen vidarebefordras till en anropad 
sida (POST) eller hämtas från en anropande sida av den 
anropade sidan (GET). Nedan följer två exempel på detta. 
 
POST innebär att uppgifter vidarebefordras till en anropad 
sida: 
<form action="login.php" method="post" name="loginform"> 
Användarnamn: 
<input name="username" type="text"> 
Lösenord: 
<input name="password" type="password"> 
<input type=”button" value=”Logga in” onClick=”document.loginform.submit( 
)”> 
</form> 
 
 

GET innebär att uppgifter hämtas från en anropande sida av 
den anropade sidan genom att de är synliga i adressfältet: 
<script language=”JavaScript”> 
function login( ) { 
mylink = './login.php?username=’ + loginform.username.value +’&password=’ + 
loginform.password.value; 
window.open(mylink, target='_self');};</script> 
<form action="login.php" method="post" name="loginform"> 
Användarnamn: 
<input name="username" type="text"> 
Lösenord: 
<input name="password" type="password"> 
<input type=”button" value=”Logga in” onClick=”login( )”> 
</form> 

                                     
66 Wikipedia: Captcha, http://sv.wikipedia.org/wiki/Captcha 
67 Webbdesignskolan: PHP formmail med CAPTCHA, 
http://www.webbdesignskolan.com/php/captcha_cd-version/captcha.html 
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Lösning – analysera om formulärets värden är lämpliga 
att skicka med GET 
I det senare exemplet anropas en funktion istället för att 
uppgifterna postas direkt, vilket kan vara användbart om man 
vill utföra fler handlingar innan man går vidare till nästa sida, 
exempelvis spara användarnamnet och lösenordet i cookie-
filen. Den första nackdelen med GET-variabler är dock att 
dessa skickas i klartext och kan synas i systemloggar, i 
historiken för den webbläsare som används, med mera. Om 
de istället postas så hämtas de av den anropade sidan. Man 
bör därför posta alla värden som kan vara känsliga, såsom 
lösenord, mailadresser, personnummer, med mera. Helst av 
allt bör även en säker anslutning användas till detta (https:// 
istället för http://). 
Den andra nackdelen med att använda GET är att det finns 
begränsningar för hur långa URL:er kan vara samt att de 
tecken som inte ingår i ASCII-teckenuppsättningen (såsom 
radbrytningar) inte kommer att vidarebefordras korrekt. Med 
anledning av detta bör man endast använda GET till 
formulärdata med enklare värden.68 
 

5.2. Lösenordshantering 
Lösenordshantering är ett allvarligt problem med öppna 
webbsystem, vilket har aktualiserats under våren 2008, i 
samband med att flera större system såsom Mecenat69, 
Aftonbladets administrationssystem70, Bilddagboken71 och 
Dataföreningen72 har utsatts för intrångsförsök. 
 
 

                                     
68 Methods GET and POST in HTML forms – what’s the difference? 
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/forms/methods.html 
69 IDG: Intrång på studentsajter, http://www.idg.se/2.1085/1.142269 
70 IDG: Allvarligt intrång hos Aftonbladet – lösenordsuppgifter spreds på nätet, 
http://www.idg.se/2.1085/1.138671  
71 IDG: Bilddagboken hackad – 235 000 konton sprids, 
http://www.idg.se/2.1085/1.139967 
72 IDG: Stort angrepp mot dataföreningen – mängder av lösenord i spridning, 
http://www.idg.se/2.1085/1.147752 
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Problem – hur kan lösenorden göras om för att försvåra 
eller förhindra att obehöriga personer använder dem? 
I samtliga av tidigare nämnda fall har lösenorden varit dåligt 
skyddade. Mecenat hade exempelvis lagrat samtliga lösenord 
i klartext73, vilket är katastrofalt ur säkerhetssynpunkt. 
Många användare har samma lösenord till flera olika tjänster 
(exempelvis andra webbshopar, diskussionsforum, mail, med 
mera), så om de skulle spridas från webbshopen skulle det 
vara en katastrof. Man kan aldrig vara helt säker, men man 
kan åtminstone vidta vissa åtgärder så att skadan blir så liten 
som möjligt om obehöriga kommer över dessa uppgifter. 
 
Lösning 1 – kryptering av lösenord 
Den enklaste formen av lösenord är strängar som sparas i 
klartext, exempelvis följande: 
 
Användarnamn  Lösenord 
admin  abcdefgh 
user1  12345abc 
user2  äpple 
user3  qwerty 
user4  äpple 
 
Inte helt oväntat så skulle vem som helst som kommer över 
denna lösenordsfil kunna logga in med uppgifterna direkt, så 
detta är så osäkert som det över huvud taget kan bli. 
 
Ett steg för att öka säkerheten är att man krypterar 
lösenordssträngen på ett konstant, reversibelt sätt74, 
exempelvis genom att byta position på första och sista tecknet 
samt öka det andra tecknets ascii-värde med två: 
 
Användarnamn  Lösenord 
admin  hdcdefga 
user1  c4345ab1 
user2  erplä 
user3  yyertq 
user4  erplä 
 

                                     
73 Flashback, http://www.flashback.info/showthread.php?t=611928 
74 Wikipedia: Encryption, http://en.wikipedia.org/wiki/Encryption  
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Alla som känner till algoritmen för dekryptering kan få en 
korrekt lösenordssträng från valfri krypterad löenordssträng. 
Detta är osäkert, i och med att kryptering är reversibel. Om 
en enklare krypteringsalgoritm används kan en användare 
som har tillgång till lösenordsfilen och ett användarkonto i 
systemet ändra sitt lösenord för att testa hur ändringen 
påverkar det sparade lösenordet, vilket kan leda till att han 
även förstår hur det ska dekrypteras.  
 
Lösning 2 - hashning av lösenord 
Nästa metod konverterar lösenordet på ett icke-reversibelt 
sätt, exempelvis genom att hasha det75. Detta innebär att en 
lång hashsträng tas fram av varje lösenord x genom att 
funktionen y=hash(x) anropas. Ett exempel på detta är 
 md5(’äpple’) = 5bfb3e88db1c514e755e0b7dd0cb55a2   
 
Användarnamn  Lösenord 
admin  e8dc4081b13434b45189a720b77b6818 
user1  185aef3b1c810799a6be8314abf6512c 
user2  5bfb3e88db1c514e755e0b7dd0cb55a2 
user3  d8578edf8458ce06fbc5bb76a58c5ca4 
user4  5bfb3e88db1c514e755e0b7dd0cb55a2 
 
Hashvärdet kan inte omvandlas tillbaka till ett ursprungligt 
värde eftersom det finns oändligt många strängar som kan 
generera varje hashvärde. Dock är det så låg sannolikhet att 
ett korrekt hashvärde ska genereras av en felaktig lösenords-
sträng att risken är mer eller mindre obefintlig.  
 
Lösning 3 - saltning av lösenord 
Ett problem som återstår med lösning 2 är att man fortfarande 
kan matcha hashsummorna mot listor som innehåller vissa 
ord tillsammans med deras hashsummor, framtagna med 
samma funktion som har applicerats på lösenordet. Om man 
har följande lista att jämföra lösenorden med så skulle det 
exempelvis vara enkelt att se vilket lösenord användarna 
user2 samt user4 använder i föregående exempel: 
 
 
                                     
75 Wikipedia: Cryptographic Hash Function, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function 
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Ord MD5-summa 
banan aec7bd708ed2ad3435b9a9883ac7f45c 
äpple 5bfb3e88db1c514e755e0b7dd0cb55a2 
jordgubbe 4432eeba634e77b7850b54b88fb9bfb2 
 
Ytterligare en förbättring av lösenordsalgoritmen är därför att 
man saltar lösenordssträngen innan den hashas.76 Detta görs 
genom att man lägger till ytterligare ett värde så att hashvärde = 
md5(’lösenord+salt’). Ett exempel på detta är md5(’äpple’.’12px’) = 
ad506bb71b4c4aec2c1498e6ac618fd0, vilket inte längre har något 
synligt samband med MD5-värdet för äpple i listan ovan. 
Den hashade lösenordslistan med salt blir istället följande: 
 
Användarnamn  Lösenord 
admin  22301c29e51615ec2f5ca80c51c52187 
user1  7472e7af4b869c063e2e409c036a995b 
user2  ad506bb71b4c4aec2c1498e6ac618fd0 
user3  cfad486b5592a7aebf3db5c8df64019e 
user4  ad506bb71b4c4aec2c1498e6ac618fd0 
 
Detta skulle vara säkert om det inte var för att hashvärdet för 
user2 och user4 fortfarande identiskt, vilket tipsar om att 
deras lösenord med stor sannolikhet är identiska och därmed 
vanligt förekommande lösenord. Om man har tillgång till 
listor över vanliga lösenord kan man därför testa dessa 
tillsammans med något av de båda användarkontona i fråga 
tills man hittar det lösenord som är korrekt. 
 
Lösning 4 – dynamisk saltning av lösenord 
Ett sista steg, som en vidareutveckling av lösning 3, blir att 
variera det salt som läggs till när lösenorden hashas. Det 
måste fortfarande vara ett värde som är konstant för varje 
enskild användare, så förutsatt att användarnamnet för ett 
konto inte kan ändras skulle det duga utmärkt för detta syfte. 
 
Användarnamn  Lösenord 
admin  e4fc567eeaff96370514640c29e561a1 
user1  b9a0e956944ed0fc966ff1c1a7e34b4a 
user2  18005965b48a809397c074d49d85a18e 
user3  b96e75a8ae3bc3026573344b6ad94c2b 
user4  0152aca3edfe010b9cf830d89edc772a 
                                     
76 PHP Security Consortium: Password Hashing, 
http://phpsec.org/articles/2005/password-hashing.html 
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I det här läget kan lösenordshanteringen anses vara säker, då 
man inte längre kan urskilja identiska lösenord eller använda 
standardordlistor. 
 
Problem – lösenorden i sig är osäkra 
Även om lösenord hashas och saltas finns det inga garantier 
för att själva lösenorden är säkra. Exempelvis förekommer 
det att användare väljer sin hunds namn som lösenord eller 
skriver upp lösenordet på en lapp som de fäster på datorn.  
 
Lösning - slumpgenererade lösenord eller riktlinjer för 
lösenord 
För att vara ännu mer på den säkra sidan kan webbshopen 
generera lösenordssträngar åt användarna istället för att låta 
dem välja ett lösenord fritt, alternativt kontrollera lösenorden 
mot en ordlista och förbjuda vissa vanligt förekommande 
löseord. Det är dock en oskriven regel att användare får 
definiera egna lösenord till öppna webbsystem, om man 
bortser från tjänster där säkerheten är kritisk, såsom 
internetbanker. Med anledning av detta skulle det kunna leda 
till missnöje om detta genomfördes i en webbshop. Istället 
kan man ge användarna tips om lösenord, alternativt 
kontrollera att lösenordet i fråga uppfyller vissa enklare 
villkor, såsom att det inte är kortare än fem tecken eller inte 
är detsamma som användarnamnet. 
 

5.3. Händelseregistrering och -begränsning 
Funktion E16 - Händelselogg i funktionsanalysen nämnde 
hur man kan skapa en databastabell innehållande en logg över 
relevanta händelser i webbshopen med information om vem 
som utförde händelsen och när den inträffade.77 Med hjälp av 
denna kan man se om någonting verkar vara fel, exempelvis 
att en användare misslyckas med att logga in flera gånger. 
 

                                     
77 Creating a Logging Script, 
http://tutorials.solutiondesigns.net/Creating_A_Logging_Script/ 
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Problem – loggning av händelser när användare inte är 
inloggade 
Eftersom vissa funktioner i systemet (såsom ett formulär för 
att skicka en påminnelse om lösenord) måste kunna använda 
utan att användaren är inloggad kan det bli svårt att koppla 
användningen av dessa funktioner till en viss användare via 
händelseloggen. 
 
Lösning – använd en identifierare såsom IP-numrets 
hashsumma 
Om en funktion inte kräver att en användare är inloggad så 
kan loggen istället spara en annan identifierare än användar-
id som också är svår att ändra, såsom en hashsumma baserad 
på IP-numret. Denna är visserligen inte unik, men så pass 
ovanlig att det sällan inträffar att två IP-nummer ger samma 
hashsumma. 
 
Problem – händelseloggen fylls snabbt 
I en populär webbshop är det troligt att händelseloggen 
snabbt kommer att fyllas, vilket dels innebär att den tar upp 
mycket plats i databasen, dels att det kan bli svårt att lägga 
märke till relevanta händelser. 
 
Lösning – begränsa vilka händelser som ska loggas, 
gruppera identiska händelser och möjliggör rensning av 
händelseloggen 
Om webbshopens aministratör ges tillgång till loggen kan 
den tömmas med jämna mellanrum (alternativt kan tömmas 
automatiskt) så att den inte riskerar att bli full av inaktuell 
data. 
 

Bild 37: Exempel på händelselogg  
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Två eller flera identiska händelser som utförs av samma 
användare utan att några andra händelser inträffar mellan 
dessa kan även kombineras, genom att två nya attribut, sluttid 
respektive antal gånger, läggs till i tabellen. När en händelse 
som ska loggas utförs så hämtar loggfunktionen den senast 
inträffade händelsen och jämför om värdena för attributen 
datum, händelse, kommentar, användarid och iphash är 
desamma i båda fallen. Om samtliga värden överensstämmer 
så skapas ingen ny händelse utan istället uppdateras den 
senaste händelsen så att antal gånger ökar med 1 och sluttiden  
sätts till nuvarande servertid. 
Det är även viktigt att göra en avvägning av hur relevanta 
olika händelser är. Ett misslyckat inloggningsförsök bör 
exempelvis vara viktigare att logga än information om vilka 
produktbeskrivningar användarna har läst.78 
 
Problem – administratören har inte tid att övervaka 
händelseloggen 
Då webbshopens administratör förmodligen inte övervakar 
händelseloggen dygnet runt är det en fördel om den data som 
förekommer i händelseloggen till viss del kan användas 
automatiskt för att begränsa händelser. 
 
Lösning – automatisk händelsebegränsning  
Om man vet vilka händelser som har utförts i webbshopen så 
kan man även införa automatiska begränsningar av dessa (se 
funktion E17 – Händelsebegränsning i funktionsanalysen). 
Denna innebär att den senaste händelsen i loggen hämtas och 
om den har utförts många gånger på kort tid (vilket syns på 
attributen starttid och antal gånger) så kan man förhindra att 
den utförs på nytt innan en viss tid har passerat [bild 38]. 

