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Abstract 

This report describes the development of a well–functioning and aesthetically 

appealing web portal and associated database for a company called Svensk 

Kredit & Försäkringsförmedling AB (Translated: Swedish Credit & Insurance 

intermediation AB). The portal will test customers' creditworthiness through 

another company called Business Check in Sweden AB. 

 

Administrators to the web portal have a special user interface to display all 

customers, to disburse the money to the customer and edit customer 

information. A super–user interface is available for administrators where they 

can change the information on all administrator accounts. 

Many aspects of security has been addressed because the web portal will 

handle personal information. The portal must also be protected against 

manipulation. It should not be possible for someone to manipulate the web 

portal. One example is the loan application form which uses a number of 

functions that control the input data against SQL–injection and inaccurate data. 
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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver uppbyggnaden av en väl fungerande och estetisk 

tilltalande webbportal med tillhörande databas till ett företag som heter Svensk 

Kredit & Försäkringsförmedling AB. Webbportalen ska testa kunders 

kreditvärdighet med hjälp av ett annat företag som heter Business Check i 

Sverige AB. 

Administratörerna till webbportalen har ett speciellt användargränssnitt för att 

kunna lista alla kunder, kunna betala ut lån och redigera kundinformation. 

Även ett superanvändargränssnitt finns tillgängligt för administratörerna där de 

kan ändra information om alla administratörskonton. 

Många aspekter inom säkerhet har diskuterats då webbportalen ska vara 

driftsäker och personuppgifter ska omhändertas. Webbportalen måste även vara 

skyddad för manipulation så inte användare ska kunna ändra webbportalens 

funktioner till sin fördel. Ett exempel på detta är låneansökningsformuläret som 

använder sig av ett flertal funktioner som kontrollerar de inmatade uppgifterna 

mot SQL–injektion och felaktiga uppgifter. 

 

Nyckelord 

HTML 

CSS 

Webbportal 

PHP 

Lån 

Säkerhet 
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1 Inledning 

Svensk Kredit & Försäkringsförmedling AB har inte haft tillgång till en 

webbportal sedan företaget grundades. Företagets affärsidé går ut på att ge 

kunder mikrolån på kredit. För att kunna genomföra detta behöver de en 

webbportal. Webbportalen ska vara kopplad till en databas som innehåller 

information om kunderna. Svensk Kredit & Försäkringsförmedling AB vill nu 

ha någon som kan utforma denna webbportal och databas. 

 

1.1 Bakgrund 

Det här examensarbetet är en del av högskoleingenjörsexamen i Datateknik vid 

Tekniska högskolan i Jönköping. Examensarbetarna valde detta arbetet p.g.a. 

att man vill få en djupare kunskap inom området webbprogrammering. 

Examensarbetarna vill lära sig hur man på ett säkert sätt kan programmera en 

webbportal. I dagens samhälle är säkerheten viktig då mycket information 

sparas på internet. Att få användaren att veta vad och hur man gör på 

webbplatsen är även viktigt. Därför vill examensarbetarna veta hur man gör 

webbplatser funktionella. 

Svensk Kredit & Försäkringsförmedling AB är ett nystartat familjeföretag år 

2009. De är fyra personer som sköter företaget och det ligger i Helsingborg. 

Företaget är ett hobbyföretag som ska skötas på fritiden vid sidan av andra 

jobb. Syftet med företaget är att driva en elektronisk låneverksamhet med hjälp 

av en webbportal. 

 

1.2 Syfte och mål 

Den stora delen av examensarbetet handlar om att webbportalen skall byggas 

till Svensk Kredit & Försäkringsförmedling AB.  

Dessa mål har diskuterats fram med en av grundarna till Svensk Kredit & 

Försäkringsförmedling AB – Stefan Persson. 

 

1.2.1 Kravspecifikation 

Webbportalen ska innehålla ett formulär där kunden kan ansöka om att få låna 

pengar. Webbportalen är direkt kopplad mot kund och ska därmed vara 

estetiskt tilltalande. Uppdragsgivaren vill att gratisbilder ska hittas och 

användas på sidan. Samt att webbportalen skall skapa trygghet så kunden 

känner att de vågar låna pengar av företaget. 

Formuläret ska använda sig av en valideringsfunktion där ifyllda uppgifter 

kontrolleras och försök mot olaga intrång stoppas. Om kunden skriver i 

felaktiga uppgifter så kommer personen i fråga att påminnas om detta. Detta är 

väldigt viktigt eftersom känslig information kommer att behandlas. 
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Funktionen ska använda sig av en databas som skyddas med hjälp av lösenord. 

Databasen kommer att innehålla de personer som har lånat pengar av Svensk 

Kredit & Försäkringsförmedling AB. 

Funktionen kommer även att kommunicera med ett annat företags databas från 

vilket ett svar erhålls. Svaret anger om personen är kreditvärdig eller inte och 

svaret antas komma som ett Ja eller Nej. Beroende på svaret kommer personen 

få en godkänd eller underkänd låneansökan. 

Det ska även finnas en funktion som genererar ett kundnummer och av 

kundnumret så ska det sedan skapas ett OCR–nummer. OCR–numret ska vara 

8 siffror långt. 

Databasen ska vara funktionell och driftsäker. Eftersom inte uppdragsgivaren 

specificerade vad begreppen funktionell och driftsäker betyder har egna 

initiativ tagits om dessa. Databasen ska vara uppbyggd av så få tabeller som 

möjligt och endast innehålla den information som kan behövas. Ett webbhotell 

som kan erbjuda en bra driftsäkerhet för databasen kommer att väljas. 

 

1.2.2 Egna krav på examensarbetet 

Anställda på företaget ska kunna logga in på webbportalen. Där ska det finnas 

ett administratörsinterface vilket ska innehålla:  

 Sökfunktion – Man ska kunna söka på personer som har lånat pengar, 

har ett obetalt lån och de som ska få pengar utbetalda. 

 Knappar – Det ska finnas knappar för att uppdatera personuppgifter.  

Visa personer som har obetalda lån. Registrera att en kund har betalt 

tillbaka lånet.  

 Tabell – Det ska finnas tabeller där innehållet visas och de ska vara 

designade så att administratörerna på ett lätt och smidigt sätt kan hantera 

alla valmöjligheter.  

Webbportalen ska tilltala uppdragsgivaren Svensk Kredit & 

Försäkringsförmedling AB och besökarna. Besökarna ska känna sig trygga med 

webbportalen och därmed använda sig av tjänsten som företaget erbjuder. 

Webbportalen ska stå sig konkurrenskraftig till andra företag som erbjuder 

kreditlån. 

Webbportalen ska vara säker att använda sig av. Det får absolut inte ske så 

kallade ”SQL–injections” i databasen. Det innebär att en obehörig person får ut 

kunduppgifter som skulle kunna skada företaget och kunden i fråga. 
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1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer inte att innehålla:  

Hur kopplingen mellan Svensk Kredit & Försäkringsförmedling AB och 

banken sköts. Företaget kommer att låna ut pengar manuellt till kunden. Detta 

sköts alltså inte automatiskt. 

Rapporten utgår från att läsaren har en viss kännedom om webbprogrammering 

och databaser.  

 

1.4 Disposition 

Teoretisk bakgrund 

Denna del förklarar det som ligger i grund för själva rapporten. Lite 

information om de olika programmeringsspråken och databasen som ska 

användas. Teoridelen innehåller informationsdelar om säkerhet, design och 

webbhotell. Det finns en hel del information inom de olika områdena men 

enbart det som anses relevant för denna rapport tas upp.  

 

Genomförande 

Genomförande delen förklarar vilka programmeringsspråk och vilken 

databastyp som valts att användas i arbetet. Eftersom webbportalen behandlar 

känslig information t.ex. bankkontonummer måste detta ske på ett säkert sätt 

och därmed är säkerhet en relativt stor del i projektets genomförande. 

Webbportalen ska vara funktionell och väl fungerande. För– och nackdelar med 

att använda vissa programmeringsspråk har diskuterats. Webbportalen ska även 

vara estetiskt tilltalande och i denna del förklaras hur portalen är tänkt att 

byggas upp. Denna del innehåller även information om och uppbyggnad av 

databasen.  

 

Resultat 

I resultatdelen visas webbportalens helhet, redogöranden för hur webbportalen 

och databasen svarar upp mot kravspecifikationen. 

 

Diskussion 

Egna synpunkter inom examensarbetet, tankar, frågeställningar och problem 

som dykt upp under arbetets gång behandlas i denna del. Förbättringar till 

webbportalen samt databasen kommer även att anges. 
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2 Teoretisk bakgrund 

För att skapa webbportalen och databasen till Svensk Kredit & 

Försäkringsförmedling AB krävs en hel del kunskap och tekniker inom olika 

områden. För att läsaren ska få en inblick i de teknologier som använts i 

examensarbetet behandlas områdena HTML, CSS, PHP, JavaScript, AJAX, 

MySQL, Säkerhet, Sökordsoptimering, Design och Webbhotell. 

 

2.1 HTML 

HTML är inget programmeringsspråk som många tror. Det är ett märkspråk. 

Koden i HTML beskriver innehåll och text på en sida hur detta ska presenteras. 

HTML är en förkortning av HyperText Markup Language [1]. 

Hur en webbläsare ska veta vad som ska presenteras på ett visst sätt visar man 

genom att använda olika ”taggar”. Ett exempel på en ”tagg” kan vara <b> och 

”taggen” avslutas med </b>. Bokstaven b i detta fall står för ”bold” och 

webbläsaren kommer visa texten inom ”taggarna” i fetstil. 

När man skapar ett HTML dokument finns det vissa grundtaggar som måste 

vara med. Dessa taggar är de som gör textdokumentet till ett HTML dokument. 