Bild 38: Exempel på händelsebegränsning  

                                     
78 Egen observation vid utvecklingen av webbshopssystemet 
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6. Sekretess och Layout 
Även om det är viktigt att en webbshop fungerar rent tekniskt 
är även andra faktorer viktiga när den ska användas för 
försäljning av varor till riktiga kunder. Som administratör 
måste man dels följa gällande lagstiftning för hantering av 
personuppgifter, dels säkerställa att webbshopen har en 
fungerande layout som kan anpassas vid behov. 
 

6.1. Hantering av personuppgifter 
Då en webbshop hanterar olika personuppgifter (exempelvis 
namn, adresser, telefonnummer och i vissa fall även känsliga 
uppgifter såsom personnummer och kontonummer) är det 
viktigt att säkerheten anpassas efter detta. Man bör säkerställa 
att obehöriga användare inte kommer åt uppgifter som de inte 
ska ha tillgång till och att användare kan förhindra att deras 
uppgifter fortsätter behandlas om de inte längre vill detta. 
Därför bör det finnas möjlighet för administratören att kunna 
radera användarkonton som tillhör personer på en lägre 
användarnivå, samt beställningar med mera där kundens 
uppgifter förekommer, om detta efterfrågas [bild 39]. 
 

Bild 39: Exempel på radering av användare 
 
Dessutom finns det ytterligare två detaljer som man bör tänka 
på när man behandlar personuppgifter eller använder cookies: 
för det första bör man om man driver en seriös webbshop 
upplysa kunderna om dessa. Exakt hur informationstexten 
ska utformas kan dock variera beroende på hur webbshopen 
är implementerad. 
 



 116

Det finns även regler för hur samt hur länge personuppgifter 
får behandlas. Man kan tycka att personuppgiftslagen79 inte 
borde kunna tillämpas likadant på samtliga webbshopar, 
exempelvis om man driver en mindre, privat webbshop som 
hobby, men faktum är att man alltid måste ta hänsyn till den 
oavsett webbshopens omfattning. Undantaget (6 §) säger att 
”Denna lag gäller inte för sådan behandling av 
personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en 
verksamhet av rent privat natur” men en webbshop kan inte 
anses vara av rent privat natur oavsett hur liten den är eller 
hur lite den omsätter, eftersom den är en näringsverksamhet. 
 
§10 i personuppgiftslagen (fortsättningsvis skriver jag enbart 
paragrafen då detta hittills är den enda lag som tillämpas) 
definierar när behandling av personuppgifter är tillåten: 
”När behandling av personuppgifter är tillåten 
10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade 
har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om 
behandlingen är nödvändig för att 
 
a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller 
åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas 
innan ett avtal träffas, 
 
b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en 
rättslig skyldighet, 
 
c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas, 
 
d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras, 
 
e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken 
personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en 
arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller 
 

                                     
79 Personuppgiftslag (1998:204), se valfri lagbok, alternativt Hellgren, Georg 
(2007), Regelsamling i Datajuridik VT 2007:218ff. Alla citerade paragrafer i detta 
kapitel kommer från regelsamlingen. 
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f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den 
personuppgiftsansvarige eller hos sådan tredje man till 
vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, 
om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse 
av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.” 
 
För en webbshop innebär detta i korta drag att säljaren får 
behandla personuppgifter exempelvis när han ska skicka en 
order eller ett nyhetsbrev (punkt a). Dock kan han inte 
hantera personuppgifter på sätt som inte följer dessa punkter 
(exempelvis genom att sälja dem vidare till ett annat företag 
utan kundens medgivande). 
 
§11 tar upp hantering av personuppgifter i samband med 
direkt marknadsföring: 
”§11 Personuppgifter får inte behandlas för ändamål som 
rör direkt marknadsföring, om den registrerade hos den 
personuppgiftsansvarige skriftigen har anmält att han 
motsätter sig sådan behandling.” 
 
Om webbshopen har ett system för att skicka ut nyhetsbrev 
eller reklam måste det därför vara möjligt att avanmäla 
kunder från detta genom att man kontaktar webbshopens 
administratör (som är personuppgiftsansvarig). Nyhetslistor 
innehåller ofta även en länk på vilken användaren kan klicka 
för att själv avanmäla sig från denna. 
  
§9c säger även att ”personuppgifter samlas in bara för 
särskilda, uttryckligt angivna och berättigade önskemål”. 
Detta innebär att de uppgifter man samlar in av webbshopens 
användare måste ha ett syfte och att detta måste anges tydligt. 
Marknadskontakt ville exempelvis att kunder som inte redan 
hade ett fakturakundnummer och därmed hade handlat av 
dem vid minst ett tillfälle tidigare som redan hade betalats 
skulle uppge personnummer (§22-25) vid betalning mot 
faktura, så att de kunde ta en kreditupplysning. Detta  ska 
kunderna informeras om tydligt i samband med att uppgiften 
anges, så att de kan välja att avstå från köpet om de inte 
accepterar detta eller välja ett annat betalningsalternativ där 
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betalning inte sker i efterskott, så att en kreditupplysning inte 
längre blir nödvändig [bild 40]. 
 

Bild 40: Exempel på information om hantering av 
personuppgifter  

 
Enligt §13 är det även förbjudet att behandla personuppgifter 
som rör ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening. 
Det är dock ingen större risk att det görs i detta fall, eftersom 
dessa uppgifter är irrelevanta för en webbshop. 
 
§36 definierar även när man har anmälningsskyldighet till 
tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter: 
”36 § Behandling av personuppgifter som är helt eller delvis 
automatiserad omfattas av anmälningsskyldighet. Den 
personuppgiftsansvarige skall göra en skriftlig anmälan till 
tillsynsmyndigheten innan en sådan behandling eller en serie 
av sådana behandlingar med samma eller liknande ändamål 
genomförs.” 
 
Som paragrafen säger så gäller detta endast behandling av 
personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad. Det 
webbshopssystem som examensarbetet har resulterat i är helt 
manuellt och sköts av en administratör (en fysisk person), 
varför man inte måste göra detta. Om ordern istället hade 
vidarebefordrats automatiskt till tredje part så hade man dock 
varit skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Ett 
exempel på detta är Adlibris, vilka inte har ett eget lager utan 
när de får in en beställning delar upp denna efter leverantör 
och genererar ett mail med den delorder som leverantören ska 
tillhandahålla. Därefter skickar leverantören delordern till 
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Adlibris och när all delordrar har kommit in kombineras 
dessa till en komplett order som skickas till kunden80. 

 

6.2. Webbshopens layout 
Exempel på hur webbshopssystemets layout har utvecklats 
under projektets gång beskrivs i kapitel 7.Utveckling av ett 
generellt webbshopssystem. Dock finns det olika sätt att 
underlätta uppdatering och ändring av layouten. 
 
Anpassning av layouten 
Eftersom webbshopssystemet skulle vara anpassningsbart på 
ett enkelt sätt var det även en nödvändighet att layouten var 
utformad så att den kunde ändras utan alltför mycket arbete. 
Det skulle därför inte fungera att hårdkoda layouten på varje 
enskild sida vilket jag ursprungligen gjorde, då detta skulle 
leda till att administratören behövde ändra kod på många 
ställen när han ville uppdatera en detalj, såsom knapparnas 
utseende eller en textstil. 
 
Anpassning av bilder 
Då bilduppladdningsfunktioner redan finns implementerade i 
samband med produkthanteringssystemet kan dessa enkelt 
anpassas för att ladda upp bilder till mappen layout, vilken 
innehåller webbshopens layoutbiler. Uppladdade layoutbilder 
förses dock inte med ett vattenmärke och storleken anpassas 
inte, utan den uppladdade bilden blir exakt densamma som 
postas av administratören. Genom att byta ut layoutbilder kan 
man snabbt ändra detaljer i den grafiska delen av layouten, 
såsom knapparnas utseende. 
 
Anpassning av textstilar 
Om en CSS-mall används för att definiera textformat så blir 
även texternas utseende lätt att ändra. Ett exempel på hur 
detta fungerar är följande kod. 

                                     
80 Uppgift från en person som arbetar på ett företag som tillhandahåller delar av 
Adlibris sortiment. 
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Nedanstående rad använder inte CSS och måste därmed 
uppdateras på samtliga ställen i koden där den förekommer: 
<font style=”arial, helvetica, sans-serif” size=”11” align=”justify”>text som 
skrivs ut med en viss textstil</font> 
 
Om man istället definierar detta som 
<font id=”standardtext”>text som skrivs ut med en viss textstil</font> 
samt skapar CSS-filen style.css innehållande följande rader: 
/* CSS Document "sans-serif, Helvetica"  */ 
<STYLE type="text/css"> 
#standardtext {text-decoration: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-
align: justify; font-size: 11px; color: #000000}   
</STYLE>    
vilken man länkar till i det dokument där <font id=”standardtext”> 
förekommer genom <link rel=stylesheet href="./code/style.css">  i head-
taggen, så räcker det med att ändra textstilen i CSS-filen för 
att den ska uppdateras på samtliga platser. 
 
Anpassning av webbshopens grundmall 
Samtliga sidor i webbshopen har vanligtvis en och samma 
grundmall med menyer, logotyp mer mera, där det endast är 
innehållet i ett visst område som än annorlunda [bild 41]. 
Man kan därför dela upp sidorna i grundmall och innehåll. 
 
Även detta kan utformas på ett sätt så att man bara behöver 
uppdatera kod på ett enda ställe för att ändra webbshopens 
grundmall. PHP har stöd för inkludering av filer, så en sida 
exempelsida.php kan definieras på följande sätt: 
 
<?php 
$db_validationkey = 12345678; // En nyckel som överensstämmer med en nyckel 
i php-filen med grundmallen 
$requiredlevel = 3; //Den användarnivå som krävs för att visa sidans innehåll. 0 
om ingen inloggning krävs 
 
include("./grundmall.php"); 
if (!($requiredlevel > $user_level)) {   
//All kod som ska visas i sidans innehåll placeras här! 
} else { 
else {$infotext = "Du har inte tillräckligt hög behörighetsnivå för att visa denna 
sida"; 
echo ("$infotext"); 
} 
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echo("$grundmall_endcontents"); //Den del av grundmallen som ska visas efter 
huvudinnehållet, t.ex. kontaktinformationen nere till vänster i exemplet samt 
stängning av uppkopplingen till databasen 
?> 
 
Filen grundmall.php utformas sedan på följande sätt: 
 
<?php 
if ($db_validationkey == 12345678) { 
$user_level = 0; 
 
//Kod för att skapa en anlsutning till webbshopens databas 
 
//Här placerar man diverse funktioner, vilka exempelvis kollar upp om 
användaren är inloggad och vilken nivå han har utifrån de användaruppgifter som 
förekommer i cookie-filen. Om användaren är inloggad sätts $user_level till hans 
användarnivå. 
//Layoutfunktioner (förklaras senare) 
//Sätt $grundmall_startcontents till den html-kod som ska visas före innehållsfältet 
//Sätt $grundmall_endcontents till den html-kod som ska visas efter innehållsfältet 
//Sätt $closeconnection till kod för att stänga anslutningen till webbshopens 
databas 
 
$grundmall_endcontents = $grundmall_endcontents . $closeconnection; 
 
echo("$grundmall_startcontents"); 
} else { 
$infotext = "Sidan har inte behörighet att anropa webbshopens grundmall";  
echo ("$infotext"); 
}  
?> 
 
Anledningen till att en valideringsnyckel krävs i filen 
grundmall.php är att den inte ska kunna anropas av sidor som 
saknar denna. Om det är möjligt för utomstående sidor att 
inkludera grundmallen eller om funktionen include bara kan 
inkludera lokala sidor beror på den anropande sidans PHP-
konfiguration, varför man måste vidta denna åtgärd. Annars 
finns det en risk att utomstående sidor kan inkludera 
grundlayouten på samma sätt som webbshopens innehållsfiler 
gör, så att de kan använda webbshopens databas. 
Om valideringsnyckeln inte har ett korrekt värde när grund-
mallen anropas skapas däremot ingen HTML-kod och inga 
databasanslutningar öppnas. Dessutom ska det inte gå att 
anropa grundmall.php direkt (utan en innehållssida) genom 
att skriva in adressen till denna i webbläsaren. Alla sidor som 



 122

ska ha rätt att använda grundmallen måste därmed veta vad 
valideringsnyckeln har för värde. 

Bild 41: Innehållet (som är inringat på bilden) är det enda 
som ändras mellan olika sidor i webbshopen, medan 

grundmallen (övriga delar) är konstant 
 
Anpassning av HTML-layout 
Det är tänkbart att administratören även kan komma att vilja 
ändra html-layout i innehållsdelen av webbshopen. Tack vare 
att vi har delat upp webbshopen i grundmall och innehåll kan 
även detta göras på ett effektivt sätt. 
 
Ett exempel på detta är en textruta med innehåll [bild 42]. 
 

Bild 42: Exempel på HTML-layout 
 
Denna är utformad som en vit tabell med en 1 pixel bred rosa 
ram runt kanten. Om man har skrivit HTML-koden för detta 
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direkt i innehållsfilen så måste denna kod uppdateras på 
samtliga ställen där den förekommer om man vill ändra 
textrutornas utformning (exempelvis genom att göra ramen 
grön istället för rosa). Man kan dock definiera funktioner i 
grundmallen, på den plats där jag har lagt in en kommentar 
om layoutfunktioner i koden på föregående sida. 
 
Funktioner för att skapa textrutan ovan kan i så fall definieras 
på följande sätt i grundmallen: 
 
function plb_start () { 
$c = '<br><table bgcolor="#F0E3E9" cellspacing="0" cellpadding="0" 
width="100%"> 
<tr><td height="1" width="1"></td><td width="8"></td><td></td><td 
width="8"></td><td width="1"></td></tr> 
<tr><td height="8"></td><td bgcolor="#FBF9F5"></td><td 
bgcolor="#FBF9F5"></td> <td bgcolor="#FBF9F5"></td> <td></td> </tr> 
<tr><td></td><td bgcolor="#FBF9F5"></td><td bgcolor="#FBF9F5" 
align="justify">'; 
return $c; 
}; 
 
function plb_end () { 
$c = '</td><td bgcolor="#FBF9F5"></td><td></td></tr> 
<tr><td height="8"></td><td bgcolor="#FBF9F5"></td><td 
bgcolor="#FBF9F5"></td> <td bgcolor="#FBF9F5"></td> <td></td> </tr> 
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> 
     </table>'; 
return $c; 
}; 
 
Det blir möjligt att anropa dessa funktioner i innehållsfilen, 
då grundmallen redan har laddats innan innehållet skapas: 
 
$textruta = plb_start() . "1 st Valhall album 14 - muren har placerats i 
kundvagnen.<br><br>Klicka på ”Visa kundvagn” om du vill se kundvagnens 
innehåll eller gå till kassan." . plb_end(); 
echo("$textruta"); 
 
Om man ändrar funktionerna plb_start respektive plb_end i 
grundlayouten så kommer textrutans utseende att uppdateras. 
Samma metod kan användas för att göra samtliga delar av 
layouten som består av HTML-kod enkel att uppdatera. 
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7. Utveckling av ett generellt 
webbshopssystem 
Det fullständiga webbshopssystem som detta examensarbete 
skulle resultera i var väldigt komplext. Det skulle vara svårt 
att programmera samtliga delar i en följd, varför jag delade 
upp implementationsarbetet i tio olika faser som fokuserade 
på olika funktioner och gradvis gjorde det mer avancerat. 
 

7.1. Fas 1: Ett grundläggande, statiskt 
system 
 

Bild 43: Det grundläggande webbshopssystemet innehöll 
endast de mest kritiska funktionerna 

 
 
Då de mest grundläggande funktionerna hos en webbshop, 
såsom varukorg och kassa, också är de mest nödvändiga för 
att systemet över huvud taget ska fungera inleddes arbetet 
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med dessa. Det första webbshopssystemet var en statisk 
HTML-sida med ett par testprodukter som hade lagts till 
manuellt, där man kunde fylla i antalet som man ville köpa 
och därefter klicka på en köpknapp för att placera dessa 
produkter i varukorgen. Samtliga produktvärden sparades i 
cookie-filen eftersom webbshopen i detta skede ännu inte 
använde någon databas [bild 43]. 
 
I varukorgen (som visades som ett popup-fönster när man 
köpte varor eller klickade på en varukorgsikon) hade kunden 
möjlighet att ta bort produkter från sin beställning eller, om 
totalsumman inklusive porto var minst 250kr, gå vidare till 
kassan. Denna innehöll ett fåtal fält för namn, adress med 
mera samt en ”skicka beställning”-knapp vilken postade 
dessa formulärdata till en PHP-sida som kontrollerade att alla 
nödvändiga uppgifter var ifyllda och därefter genererade ett 
beställningsmail innehållande dessa samt produktuppgifterna 
(som hämtades från cookie-filen på samma sätt som i 
varukorgen). Den grundläggande webbshopen hade även ett 
kontaktformulär som kunde användas för att kontakta 
webbshopen, då detta implementerades på liknande sätt som 
beställningsmailet. 
Jag utvecklade även en första fungerande layout i detta skede. 
 

7.2. Fas 2: Ett dynamiskt sortiment med 
enkel bildhantering 
Produkterna under fas 1 var helt statiska. Målet med fas 2 var 
därför att de skulle hämtas från en databas samt vara möjliga 
att ändra via ett enklare administrationscenter. 
I detta skede saknades ett fungerande användarsystem, så 
inloggningen till administrationscentret bestod av ett fält där 
användaren var tvungen att fylla i en kort kod som sedan 
vidarebefordrades som en GET-variabel. Om variabeln hade 
ett annat värde än det förväntade (vilket var hårdkodat i PHP-
filen) så visades inte sidans innehåll. 
 
Administrationscentret innehöll enbart en sida där sortimentet 
kunde ändras eller där nya produkter (samt modeller för 
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dessa, då produkt-modellstrukturen användes) kunde läggas 
till, genom att nödvändiga uppgifter fylldes i via ett formulär 
[bild 44]. Detta formulär saknade stöd för bilduppladdning, 
så samtliga bilder laddades upp manuellt via FTP, varefter 
man fyllde i bildens namn i ett formulärfält hos produkten. 
När produkter placerades i varukorgen så hämtades även 
samtliga värden utom antal och id-nummer från databasen. 
Jag införde även stöd för zoombilder, större produktbilder 
som visades i ett popup-fönster när man klickade på den 
mindre produktbilden, vilka också laddades upp via FTP. 
 

Bild 44: Ett enkelt administrationscenter för produkter 
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7.3. Fas 3: Produktinformation och 
orderhantering 
När implementeringen av ett enklare dynamiskt sortiment var 
avklarad var nästa steg ett fungerande orderhanteringssystem. 
Tidigare hade beställningar enbart skickats till säljaren via ett 
mail men orderhanteringsystemet skulle även spara samma 
information i en databastabell i webbshopen. Beställningen 
skulle även kunna raderas samt ändras av administratören, 
vilken även skulle kunna ställa in olika status (ej skickad - 
skickad respektive ej betald - betald) samt ge rabatt [bild 45]. 
 

 
Bild 45: Ett orderhanteringssystem 

 
Under denna fas skulle även produktinformationen utökas. 
Till att börja med infördes en detaljerad produktinformation 
som man kunde få upp om man klickade på en knapp i den 
kortare produktsammanfattning som visades i sortimentlistan, 
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innehållande bland annat statiska produktkopplingar [bild 
46]. 
 

Bild 46: Statiska produktkopplingar 
 

Statiska produktkopplingar innebar att produkter som har en 
tydlig koppling till varandra (exempelvis seriealbum av 
samma författare eller i samma serie) kopplades samman, 
genom att säljaren angav ett statiskt kopplingsvärde på det 
formulär som användes när produkten skapades. Om två eller 
flera produkter hade samma kopplingsvärde så innebar det att 
de var statiskt kopplade till varandra. 
 
Då ett orderhanteringssystem fanns att tillgå var det även fullt 
möjligt att implementera dynamiska produktkopplingar i 
detta skede. Dessa är produkter som tidigare kunder har köpt 
i samband med att de har köpt produkten i fråga och kan 
hämtas genom att tabellen med orderobjekt gås igenom: 
 
$pid = produktid för produkten vars dynamiska kopplingar ska kollas upp 
$kopplingar = en lista över de produktid som ska visas under dynamiska 
produktkopplingar för en produkt, ursprungligen en tom lista. 
 
select orderid from orderobjekttabellen where produktid = $pid; 
     För varje orderid $orderid som returneras av denna sökning görs följande:  
     {select produktid from orderobjekttabellen where orderid = $orderid and 
produktid != $pid; 
          Och för varje produktid $produktid som returneras av denna sökning görs: 
          {Select * from produkter where produktid = $produktid och status != ”Visa 
ej i sortiment”; 
                   {Om någon rad returneras av denna sökning så lägger man till 
$produktid i listan $kopplingar, förutsatt att  
                     produktid-numret i fråga inte redan finns i denna 
                    } 
            } 
       } 
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Detta resulterar i en lista $kopplingar innehållande produkter 
som tidigare har köpts i samband med produkten i fråga och 
visas i den detaljerade produktinformationen [bild 47]. 
 

Bild 47: Dynamiska produktkopplingar 
Dessutom delades listan med produktsammanfattningar upp 
på flera sidor som endast visade en mindre del av produkt-
sammanfattningarna åt gången [bild 48]. 
 

Bild 48: Listning av ett bestämt antal produkter per sida 
 

7.4. Fas 4: Användarsystem och 
användarfunktioner 
Under föregående faser var det inte möjligt för användare att 
registrera sig i webbshopen. Samtliga köp genomfördes utan 
registrering och det fanns endast en statisk inloggningskod 
till administrationscentret. Det första som gjordes under fas 4 
var därför att en tabell med användare lades till i databasen. 
Därefter skapades ett registreringsformulär liknande det som 
användes för att skapa produkter, vilket kunde användas för 
att skapa nya användare [bild 49]. 
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Bild 49: Formulär för att skapa användare 
 
De formulärdata som postades passerade även genom en 
funktion som kontrollerade att de inte innehöll tecknen $ ’ ” 
< > / \ ; för att förhindra HTML- och SQL-injektioner. 
Lösenordet sparades inte i klartext i databasen, utan gjordes 
om till ett kortare siffervärde genom att det totala ascii-värdet 
av användarnamnet multiplicerades med de totala ascii-värdet 
av tecknen i den sträng som angavs i lösenordsfältet. Detta 
var visserligen inte särskilt säkert, men fick duga som en 
tillfällig lösning fram till fas 8, eftersom systemet ännu inte 
var öppet för allmänheten. 
Användarna delades även in i användarnivåer, från 0 till 10, 
vilket begränsade vilka delar av administrationscentret de 
gavs tillgång till samt vad de hade möjlighet att göra. 
Dessutom lades ytterligare sidor i administrationscentret till, 
där användare med tillräckligt hög nivå hade möjlighet att 
lista webbshopens användare samt befordra, degradera och 
radera dessa [bild 50]. 
 

Bild 50: System för administrering av användare 
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Därefter infördes vissa funktioner som endast registrerade 
användare kunde använda, eftersom det är meningslöst med 
ett användarsystem där registrering inte medför några 
fördelar. Till att börja med så blev det möjligt för användare 
att vara registrerade när de genomförde ett köp. Detta innebar 
för det första att de inte behövde fylla i samtliga uppgifter på 
nytt i kassan, men även att de kunde se en historik över sina 
beställningar samt statusen för dessa i administrationscentret. 
Detta implementerades på samma sätt som orderhanterings-
systemet i fas 2 men med skillnaden att en användare bara 
kunde se sina egna ordrar samt inte kunde ändra innehållet i 
dem. Därefter infördes produktrecensioner, vilket innebar att 
användarna kunde posta en kortare kommentar om produkter 
med tillhörande betygsättning av tre olika egenskaper. Dessa 
recensioner visades i den detaljerade produktinformationen 
och kunde även raderas samt ändras av den användare som 
hade postat dem [bild 51]. 

Bild 51: Produktrecensioner 

 

7.5. Fas 5: Ett anpassningsbart 
webbshopssystem 
Hittills hade vissa delar av webbshopssystemet, såsom 
sortimentet, varit statiskt. Tanken med systemet var dock att 
det skulle vara anpassningsbart via administrationscentret, 
varför fas 5 fokuserade på detta [bild 52]. 
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Bild 52: Exempel på anpassningsbart innehåll 

 
En tabell för textobjekt skapades i databasen, till vilken 
användare på administratörsnivå kunde posta textobjekt (ren 
text eller HTML-kod). Dessa laddades sedan på de sidor där 
texterna skulle visas. Samma metod användes även för att 
definiera värden på variabler, vilka skulle vara osynliga för 
användarna och istället definiera hur webbshopen fungerade. 
Några exempel på variabler är följande: 
 
● ordermailadress – den mailadress som används i 
funktioner där ordrar skickas till säljaren via mail (istället 
för enbart via det inbyggda orderhanteringssystemet). 
 
● minimumprice – ett heltal som anger den minsta summa 
en kund kan handla för i webbshopen, exklusive porto. 
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Om produkterna i kundvagnen inte uppgår till detta är det 
inte möjligt att gå vidare till kassan. 
 
● pagewidth – webbshopens bredd (när denna variabel 
används kontrolleras även att värdet är ett heltal samt 
rimligt. Annars sätts sidbredden till ett statiskt värde, 
såsom 800 pixlar. 
 
● size_standard – standardvärde som anges i fältet för 
storlek när man skapar en ny produkt, om man inte vill 
behöva skriva in detta på nytt varje gång, exempelvis 
”30x20cm”. 

 
Det är även möjligt att anpassa administrationssystemets 
utformning med hjälp av variabler. Ett värde module_help 
kan exempelvis tala om ifall modulen för hjälpfiler (se fas 10 
om modulstruktur) är installerad och dölja alla hjälplänkar 
samt länkarna till anpassning av hjälptexter i administrations-
centret om så inte är fallet. Likaså kan variabler tala om ifall 
produkter ska ha vissa värden eller inte. För vissa typer av 
produkter kan det exempelvis vara irrelevant med fakta om 
när de är tillverkade, storlek och liknande. I så fall måste man 
inte heller visa fält för detta på formuläret där produkter 
skapas, utan definierar dem som dolda fält med tomt värde. 
 
Även webbshopens produktkategorier och menyer kan 
anpassas på ett liknande sätt genom att funktioner för detta 
läggs till i administrationscentret, så att administratören kan 
ställa in hur dessa ska visas [bild 53 samt 54]. 
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Bild 53: Exempel på anpassning av webbshopens 

funktionalitet via variabler 
 
 
 

Bild 54: Anpassning av menyer samt produktkategorier (vilka 
produkter kan kopplas till, och som visas när menyalternativ 

expanderas). Menyn visas för besökaren på vänstersidan 
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7.6. Fas 6: Webbshopens layout 
Under det inledande arbetet med webbshopen var det ännu 
inte fastställt hur systemets layout skulle se ut. Dock var det 
ett önskemål från Marknadskontakts sida att layouten skulle 
tilltala kunderna och inte vara lika enkel som i deras tidigare 
webbshop, varför en grundläggande layout som skulle kunna 
användas under arbetets gång togs fram [bild 55]. 
Marknadskontakt ansåg dock att denna inte var lämplig för en 
mer seriös verksamhet såsom försäljningen av plastfickor, 
även om den passade bra vid en seriewebbshop som riktade 
sig till privatpersoner. Grundlayouten skulle dock vara 
generell, då det webbshopssystem som utvecklades skulle 
kunna användas till att sälja valfria typer av produkter, varför 
layouten fortsatte utvecklas. 
Under fas 6 studerade jag därför hur företagsinriktade 
webbshopar var utformade och kom fram till att de flesta av 
dem använde betydligt mindre bilder för att skapa layouten 
än vad jag ursprungligen hade gjort. Nästa steg blev därför en 
mer företagsinriktad webbshop [bild 56]. Arbetet med denna 
fortsatte [bild 57] och efter ytterligare ändringar [bild 58] var 
Marknadskontakt nöjda, samtidigt som layouten kändes 
lämplig för ett generellt system. 
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Bild 55: Den ursprungliga layouten  

Bild 56: Grundlayout, version 1 
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Bild 57: Grundlayout, version 2 
 

Bild 58: Grundlayout, slutgiltig version 
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7.7. Fas 7: Implementering av 
tilläggsfunktioner 
Med ett fungerande och anpassningsbart system var det dags 
att implementera funktionalitet som inte var nödvändig för 
webbshopens drift, men som ändå kunde underlätta arbetet 
för administratören, vara fördelaktig vid konkurrens med 
andra webbshopar eller vara användbar för att få nya kunder. 
En av dessa var bilduppladdningen. Hittills hade alla bilder 
laddats upp manuellt via FTP, men eftersom det är möjligt att 
ladda upp och posta filer via formulär på samma sätt som 
man postar fält med data implementerades även detta [bild 
59]. I och med att webbshopen sedan föregående fas var 
anpassningsbar var det även möjligt att införa variabler som 
definierade hur stora produktbilderna skulle vara, då det kan 
vara en fördel om bilder kan laddas upp i valfri storlek och 
automatiskt görs om till en enhetlig, korrekt storlek. 
Dessutom skulle det vara möjligt att generera minibilder till 
produktsammanfattningen och större zoombilder utifrån 
samma bild, utan att dessa laddades upp mer än en gång. 
 