Grundtaggarna är <html>, <head>, <title> och <body>. Taggen <html> startar 

man alltid ett dokument med. Den visar att här kommer det att skrivas HTML 

kod. <head> visar var webbläsaren kan hitta t.ex. script, stildokument m.m. den 

enda obligatoriska taggen i <head> är <title> som innehåller dokumentets titel. 

Taggen <body> innehåller allt innehåll som webbläsaren ska visa på sidan. 

 

Ett exempel på ett kort HTML dokument skulle vara: 

       

 

I exemplet skrivs Innehållet i dokumentet ut på skärmen. Sidan som visas 

heter Titeln på dokumentet. 

Taggarna måste alltid avslutas. De ska avslutas i rätt ordning men om de blir 

avslutade i fel eller inte avslutade alls kan dagens webbläsare korrigera detta 

automatiskt med hjälp av en stor databas som innehåller de vanligaste felen i 

HTML kodning. När de avslutas i fel ordning kallas detta att de är 

<html> 

   <head>  

      <title>Titeln på dokumentet </title> 

   </head> 

   <body> 

      <b> Innehållet i dokumentet </b> 

   </body> 

</html> 
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överlappande taggar. Exempel på överlappande taggar, alltså hur det inte ska se 

ut: 

 

HTML kodningen i sig ser inte så bra ut utseendemässigt och de taggar som 

överlappar kan ställa till med problem i mer avancerad kod. Alltså är detta inte 

att rekommendera. 

 

2.2 CSS  

CSS (Cascading Style Sheets) betyder stilmall. Man kan säga att CSS används 

för att styra dokumentets layout t.ex. textfärg, typsnitt, textstorlek och 

bakgrundsfärg. Om man inte använder sig av CSS måste man deklarera 

stilattributen på varje html–tagg där den ska användas. Detta ger väldigt 

mycket redundant information, ökad filstorlek och försvårar uppdateringar av 

stilen då man måste ändra stilen i varje tagg. Det är bättre att kalla på en 

specifik stilmall istället. 

När man ska beskriva syntaxen i CSS så talar man om CSS–regler.  

Regeln talar om hur något ska formateras. CSS–regeln består av en selektor och 

en eller flera deklarationer. Selektorn avgör vad det är som ska formateras. 

Deklarationen skrivs alltid mellan klamrar och består av två delar: egenskap 

och värde. Varje deklaration avslutas med ett semikolon [2]. 

Exempel: 

 

 

Skriver man t.ex. Hallå världen kommer texten få stilen som nedan: 

 

Hallå världen! 

body { background-color: #008000; } 

p { font-family: georgia, "Verdana”; font-size: 20px; } 
 

<html> 

   <head>  

      <title>Titeln på dokumentet </title> 

   </head> 

   <body> 

      <b> Innehållet i dokumentet 

   </html> 

      </b> 

</body> 
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I ovanstående exempel är det selektorn body och p som kommer påverkas. Den 

första raden anger att bakgrunden kommer ha en grön färg. Nästa rad ändrar 

typsnittet till georgia men om användaren inte skulle ha typsnittet installerat 

används verdana. Textstorleken kommer vara 20 bildpunkter.  

Så här ser ”body”–taggen ut i CSS–filen som webbportalen använder sig utav:  

 

 

2.3 PHP 

PHP är en förkortning av Hypertext PreProcessor och är ett skriptspråk. PHP är 

”Open Source” och menas att vem som helst får gå in och titta på, använda, 

ändra eller vidaredistribuera koden hur personen än känner för. 

PHP är i största del gjort för webbprogrammering. Det är lätt att använda och 

används världen över. Det är speciellt bra att använda tillsammans med HTML 

då man kan bädda in PHP i HTML koden [3]. Man ramar in PHP–koden med 

starten <?php och ?> på slutet. 

  

body  

{  

     background: #dfdfdf url('../bilder/body1.jpg') no-repeat right top scroll; 

     font-family: Verdana, Helvetica, Arial;  

     font-size: 12px;  

     text-align: Left; 

} 
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Exempel på inbäddning kan vara: 

 

Exemplet skriver ut Hallå världen! På skärmen. 

Koden i PHP exekveras på servern, där genereras HTML–kod som sedan 

skickas till webbläsaren. Därför är PHP ett serverbaserat skriptspråk till 

skillnad mot JavaScript som är ett klientbaserat skriptspråk.  

 

2.4 JavaScript 

JavaScript är ett skriptspråk som exekveras hos klienten. Alltså i webbläsaren. 

För att HTML–kod skulle bli mer interaktivt skapades detta språk. Det används 

t.ex. att se till att formulär blir rätt ifyllda eller att animera knappar och bilder. 

Med JavaScript kan man läsa HTML element och även ändra dessa samt göra 

dynamiska texter på sidan [4]. Exempel på att få upp en MessageBox i 

JavaScript: 

<html> 

   <head> 

      <title> Ex </title> 

   </head> 

   <body> 

      <?php echo ”Hallå världen!”; ?> 

   </body> 

</html> 
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På sidan visas ett textfält man kan skriva i och en knapp som heter ”Tryck”. 

När man trycker på knappen kallas MsgBox–funktionen och det som stod i 

textfältet kommer upp i en MessageBox på skärmen som en popup. 

På grund av att allt exekveras i webbläsaren är det lätt att manipulera koden. 

Även webbläsarna har inställningar för hur JavaScript ska accepteras, man kan 

även stänga av det totalt. 

 

  

<html> 

   <head> 

      <title> JS Ex </title> 

      <script> 

         function MsgBox() 

         { 

            alert(document.getElementById("textruta1").value); 

         } 

      </script> 

   </head> 

   <body> 

      <form> 

         <input type="text" value="" id="textruta1"> 

         <input onclick=" MsgBox();" type="button" value="Tryck"> 

      </form> 

   </body> 

</html> 

</html> 

 



Teoretisk bakgrund 

_____________________________________________________________________ 

14 

2.5 AJAX 

AJAX är ett sätt att inkludera flera olika tekniker till en stor enhet. AJAX är 

kort för Asynchronous JavaScript + XML och fungerar som en extra motor 

mellan klienten och servern. AJAX tar emot inmatad data från klienten och 

kommunicerar sedan med servern när det behövs. T.ex. Google Maps och 

Google Suggest använder sig av AJAX. 

 

Figur 1 Synkron koppling 

När AJAX används som Figur 1 visar, måste användaren vänta medan servern 

hanterar all data. Webbplatsen som användaren använder känns då långsam och 

kan ibland få användaren att lämna webbplatsen. 
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Figur 2 Asynkron koppling 

Istället för att användaren ska vänta på servern arbetar AJAX synkront med 

både klienten och servern som visas i Figur 2. 

Detta resulterar i att klienten arbetar asynkront med servern [5]. 
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2.6 MySQL 

MySQL är en databashanterare med öppen källkod och denne använder sig av 

frågeformuläret SQL (Structured Query Language). Uppgifterna lagras i 

tabeller. En tabell identifieras med ett namn och består av ett visst antal 

kolumner medan antalet rader är valfritt. En databas innehåller en till flera 

tabeller [6]. 

Exempel på en tabell: (Tabellen identifieras som Användare) 

ID-nummer Användarnamn Lösenord 

101 Daniel85 123456 

102 Mattias123 987654 

Tabellen över innehåller tre kolumner (ID–nummer, Användarnamn och 

Lösenord). Tabellen innehåller också två rader / data poster (en för varje 

användare).  

 

Med MySQL kan man skicka en fråga till databasen som kommer returnera en 

specifik kolumn. 

 

Exempel: 
 

 

Frågan över kommer att hämta alla uppgifter ur kolumnen ”Användarnamn” 

från tabellen ”Användare” och returnera detta. 

Daniel85 

Mattias123 

 

MySQL bygger som sagt på SQL. SQL är det dominerande språket idag för att 

hämta, skicka och modifiera data i en databas.  

Exempel på SQL–frågor: 

Hämtar ut värdena namn och personnummer från tabellen Jth där värdet klass 

är lika med Datateknik, sorterat efter namn. 

 

 

SELECT namn, personnummer FROM Jth WHERE klass = ‘Datateknik’ ORDER 

BY namn; 
 

SELECT Användarnamn FROM Användare 
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Lägger till en person som heter Daniel med personnummer 888888 i klassen 

Datateknik.  

 

 
 

 

Sätter värdet namn till Mattias för personen som har id 2 i tabellen Jth. 

 

 

 

 

Ta bort personen som har id 2 från tabellen Jth. 

 

 
 

Detta är relativt enkla SQL–frågor och av den typen som använts i 

examensarbetet.  

 

  

DELETE FROM Jth WHERE id = ‘2’; 
 

UPDATE Jth SET namn = ’Mattias’ WHERE id = ’2’; 
 

INSERT INTO Jth (namn, personnummer, klass) VALUES (’Daniel’, ’888888’, 

’Datateknik’); 
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2.7 Webbhotell 

Webbhotell är en tjänst för dig som vill ha en plats på WWW (World Wide 

Webb) utan att inneha en egen webbserver.  

Det finns en hel del olika Webbhotell. Vissa är gratis, andra kostar en mindre 

summa pengar och de som kostar flera 100 kr/månad.  

Är det bara priset som spelar någon roll när man väljer webbhotell eller får man 

det man betalar för? En fråga som man ska ställa sig när man väljer webbhotell 

är vad man vill ha och vad man behöver. Ska man bygga en hemsida för sin 

hobby prioriteras ofta priset medan ett företag skulle prioritera driftsäkerheten. 

Det finns ett antal olika faktorer som påverkar valet av webbhotell och här 

nedan är några av dem [7, 8]. 