Bild 59: Exempel på bilduppladdning via det formulär som 
används för att skapa produkter 

 
Om bilder kan laddas upp via administrationssystemet så kan 
man se att en utökning av detta är att administratören även 
ges möjlighet att lista innehållet i webbshopens bildmappar 
samt radera bilder från dessa, så att man inte längre behöver 
FTP för att driva webbshopen utan kan sköta allting via 
webbgränssnittet. Bildlistningen kan även kontrollera vilka 
produkter som har angett bildens namn under något av sina 
bildattribut, så att man inte raderar en bild som fortfarande 
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används (anternativt tar bort alla kopplingar mellan en 
produkt och en bild när bilden raderas) [bild 60]. 

Bild 60: Exempel på listning och administrering av bilder 
 

Bild 61: Exempel på önskelista 
 
Ytterligare möjliga tilläggsfunktioner är exempelvis tipsmail 
och önskelistor, vilka inloggade besökare kan skicka till sina 
vänner. Dessa hämtar produkter som finns i varukorgen och 
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genererar ett tipsmail på samma sätt som ordermail genereras 
när köp genomförs [bild 61 och 62]. 
 

Bild 62: Mailet med önskelistan skickas till mottagaren 
 
Under denna fas implementerades även ett nyhetssystem. 
Detta fungerar i stort sett som produkter, men med undantag 
för att nyhetsnotiser har andra attribut och inte kan köpas. 
På nyhetssidan listas kortare nyhetssammanfattningar [bild 
63]. Om det finns ytterligare information, kommentarer (vilka 
kan postas av användare på samma sätt som recensioner av 
produkter) eller nyhetsbilder så kan besökaren öppna upp en 
detaljerad nyhetstext, liknande den detaljerade 
produktinformationen [bild 64]. 
 

Bild 63: Nyhetslistning 
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Bild 64: Detaljerad nyhetsinformation, vilken kan öppnas 
upp på samma sätt som detaljerad produktinformation 

 
Slutligen infördes vissa funktioner som Marknadskontakt inte 
hade efterfrågat men som bedömdes vara nödvändiga i ett 
generellt webbshopssystem, såsom olika betalnings- och 
fraktalternativ, anpassning av dessa samt varierande porto 
beroende på produkternas vikt, möjlighet att ange en 
registreringskod som nya kunder måste ange, anpassning av 
moms och ytterligare anpassning av webbshopens och 
webbshopssystemets utformning via variabler. 
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7.8. Fas 8: Sidstruktur samt optimering av 
kod 
Kapitel 6.2.Webbshopens layout tog upp hur man kan göra 
göra webbshopens layout, textstilar och grundstruktur 
anpassningsbara. Detta hade dock ignorerats under tidigare 
faser. I detta läge existerade en fullt fungerande webbshop 
som till större delen bestod av väldigt rörig kod, varför en 
komplett genomgång av samtliga PHP-filer var nödvändig. 
Sidornas innehåll gjordes om för att använda en grundmall, 
olika funktioner förenklades i det fall det var möjligt och 
koden gjordes tydligare än tidigare samt kommenterades. 
Ändringarna i denna fas syns visserligen inte för användarna 
så länge som de inte studerar webbshopens källkod, men det 
är ändå ett nödvändigt steg om webbshopssystemet ska kunna 
användas i verkligheten, då det är troligt att koden kommer 
att ändras även av andra personer i framtiden. 
 

7.9. Fas 9: Säkerhet, layout och sekretess 
Eftersom webbshopen ännu inte har öppnat för allmänheten 
har säkerhetsfunktioner utöver de allra nödvändigaste (såsom 
inloggning till administrationscentret) inte varit nödvändiga. 
Likaså har den slutgiltiga layouten inte behövt fastställas och 
någon hänsyn till sekretess har inte heller behövt tas. 
Den näst sista fasen fokuserade därför på de frågor som togs 
upp i kapitlen 2.3.1.Riskanalys, 4.1.2. Möjliga problem i ett 
webbshopssystem med en relationsdatabas samt 5. 
Funktionsspecifika säkerhetsfrågor vid utvecklingen av ett 
webbshopssystem. Användarnas lösenord hashades med ett 
dynamiskt salt innan de sparades i databasen, vissa funktioner 
i webbshopen försågs med en säkerhetskod i form av en bild, 
vilken användarna behövde uppge korrekt för att funktionen 
skulle kunna användas. Dessutom gick samtliga formulär och 
PHP-sidor som dessa anropade till igenom och ändrades för 
att förhindra HTML- och SQL-injektioner. 
 
Under slutet av denna fas implementerades även en 
händelselogg samt händelsebegränsning för att försvåra 
missbruk av webbshopens funktioner. Dessutom gick jag 
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igenom dokumentation om hur skräppostfilter fungerade och 
vilka parametrar som bör anges för ett automatiskt genererat 
mail för att minska risken att beställningar, nyhetsbrev med 
mera fastnar i dessa, då detta var en viktig detalj som hade 
ignorerats under föregående faser. Detta försvårades av att 
alla skräppostfilter fungerar på olika sätt och att majoriteten 
av dem inte har regler som är tillgängliga för allmänheten. I 
grunden har de dock till stor del liknande utformning, varför 
jag använde SpamAssassin81 (vars regler för att identifiera 
skräppost finns allmänt tillgängliga) som riktlinje. Dessutom 
läste jag artiklar om teorin bakom skräppostfiltrering82 för att 
få en bättre förståelse för detta. 
 

7.10. Fas 10: Modulstruktur, hjälpfiler och 
installation 
I detta skede var webbshopssystemet så gott som färdigt, men 
för att det skulle kunna göras tillgängligt för allmänheten 
återstod några mindre detaljer att åtgärda. För det första hade 
det i detta skede blivit så pass komplicerat att hjälpfiler skulle 
komma att behövas. Med anledning av detta infördes stöd för 
hjälpfunktioner i administationscentret, vilka fungerar på 
samma sätt som de textobjekt som beskrevs i fas 5. På de 
sidor som har hjälptexter kan användaren klicka på en 
hjälpknapp för att gå vidare till en sida som visar hjälptexten i 
fråga. Hjälptexter är inte enbart inriktade till webbshopens 
administratörer utan även till kunderna, varför de till skillnad 
från textobjekten behövde begränsas till vissa användarnivåer 
(kunderna ska exempelvis inte kunna få information om hur 
produktuppladdningen fungerar, utan enbart hjälptexter som 
är relevanta för dem, såsom information om hur man handlar 
i webbshopen, hur kassan fungerar, med mera). Eftersom 
hjälptexterna tillåter både HTML-kod och text (vilket är 
relativt säkert då det bara är administratörer som kan ändra 

                                     
81 Spamassassin 3.2.x tests, http://spamassassin.apache.org/tests_3_2_x.html samt 
Spamassassin 2.6x tests, http://spamassassin.apache.org/tests_2_6x.html 
82 Paul Graham (2002), A Plan For Spam, http://www.paulgraham.com/spam.html 
samt Mailchimp: How Spam Filters Think, 
http://www.mailchimp.com/resources/how_spam_filters_think.phtml 
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dem) möjliggör detta även för tydliga grafiska exempel på 
hur webbshopen fungerar [bild 65]. 

Bild 65: Exempel på en hjälpfil 
 
Som jag har nämnt tidigare så skulle webbshopssystemet 
utformas som moduler där man har ett grundsystem och 
bygger på med extra funktioner (såsom nyhetssystem och 
hjälpfiler) om man anser att dessa behövs. Därför delades 
webbshopssystemet upp i moduler. Då jag endast hade 
utvecklat två större tillägg till webbshopen (nyhetssystemet 
respektive hjälpsystemet) fick dessa bli tilläggsmoduler 
medan övriga delar fick ingå i grundmodulen, för det viktiga 
var trots allt att se till så att modulsystemet fungerade som 
förväntat. Om ytterligare funktioner, såsom gästböcker och 
diskussionsforum, läggs till i framtiden så kan även dessa 
utformas som moduler. 
 
Slutligen skapades installationsfiler för grundmodulen 
respektive för tilläggsmodulerna. Dessa är enklare steg för 
steg-instruktioner (avsedda för personer med liten eller ingen 
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programmeringsvana) som förklarar hur man ska göra för att 
installera en ny instans av webbshopen, samt som lägger till 
några få, enklare exempel så att man ska kunna förstå hur 
webbshopssystemet fungerar [bild 66]. 
 

Bild 66: Installationsfil med steg för steg-instruktioner 
 
Därefter var webbshopssystemet klart (med undantag för 
några mindre finslipningar som kommer att göras i efterhand 
efter önskemål från Marknadskontakt). 
Den färdiga versionen kan för tillfället laddas ner via länken 
http://www.andersserier.se/files/ . Installationsanvisningarna 
finns i install-filen som syns när man packar upp rar-arkivet. 
Observera att detta är en tillfällig lösning och att filerna på 
ovanstående sida troligtvis kommer att raderas efter 
examensarbetets avslutande, då det ännu inte är bestämt om 
webbshopssystemet ska vara fritt tillgängligt för allmänheten. 
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8. Resultat och slutsatser 
Om vi går tillbaka till början av detta dokument så ställdes 
följande fyra frågor i problemformuleringen: 

 
● Vilka tänkbara funktioner kan en webbshop innehålla? 
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med dessa samt 
hur kan de implementeras? 
 
● Hur ska webbshopens datamodell se ut? Hur påverkar 
denna utformningen av systemet, samt hur ska man 
optimera läsning och skrivning av data utifrån denna? 
 
● Hur bör ett öppet system såsom en webbshop utformas 
och implementeras för att det ska bli så säkert som 
möjligt? Vilka mer generella säkerhetsproblem kan tänkas 
föreligga och hur kan dessa förebyggas? 
 
● Hur kan ett system vara tillräckligt generellt för att 
kunna användas i många olika syften utan att samtidigt bli 
onödigt komplicerat? Hur kan det göras utökningsbart om 
ytterligare funktionalitet krävs? 

 
Dessa frågeställningar har jag diskuterat mer ingående i 
rapporten, men då det kan vara svårt att få en bra överblick i 
följer även kortfattade slutsatser om dessa nedan. 
 
I kapitel 2.Analys av funktioner i webbshopar testade jag ett 
stort antal existerande webbshopar och webbshopslösningar 
och tog fram en lista över funktioner i dessa för att försöka 
klargöra vad en webbshop verkligen är. Jag graderade dessa 
efter hur svåra de bedömdes vara att implementera, hur 
nödvändiga de kunde anses vara för webbshopens drift, hur 
mycket underhåll de bedömdes kräva, om de uppskattades 
kunna öka antalet besökare samt om de medförde tänkbara 
risker, samt diskuterade hur de fungerade och kunde 
implementeras. Detta kapitel användes sedan för att avgränsa 
och definiera det fortsatta arbetet med webbshopssystemet, 



 148

och besvarar därmed den första frågan i problemställningen: 
en webbshop kan innehålla ett stort antal tänkbara funktioner, 
men man måste försöka begränsa vilka av dessa som ska ingå 
för att den inte ska bli alltför komplicerad och rörig. 
 
Kapitel 4.Analys av datahantering i ett webbshopssystem tog 
upp hur webbshopens data kunde hanteras och struktureras. 
Det tog även upp för- och nackdelar med att använda en 
relationsdatabas för att försöka ge en tydlig bild av hur de 
fungerar. En viktig fråga  som återstår är dock varför 
relationer och en relationsdatabas användes till systemet och 
inte någon annan datamodell, exempelvis XML? 
För att besvara denna fråga har jag sammanfattat MySQL i 
nio punkter och jämfört detta med motsvarande punkter för 
XML: 
 

MySQL 
● Kostnadsfritt. 
● Många webbhotell har redan på förhand stöd för detta. 
● Det är väldigt väldokumenterat med mycket litteratur, 
gratis webbguider och liknande. 
● Transaktioner stöds av flera av MySQL:s 
databasmotorer. 
● Det är liten risk att obehöriga kan få tillgång till 
innehållet i databasen. 
● Relationsdatabaser med många tabeller är oftast inte lika 
lättöverskådliga som motsvarande trädstruktur. 
Framförallt kan det vara svårt att se hur tabeller hör ihop. 
● Det är relativt enkelt att komma igång med MySQL och 
förstå grunderna. 
● Databasens innehåll lagras i binär form, så man bör inte 
ändra det utan en databashanterare. 
● MySQL är inte en standard. Det är därför svårt att 
använda dess data tillsammans med andra applikationer 
och databaser. 
 