 Pris – Priset ligger till stor grund för om man väljer webbhotellet eller 

inte. Priset är direkt avgörande för en del användare och det finns 

mängder av olika prisklasser.  

 Säkerhet – Har webbhotellet ett bra backup–system på webbservrarna 

anses detta som en stor fördel. Man ska kunna lita på att webbservern 

man betalar ska kunna hålla den information man lagt in på servern. 

 Webbutrymme – Den mängd diskutrymme man får ta del av på 

webbservern. Detta är viktigt om du har tänkt använda hemsidan för att 

lagra och visa många bilder. 

 Bandbredd – Detta är ett mått på hur mycket trafik din hemsida 

konsumerar och vid varje besök går lite bandbredd åt. Webbhotellen 

erbjuder olika mycket bandbredd till sina kunders hemsidor.  

Oftast är det upp till 100GB men behöver man mer så går det oftast att 

köpa till som extratjänst. 

 Prestanda – Uptime. Här ligger den största skillnaden mellan olika 

webbhotell. Uptime mäts i procenttal och omvandlas till tid.  

Inget webbhotell kan garantera 100 % uptime men de garanterar ungefär 

99 – 99.9%. Det låter väldigt mycket men i själva verket betyder det att 

din hemsida inte kommer vara tillgänglig 432min (99%) – 43min 

(99.9%) per månad.  

 Funktioner – Kan man välja att använda sig av Unix– eller Windows–

plattform, SSL, Subdomäner, CGI, WAP, E–postformulär.  

Det finns mängder av olika funktioner, kontrollera att just det 

webbhotellet stödjer de funktioner som ska användas. 

 Support – Förr eller senare så kommer man att behöva support. Då vill 

man att supporten ska vara tillgänglig så snabbt som möjligt och man 

ska få ett trevligt bemötande. Telefon eller e–post kontakt är att 

rekommendera innan man väljer webbhotell. 



Teoretisk bakgrund 

_____________________________________________________________________ 

19 

Man ska undersöka marknaden noggrant innan man väljer webbhotell.  

Välj ett webbhotell som har fått goda recensioner och som passar behoven. 

Det finns en hel del oseriösa företag i branschen och man minimerar risken för 

att behöva byta webbhotell i framtiden. 

Exempel på några webbhotell: 

One, Binero, Surftown, Loopia, Strongbox, Hostgator och Bluerange. 

 

2.8 Säkerhet 

2.8.1 Informationssäkerhet  

Information ska vara tillgänglig när man behöver den och man måste kunna lita 

på att den är korrekt. Informationen skall vara säker och man måste kunna 

skydda sig mot förlust av information. Man måste dessutom skydda 

informationen mot obehörig användning, modifiering, åtkomst och förstörelse. 

Man kan härleda informationssäkerhet till dess grundläggande principer – CIA 

(Confidentiality, Integrity, Availability) & AAA (Authentication, Authorisation, 

Accountability) [9, 10]. 

 Confidentiality – Confidentiality betyder sekretess. Med sekretess 

menas att man ska begränsa användare. De ska endast få tag på den 

information de har rättighet att använda. Sekretessen är en 

säkerhetsaspekt vilket gör att en användare som försöker få tag på 

information vilken inte är tillgänglig för denne nekas. Detta används 

även för att skydda sig mot spionprogram och skadlig programvara som 

låtsas vara en användare och ta reda på information.  

 Integrity – Det innebär att man inte kan ändra data utan tillstånd och för 

att säkerställa att informationen är helt korrekt (att meddelanden inte har 

utsatts för modifieringar eller korruption). 

För att kunna utföra detta använder man sig oftast av Hashing 

algoritmer. De kontrollsummor algoritmerna producerar är ett säkert sätt 

att bevisa att meddelandena är helt korrekta. 

 

 Availability – Informationen ska vara tillgänglig när den behövs. 

Det innebär att hela kedjan måste fungera korrekt. Kedjan innehåller 

systemen som bearbetar och lagrar informationen, säkerheten som 

skyddar den och hur man kommer åt den. Maximal tillgänglighet är 

målet och man måste förebygga att det kan påverkas av eld, vind, vatten, 

jordbävningar, strömavbrott, systemuppgraderingar, attacker och 

maskinvarufel. 
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Man kan sammanfatta confidentiality, integrity och availability till:  

rätt information till rätt användare vid rätt tidpunkt. 

 Authentication – Kontroll av uppgiven identitet (autentisering). 

Autentisering sker enklast genom att den som identifierar sig uppger ett 

namn och ett lösenord. 

 Authorisation – Användarens rättigheter (behörighet) i ett system. 

Har användaren åtkomst till programvaror och information och rätt att 

utföra handlingar såsom läsa, skriva, radera och kopiera information. 

 Accountability – Att upprätthålla en verifieringskedja för användarens 

åtgärder på systemet (ansvar). Användaren är därmed ansvarig för sina 

handlingar i systemet. Det kan vara t.ex. en logfil som sparar 

information om vad användaren har gjort. 

 

2.8.2 Lösenord 

Lösenord är en enkel form av autentisering. Om man ska nämna någon dyrare 

men mer säker lösning så kan man tänka sig att använda fingeravtrycks–

läsning, röst och retinal skanner. 

Man kan också tänka sig att använda sig av engångslösenord men för att kunna 

använda dem behöver man en form av dosa(token) som synkroniserar 

användaren med systemet. Men vanliga lösenord är den enklaste formen att 

använda sig av på webben och därför handlar resten av kapitlet om det. 

Lösenord är en viktig del av systemets säkerhet men ändå kan en obehörig 

person komma på ett lösenord på ett relativt enkelt sätt. När man talar om 

attacker finns det generellt tre typer: 

 

Dictionary attacks – Ett sådant angrepp går ut på att testa varje ord i ordlistan 

som ett möjligt lösenord. 

Brute force – (Råstyrka) Testa alla möjliga kombinationer. 

Man–in–the–middle – En programvara som kan läsa av varje knapptryck från 

din dator. Det kan även vara en person som lyssnar på ett privat samtal. 

Med andra ord gäller det att skydda sig mot dem och använda sig av ett bra 

lösenord.  

Hur väljer man då ett bra lösenord? 

Så här ska man inte gå tillväga när man väljer ett lösenord. 

 Använd dig inte av ord från uppslagsverk, namn, platser, bibeln, fraser, 

ordklasser med mera. 

 Använd dig inte av någon personlig information.  

Gör istället så här: 
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 Använd dig av versaler, gemener, siffror och specialtecken. 

 Lösenordet ska absolut inte vara kortare än 6 tecken. Det får absolut 

vara längre men användaren ska komma ihåg det samt systemet ska 

kunna hantera det. 

 Se till att byta lösenord med jämna mellanrum och återanvänd dem inte. 
 

Men lösenorden får inte innehålla allt för många tecken och inte vara för svåra 

att komma ihåg. Det har dessutom visat sig vara en dålig idé om användaren 

helt och hållet får välja lösenord. Därför ska man skapa restriktioner. Man kan 

använda sig av möjligheten ”Proactive password checker”. När användaren 

väljer ett lösenord kör funktionen genom ett antal tester och användaren får 

avslag om inte lösenordet anses vara tillräckligt säkert [11]. 
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2.8.3 Kryptering 

Illustrerat i Figur 3 kan man se ett exempel på när man–in–the–middle vill läsa 

Adams krypterade meddelande: 

 

Figur 3 Krypterings exempel 

Kryptera – Man gör informationen oläsbar så att endast användaren med den 

korrekta nyckeln kan läsa informationen. 

Dekryptera – Man gör informationen läsbar igen. 

Nyckel – En algoritm används för att kryptera och dekryptera informationen. 

 

SSL 

SSL(Secure Socket Layer) är en säkerhetsteknologi som blivit standardiserad. 

Den upprättar en krypterad länk mellan webbläsare och webbserver och denna 

aktiveras med hjälp av serverns SSL–certifikat. Certifikatet har två specifika 

funktioner. 

 

1. Kryptering: Obehöriga kan inte ta del av den information som skickas 

mellan klienten och servern.  

2. Autentisering: Certifikaten är signerade. Det gör att man kan bekräfta 

identiteten på personen, företaget eller webbplatsen. 

 

Krypteringen fungerar som så att varje certifikat innehåller en publik nyckel 

och en privat nyckel. Den publika nyckeln krypterar man informationen med 

och med hjälp av den privata nyckeln dekrypterar man den. 

Adam

• Hej!

Ska vi träffas 
på onsdag?

man-in-the-
middle

• llasd uhga 
odh gåa dhaå 
asdgah a 
ahrareh d

Greta

• Hej!

Ska vi träffas 
på onsdag?

Kryptera Dekryptera 

Oläsligt för man-in-

the-middle. 
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Man ser att webbplatsen är krypterad genom att man undersöker adressfältet. 

När man besöker en vanlig webbplats utan SSL så står det ”HTTP://” men när 

man besöker en SSL säkrad webbplats så kommer det stå ”HTTPS://” och detta 

betyder ”Secure HTTP”. 

Man kan även se ett hänglås i sin webbläsare. Var någonstans hänglåset finns 

beror på vilken webbläsare man använder, hänglåset finns antagligen i toppen 

eller botten. Om man klickar på hänglåset så kan man se information såsom 

ägare, vem webbplatsen är verifierad av, tekniska detaljer med mera [12]. 

 

2.8.4 Antivirusprogram 

För att skydda datorn mot skadlig programvara t.ex. virus och maskar använder 

man sig av ett antivirusprogram. Programmet arbetar aktivt eller på begäran 

med att söka efter, ta bort och reparera filer som är infekterade. De används 

också i förebyggande syfte. Programmen kan t.ex. varna att ett e–

postmeddelande är infekterat av virus innan du har öppnat det [13]. 