 
 
 



 149

XML 
● Kostnadsfritt. 
● XML är i sig plattformsoberoende, även om inte alla 
XML-databashanterare är det. Vissa av dem, exempelvis 
eXist är dock skrivna i Java och bör därmed kunna 
användas med de flesta webbhotell.  
● XML är väldokumenterat men det finns betydligt 
mindre litteratur, guider och exempel för native XML-
databaser som eXist än för MySQL. 
● Fullständigt stöd för transaktioner saknas i flera XML-
databaser. 
● Eftersom XML-data ofta inte är krypterad är det större 
risk att obehöriga får tillgång till den än motsvarande 
MySQL-data. 
● XML är läsbar för människor. Man kan ofta förstå 
XML-datas innebörd av dess struktur, attribut och namn. 
● Det är svårare att komma igång med XML/eXist samt få 
en grundläggande förståelse för hur dessa fungerar, än 
MySQL. 
● Eftersom XML-filer är skrivna i klartext kan man ändra 
dem manuellt, utan en databashanterare eller externa 
program. 
● XML är ett standardformat, vilket är en klar fördel om 
webbshopen måste kunna integreras med andra, 
utomstående system. 

 
Att jag har valt att använda MySQL i webbshopssystemet 
beror på att jag för egen del anser att fördelarna med detta 
väger något tyngre än fördelarna med XML. Framförallt att 
det är enkelt att börja med samt att använda MYSQL, vilket 
innebär att det inte kommer att bli alltför komplicerat för 
andra personer att förstå hur datahanteringen är utformad om 
de vill ändra systemet. Webbshopssystemets datastruktur är 
även lämplig att lagra i form av tabeller och relationer (vilket 
delvis kan bero på att jag hade relationsdatabaser i åtanke när 
jag utformade den). 
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I andra fall, exempelvis för ett enklare webbshopssystem 
vilket i grunden är som nuvarande Plastfickor.se83 men med 
ett dynamiskt sortiment och inställningar, samt där 
kunduppgifter, användaruppgifter och andra känsliga 
uppgifter aldrig lagras (det vill säga att kunder inte kan 
registrera sig och när beställningar görs skickas dessa till 
säljaren via mail istället för att sparas), skulle dock XML 
kunna vara mer fördelaktigt. Framförallt om det har en 
enklare utformning så att transaktioner inte är nödvändiga 
och sortimentet är så litet att en sökfunktion inte heller krävs. 
Så om jag skulle utveckla en miniversion av webbshops-
systemet någon gång i framtiden kommer XML förmodligen 
att vara idealiskt för detta. Om XML eller en relationsdatabas 
är det bästa alternativet beror helt på vilka förutsättningar och 
krav man har på ett projekt. 
 
System som har utformats på andra sätt eller har andra 
förutsättningar än mitt examensarbete kan därmed ha vissa 
fördelar av att använda XML framför relationsdatabaser, men 
detta får i så fall bedömas från fall till fall och det går inte att 
säga att en metod är att föredra rent generellt. Förmodligen är 
det lika mycket en vanefråga som baserat på vad som är mest 
tekniskt fördelaktigt att använda, och jag har förmodligen 
påverkats mycket av att jag är van vid att använda 
relationsdatabaser och SQL sedan tidigare, medan jag inte har 
någon djupare erfarenhet av XML eller XQuery. 
 
Kapitlel 5.Funktionsspecifika säkerhetsfrågor vid 
utvecklingen av ett webbshopssystem tog upp hur man kan 
förebygga och förhindra ett antal vanliga säkerhetsbrister vid 
utvecklingen av ett webbshopssystem. Webbshopssystem är 
trots allt system som måste vara öppna och tillgängliga för 
alla tänkbara användare på grund av deras utformning, och 
kan därmed anses vara ett attraktivare mål för personer som 
vill utnyttja olika säkerhetsbrister än vad ett system som bara 
kan användas av en begränsad grupp godkända användare är.  
 

                                     
83 Se kapitlet Analys av funktioner i webbshopar tidigare i rapporten 
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Ett system kan dock aldrig bli helt säkert. Det finns alltid 
oförutsedda fel eller en risk att vissa funktioner kan användas 
på ett annat sätt än de var avsedda för. Så säkerhetsarbetet är 
en ständigt pågående process som inte kan anses avklarad 
bara för att man har förebyggt alla tänkbara fel som man 
känner till. 
 
Rapportens avslutande kapitel diskuterade hur man kan börja 
med ett enklare webbshopssystem och gradvis göra det mer 
avancerat, vilket slutligen resulterade i den modulstruktur där 
man börjar med en grundmodul innehållande webbshopen 
och dess vanligare funktioner och därefter kan installera 
ytterligare moduler såsom diskussionsforum och topplistor 
vid behov. En viktig förutsättning var även att systemet 
skulle utformas så att det kunde användas av personer utan 
kunskap om programmering, vilket det administrationssystem 
som gradvis har växt fram under projektets utveckling 
resulterade i. Med hjälp av detta kan webbshopens dagliga 
drift skötas på ett enkelt sätt samtidigt som administratörer 
även har möjlighet att ändra såväl texter som webbshopens 
struktur i övrigt genom att posta värden via formulär. 
Eftersom systemet kan användas till webbshopar med helt 
olika inriktning utan ändring av koden kan det anses vara 
tillräckligt generellt, även om man naturligtvis aldrig kan 
säga att det är helt generellt, då det alltid är möjligt att den 
webbshop som det ska användas till kräver att oförutsedda  
anpassningar görs eftersom de har särskilda krav på systemet. 
 
Framförallt har jag lärt mig mycket om genomförandet av 
större projekt och utvecklingen av avancerade system, vilket 
jag med säkerhet kommer att ha mycket nytta av i min 
framtida yrkesutövning.  De generella kunskaper som jag har 
fått av examensarbetet berör framförallt relationsdatabaser, 
vilket jag hade viss kunskap om från kurser som jag har läst 
under utbildningens gång, men aldrig tidigare har använt i så 
stor omfattning som detta. Särskilt som jag tidigare har hållit 
mig inom ramarna för laborationer, medan gränserna för vad 
som ska göras under examensarbetet hela tiden har fått flyttas 
fram i takt med att systemet har utvecklats, varför jag har 
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varit tvungen att lära mig sådant om jag inte kände till 
tidigare. Jag har även lärt mig mycket om säkerhet kring 
webbsystem och fått erfarenhet av PHP-programmering, 
någonting som kan vara användbart även vid utveckling av 
andra system. Jag har även insett att projekt i verkligheten 
kan bli väldigt komplexa, tidskrävande och inte alls sluta som 
man har tänkt sig. 
 
Om jag ser tillbaka på den planering som gjordes i början av 
examensarbetet så har den inte många likheter med det 
faktiska resultatet. Från början skulle jag utveckla ett enklare 
system men göra tre implementationer av datahanteringen - 
som en relationsdatabas, som XML-filer respektive som 
native XML-databasen eXist - och sedan jämföra detta. 
Systemet blev gradvis mer komplicerat till en nivå som jag 
för ett år sedan inte hade några planer på att kunna uppnå, 
samtidigt som XML-delen av arbetet ströks helt, men 
eftersom Marknadskontakt godkände detta samtidigt som 
arbetet fortfarande höll en vetenskaplig nivå ser jag inga 
problem med detta. Slutresultatet av arbetet är det 
webbshopssystem som kan laddas ner via 
http://www.andersserier.se/files/ och då Marknadskontakt är 
nöjda med detta, samtidigt som systemet är tillräckligt 
generellt och anpassningsbart för att kunna användas även till 
andra webbshopar än de som efterfrågades, anser jag att 
examensarbetet har varit framgångsrikt.  
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Appendix A: Sammanfattning av 
funktionsanalysen 
Appendix A beskriver webbshopars funktionalitet i korta 
drag, med de jämförelser av webbshopar som gjordes i 
tidigare kapitel som underlag. För en detaljerad beskrivning 
hänvisas till det separata dokumentet Analys av funktioner i 
webbshopar84, vilket beskriver funktionerna i sin helhet. 
Funktionerna beskrivs endast kortfattat, enligt följande form: 
 
X1 – Funktionens namn 
Implementation: 1-3 – Nödvändighet: 1-3 - Underhåll: 0-3 
– Besöksvärde: 0-3 - Risk: 0-3 
En kortfattad beskrivning av funktionen i fråga. 
Överväganden:  En kort sammanfattning av de viktigaste 
överväganden som måste göras vid implementeringen samt 
möjliga problem med dessa. 
 
De fem värden som nämns ovan är egna bedömningar av 
funktionerna - främst ungefärliga uppskattningar då det är 
svårt att mäta någonting sådant som exakt hur mycket ett 
diskussionsforum betyder för kunden, då jag inte har haft 
någon testgrupp att tillgå eller tidsmarginal för den typen av 
tester som skulle krävas för detta. Jag har även kortfattat 
diskuterat webbshopars uppbyggnad med Joakim Berggren.85 
 
När jag har bedömt funktionerna har jag försökt uppskatta 
hur de skulle kunna fungera och implementeras rent allmänt, 
i ett generellt webbshopssystem. Värdena för en specifik 
webbshop kan sedan skilja sig stort från detta, helt beroende 
på vad man säljer och till vilken kundgrupp. 
 
 
 
 
                                     
84 Denna tilläggsrapport finns tillgänglig via 
http://www.anderserier.se/files/exjobb_funktionsanalys.pdf 
85 Joakim Berggren, en före detta webbdesigner/programmerare med erfarenhet av 
webbshopsutveckling, som handledaren hjälpte mig att komma i kontakt med. 
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Tabell 5: Gradering av funktioner 
Implementation: Hur komplicerad funktionen bedöms vara 
att implementera 
1 Relativt okomplicerad funktion: En enklare funktion 

som är relativt okomplicerad att implementera och där 
det är ganska liten risk att fel inträffar 

2 Medelsvår funktion: En normalsvår funktion, som 
kräver viss tid och planering för att kunna implementeras, 
samt som bör testas ordentligt efteråt så att allting 
fungerar som det ska 

3 Komplicerad funktion: En svår funktion som kräver 
mycket planering och tid för att implementeras korrekt, 
samt som bör testas genomgående 

Nödvändighet: Hur stor nytta webbshopen och dess 
administratörer kan tänkas ha av funktionen i fråga86 
1 Liten nytta: Funktionen är inte på något sätt nödvändig 

för webbshopens drift, och medför endast en minimal 
förbättring av webbshopens funktionalitet 

2 Medelstor nytta: En funktion som är användbar för 
webbshopens drift, men inte kritisk för att webbshopen 
ska fungera 

3 Stor nytta: Funktionen är kritisk för att webbshopen ska 
fungera korrekt, exempelvis en varukorg eller en kassa 

Underhåll: Hur mycket arbete och engagemang som krävs 
av webbshopens personal för att underhålla funktionen när 
den väl har implementerats 
0 Inget eller obetydligt underhåll : Funktionen kräver 

inget engagemang alls (exempelvis funktioner som 
implementeras en gång och därefter fungerar 
automatiskt) 

1 Litet underhåll: Funktionen kräver endast mindre 
engagemang från administratörernas sida och kan klara 
sig utan tillsyn eller underhåll större delen av tiden 

2 Normalt underhåll: Funktionen kräver ett visst 
engagemang från administratörernas sida, men kan 
fortfarande klara sig utan tillsyn eller underhåll under 

                                     
86 Nyttan med en funktion är  till stor del beroende på webbshopens inriktning, 
varför jag har försökt göra en generell uppskattning. 
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perioder 
3 Mycket underhåll: Funktionen kräver mycket 

engagemang från administratörernas sida. Ett typiskt 
exempel på detta är ett nyhetssystem eller nyhetsbrev, 
vilket är oanvändbart om den som sköter systemet inte 
lägger till nya nyheter med jämna mellanrum 

Besöksvärde: Hur mycket funktionen bidrar till att locka 
nya besökare till webbshopen samt engagera redan 
existerande kunder och få dessa att stanna kvar87 
0 Obetydligt besöksvärde: Funktionen gör ingenting för 

att fånga besökarens intresse eller locka nya besökare 
1 Litet besöksvärde: Funktionen bedöms endast kunna 

locka ett fåtal nya kunder och dess inverkan för att få 
redan existerande kunder att stanna kvar är relativt liten 

2 Medelstort besöksvärde: Funktionen bedöms locka en 
del nya kunder och får redan existerande kunder att 
fortsätta handla i webbshopen eller återkomma med 
jämna mellanrum 

3 Stort besöksvärde: Funktionen bedöms locka väldigt 
många nya kunder och tilltala en stor del av den 
existerande kundkretsen så mycket att de väljer att 
återkomma till webbshopen ofta 

Risk: Hur stora risk är det att funktionen kan användas på 
oförutsedda sätt, på sätt som skadar webbshopen, kan 
missbrukas av kunder eller orsaka andra tänkbara problem? 
0 Obefintlig risk: Funktionen är så lättöverskådlig att det 

med säkerhet går att se att det finns få eller inga tänkbara 
riskmoment 

1 Liten risk: Det går att identifiera möjliga riskfaktorer för 
funktionen, vilka man måste ta hänsyn till vid 
implementeringen. Ingen av dessa bedöms dock medföra 
en allvarlig säkerhetsrisk 

2 Medelstor risk: Funktionen är relativt osäker och har en  
möjlig allvarlig säkerhetsrisk eller flera möjliga lättare 

                                     
87 Även för detta värde har en generell bedömning gjorts, då besöksvärdet till stor 
del beror på webbshopens inriktning. Ett nyhetssystem i en webbshop för serier 
eller tv-spel kan exempelvis bidra mycket till att engagera kunder, medan ett 
nyhetssystem i en webbshop som säljer plastpåsar (eller andra produkter med ett 
lågt nyhets- och samlarvärde) inte är lika intressant. 
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säkerhetsrisker som man bör ta hänsyn till och testa vid 
implementationen 

3 Stor risk: Funktionen är väldigt osäker. Man bör 
överväga om den över huvud taget ska implementeras 
och om så är fallet bör man testa den genomgående för 
att säkerställa att den fungerar som väntat 

 
Jag har även även strukturerat funktionerna så att de ska bli 
mer lättöverskådliga genom att dela in dem i fem kategorier. 
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A1 – Varukorg 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 3  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1-2 
Varukorgen (vilken i vissa webbshopar kallas för kundvagn) 
är en lista över de produkter som köparen har valt ut, 
vanligtvis med information om antal, titel och prisuppgift.  
Överväganden: Kunden bör inte kunna manipulera värden 
för varukorgens innehåll och exempelvis ändra priset genom 
att skriva in varukorg.php?produkt=10&pris=5&antal=1&titel=’Fotboll’ 
eller ändra cookie-filens innehåll.  

Bild 67: Exempel på varukorg från Vakul.se 
 

A2 – Kontaktformulär 
Implementation: 1-2 – Nödvändighet: 3  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 2-3 
Det är vanligt att webbshopar erbjuder möjligheten för 
köpare och besökare att kontakta dem via ett formulär. Detta 
anses säkrare än att posta en allmänt tillgänglig mailadress, 
då sådana kan resultera i att man hamnar på skräppostlistor 
och får oönskade mail. 
Överväganden: Det finns en markant risk att mailformulär 
missbrukas. Användaren ska ej heller ges möjlighet att ändra 
mottagarens mailadress. 
 
A3 – Kassa 
Implementation: 2-3 – Nödvändighet: 3  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 2 
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Den enklaste typen av kassa är ett beställningsformulär som 
är likt tidigare nämnda kontaktformulär till utformningen. 
Förutom en lista över vad som ingår i beställningen och 
kostnader för detta är det vanligt förekommande med enklare 
information om köpvillkor, exempelvis om ångerrätt, vanlig 
leveranstid, betalningsvillkor m.m. 
Överväganden: Samma problematik som för funktion A2 – 
Kontaktformulär. Dessutom bör giltigheten för värden som 
anges (exempelvis att namn inte lämnas tomt) kontrolleras . 
 
A4 – Orderhanteringssystem 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
En möjlig utökning av funktion A3 Kassa är att beställningar 
även sparas i en databas som säljaren har tillgång till. Via ett 
orderhanteringssystem kan status för ordern ställas in. 
Överväganden: Hur ska personuppgifter behandlas och 
lagras på ett korrekt sätt? 
 
A5 – Statiskt sortiment 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 3 (0 om funktion A6 
används)  – Underhåll: 1 – Besöksvärde: 0 – Risk: 2 
Den enklaste typen av sortiment är helt statiska html-sidor 
där produkterna finns listade. All information om produkter 
som behövs för att visa varukorgen eller göra beställningar 
postas när man klickar på köpknappen för en vara och lagras i 
en cookie. 
Överväganden: Det problem som kan uppstå med denna 
funktion är samma som nämndes i funktion A1 – Varukorg, 
det vill säga att oärliga köpare kan ändra värden om all 
information om varor som ska finnas tillgänglig när man 
besöker varukorgen vidarebefordras som variabler. Med ett 
dynamiskt sortiment blir ett statiskt sortiment överflödigt. 
 
A6 – Dynamiskt sortiment 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 3 (2 om funktion A5 
används)  – Underhåll: 2 – Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
Med ett dynamiskt sortiment genereras produktlistorna från 
exempelvis en databas eller en XML-fil. 
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Överväganden: Precis som i funktion A5 – statiskt sortiment 
är problemet hur värden ska vidarebefordras när man placerar 
produkter i varukorgen utan att det kan missbrukas. 
 
A7 – Menyer och undermenyer 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 0 
Det är det viktigt att kategorisera webbshopens produkter på 
ett bra sätt, framförallt om man har ett stort sortiment. De 
flesta webbshopar använder därför menyer som i många fall 
är expanderbara till två eller tre nivåer. 
Överväganden: Hur kan menyerna expanderas och kollapsas 
på ett enkelt sätt? 
 

Bild 68: Exempel på menyer från Vakul.se, Pccity.se, 
Cdon.com och Webhallen.com 

 
A8 – Begränsningar av beställningar 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
Många webbshopar använder automatiska begränsningar av 
beställningar, så att kunderna exempelvis inte kan handla 
enbart en enda 10-kronorsvara. De två vanligaste är att en 
minimumköpsumma eller minsta produktantal fastställs och 
om dessa värden inte uppnås går det inte att slutföra köpet. 
Överväganden: Vilka begränsningar är lämpliga för 
webbshopen? Ska begränsningarna även påverka vilka 
betalnings- och fraktalternativ som tillgängliggörs? 
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A9 – Fraktkostnad 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 3  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
Hur ska fraktkostnaden visas för kunder och besökare? Ska 
fraktkostnaden variera med försändelsens vikt? 
Överväganden: Vilka fraktkostnader är rimliga? Dessa bör 
även kunna ändras i webbshopen när säljarens kostnad för att 
leverera en försändelse ändras i verkligheten. 
 
A10 – Olika fraktalternativ 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 0 
Bör kunden erbjudas mer än ett möjligt fraktalternativ? 
Överväganden: Ska möjliga fraktalternativ bestämmas av 
försändelsens vikt? Behövs ytterligare kunduppgifter för 
några av alternativen, exempelvis ett mobiltelefonnummer för 
SMS-avisering? 
 
A11 – Olika betalningsalternativ 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 3 
Ska flera olika betalningsalternativ tillåtas? Hur ska dessa 
hanteras och vilka risker samt fördelar medför de för kunden 
respektive säljaren? 
Överväganden: Kommer betalningsalternativen att medföra 
extra kostnader för säljaren eller kunden? Är de säkra? Om 
en extern betalningsrutin används, kan den integreras med 
webbshopen på ett enkelt sätt? 
 
A12 – Anpassning av menyernas innehåll 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 0 
Vad de olika menyalternativen i webbshopen ska länka till 
kan antingen kodas statiskt eller ändras dynamiskt. Det 
sistnämnda av dessa alternativ är en fördel då man i så fall 
inte måste ändra webbshopens kod varje gång ett menyobjekt 
ändras, utan kan hantera via administrationscentret.  
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Överväganden: både interna länkar (som öppnas i samma 
fönster i webbläsaren) respektive externa länkar (som öppnas 
i ett nytt fönster) bör tillåtas. 
 
B1 – Produktsammanfattning 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 3  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 0 
Produktsammanfattningar är kortfattade beskrivningar av en 
vara som visas när man listar ett flertal produkter på samma 
gång och kan vara effektiva för en snabb sortimentöverblick. 
De flesta webbshopar med dynamiskt sortiment använder 
sådana, och visar endast ytterligare fakta om produkten (B2 – 
produktinformation) om köparen aktivt väljer det. 
Överväganden: Om köparen ska kunna klicka på en länk i 
en produktsammanfattning för att visa ytterligare information 
om produkten kommer det att krävas mycket arbete och 
framförallt utrymme om man använder ett statiskt sortiment, i 
och med att man i så fall måste skapa en ny sida för varje 
produkt. Denna funktion fungerar därför bäst med ett 
dynamiskt sortiment. 
 

Bild 69: Exempel på produktsammanfattningar från 
Adlibris.se 

 
B2 – Produktinformation 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 1-2 – Risk: 0 
Den detaljerade produktinformation som nämns i B1 – 
Produktsammanfattning visas först när köparen aktivt klickar 
på sammanfattningen av en produkt och innehåller ytterligare 
information, recensioner, produktkopplingar, med mera. 
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Överväganden: Finns det så mycket information om 
produkten i fråga att detaljerad produktinformation är 
nödvändig, eller räcker det med en produktsammanfattning? 
Ska produktinformationen öppnas i samma fönster, i ett nytt 
fönster eller som ett pop up-fönster? 
 
B3 – Produktbilder 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 3  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 3 – Risk: 2 
Så gott som alla större webbshopar i dagsläget har bilder på 
alla eller vissa av de produkter de säljer.  
Överväganden: Ska standardbilder förekomma (i de fall då 
ingen produktbild finns)? Endast behöriga personer bör 
kunna ladda upp bilder och man bör försvåra olovlig länkning 
till dem, exempelvis genom vattenmärkning. 

Bild 70: Exempel på stöd för flera bilder från Tradera.com 
 
B4 – Stöd för flera bilder 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 0 
Med denna funktion har varje produkt en huvudbild som 
visas i mindre storlek i produktsammanfattningen men i den 
detaljerade produktinformationen kan man även välja att se 
ytterligare bilder. 
Överväganden: Ska bilderna visas efter varandra eller ska 
minibilder visas så att besökaren måste klicka på en av dessa 
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för att visa en större bild? Hur ska produkternas datastruktur 
utformas om det ska finnas stöd för flera bilder? 
 
B5 – Automatisk anpassning av bildstorlek 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
De flesta webbshopar har produktbilder där antingen höjden 
eller bredden är begränsad till samma mått. För att säljaren 
inte ska behöva göra detta manuellt innan han laddar upp 
bilder kan man även anpassa bildstorleken automatiskt. 
Överväganden: Kan man kombinera denna funktion med ett 
bilduppladdningssystem? Höjd:breddförhållandet hos bilder 
bör förbli detsamma även efter att bildstorleken anpassas. 
 
B6 – Flera modeller av en gemensam produkt 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 0-2 (beroende på vad 
man säljer)  – Underhåll: 0 – Besöksvärde: 1 – Risk: 0 
Om flera varor är identiska förutom små detaljer, exempelvis 
färg på strumpor, kan det vara onödigt med separat 
produktinformation för var och en av dessa.  
Överväganden: Om produkt-modell-struktur används för 
webbshopens varor är det främsta problemet hur man ska 
göra om en produkt helt saknar modeller. Ska den fortfarande 
visas i webbshopen, trots att kunden inte kan köpa 
någonting? Man kan även använda denna idé för att 
representera enklare produkter utan olika modellalternativ 
som produkter med en enda möjlig modell. 
Ett annat alternativ är att produkter representeras som 
huvudprodukter respektive biprodukter. Båda har samma 
struktur men biprodukter saknar egna värden för delar av 
produktinformationen. Sortimentlistan visar huvudprodukter, 
samt de biprodukter som är kopplade till de huvudprodukter 
som listas. 

Bild 71: Exempel val av modeller av en produkt hos Vakul.se 
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B7 – Varierande pris beroende på kvantitet 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
Att priset varierar beroende på antalet av en viss produkt som 
kunden köper är visserligen ganska ovanligt i webbshopar för 
privatpersoner, men ändå inte omöjligt. Framförallt kan det 
vara effektivt om man har ett sortiment som riktar in sig till 
företag och andra större kunder. 
Överväganden: Ska denna funktion hanteras automatiskt av 
webbshopssystemet eller ska det finnas olika knappar för att 
köpa olika antal av en viss produkt? Det är även viktigt att 
detta system inte kan missbrukas, exempelvis genom att 
kunden plockar bort varor från varukorgen. 
 
B8 – Lagerstatus 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 3 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
Lagerstatusen informerar kunderna om produkter status, 
såsom att de är beställningsvaror eller tillfälligt slutsålda. 
Dessutom kan den visa uppskattningar av antalet kvarvarande 
produkter, såsom ’Över 20 exemplar i lager’, ’Ett fåtal exemplar i lager’ 
och ’Enstaka exemplar i lager’. 
Överväganden: Att hålla lagerstatusen uppdaterad kräver 
ständig engagemang från säljarens sida, framförallt om man 
även bedriver annan försäljning vid sidan av webbshopen. 
 

Bild 72: Exempel på produkters lagerstatus hos Komplett.se 
 
B9 – Exakt antal produkter 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1-2  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
Denna funktion medför att det exakta antalet av en viss 
produkt listas i produktinformationen. När ett köp genomförs 
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sänks antalet med 1 och om värdet skulle bli 0 ändras 
lagerstatusen automatiskt. 
Överväganden: Säljaren måste kunna ändra produktantalet 
manuellt. Vad händer om en produkt tar slut för att en annan 
kund köper den under tiden som den första kunden hamdlar? 
Alltför stor produkttillgång kan minska efterfrågan. 
 
B10 – System för produktjämförelser 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 0 
Produkter inom samma kategori och där det finns tillräcklig 
information för att göra meningsfulla jämförelser (till 
(exempel MP3-spelare) kan ha nytta av denna funktion. 
Överväganden: Är produktinformationen definierad på ett 
sätt så att den kan jämföras (exempelvis med vikt som ett 
värde iställt för i flytande text)? 
 
B11 – Förhandsbeställning eller bevakning 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 0 
Även om en produkt inte finns i lager för tillfället kan den av 
olika anledningar fortfarande synas i sortimentet. Framförallt 
om webbshopen precis som Webhallen.com satsar mycket på 
kommande produkter, vilket är en fördel i och med att 
kunderna i så fall kan förhandsboka dem eller läsa om dem 
redan innan de finns tillgängliga.  
Överväganden: Köpare bör bara kunna bevaka en produkt 
en gång, så att de inte får flera mail om de klickar på 
bevakningsknappen mer än en gång. Det bör även vara 
möjligt för dem att ta bort bevakningen av en produkt. 
 
B12 – Statiska produktkopplingar 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 2 – Risk: 0 
Statiska produktkopplingar innebär att produkter som har ett 
klart samband med varandra länkas samman av säljaren. 
Överväganden: Statiska produktkopplingar bör endast 
finnas till aktiva produkter i webbshopens sortiment. 
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B13 – Dynamiska produktkopplingar 
Implementation: 2-3 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 2 – Risk: 0 
Dynamiska produktkopplingar sätts till skillnad från de 
statiska produktkopplingarna inte av säljaren, utan fastställs 
av vilka produkter som ingår i olika beställningar. En fördel 
med detta är att man kan tipsa köpare om produkter som inte 
hör ihop men ändå kan vara lämpliga. 
Överväganden: Dynamiska produktkopplingar bör rensas 
bort med jämna mellanrum, framförallt om sortimentet har 
uppdaterats. Även i detta fall måste man tänka på att bara 
produkter som fortfarande finns i sortimentet ska kunna 
kopplas till andra produkter. 

Bild 73: Exempel på dynamisk koppling mellan produkter hos 
Adlibris.se 

 
B14 – Specialerbjudanden 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 2 
En del webbshopar använder olika specialerbjudanden för att 
locka till sig kunder eller sälja svårsålda produkter 
tillsammans med andra, mer lättsålda produkter. Denna 
funktion syftar på tillfälliga erbjudanden som är beroende av 
olika villkor, aktiveras automatiskt och gäller för samtliga 
kunder, exempelvis ’Köp tre böcker, få den billigaste gratis’. 
Överväganden: Hur ska specialerbjudandet implemeneras 
rent tekniskt? Kan det användas på oväntade sätt? Ska det 
kunna användas mer än en gång per köp eller kund? 
 