 

2.8.5 Brandvägg 

En brandvägg är en programvara eller maskinvara som kopplas mellan två eller 

flera nätverk, oftast mellan det personliga nätverket och internet. Brandväggens 

mål är att hålla det personliga nätverket fritt från skadlig programvara, 

obehöriga personer och även kontrollera trafiken ut från nätverket. Det finns 

olika typer av brandväggar såsom hårdvarubrandvägg, mjukvarubrandvägg och 

personlig brandvägg [14].  

 

Hårdvarubrandvägg – eller maskinvarubrandvägg är en enhet som är ämnad 

för att fungera som brandvägg. I hemmet används ofta en router och den kan 

innehålla en inbyggd brandvägg. 

 

Mjukvarubrandvägg – En enskild programvara som installeras på en dator. 

Så kallade personliga brandväggar är mjukvarubrandväggar som installeras på 

en vanlig persondator. Användaren kan nu i realtid konfigurera vad som ska 

tillåtas och vad som ska nekas. 

 

2.8.6 Trådlöst nätverk 

Trådlösa nätverk kommunicerar med hjälp av radiofrekvenser. Enheterna 

sänder och tar emot radiofrekvenser. Trådlösa nätverk finns av olika typer men 

WLAN (Wireless Local Area Network – lokala datornätverk) och WMAN 

(Wireless Metro Area Network – stadsnät) är de två mest använda. 
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Eftersom radiosignaler är väldigt lättavlyssnade, därmed finns chans att 

obehöriga tar del av informationen och därför är säkerheten ännu viktigare när 

det gäller trådlösa nätverk. Man skyddar bland annat informationen med hjälp 

av kryptering. De vanligaste krypteringsmetoderna är WEP, WPA och WPA2. 

För att skydda trådlösa nätverk från intrång bör man använda MAC–

adressbegränsning och MAC–filtrering samt stänga av SSID–broadcast. De bör 

användas tillsammans med kryptering eftersom de är väldigt svaga i sig [15]. 

 

2.9 Design av en webbplats 

Designen på en webbplats har stor betydelse. En webbplats ska vara designad 

på ett sådant sätt att den ska vara tilltalande för besökaren samt funktionell. En 

ren designsida kan vara tilltalande men svårt att hitta rätt på då det är mycket 

bilder och färger som används. Med funktionell menas att användaren ska 

kunna hitta den information denne söker på ett smidigt sätt. 

Webbplatsens design ger även besökaren det första intrycket för företaget. 

En bank vill ge ett seriöst intryck medan en partyfixare vill ge ett mer roligt 

eller glatt intryck. De viktigaste riktlinjerna för att åstadkomma det intryck man 

vill ge är att alltid ha en bra struktur på sidan med passande bilder och använda 

sig av bra navigeringsfunktioner. Tydliga rubriker och rätt färgval på text och 

bakgrund är viktigt då användning av underliga typsnitt eller text som rör på sig 

får texten att bli svårläst. Detta ger en bättre upplevelse för besökaren som då 

vet hur man kommer till olika sidor, var på webbplatsen denne befinner sig 

samt det blir lättare att läsa texten på webbplatsen. 

En tydlig text ska ha en färg som har hög kontrast mot bakgrunden, det bästa 

valet skulle vara svart text på vit bakgrund men vit text på svart bakgrund 

skulle nästan fungera lika bra. Exempel text. Ett sämre val skulle vara ljusgrön 

text på turkos bakgrund. Exempel text. En stark färg på en stor yta är jobbigt 

för ögonen och skapar ofta missbehag hos läsaren. Därför ska mer neutrala 

färger väljas på sådana ytor. 

Designen skiljer sig även mycket beroende på vilken målgrupp man vänder sig 

till. Om webbplatsen riktar sig mot barn kan t.ex. större knappar och mindre 

innehåll på webbplatsen användas. Mot ungdomar kan en mer avancerad miljö 

användas och mot vuxna ska en funktionell webbsida användas då innehållet är 

viktigare än avancerade funktioner. 

 

2.10   Sökordsoptimering 

Sökordsoptimering, ett ord som användes betydligt mer för ett par år sedan när 

sökmotorerna arbetade på ett annat sätt än vad de gör idag. Idag kallas det för 

sökmotoroptimering. 
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De två största sökmotorerna idag är Google och det relativt nylanserade Bing. 

Bing som är skapad av ett samarbete mellan Yahoo och Microsoft har en 

såkallad sökrobot som heter MSNbot. Det är en robot som kryper igenom 

hemsidor på internet och indexerar dem efter innehåll. Google har även de en 

liknande robot. 

För att få sin hemsida högt upp på sökresultaten så finns det flera knep att 

använda. Men de riktiga algoritmerna bakom robotarna är hemliga och man 

kan därför inte veta exakt hur de poängsätter webbsidorna. 

Ett sätt för att Bings robot lättare ska kunna identifiera en webbsida är att 

använda välskrivna metataggar i sin HTML–kod. De skall vara unika beroende 

på vilken webbsida man befinner sig på då redundanta metataggar istället kan 

ge en negativ påverkan. 

Bing och Googles sökresultat baseras på ett värde som heter TrustRank. Det är 

ett dolt mått på en webbplats poäng men oftast har stora organisationer, 

universitet och institutioner hög TrustRank. Bing och Googles sökrobotar 

granskar vad det finns för länkar till webbsidan. Länkarna kallas för inlänkar 

och är en länk som länkar till din webbsida från någon annan webbsida. Om en 

webbsida har en inlänk från t.ex. en webbsida med hög TrustRank så får denna 

webbsida mer poäng än om man hade haft en inlänk från en webbsida med låg 

TrustRank. Även antalet inlänkar påverkar hur många poäng webbsidan får. 

Har du många inlänkar till din webbsida får du en högre poäng än om du har få. 

Länkarna måste vara från olika webbsidor, har du många inlänkar från samma 

webbsida frånses detta.  

Google försöker få sökresultaten så sanna som möjligt och har därför många 

filter som man måste igenom. Detta är för att motverka t.ex. länkbyte där två 

sidor har skrivit den andres länk på sin webbsida för att få en högre poäng. En 

länk som är i brödtexten på en webbsida har därför ett högre värde än en länk 

som ligger gömd i t.ex. fotnoten. Även osynliga länkar sorteras bort. En osynlig 

länk är en länk som inte en användare på sidan kan se. T.ex. en länk med vit 

textfärg som ligger på en bakgrund med vit färg. En webbsida med många 

länkar ger ifrån sig mindre poäng än en webbsida med ett fåtal länkar. 

Länkarna på webbsidan delar på poängen och detta förhindrar webbsidor som 

säljer länkplatser. Länkens relevans är av stor vikt för poängsättningen. En 

webbsida om ett hunddagis som länkar till en motorsportsida ger inte samma 

poäng som om sidan med hunddagis hade länkat till en kennelklubb. 

Andra saker är t.ex. att Googles sökrobot ser hur ofta en länk klickas på och hur 

gammal sidan är som länkar till dig. Högre klickfrekvens och en äldre 

webbsida ger ett större värde än en nystartad webbsida med länkar som aldrig 

används [16, 17]. 
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3 Genomförande 

      

3.1 Val av programmiljö och webbhotell 

Nedan följer de programvaror som valts att användas i examensarbetet för att 

på ett så smidigt sätt som möjligt åstadkomma det som är överenskommet med 

uppdragsgivaren om i kravspecifikationen. Valet av programvara är även 

baserat på tillgänglighet för studenter. 

 

3.1.1 Notepad++ 

Vid tidigare programmering av webbrelaterat material har examensarbetarna 

använt sig av programmet Adobe Dreamweaver. Examensarbetarna har många 

erfarenheter av att programmet har gjort filer korrupta och de har slutat fungera 

därför valdes Notepad++. 

Fördelen med Notepad++ är att man kan ha flera filer öppna samtidigt i 

programvyn. Programmet har stöd för de olika språk som ska användas i 

arbetet t.ex. PHP, JavaScript och HTML. Beroende på vad för slags kod man 

skriver i programmet färgas texten olika och det blir därför lättare att hålla reda 

på vad man gjort. Att programmet är gratis att ladda hem och använda är även 

en fördel då inte någon speciell budget för programvara har satts. 

 

3.1.2 Adobe Photoshop CS3 

Webbportalen ska vara estetiskt tilltalande, därför behövdes ett mer avancerat 

bildredigeringsprogram än Paint för att redigera de gratisbilder som används på 

webbportalen. Programmet Photoshop har använts på fritiden av 

examensarbetarna och därför fanns redan kunskaper i programmet. Det finns 

med bland programmen skolan erbjuder och blev därför det program som 

valdes. 

P.g.a. att Photoshop är välkänt och stort på marknaden finns det mycket hjälp 

att få genom guider och ”tutorials” på internet. Dessa har varit till stor hjälp när 

man har gjort bildmanipuleringar av olika slag. 
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3.1.3 FTP-program 

Många webbhotell har en egen FTP funktion direkt på webbplatsen. Efter en 

del sökande på Loopias webbplats efter en FTP funktion som var svår att hitta 

beslutades att FTP programmet FileZilla skulle användas istället. De färdiga 

filer som gjorts laddas upp till Loopias filserver med hjälp av FTP programmet. 

Fördelarna med att använda just detta program till arbetet är att det är gratis att 

använda och ladda hem. Programmet kunde installeras på en usb–sticka och 

köras där ifrån. Detta var en stor fördel då studenter inte har rättigheter att 

installera programvaror på skolans datorer. Det har flera smidiga funktioner 

såsom att man kan dra in filer från Windowsmiljön direkt in i FTP fönstrets 

area. Detta sparade både tid och frustration att leta runt efter filer i 

undermappar. 

 

3.1.4 Valet av webbhotell 

Uppdragsgivaren Svensk Kredit & Försäkringsförmedling AB hade redan 

registrerat domännamnet lånadirekt.nu hos webbhotells–leverantören Loopia 

(https://www.loopia.se/). Men uppdragsgivaren klargjorde att 

examensarbetarna fick fria händer när det gällde val av webbhotell. 

Vi jämförde olika företag inom webbhotellsbranschen såsom One, Binero och 

Loopia. Jämförningen gick till på följande sätt: Vi jämförde de olika 

webbhotellen  utefter de faktorer som listas i kapitel 2.7. Därefter analyserade 

vi andra personers erfarenheter.  Denna jämföring resulterade i att vi valde att 

använda oss av Loopia. Loopia är ett bra val på grund av: 

 Loopia AB är en gigant på den svenska marknaden. Loopia erbjuder 

både privatpersoner och företag sina tjänster. Eftersom uppdragsgivaren 

vill ha en säker webbportal så känns det som ett bättre val att använda 

sig av ett webbhotell med mer rutin. 

 Man kan ha obegränsat antal domännamn. 

 Intrycket Loopia ger är att tjänsterna de erbjuder är snabba och 

effektiva.  

Det finns inte bara fördelar med Loopia utan även nackdelar och dessa är:  

 Priset är lite högre än genomsnittet. 

 Det kan vara svårt att hitta funktioner och information på deras hemsida. 

Men fördelarna väger upp nackdelarna så valet av webbhotell förändras inte. 
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Den tekniska specifikationen av webbhotell på Loopias hemsida anger att det 

finns stöd för två olika serverspråk: PHP och ASP. Man kan byta plattform 

med hjälp av några enstaka modifieringar i kontrollpanelen. Detta är en fördel 

eftersom webbportalen är tänkt att utvecklas i språket PHP. Om nu Svensk 

Kredit & Försäkringsförmedling AB i framtiden väljer att anlita en webbyrå för 

fortsatt utveckling av webbportalen så kommer inte valet av språk vara ett 

hinder. Utan man kan enkelt byta till ASP och konstruera en ny hemsida om 

man nu skulle vilja det. 

 

3.1.5 PHP & MySQL 

Valet att använda PHP grundas på: 

 Examensarbetarna har läst en kurs på högskolan som heter 

Programmering för Webben. I den här kursen användes serverspråket 

PHP. Med andra ord fanns redan en grund för detta språk.  

 Syntaxen i PHP är ganska lik syntaxen i programmeringsspråket c++ 

vilket också har använts av examensarbetarna i en del andra kurser. 

 PHP kan användas direkt i HTML–koden med hjälp av en start och en 

sluttagg. Med andra ord är det väldigt smidigt att använda och det 

förenklar en del av arbetet i uppbyggnaden av webbportalen. 

 De flesta webbservrarna kan hantera PHP och man är inte beroende av 

att webbservern kör ett specifikt operativsystem utan det kan användas 

på de flesta större operativsystemen t.ex. Windows, Unix & Mac OS X. 

 PHP använder sig av öppen källkod och är därmed gratis.  

Valet att använda MySQL grundas på: 

 I kursen Programmering för Webben användes MySQL. Därmed fanns 

det redan en del förkunskaper innan examensarbetet påbörjades. 

 Användningen av MySQL är gigantisk på webben och ett flertal stora 

bolag använder sig av MySQL t.ex. Youtube, Wikipedia, Google och 

Facebook. Det är ganska lätt att komma igång med MySQL jämfört med 

dem mer komplexa databashanterarna. 
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 Eftersom administratörerna på Svensk Kredit & Försäkringsförmedling 

AB kommer att använda varsin uppkoppling till webbportalen och 

antagligen vara inloggade samtidigt. Därför är MySQL ett bra val 

eftersom det klarar av att hantera flera samtidiga uppkopplingar. 

Valmöjligheten att använda en skrivbordsdatabas (Microsoft Access) är 

möjligt men med många begränsningar. Det är möjligt att MySQL är 

mer komplext än Microsoft Access men uppdragsgivaren behöver aldrig 

jobba direkt i databasen. Ska man göra ett personligt register för t.ex. 

filmer, musik och böcker så hade Microsoft Access varit 

rekommenderat. 

 MySQL kan även administreras direkt via en webbläsare med hjälp av 

t.ex. ett verktyg som phpMyAdmin. Det finns möjlighet att använda 

verktyget hos Loopia. 

 MySQL är enligt examensarbetarna en väldigt bra databashanterare som 

dessutom är kostnadsfri. 

 

 

3.2 Webbportalens layout 

Webbportalens layout är väldigt viktig eftersom det är enbart den som är riktad 

utåt mot kunderna och utan kunder blir det inga intäkter. 

Uppdragsgivaren kommer alltså inte att använda sig av någon reklam för 

webbportalen förutom att försöka få den högt upp i Googles sökresultat. 

Designen ska ge ett seriöst intryck av webbportalen. Kunden ska känna sig 

trygg och därmed låna pengarna från webbportalen. 

 

3.2.1 Meny  

Eftersom det är väldigt smidigt att navigera på en webbplats som har en 

horisontell meny valdes en sådan typ av meny. Eftersom det inte behövdes 

någon undermeny och antalet knappar var väldigt få passade detta val ännu 

bättre. För att menytexten ska synas klart och tydligt valdes en ljusgrå färg som 

bakgrund. För att menyn inte ska se så platt ut så användes en gradient och 

därför ser menyn lite metallisk ut. 
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Bilden som används illustreras i Figur 4, bilden är förstorad för att man lättare 

ska se hur designen ser ut. I själva verket är bredden på bilden 1pixel: 

 

Figur 4 Bild som upprepar sig 

Denna bild itereras flera gånger åt höger, bilderna läggs väldigt tätt inpå 

varandra och då ser bilderna ut som en hel enhet. Länkar läggs på ovanför 

bilden.  

Resultatet blev då som i Figur 5: 

 

 

Figur 5 Menyn på webbportalen 

 

3.2.2 Låneformulär 

Låneformuläret är den viktigaste delen inom designen och mycket arbete har 

lagts ner på denna. Låneformuläret var tvunget att vara utfört på ett sådant sätt 

att vem som helst skulle kunna förstå vad som skulle ifyllas i varje fält. 

Uppgifterna har delats in i tre delar. Lånebelopp, personuppgifter och 

bankuppgifter.  

Första delen är en listruta där man väljer ett fast värde hur mycket pengar man 

vill låna. Eftersom det endast är möjligt att låna 1000kr, 2000kr eller 3000kr 

ansågs det vara onödigt att ha ett fält där man får skriva in själv hur mycket 

man vill låna. Detta sätt är även smidigare för kunden att använda. 

I andra delen ska alla personuppgifter fyllas i. Inmatningsfälten är upplagt i en 

sådan ordning som oftast används och alltså känns bekvämt att fylla i. Om 

någon nu blir osäker på hur något skall fyllas i finns det en funktion som visar 

en liten informationsruta när man håller muspekaren över fältet. 

Tredje och sista delen av formuläret innehåller bankuppgifter. Även villkoren 

och ansök–knappen ligger här. Att välja bank fungerar lika som när man väljer 

en summa att låna. Alla de vanligaste bankerna har ett eget alternativ men även 

ett alternativ för andra banker som heter ”Annan” finns. Detta är om kunden 

inte har någon utav de banker som listats. Även här kan man hålla muspekaren 

över inmatningsfälten om man behöver mer information för att fylla i på rätt 

sätt.  

Kreditvillkoren är bara en box man måste kryssa i om man godkänner Svensk 

Kredit & Försäkringsförmedling AB:s kreditvillkor. För att snabbt kunna 
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komma åt kreditvillkoren finns det en länk i formuläret som skriver ut 

kreditvillkoren i huvudtextboxen till vänster. Detta är även kodat på ett sådant 

sätt att om man har fyllt i uppgifter och sedan trycker på länken kommer alla 

uppgifter finnas kvar i formuläret samtidigt som man kan läsa om 

kreditvillkoren. Detta är för att förhindra frustration som kan uppkomma när 

något man precis har fyllt i nollställs. 

Ansök–knappen ska användas när alla fält är korrekt ifyllda. 

Skulle det nu vara så att något fält inte har fyllts i eller fyllts i på ett felaktigt 

sätt när kunden ansöker kommer kunden att meddelas om detta genom en röd 

text som skrivs ut på skärmen. Röda stjärnor kommer att skrivas ut jämte de 

fält som felmeddelandet gäller. Se Figur 6 för illustration. 

 

 

Figur 6 Låneformulär, Formulär till höger är inte korrekt ifyllt. 

 

För att inte bakgrunden bakom inmatningsfälten skulle kännas bländande vit 

klipptes ett par fåglar in i bakgrunden. Dessa gjordes väldigt neutrala så de 

passar in i det valda temat på webbportalen. Idén till hela låneformuläret 

framkom genom att flytta runt textboxar i Microsoft Word till ett formulär, 

detta blev en prototyp. Formuläret som är gjort i Microsoft Word illustreras i 

Figur 7. De flesta fält namnges två gånger i Word exemplet. Den första 

namngivningen menar rubriken på inmatningsfälten. 



Genomförande  

_____________________________________________________________________ 

32 

 

Figur 7 Låneformulär konstruerat i Word 

 

3.2.3 Textval  

Att kunden ska kunna läsa texten på webbportalen är det viktigaste när det 

gäller textval. I webbportalen används de standardiserade typsnitten Arial, 

Helvetica och Verdana. De är vanligast på nätet och lätta att läsa. Textfärgen är 

svart för att vara lättläst. 