B15 – Icke-grafisk översiktslista för produkter 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 0 
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Det kan det vara effektivt med en enklel, icke-grafisk listning 
av produkter, där enbart titel, pris och kategori visas.  
Överväganden: Det kan vara krävande att generera en lista 
över samtliga produkter i en stor webbshop och en sådan sida 
kan ta en stund att öppna om inte både webbshopen och 
kunden har en snabb uppkoppling, vilket delvis motverkar 
syftet med denna lista – en av de grupper som har störst 
användning av detta är köpare som inte vill hämta en massa 
grafik för att de har långsamma internetuppkopplingar. 
Översiktslistan kan därför delas upp i flera delar. 
 

Bild 74: Exempel på icke-grafisk översiktslista för produkter 
hos Computercity.se 

 
B16 – Stöd för tillfälliga rabatter 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 0 
Om en prissänkning inte är permanent är det en fördel om det 
ursprungliga priset fortfarande finns kvar, framförallt om 
webbshopen vill annonsera ut rabatten genom att skriva ut 
’Tillfällig rabatt: Endast 49 kr (ordinarie pris 99 kr)’ eller liknande. 
Överväganden: Rabatter måste underhållas av webbshopens 
administratör. De förlorar även sitt syfte om produkter alltid 
säljs till rabatterat pris. 
 

Bild 75: Exempel på tillfällig rabatt hos Cdon.com 
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B17 – Anpassning av produktkategorier 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 2 – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
På samma sätt som funktion A12 – Anpassning av menyernas 
innehåll skapar menyer dynamiskt kan även de kategorier 
som produkterna ska kopplas till fastställas dynamiskt. 
Överväganden: Om en kategori raderas bör även alla 
kopplingar som produkter har till denna raderas. 
 
C1 – Administrera produkter 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 3 (om funktion A6 
används)  – Underhåll: 2 – Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
Ett system för att administrera produkter består av formulär 
där säljaren fyller i produktdata för att skapa en ny produkt 
som läggs till i databasen eller XML-filen och omedelbart 
publiceras för försäljning.  
Överväganden: Det är viktigt att inga obehöriga kan få 
tillgång till administrationssystemet. Produktändringar måste 
även ha kontakt med vissa andra funktioner. Exempelvis bör 
inte specialerbjudanden såsom ”köp två produkt X, betala för en” 
finnas kvar om produkt X raderas ur sortimentet. 
 
C2 – Administrera beställningar 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 2 
Med ett system för att administrera beställningar sparas en 
beställning i en databas när köpet genomförs. Säljaren kan 
välja en viss order för att visa information om denna samt 
ändra dess status, där förslag på möjliga alternativ kan vara 
’ej packad, ’packad’, ’skickad’ och ’betald’.  
Överväganden: När beställningen görs så måste de priser 
som gäller vid köptillfället sparas statiskt. Om de hämtas från 
produktdatabasen varje gång säljaren administrerar eller visar 
en beställning så kan det medföra problem ifall priserna 
ändras under tiden som beställningen behandlas. 
 
C3 – Administrera kunder 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 2 
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Om kunderna måste registrera sig för att genomföra köp kan 
man spara deras namn, adresser eller andra personuppgifter i 
en kunddatabas.  
Överväganden: Man måste informera om att kundernas 
personuppgifter kan komma att sparas i en kunddatabas. Om 
man inte har stöd för kundinloggning utan kunduppgifterna 
uppges vid varje köptillfälle kan databasen även komma att 
innehålla många identiska poster. 
 
C4 – Automatisk orderbekräftelse 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
När en kund genomför ett köp skickas ett automatiskt mail 
till den mailadress han har angivit med en sammanställning 
av beställningen och information från webbshopen om sådant 
som ångerrätt, hur kunden ska gå till väga för att avbeställa 
eller betala beställningen (om detta inte nämns i samband 
med köpet), med mera.  
Överväganden: Se problematiken med mailformulär i 
funktion A2 - kontaktformulär. Man bör kontrollera att bara 
en mailadress är mottagare av orderbekräftelsen. 
 
C5 – Automatiskt mail när beställningen skickas 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 0 
Om funktion C1 – Administrera produkter tillämpas och 
säljaren har möjlighet att ändra status för en order, så kan ett 
automatiskt genererat mail skickas ut till köparen när 
beställningens status ändras till skickad.  
Överväganden: Om ett automatiskt mail skickas ut när 
beställningen skickas är det viktigt att säljaren tänker på att 
uppdatera statusen för de beställningar han skickar. 
 
C6 – Stöd för flera administrationsnivåer 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
Funktionerna C1 – Administrera produkter, C2 – 
Administrera beställningar och C3 – Administrera kunder är 
utformade för webbshopar där samtliga personer som har 
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tillgång till dessa system har samma rättigheter att genomföra 
ändringar och visa resultat. Man kan dock tänka sig att vissa 
personer ges begränsad tillgång till dessa system, så att de 
exempelvis kan ändra produkters status men inte övrig 
information, eller lista kunderna utan att ändra någonting. 
Överväganden: Hur ska sidor i administrationssystemet 
genereras så att användare bara får tillgång till de funktioner 
som de ska ha tillgång till, och inte kan göra manuella anrop? 
 
C7 – Stöd för flera säljare 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 0 (generellt sett, kan 
dock variera beroende på webbshopens utformning)  – 
Underhåll: 2 – Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
Stöd för flera säljare kan vara effektivt om man vill låta andra 
personer hyra in sig på ett hörn för att minska kostnaderna, 
eller om flera personer driver en webbshop tillsammans men 
har separata lager. 
Överväganden: Ett möjligt problem med denna funktion är 
om säljarna har separata lager på olika platser som medför att 
samtliga produkter inte kan skickas på samma gång. 
 
C8 – Möjlighet att anpassa administrationssystemet 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
Även om webbshopen utseende kan anpassas på olika sätt så 
är administrationssystemet vanligtvis statiskt. Dock kan man 
tänka sig att administratören ges möjlighet att anpassa även 
detta på olika sätt. 
Överväganden: Variablerna för att anpassa administrations-
systemet bör endast kunna sättas till giltiga värden, om 
möjligt. Standardvikt bör exempelvis vara ett heltal och 
standardkategori en giltig kategori i webbshopen. 
 
C9 – Beställningar i utskriftsformat 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
Det kan vara en fördel för säljaren om beställningar även kan 
listas icke-grafiskt, utan webbshopens grundläggande layout, 
så att de blir enklare att skriva ut. 
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Överväganden: Endast behöriga personer bör få tillgång till 
denna funktion, då beställningar innehåller personuppgifter. 
 
C10 – Sortimentlista i utskriftsformat 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
Många personer anser att det är lättare att läsa text på ett 
papper än på en datorskärm. Med denna funktion kan man 
därför presentera sortimentet eller en del av detta i 
utskriftsformat, på samma sätt som beställningar i funktion 
C9 – Beställningar i utskriftsformat. 
Överväganden: Om några produktuppgifter, exempelvis 
exakt antal, är hemliga för kunder så bör man säkerställa att 
endast behöriga personer kan använda denna funktion.  
 
D1 – Köp utan registrering 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 2 
Vid köp utan registrering lagras inte köparens uppgifter i en 
databas, utan anges på nytt vid varje köp. Istället skickas de 
enbart till säljaren via mail, tillsammans med beställningen. 
Överväganden: Det är viktigt med en kontroll av att mailet 
skickas som det ska, då säljaren inte kan se på något annat 
sätt än via detta att en beställning har gjorts. 
 
D2 – Kundregistrering 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 3 
Om webbshopen innehåller en registreringsfunktion kan 
köpare registrera sig som kunder i webbshopen med ett visst 
namn och lösenord. Sedan kan de logga in med detta varje 
gång de vill handla någonting och behöver därmed inte ange 
kunduppgifterna gång på gång.  
Överväganden: Att obehöriga kan komma åt kunduppgifter 
är ett av de värsta tänkbara scenarion som över huvud taget 
kan inträffa för en webbshop så man bör vara väldigt 
försiktig med detta. Det kan även bli svårt att implementera 
denna funktion om man använder sig av rena XML-filer för 
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att lagra data, då dessa inte är lösenordsskyddade och enkelt 
kan kommas åt av obehöriga. 
 
D3 – Rutiner för bortglömda lösenord 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 2 (förutsatt att 
funktion D2 implementeras, annars 0)  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 2 
Om funktion D2 – Kundregistrering införs måste det även 
finnas metoder för att påminna kunder om lösenord ifall de 
glömmer bort det. 
Överväganden: En detalj som man bör tänka på är att det 
inte ska gå att ändra mailadressen från det att kunden har 
uppgett vilken mailadress som användes när kontot 
registrerades till det att påminnelsen om inloggnings-
uppgifterna skickas ut till honom. Helst bör detta därför ske i 
ett enda steg, och inte genom att anropa flera funktioner. 
 

Bild 76: Exempel på funktioner för kundinloggning, 
kundregistrering samt påminnelse om lösenord hos 

Komplett.se 
 
D4 – Enkel önskelista 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 3 
En enklare önskelista fungerar precis som varukorgen, genom 
att köparen kan lägga till produkter som han är intresserad av 
på denna. Dessa produkter räknas inte med när han köper 
någonting och visas inte heller i varukorgen, men man har 
möjlighet att maila listan till en person (exempelvis sig själv, 
släktingar eller vänner) när den är färdigställd. 
Överväganden: Precis som för alla formulär där uppgifter 
mailas till personer bör man försöka undvika att de används 
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till oönskade massmail. Det är extra viktigt i detta fall 
eftersom kunden själv kan ange mottagarens mailadress. 
 
D5 – Påminnelsefunktion 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 2 
Om en produkt är slutsåld, inte finns i lager eller ännu inte 
har släppts kan kunden välja att bevaka den, så att han får ett 
mail när den åter finns i lager eller utgår ur sortimentet. 
Överväganden: Påminnelsen bör raderas antingen när en 
produkt utgår ur sortimentet eller direkt efter att köparen har 
fått sitt första påminnelsemail, då han förmodligen inte vill få 
ett nytt mail varje gång produktens status ändras. 
 
D6 – Tipsa en vän 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 3 
Med en knapp i den detaljerade produktbeskrivningen kan 
man med denna funktion välja att tipsa en vän om en produkt.  
Överväganden: samma problematik som för funktion D4 – 
Önskelista. 
 
D7 – Önskelista eller minneslista 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 2 – Risk: 1 
Denna funktion kräver D2 – Kundregistrering och medför att 
kunder kan skapa önskelistor eller minneslistor som sparas i 
webbshopens databas. I önskelistan kan de placera produkter 
som de är intresserade av men ännu inte har valt att köpa, så 
att de enkelt kan hitta dem. I minneslistan kan man placera 
produkter som är slutsålda eller ännu inte ha släppts, så att de 
bevakas och ett automatiskt mail skickas ut av webbshopen 
om de åter finns i lager. 
Överväganden: Man bör tänka på att radera produkter från 
önske- och minneslistorna när de raderas från sortimentet, 
samt att det måste vara möjligt för kunden att själv radera 
produkter från dessa listor. 
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D8 – Sökmotor (enkel version) 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 3 
En enkel sökmotor tillåter användaren att söka på 
produktnamn och returnerar en lista över de träffar i 
webbshopens produktdatabas som matchar sökningen. 
Överväganden: Eftersom denna funktion låter användaren 
ange en söksträng som matchas mot produktdatabasen är det 
viktigt att man kontrollerar så att söksträngen verkligen är 
giltigoch inte innehåller kodinjektioner88.  
 

Bild 77: Exempel på enkel respektive avancerad sökmotor 
hos Vakul.se och Adlibris.se 

 
D9 – Sökmotor (avancerad version) 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 3 
Med en enklare sökmotor kan kunden enbart söka efter 
produkttitlar, men avancerade sökmotorer tillåter även andra 
typer av sökningar. Exempelvis kan kunden välja att alla 
produkter som matchar en viss söksträng i en viss prisklass 
ska visas. 
Överväganden: Samma problem som i funktion D8 – 
Sökmotor (enkel version) förekommer även här. 
 
D10 – Snabborder (beställningsformulär) 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 0 

                                     
88 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/sql_injection 
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Ett snabbordersystem innebär att kunder som redan är vana 
vid att handla i webbshopen kan skriva in produktnummer 
och antal, så hämtas prisuppgift och produktnamn direkt från 
webbshopens produktdatabas, utan att de behöver gå igenom 
hela sortimentet.  
Överväganden: Det ska inte gå att beställa produkter som 
inte existerar eller som inte finns i lager. Samtliga produkter 
måste även ha ett unikt produkt-id för att denna funktion ska 
kunna implementeras, så det kan ej genomföras med ett 
statiskt sortiment. 
 
D11 – Olika kundstatus 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 2 – Risk: 2 
En förlängning av funktion D2 – Kundregistrering är att 
webbshopen kan välja att ge vissa av sina kunder särskilda 
fördelar, exempelvis att en stamkund kan få 10% rabatt på 
sina köp. 
Överväganden: Gruppering av kunder kan i vissa fall 
uppfattas som orättvist. 
 
D12 – Betygsättning av produkter 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 2 – Risk: 1 
Denna funktion innebär att inloggade kunder kan sätta betyg 
på produkterna beroende på vad de tycker om dem, 
exempelvis en till fem stjärnor. 
Överväganden: En kund ska bara kunna betygsätta en 
specifik produkt en gång och betygen bör raderas när 
produkten raderas ur sortimentet. 
 
D13 – Kommentering av produkter 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 3 – Risk: 3 
Utöver betygsättning av produkter där kunderna enbart kan 
välja mellan ett par fördefinierade alternativ kan man även 
tillåta att en kortare kommentar eller recension skrivs. 
Överväganden: Produktkommentarer bör kontrolleras av 
webbshopens administratörer innan de publiceras, då de kan 
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innehålla oönskad information (såsom irrelevant text eller 
reklam för andra webbshopar). Då kommentaren sparas i en 
databas är det även viktigt att förhindra SQL-injektioner (se 
funktion D7 – Sökmotor (enkel version)) och eftersom den 
visas som html-kod bör det inte vara möjligt för kunderna att 
ange html-taggar eller skriva script som körs, utan enbart att 
posta ren, oformaterad text. Längre ord bör även delas upp så 
att det inte blir möjligt att förstöra webbshopens layout med 
hjälp av detta. 
 

Bild 78: Recensioner och betygsättning hos Komplett.se 
 
D14 – Orderhistorik 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 1 
Säljaren har redan tillgång till ett system för att lista, ändra 
och visa ordrar, men med denna funktion får även kunden 
vissa av dessa möjligheter.  
Överväganden: Det är viktigt att kunden enbart kommer åt 
sina egna ordrar och inte kan lista de beställningar som andra 
kunder har gjort. 
 