När en text skrivs ut på sidan som ska ta fokus från läsaren färgas texten röd. 

Färgen röd signalerar även varning som dessa texter då är.  

 

3.2.4 Färgval 

För att man ska vilja spendera tid på webbportalen och ta del av informationen 

som finns där måste färgerna vara neutrala och inte vara störande på något sätt.  
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Genom att testa ett flertal färger med varandra kunde man se att färgen grå som 

finns i menyn passar tillsammans med färgen blå. Se Figur 8. 

 

Figur 8 Färgval till bakgrund. 

Produkten av detta medförde valet av tema till webbportalen. Det tema som 

valdes har naturen i fokus. Bilder med blommor, fåglar och blå himmel. Temat 

ger därmed en varmare känsla och intrycket av frihet. 

 

3.2.5 Bildval  

Målet var att hitta ett antal gratis bilder på nätet som kunde användas på 

webbportalen. Med tanken på upphovsrättslagen så var det svårt att hitta bra 

bilder på det som efterfrågas. 

Efter någon timmes sökning hittades en webbplats där olika fotografer 

publicerade sina bilder fritt för allmänheten. När man hittar sådana webbsidor 

måste man vara noga med att läsa villkoren ordentligt då det kan stå annat där i 

än vad som anges på förstasidan. I detta fall fick man använda bilderna för 

kommersiellt bruk och redigera dem.  

Bilderna passade inte perfekt på webbportalen. Med hjälp av lite redigering och 

manipulering i Photoshop passade bilderna mycket bättre. Ett exempel på detta 

är fåglarna i låneformuläret som är illustrerat i Figur 9 och Figur 10: 
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Figur 9 Bakgrundsbild till formulär     Figur 10 Originalbild på fåglar 
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3.3 Webbportalens Funktioner 

3.3.1 Validering  

När man validerar något någon har skrivit är det väldigt viktigt att man skyddar 

sig själv innan man kan ta itu med själva valideringen. Det finns användare 

som försöker komma åt känslig data genom t.ex. inmatningsfält i ett formulär. 

Webbportalen har skyddats mot ”SQL–injections” och inmatning av script med 

hjälp av ett par funktioner som kontrollerar vad de inmatade strängarna 

innehåller. Det finns flera olika funktioner p.g.a. att om någon kommer på hur 

de skall ta sig igenom någon av dem så finns det fortfarande andra funktioner 

som backup.  

Den första funktionen ändrar den inmatade strängen. Om den inmatade 

strängen hade varit ett script, har scriptet redigerats och är inte längre likt det 

som användaren skrev in. Alltså kommer inte scriptet att fungera eller kunna 

manipulera andra funktioner som används längre in i koden. De funktioner som 

denna funktion använder sig av finns varianter av i ett kodningsforum. Forumet 

gav inspiration till hur man skulle kunna stoppa script. Dessa manipulerades så 

att de passade låneformuläret. 

En annan funktion valideringen för låneformuläret använder sig av är en 

funktion som kontrollerar vilka tecken som finns skrivna i den inmatade 

strängen. Denna funktion fanns på PHPs webbplats ( http://php.net ). Denna 

jämfördes med en funktion som skapats tidigare i en annan kurs. Om den 

tidigare funktionen fann tecken som t.ex. ett likamedtecken (=) i t.ex. 

inmatningssträngen för telefonnummer kände den funktionen av det och 

returnerade ett värde som motsvarar falskt. Användaren som skrivit in detta 

meddelades då att inmatningsfältet inte var korrekt ifyllt. Funktionen på PHPs 

webbplats fungerar på ett liknande sätt men har fler inställningsmöjligheter. 

PHPs funktion heter preg_match. Till funktionen skapar man ett mönster som 

funktionen ska följa. Sist tilldelar man funktionen strängen som den ska 

jämföra mönstret med. Släpps strängen igenom har strängen blivit godkänd 

annars underkänd och användaren meddelas om detta. 

Ett exempel på hur ett mönster och en funktion som bara släpper igenom ord 

med max sex tecken som kan innehålla de stora och små bokstäverna a, b, c 

och numren 0, 1, 2, 3, 4 och 5 ser ut kan vara: 
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Exempel: ordet C3A588. 

 

Variabeln $svar kommer få ett värde 1 eller 0. I detta fall blev det 0. Alltså inga 

krockar mellan mönster och ord. 

 

Betydelsen för vårt mönster är: 

/ här startar 

^ Raden 

[ tillåtna tecken 

a-c a till c 

0-5 0 till 5 

] slut på tillåtna tecken 

{1,6} minst ett men högst sex tecken 

$ slut på raden, nära slutet på raden 

/i stora och små tecken av de tillåtna 

tecknen 

Vårt färdiga mönster blir då: Här startar raden. Tillåtna tecken är a 

till c och 0 till 5. Raden måste 

innehålla mellan ett och sex tecken. 

Även versalerna av de tillåtna tecknen 

är tillåtna. 

 

Det finns fler tecken man kan använda för olika betydelser i mönstren men 

dessa förklarar exemplet. 

Ett mer avancerat exempel från valideringsfunktionen där preg_match används 

är hur man kontrollerar en e–postadress: 

<?php 

$ord = "C3A588"; 

$mönster = "/^[a-c0-5]{1,6}$/i"; 

$svar = preg_match($mönster, $ord); 

?> 
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När funktionen sedan har kontrollerat vad användaren har skrivit in i 

inmatningsfälten kontrolleras om just den användaren har lånat pengar sedan 

tidigare från webbportalen. Uppdragsgivaren vill att en kund bara kan ha ett lån 

aktivt åt gången så det finns en databas som håller reda på utstående lån. 

 

3.3.2 Visa sidor 

När webbportalen konstruerades valdes användning av AJAX tekniken. Det 

innebär att man kan föra in ny information till webbsidan utan att hela 

webbplatsen laddas om. 

Om man tänker sig en webbplats med olika artiklar. En av texterna är på 2000 

ord och tar med säkerhet inte upp mer än 20kb. Om webbportalen använder sig 

av AJAX kommer det inte kräva så mycket bandbredd. Däremot om den inte 

hade använt sig av tekniken, krävs det att hela sidan laddas om såsom 

formateringsmallar, grafik och menyer. Detta kan kräva flera Megabytes. 

Dagens webbläsare har oftast inbyggt cacheminne som lagrar text och bilder 

men det blir fortfarande mer ineffektivt än att använda sig av AJAX tekniken. 

Avsikten med att använda sig utav AJAX är därmed att man får mindre 

belastning på webbportalen. Därför anropas alla interna länkar på webbportalen 

med hjälp av AJAX tekniken. Om nu användaren valt att stänga av JavaScript 

eller använder en webbläsare som inte stödjer AJAX tekniken ignoreras denne 

AJAX funktion och webbportalen fungerar på traditionellt sätt. 

 

3.3.3 Administratörernas användargränssnitt 

Det finns ett speciellt användargränssnitt för administratörerna på 

webbportalen. Användargränssnittet är programmerat i HTML, PHP och CSS. 

Länken mellan användargränssnittet och databasen är programmerat i MySQL. 

 

Användargränssnittet är till för att administratörerna på ett smidigt och 

lättillgängligt sätt ska kunna sköta in– och utbetalningar till sina kunder. 

Administratörerna ska alltså inte behöva gå in i databasen och modifiera 

informationen där vilket anses betydligt mer riskfyllt och avancerat. 

Användargränssnittet är i detta fall en länk mellan webbportalen och 

administratören och det ansvarar för två delar. 

preg_match("/^[a-z0-9\å\ä\ö\ü._-]+@[a-z0-9\å\ä\ö.-]+\.[a-z]{2,6}$/i", 

$email) 
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 Inmatning – Detta ger administratören möjlighet att ändra/lägga till 

information om kunden.  

 Utmatning – Detta ger systemet möjligheten att visa information för 

administratören och vad för information administratören har påverkat. 

 

Användargränssnittets Design 

Designen på användargränssnittet är väldigt viktigt. Ofta ska ett 

användargränssnitt innehålla många olika funktioner som ska ändra 

information på flera olika platser. Detta kan bli rörigt då mycket information 

står på webbsidan och en bra struktur behövs för att hålla reda på detta. Man 

ska förstå innebörden bakom varje cell i en tabell och därför har varje kolumn 

fått en lättförståelig rubrik. Tabellen gjordes som en så kallad zebratabell. 

Alltså en randig tabell där varannan rad är mörk och varannan är ljus. På detta 

sätt ser man bättre vilket värde som hör till vilken rad. 

Designen på menyn återanvänds men istället för länkar innehåller den nu tre 

knappar med tre olika funktioner.  

Figur 11 visar layouten på menyn och tabellen. 

 

Figur 11 Design på kund–tabell 
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Login 

Administratören loggar in med hjälp av användarnamn och lösenord. Kontroll 

av inloggningen sker genom att användarnamnet och lösenordet kontrolleras 

mot databasen. 

Login–funktionen har inte lagts upp på webbportalens startsida. Om funktionen 

nu hade lagts upp på webbportalens startsida så finns det en risk för att 

besökarna sitter och testar olika användarnamn samt lösenord. Utan funktionen 

finns nu på en helt annan adress. Därmed är det mindre risk att besökarna vet 

om att det finns en sådan funktion och säkerheten på webbplatsen har därmed 

ökat. 

 

Design på databasen 

Databasen består av två tabeller. Den ena tabellen lagrar data om 

administratörerna och den andra tabellen lagrar data om kunderna. 

Tabellernas namn, kolumnernas namn och dataposterna är inte från den riktiga 

databasen men har på bilderna motsvarande namn. En del kolumner har valts 

att vara dolda i rapporten p.g.a. uppdragsgivaren vill inte att någon ska veta 

exakt vad databasen innehåller. Att kolumnerna är dolda påverkar inte 

databasens funktion. 