D15 – Möjlighet att ändra pågående beställningar 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 3 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 2 
I de flesta webbshopar måste kunden skicka ett mail om han 
vill ändra pågående beställningar som ännu inte har skickats. 
Dock kan man tänka sig ett tillägg till D14 – Orderhistorik 
som innebär att kunden själv kan ändra eller annullera en 
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pågående beställning, så länge som säljaren inte har ändrat 
statusen till att han har hunnit börja behandla eller skicka den. 
Överväganden: Om det är alltför lätt för köparna att ändra 
beställningar så kan det innebära att de blir mer benägna att 
göra det. Dessutom kan det medföra problem om säljaren har 
börjat packa varorna eller beställt dem, men ännu inte hunnit 
uppdatera beställningens status. 
 
D16 – Ge flera personer tillgång till samma 
kundkonto 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 0 (i ett generellt 
webbshopssystem, 1-2 i en större webbshop för företag)  – 
Underhåll: 0 – Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
Hos Komplett.se kan en kund välja att tillåta att fler personer 
loggar in på hans kundkonto med ett eget användarnamn och 
lösenord. Dessa kunder behöver inte få samma behörighet 
som den ursprungliga kunden, utan kan exempelvis enbart ha 
möjlighet att se statusen för pågående ordrar, utan att kunna 
köpa någonting själva. 
Överväganden: Är denna funktion verkligen nödvändig? 
 
D17 – Personlig presentation 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 3 
Med en personlig presentation får alla kunder möjlighet att 
skriva lite text om sig själva, exempelvis vilken typ av 
produkter de är intresserade av. 
Överväganden: Är webbshopen inriktad till en kundgrupp 
som kan tänkas vilja använda personliga presentationer eller 
komma i kontakt med andra kunder?  
 
D18 – Anpassning av textstorlek 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 0 
Många personer har svårt för att läsa liten text på en 
datorskärm. Med denna funktion finns en ikon för att förstora 
texten någonstans på sidan, vilken de kan klicka på för att få 
större text eller återställa texten till nomal storlek. 
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Överväganden: Man bör förhindra att denna funktion 
aktiveras av misstag. 
 
D19 – Community 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 3 – 
Besöksvärde: 3 – Risk: 3 
Om en webbshop specialiserar sig på ett exakt område såsom 
litteratur, serier eller datorer, kan det vara användbart med en 
community där kunderna kan diskutera och knyta kontakter. 
Utöver funktion D17 - Personlig presentation finns det stöd 
för diskussionsforum och interna meddelanden mellan 
användarna. 
Överväganden: En community kräver ett stort och ständigt 
engagemang från säljarens sida. Bör den placeras skilt från 
webbshopen eller integreras? 
 
D20 – Språkval 
Implementation: 3 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 0 
Möjligheten för användare att välja språk kan implementeras 
på två olika sätt: att två olika webbshopar med tillgång till 
samma sortiment skapas respektive att sidorna i webbshopen 
genereras olika beroende på språkvalet. 
Överväganden: Är webbshopens datastruktur lämplig att 
representeras på flera språk? Vikt som ett heltalsvärde kan 
exempelvis omvandlas till en annan viktskala medan vikt 
som anges i flytande text inte kan göra det. 
 
D21 – FAQ 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 0 
Eftersom det ibland kan vara svårt att förstå alla funktioner i 
webbshopar eller vilka villkor som gäller är det vanligt 
förekommande med en FAQ-sida - Frequently Asked 
Questions - som innehåller svaren på många av de frågor 
kunder och besökare kan tänkas ha. 
Överväganden: Ett FAQ-dokument bör avgränsas samt 
delas upp i olika kategorier om det innehåller många frågor. 
 



 187

D22 – Hjälplänkar 
Implementation: 1-2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 0 
En effektiv metod för att verkligen få besökarna att använda 
webbshopens FAQ-dokument är att lägga in små hjälpikoner 
som länkar till rätt ämnesområde eller fråga i detta dokument 
på relevanta ställen i webbshopen.  
Överväganden: Bör hjälpsystemet göras anpassningsbart? 
Bör användare på olika nivåer (exempelvis administratörer 
och kunder) ges tillgång till olika hjälptexter? 
 
D23 – Webbassistent 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 3 
En mer avancerad version av FAQ-dokument är en 
webbassistent där kunden kan ställa olika frågor, varefter 
lämpliga delar av FAQ:n visas.  
Överväganden: Precis som i funktion D8 – Sökmotor (enkel 
version) måste kodinjektioner undvikas, då formulärdata som 
postas när besökaren ställer en fråga matchas mot den del av 
webbshopens databas som innehåller frågor och svar. 

Bild 79: Exempel på webbassistent hos Cdon.com 
 
E1 – Nyhetsbrev 
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Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 3 – Risk: 1 
Nyhetsbrev kan vara en användbar metod för att informera 
köpare om specialerbjudanden och nyheter i webbshopar. 
Överväganden: Ska nyhetsbrevet innehålla hela texten eller 
ska det länka till en webbsida som innehåller denna? Det är 
även viktigt att kunderna har möjlighet att avanmäla sig från 
nyhetslistan om de inte längre är intresserade av fler 
nyhetsbrev. Om nyhetsbreven skickas ut till många mottagare 
samtidigt bör mottagaradresserna döljas eftersom det kan 
tänkas att många kunder inte vill att andra personer ska få 
tillgång till deras mailadresser. 
 
E2 – Nyhetsnotiser 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 2 – Risk: 0 
Webbshopen kan publicera kortare nyhetsnotiser på 
startsidan som exempelvis berättar om uppdateringar av 
sortimentet, kommande produkter, specialerbjudanden och 
annat som kan tänkas vara intressant för kunderna. 
Överväganden: Om webbshopen har ett system för 
nyhetsnotiser är det viktigt att detta hålls uppdaterat. Nyheter 
som är inaktuella bör även kunna raderas. 
 
E3 – Blogg eller avancerad nyhetstjänst 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 3 – 
Besöksvärde: 3 – Risk: 3 
En blogg fungerar på ungefär samma sätt som nyhetsnotiser, 
men med skillnaden att texterna är betydligt längre, inte alltid 
måste ha ett nyhetsvärde, kan kommenteras av läsarna samt 
har möjlighet att innehålla bilder och inte enbart text. 
Överväganden: Även bloggar bör hållas uppdaterade, dock 
är det inte lika viktigt som med nyhetsnotiser eftersom de inte 
har ett lika tydligt nyhetsvärde. Den största risken med dessa 
blir istället systemet för läsarkommentarer. Se överväganden 
i funktion D13 – Kommentering av produkter för en 
förklaring av de möjliga problem som detta kan orsaka. 
 
E4 – Gästbok 
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Implementation: 1 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 3 
Gästböcker fungerar som en anslagstavla där webbshopens 
kunder och besökare har möjlighet att lämna meddelanden, 
exempelvis om de har varit nöjda med produkter och service. 
Överväganden: Även med denna funktion kan det bli 
problem med oseriösa texter och SQL-injektioner i postade 
meddelanden. Se funktion D13 – Kommentering av produkter 
för en tydligare beskrivning av dessa problem. 
 
E5 – Kampanjkoder 
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 2 
Erbjudanden och rabatter som baseras på kampanjkoder 
skiljer sig från funktion B14 – Specialerbjudanden genom att 
de inte aktiveras automatiskt. Istället måste kunden uppge 
dem själv.  
Överväganden: Är kampanjen utformad så att den inte kan 
användas på andra sätt än förväntat? Ska den begränsas till ett 
visst antal användningar per kund, period eller köptillfälle? 
 
E6 – Utvalda produkter 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 0 
Det är vanligt att webbshopar försöker få kunderna att 
uppmärksamma utvalda varor, men sättet de gör detta på 
varierar. Tradera89 är dock ett bra exempel på hur detta kan 
fungera då de ständigt har specialexponering på sin startsida.  
Överväganden: Utvalda produkter bör vara olika föremål, då 
det inte är någon mening med att visa en besökare flera 
identiska, utvalda produkter.  
 
E7 – Topplistor 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 0 
Topplistor kan visa de mest köpta produkterna, de mest 
förhandsbokade om webbshopen ger möjlighet för kunderna 
                                     
89 www.tradera.com , vilket är en auktionssajt och inte en webbshop men ändå har 
vissa funktioner som är värda att uppmärksamma 
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att beställa produkter innan de finns i lager, samt de 
produkter som har fått högst betyg om funktion D12 – 
Betygsättning av produkter har implementerats. 
Överväganden: Topplistor bör visa aktuella bokningar och 
försäljningar i första hand, då det är mindre intressant vad 
som såldes för en lång tid sedan än vad som har sålts på 
sistone. Om funktion C2 – administrera beställningar har 
implementerats kan uppgifter till topplistan hämtas från listan 
över beställningsobjekt. 

Bild 80: Exempel på topplista hos Webhallen.com 
 
E8 – Guider 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 2 – Risk: 0 
Framförallt i tekniska webbshopar kan det vara användbart 
med guider som förklarar hur produkter ska användas, vad 
man ska tänka på när man köper dem eller vilka produkter 
som kan rekommenderas. 
Överväganden: Guider bör hållas uppdaterade så att de inte 
refererar till produkter som har utgått ur sortimentet. 
 
E9 – Fokus på kommande produkter 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 3 – 
Besöksvärde: 3 – Risk: 0 
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Genom att fokusera på intressanta produkter som ännu inte 
har släppts får webbshopen en fördel gentemot andra 
webbshopar som bara bryr sig om redan existerande 
produkter, då dessa har ett klart nyhetsvärde.  
Överväganden: Bevakning av kommande produkter kräver 
ett stort engagemang från webbshopens sida, så som säljare 
bör man överväga om det verkligen är värt mödan. 
 
E10 – Kopplingar till utomstående försäljning 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 3 – Risk: 0 
Alla produkter lämpar sig inte lika väl för försäljning till fast 
pris i webbshopar. Genom kopplingar till externa auktioner 
kan man även öka intresset för webbshopen ytterligare och 
göra så att fler personer upptäcker den. 
Överväganden: Kopplingar till utomstående försäljning som 
är inaktuell bör raderas. 
 
E11 – Tävlingar 
Implementation: 1 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 2 – Risk: 3 
Om denna funktion implementeras får webbshopens kunder 
möjlighet att ställa upp i tävlingar där de kan vinna priser.  
Överväganden: Som alltid när kunderna har möjlighet att 
posta data via formulär som ska sparas i webbshopens 
databas bör man kontrollera att inga kodinjektioner görs. Bör 
användarnas möjlighet att delta i tävlingen begränsas? 
 
E12 – Återkommande erbjudanden  
Implementation: 1 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 3 – 
Besöksvärde: 1 – Risk: 0 
Med återkommande erbjudanden menas ett speciellt 
erbjudande som förekommer hela tiden men i olika 
utformningar, såsom ”dagens bok”. 
Överväganden: Nackdelen med återkommande erbjudanden 
är att det, om webbshopen har ett mindre sortiment, kan leda 
till att kunderna väntar med att köpa en viss vara tills den 
erbjuds till lägre pris. Dessutom kan det vara svårt att ständigt 
utse nya erbjudanden. 
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E13 – Möjlighet att anpassa webbshopens layout  
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
Denna funktion innebär att webbshopens layout till stor del 
kan anpassas via administrationscentret av personer som 
saknar programmeringsvana.  
Överväganden: Det enda riskmomentet för denna funktion 
är om felaktiga eller orimliga värden anges, exempelvis att 
man sätter sidbredden till 5000 pixlar eller ett negativt tal. 
 
E14 – Semesterläge  
Implementation: 1 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 0 
Mindre webbshopar kan ha nytta av ett semesterläge, vilket 
innebär att de anger ett semestermeddelande och inte tar emot 
nya beställningar innan detta har raderats igen.  
Överväganden: Man bör komma ihåg att ta bort semester-
meddelandet igen när man kommer tillbaka. Annars kan 
kunderna inte handla i webbshopen. 
 
E15 – Registreringskod (endast utvalda kunder 
tillåts)  
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1  – Underhåll: 2 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 0 
Om webbshopen använder en registreringskod så måste 
denna uppges när nya kunder registrerar sig. Det är inte 
möjligt att genomföra köp utan registrering och koden i fråga 
delas endast ut till pålitliga eller kontrollerade, potentiella 
kunder av webbshopens administratör.  
Överväganden: Är webbshopen lämplig för försäljning till 
enbart utvalda kunder? 
 
E16 – Händelselogg  
Implementation: 3 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 1 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 1 
En händelselogg registrerar viktiga händelser i webbshopen 
och lagrar dessa tillsammans med information om när 
händelsen i fråga genomfördes samt av vilken användare. 
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Överväganden: Alla händelser i webbshopen har inte ett lika 
stort behov av att loggas. Händelseloggen bör även kunna 
rensas på ett enkelt sätt, då den kan bli väldigt lång om 
antalet besökare i webbshopen ökar. 
 
E17 – Händelsebegränsning  
Implementation: 3 – Nödvändighet: 2  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 0 
Om funktion E16 – Händelselogg har implementerats kan 
den även utökas med en begränsning av händelser.  
Överväganden: Vissa funktioner i webbshopen bör vara mer 
begränsade än andra. Exempelvis är det fullt möjligt att 
användare postar mer än ett meddelande var 60:e sekund i ett 
diskussionsforum, medan han sällan behöver göra detta via 
ett kontaktformulär. 
 
E18 – Säkerhetskod som bild  
Implementation: 2 – Nödvändighet: 1-2  – Underhåll: 0 – 
Besöksvärde: 0 – Risk: 0 
En enkel metod för att förhindra att funktioner missbrukas 
genom att användare uppdaterar en sida i webbläsaren, går 
tillbaka till föregående sida och genomför handlingen på nytt, 
använder automatiserade script och liknande är att en bild 
som visar ett antal siffror genereras.  
Överväganden: Säkerhetskoden bör inte vara alltför lång, då 
det kan vara irriterande att behöva ange ett 10-siffrigt tal 
varje gång man gör någonting. Säkerhetskoden är dessutom 
främst användbar för funktioner som inte kräver inloggning 
för att användas.  
 