Tabell nummer ett identifieras som ”Administratörer” och innehåller som 

illustrerat i Figur 12: 

 

Figur 12 Tabell i databasen för administratörer 

 

Identitetsnummer Användarnamn Lösenord Senast Inloggad 

1 Testanvändare abc 2010-05-03 

Tabellen ovan innehåller en rad (en administratör). Administratören har ett 

unikt identitetsnummer och ett unikt användarnamn. Lösenordet är till för att 

verifiera användaren.  

Tabell nummer två identifieras som ”Kunder” och innehåller som illustrerat i 

Figur 13: 
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Figur 13 Tabell i databasen för kunder 

Den här tabellen är lite mer komplicerad än tabellen för administratörerna. 

Tillstånd i tabellen innehåller ett värde som motsvarar om kunden väntar på 

pengar, ska betala tillbaka pengar eller om affären är helt färdig. De andra 

rubrikerna innehåller för enkelhetens skull det som rubrikerna heter. Texten 

efter varje rubrik visar hur informationen ska lagras i varje rubrik. T.ex. tinyint 

betyder att ett heltal mellan -127 till 127 sparas under rubriken Tillstånd. I 

boolean sparas sant eller falskt och i date ett datum. Char(10) betyder att det är 

en fast storlek och att den klarar spara upp till tio tecken. I en tinytext sparas 

255 tecken. Varchar(50) betyder att det kan sparas upp till 50 tecken, denna har 

till skillnad mot char inte en fast storlek.  

 

Databasen är uppbyggd utav två tabeller för att just i detta fall behövs inte fler. 

En kund kan endast ha ett lån i taget och därför behöver inte databasen kunna 

hantera flera lån på samma kund. P.g.a. att en kund bara kan ha ett lån i taget 

kan databasen inte innehålla redundant information. Men vill man ha ytterligare 

funktioner i databasen kan man använda sig av fler tabeller i databasen. Man 

skulle kunna lägga lån som en egen tabell och därmed få behålla en kunds 

lånehistorik.  
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Funktioner 

För att göra användargränssnittet lätt att använda finns det ett antal funktioner 

för olika ändamål.  

När man har loggat in på webbportalen hamnar man på första webbsidan i 

användargränssnittet. Första delen av användargränssnittet består av tre viktiga 

funktioner. Funktionerna är kopplade till knappar och beroende på vilken 

knapp man trycker så förändras posterna i tabellen. 
 

 Nya Låneansökningar – Visar kunder som ansökt om ett lån men inte  

Svensk Kredit & Försäkringsförmedling AB behandlat än. 

 

Denna kod ser ut så här: 

 

 

 Visa kunder med obetalt lån – Visar kunder där en ansökan har blivit 

beviljad och Svensk Kredit & Försäkringsförmedling AB väntar på att få 

en inbetalning (lån + ränta). 

 Visa alla kunder – Visar alla kunder som finns i databasen. 

 

Exempel: Om man gör en sökning på namnet ”Daniel” i sökfältet. Alla kunder 

som har förnamnet ”Daniel”, ett efternamn liknande ”Danielsson” eller adress 

liknande ”Danieltorp” kommer att skrivas ut i tabellen.  

 

Det ser ut som illustrerat i Figur 14: 

 

Figur 14 Exempel på kunder i tabell 

 

Tabellen består av ett antal rader och fem stycken kolumner . Antalet rader i 

tabellen beror på vilken knapp man klickade på i menyn.  

  

$sqlSearch = "SELECT * 

 FROM customers 

 WHERE state='1' 

 ORDER BY loanDate, customerID"; 
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Förklaring till de olika kolumnerna i tabellen: 

Tillstånd:    Anger vilket tillstånd kunden befinner sig i. Det finns tre 

olika tillstånd. 

 Utbetalning – Anger de kunderna som Svensk 

Kredit & Försäkringsförmedling AB ska låna ut 

pengar till. 

 Inbetalning – Anger de kunderna som ska betala 

tillbaka pengar till Svensk Kredit & 

Försäkringsförmedling AB. 

 Avslutad – Kunden kommer att ligga kvar i 

databasen i sex månader. 

Kundnummer: Är i detta fall samma sak som personnummer. Därmed fås 

ett unikt nummer för varje kund i databasen. 

OCR–nummer: Eller referensnummer . Numret på inbetalningskortet som 

används vid betalning till bank– och plusgirokonto. 

Lånedatum: Anger datumet då kunden lånade pengar av Svensk Kredit 

& Försäkringsförmedling AB. 

Modifiera: Om man t.ex. vill ändra en kunds information eller ange att 

en kund betalt tillbaka lånet klickar man på knappen i den 

här kolumnen. 

 

Tabellen visar nu de kunderna med ”Daniel” i sitt namn eller adress. Man letar 

reda på kunden i fråga och trycker på knappen Modifiera.  

Man hamnar nu i en annan del av användargränssnittet.  

Det är illustrerat i Figur 15: 

 

Figur 15 Användargränssnitt 
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Idén till denna design kom till genom att flytta runt textboxar i Microsoft 

Word. Ett exempel på hur den sista versionen såg ut i Microsoft Word 

illustreras i Figur 16: 

 

Figur 16 Testversion av användargränssnitt i Word 

 

Administratören ser kundens uppgifter och har nu tre valmöjligheter. 

Valmöjligheterna är: 

 Ändra kunduppgifter – Om administratören klickar på denna knapp så 

hamnar man i en ny del av användargränssnittet.  

 Låna pengar till kund – Om kunden är kreditvärdig och kommer få ett 

lån beviljat så klickar administratören här. Administratören får välja ett 

datum när utbetalningen ska ske. Informationen i databasen ändras även 

på ett sådant sätt att fälten ”Bank” och ”Kontonr” blir tomma.  

När ”Låna pengar till kund” trycks på sker en ändring av ”Tillstånd”. 

Tillståndet går från Utbetalning till Inbetalning.  

När en administratör klickar på denna knapp kommer det att skickas 

iväg ett e–postmeddelande till kunden. I detta e–postmeddelande 

kommer det att finnas Lånedatum, Förfallodatum, summa att betala, till 

vilket bankgiro/postgiro konto och lite information om företaget.  

 Kund har betalt tillbaka lån – När kunden har betalt tillbaka lånet 

använder administratören denna knappen. 

I föregående tabell sker ett byte av ”Tillstånd”. Tillståndet går från 

Inbetalning till Avslutad. 

Nästa del av användargränssnittet är till för att administratörerna ska kunna 

uppdatera/ändra kundens information på ett smidigt sätt. 

Denna del illustreras i Figur 17: 
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Figur 17 Ändra kunduppgifter 

 

Här finns det enbart två knappar och dessa är: 

 Spara – Uppdatera databasen med den nya informationen. 

 Ångra – Gå tillbaka till föregående del i användargränssnittet utan att 

ändra någon information i databasen. 
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Lösenord  

Två olika typer av lösenord kommer skydda webbportalen. 

Det ena lösenordet är till för administratörerna och det andra lösenordet är till 

för en superanvändare.  

Lösenorden som är till för administratörerna kommer att behöva ha en längd av 

minst åtta tecken. Av de här åtta tecknen så ska minst två vara versaler (A, B, 

C, ..., Z), minst två vara gemener (a, b, c, ..., z) och minst två vara siffror (1, 2, 

3, ..., 0). 

För att försvåra en ”brute force” attack eller en gissning av lösenordet måste 

lösenordet vara på minst åtta tecken. Om man lägger ihop alla tecken: 

26(versaler) + 26(gemener) + 10(siffror) = 62 olika tecken. 

Lösenordet skulle vara minst åtta tecken långt. Det här blir 

62*62*62*62*62*62*62*62 = 218 340 105 584 896 kombinationer. Med andra 

ord så blir även en ”brute force”–attack väldigt ineffektiv om du inte använder 

dig av en superdator eller ett botnet. 

Det andra lösenordet som är till för superadministratören är ännu starkare 

eftersom det använder sig av en längd på tolv tecken. Man kan jämföra detta 

med puk–koden på en mobiltelefon. 

 
Kryptering 

Man kan härleda kryptering till confidentiality. Med andra ord se till att 

informationen är sekretessbelagd och den är inte tillgänglig för allmänheten. 

Därför har SSL valts att användas på alla webbsidor i webbportalen. Därmed 

kommer användaren känna sig säker med att lämna ut personuppgifter och 

bankkontonummer. Även administratörerna för webbportalen kommer känna  

trygghet i och med att uppgifterna inte skickas i klartext över internet.  

 

Superanvändare 

Authorisation – olika rättigheter på användare ger en högre säkerhetsnivå.  

Det finns två olika rättigheter i detta system. Den ena typen har rättigheter att 

administrera kunderna och den andra underhåller administratörerna. 

Det är en större risk att något av de konton som används dagligen blir kapat än 

ett konto som inte används dagligen. Om nu en av administratörerna blir av 

med sitt konto, är det bara för personen som har uppgifterna till 

superanvändaren att logga in på det kontot och redigera administratören. 

Därmed har säkerheten ökat ytterligare på webbportalen. 
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4 Resultat 

Detta arbete resulterade i en estetiskt tilltalande men ändå lättanvändarvänlig 

webbportal. På webbportalen kan en kund ansöka om att låna mellan 1000 – 

3000 kr. Webbportalen innehåller de grundläggande funktioner som man kan 

tänka sig att ett kreditbolag ska innehålla. 

Fastän det finns mycket bilder på webbportalen tar det ändå inte lång tid för 

webbläsaren att ladda in webbportalen. Detta beror på att bilderna gjorts på ett 

sådant sätt att klienten inte behöver ta emot så mycket data. AJAX ser även till 

att de bilder som ligger i bakgrunden inte behöver laddas in mer än en gång och 

där sparas även mycket data som inte klienten behöver läsa in igen. 

Låneformuläret som kunden ska fylla i för låneansökan har en kontroll av de 

ifyllda uppgifterna. Detta sker för att minska kundens risk att skriva fel samt 

inmatning av skadlig kod eller liknande. Det fält som har fått fel uppgifter 

markeras med en röd asterisk för att tydligt visa vad som har blivit fel.  

Låneformuläret är gjort på ett estetiskt tilltalande sätt men ändå lätt att förstå 

för att inte krångla till det för kunden. För att skicka iväg uppgifterna har 

låneformuläret en vanlig submit–knapp och även originalstilen används för 

denna. 

Webbportalen är kopplad mot en MySQL–databas. I databasen finns det två 

tabeller. Den ena tabellen innehåller information om administratörerna och den 

andra tabellen innehåller information om kunderna. 

Webbportalen innehåller två olika användargränssnitt för administratörerna. 

Det första användargränssnittet tillåter administratörerna hantera kunddata 

såsom: 

 Ändra kundinformation 

 Visa kunder med obetalt lån 

 Visa kunder som Svensk Kredit & Försäkringsförmedling AB ska göra 

utbetalningar till 

 Visa alla kunder 

För att på ett illustrativt sätt förklara det första användargränssnittet visas detta 

i Figur 18: 



Resultat 

_____________________________________________________________________ 

47 

 

Figur 18 Administratörsgränssnittets valmöjligheter 

Det andra administratörsgränssnittet är ett superanvändargränssnitt. 

Gränssnittet hanterar information om administratörerna. Funktioner som finns 

att använda är: 

 Lägga till administratörer 

 Modifiera administratörsinformation 

 Ta bort administratörer 

Vad det andra användargränssnittet har för valmöjligheter illustreras i Figur 19: 
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Figur 19 Superanvändargränssnittets valmöjligheter 

Administratörsbiten har separerats till två olika delar. Därför att om någon av 

administratörerna har haft oturen med att få en trojan på datorn, då har trojanen 

samma rättigheter som den inloggade användaren. Skulle de vara inloggade 

som administratörer och ha alla rättigheter för hela användargränssnittet så 

skulle även trojanen få dessa rättigheter. Detta är en säkerhetsaspekt som 

försvårar en trojan som denna att få kontroll av hela sidan. 

Dessa funktioner bildar en webbportal som är lätt att administrera och är 

användarvänlig för kommande kunder. Webbportalens startsida illustreras i 

Figur 20:  
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Figur 20 Webbportalens startsida 

 

Låneformuläret är åtkomligt från alla webbsidor på webbportalen. Detta har 

gjorts för att man inte ska behöva leta efter låneformuläret och det ska finnas 

nära till hands när man väl bestämmer sig för att ta ett lån. Figur 21 illustrerar 

vilka webbsidor som finns på webbportalen och att de är tillgängliga 

tillsammans med låneformuläret. 
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Figur 21 Låneformulärets koppling till övriga sidor 

 

Funktionen som hanterar kopplingen mellan webbportalen och Business 

Checks databas är för nuvarande inte aktiv. Denna funktion ligger vilande på 

uppdragsgivarens order. 
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5 Slutsats och diskussion 

Vi är nöjda med det slutgiltiga resultatet av webbportalen. Visst finns det alltid 

förbättringspotential men som helhet är vi nöjda.  

Jämför man kravspecifikationen med resultatet så ser man att vi har lyckats 

klara av de krav som vår uppdragsgivare gett oss förutom just funktionen som 

sammankopplar vår webbportal med Business Check i Sverige AB:s databas 

innehållande personers kreditvärdighet. Detta beror på att vår uppdragsgivare 

tog kontakt med oss. Han berättade att ett lagförslag om hur just sådana här 

mindre lån på kredit ska hanteras håller på att diskuteras i Stockholm och vi 

skulle vänta med att göra färdigt den kopplingen till det är utrett. Dock är allt 

annat färdigt och webbportalen inväntar denna sista funktion för att kunna tas i 

bruk. 

Vi kan inte påverka säkerheten på klienterna men vi kan fortfarande ge inblick i 

vad man ska tänka på. Vår uppdragsgivare vill att hela processen ska vara så 

säker som möjligt. Från att kunderna ansöker om lån till kommunikationen 

mellan administratören och webbportalen. Här kommer några tips från oss om 

hur man kan upprätthålla säkerheten på en klient: 

 Uppdatera operativsystemet regelbundet. Eftersom Microsoft Windows 

är den mest populära plattformen idag så finns det också mest skadlig 

kod här.  

Vi rekommenderar: Windows 7 och Windows XP med senaste 

servicepacken installerade. 

 Uppdatera antivirusprogram och antispionprogram regelbundet. 

Vi rekommenderar: Nod32 och Ad–Aware. 

 Uppdatera din webbläsare. 

Vi rekommenderar: Mozilla Firefox. 

 Använd brandväggar. Gärna en hårdvarubaserad brandvägg (router) 

tillsammans med en mjukvarubaserad brandvägg. 

 Trådlösa nätverk är inte lika säkert som att använda sig av trådbundna. 

Men om du ska använda dig av trådlöst nätverk använd en stark 

kryptering t.ex. WPA2 kryptering tillsammans med MAC–

adressbegränsning, MAC–filtrering och stäng av SSID–Broadcast. 

 Säkerhetskopiera de viktiga filerna på ett usb–minne eller en cd–skiva. 

Vem som helst kan råka ut för en systemkrasch eller elakartad kod. 
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 Om du nu behöver spara dina användarnamn och lösenord. Spara de inte 

på post–it lappar. Använd dig istället av en dator utan internetanslutning 

samt en programvara där dina användarnamn tillsammans med lösenord 

krypteras. 

 

Det har varit intressant att arbeta med just denna typ av webbportal. Vi har 

fördjupat våra kunskaper i webbprogrammering jämförelsevis med vad vi lärt 

oss i kursen Programmering för Webben. Vi har lärt oss speciellt mycket inom 

webbdesign och hur en webbplats ska vara uppbyggd för att en potentiell kund 

ska stanna kvar på webbplatsen. 

De största problem vi stött på under tiden av arbetet är att HTML 

programmeringen skiljer sig för olika webbläsare. Det svåraste var att få 

webbportalen se likadan ut i alla webbläsare. Ofta var det någon ruta som inte 

låg där den skulle i Internet Explorer medan den var helt rätt i alla andra 

webbläsare. Desto längre bak i tiden man gick i webbläsarnas versioner desto 

svårare var det att få allt att fungera. Därför begränsade vi oss till webbläsare 

som är 5år eller yngre. Är det nu någon som kommer in på vår webbportal och 

som har en gammal webbläsare förklarar vi fördelarna med en ny version och 

har länkar till de senaste versionerna av de största och mest populära 

webbläsarna. 

Vi har funderat över att skapa en mer komplex databas som kan hålla reda på 

att en kund har haft flera lån tidigare. Detta kan även ge en större säkerhet då 

en obehörig person måste veta hur tabellerna är sammankopplade. I vårt fall 

kändes detta överflödigt för vi ändå hade så pass bra säkerhetsfunktioner som 

kontrollerade indata. För en obehörig person hade det varit smidigare att  gissa 

lösenordet och ta sig in i Loopias användargränssnitt och komma åt tabellerna 

den vägen. 

Vi har lärt oss arbeta mer på egen hand men ändå fått hjälp av vår handledare 

gällande rapporten. Att utföra ett arbete åt ett företag på detta sätt har gett oss 

en bra inblick om hur arbetslivet fungerar inom detta område. 

 

5.1 Test av webbportalen 

För att kunna utföra en test av webbportalen så har vi använt oss av ett antal 

personer i olika åldrar och med olika bakgrund. Vi har förbisett den funktion 

som behandlar kopplingen mellan oss och Business Check. Den spelar ingen 

betydande roll i vårt test då användaren ändå inte ser vad som händer i 

bakgrunden. 

Enligt testpersonerna var designen på webbportalen gjort på ett bra och 

tilltalande sätt. En del av testpersonerna ansåg den blåa färgen och fåglarna gav 

en känsla av frihet. De tyckte det var smidigt att navigera runt på portalen och 

hitta de texter som de eftersökte. Webbportalen var även väldigt snabb jämfört 

med andra webbplatser. Någon enstaka testperson ansåg att logotypen kunde 

gjorts annorlunda t.ex. i ett annat typsnitt.  
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Eftersom vi inte fick några speciella förslag på förbättringar har vi själva tänkt 

på detta och kommit fram till följande. 

 

5.2 Förbättringar 

 För att öka säkerheten ytterligare på webbportalen så skulle man kunna 

utveckla vidare lösenordsfunktionen. Så att funktionen även klarar av att 

hantera bokstäverna å, ä och ö samt specialtecken. Lösenorden skulle 

därmed få en ökad komplexitet samt antalet kombinationer av tecken 

ökar drastiskt. 
 

 Utveckla en ”glömt lösenord” funktion på inloggningssidan. Där 

administratörer kan få ett nytt lösenord genom att fylla i användarnamn, 

e–postadress och svar på en kontrollfråga.  
 

 Skapa en statistikfunktion där administratörer kan se antalet personer 

som beviljats lån och de som blivit nekade. De här uppgifterna kunde 

man förslagsvis sorterat efter år och månad. 
 

 Skapa en automatisk utlåning till kund om de passerar 

kreditupplysningen. Ska detta fungera krävs det att man samarbetar med 

en tjänst som bankerna erbjuder. 
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