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Sammanfattning 

GDPR är en lag som trädde i kraft den 25 Maj 2018 och ersatte i Sverige 

Personuppgiftslagen; lagen gäller för organisationer som hanterar personuppgifter tillhörande 

EU-medborgare eller personer som befinner sig i EU. Om en organisation inte följer GDPR 

kan det leda till betydande ekonomiska avgifter. Många hemsidor hanterar personuppgifter, 

både direkt genom t.ex. inloggningsuppgifter men också indirekt genom t.ex. 

tredjepartsförfrågningar. Det är därför många som är ansvariga för hemsidor nu står inför en 

stor utmaning, nämligen att följa GDPR. Den här rapporten beskriver utvecklingen av ett 

verktyg som vi utvecklade för att få en överblick över om hemsidan följer GDPR eller inte i 

vissa aspekter. Verktyget bygger på olika komponenter som analyserar en del av hemsidan 

var och deras sammanställda resultat visas i ett webbgränssnitt för användaren. Målet med 

verktyget var att kunna hitta minst ett fabricerat GDPR-relaterat fel i en testmiljö och det 

lyckades vi med. Verktyget kan inte säga om en sida följer GDPR eller inte men det kan peka 

ut potentiella problemområden som t.ex. på förhand ikryssade boxar, osäkra 

tredjepartsförfrågningar och informationsläckage via en rad webbteknologier. Denna 

information kan användas för att få en snabb överblick över problem och som grund för 

vidare analys.  
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Automated System Analysis in Relation to the 
GDPR Using Spiders  

Abstract 

GDPR is a law that went into effect on May 25th 2018 and replaced the Personal Data Act in 

Sweden; the law applies for any organization which processes personal data relating to EU-

citizens or people located in the EU. If an organization fails to comply with GDPR they could 

be facing significant economic charges. A number of websites process personal data, both 

directly through for instance login information but also indirectly through for instance third-

party resources.  That is why many people in charge of websites now face a big challenge to 

be GDPR compliant. This thesis describes the development of a tool that can help websites 

get an overview of if their website is GDPR compliant or not in certain aspects. The tool is 

composed of components that analyze one part of a website each and their compiled result is 

shown to the user through a web interface. The goal of the tool was to find at least one 

fabricated GDPR-related fault in a test environment; this goal was reached.  The tool cannot 

say if a website is GDPR compliant or not but it can point out some potential problem areas 

like for instance pre-ticked boxes, insecure third-party requests and information leakage 

through a number of web technologies. This information can be used to get a quick overview 

of problems and as part of a bigger, more thorough, analysis. 



 

 ix 

  



 

 x 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................ 1 

2 Bakgrund ........................................................................................................................... 4 

2.1 GDPR ......................................................................................................................... 4 

2.2 Spindel (web crawler) ................................................................................................ 4 

2.3 Scrapy ........................................................................................................................ 5 

2.4 Webbteknologier ........................................................................................................ 6 
2.4.1 Kakor........................................................................................................................................ 6 
2.4.2 Tredjepartsförfrågningar .......................................................................................................... 7 
2.4.3 HTTPS ..................................................................................................................................... 8 
2.4.4 Security Headers ...................................................................................................................... 8 
2.4.5 Referer...................................................................................................................................... 8 

2.5 Programverktyg ......................................................................................................... 9 
2.5.1 Python ...................................................................................................................................... 9 
2.5.2 JSON ........................................................................................................................................ 9 
2.5.3 Flask ......................................................................................................................................... 9 
2.5.4 PhantomJS ................................................................................................................................ 9 
2.5.5 Ajax .......................................................................................................................................... 9 

2.6 Sammanfattning ....................................................................................................... 10 

3 Design ............................................................................................................................... 12 

3.1 Val av spindel-ramverk ............................................................................................ 12 

3.2 Övergripande design ................................................................................................ 14 

3.3 Användargränssnitt .................................................................................................. 15 
3.3.1 Advanced-läget ...................................................................................................................... 17 
3.3.2 Fullscan-läget ......................................................................................................................... 17 
3.3.3 Quickscan-läget ...................................................................................................................... 17 
3.3.4 Resultatsida ............................................................................................................................ 17 

3.4 Design av spindlar ................................................................................................... 18 
3.4.1 Indexer Spider ........................................................................................................................ 18 
3.4.2 Referer Spider ........................................................................................................................ 18 
3.4.3 Security Headers Spider ......................................................................................................... 19 
3.4.4 Registration Spider ................................................................................................................. 19 
3.4.5 Login Spider ........................................................................................................................... 19 
3.4.6 Thirdparty Cookies Spider ..................................................................................................... 19 
3.4.7 Thirdparty Requests Spider .................................................................................................... 20 
3.4.8 Box Check Spider .................................................................................................................. 20 
3.4.9 Form Spider ........................................................................................................................... 20 
3.4.10 Full Site Spiders ..................................................................................................................... 20 

3.5 Spindlarnas koppling till GDPR .............................................................................. 21 
3.5.1 Referer Spider ........................................................................................................................ 21 
3.5.2 Security Headers Spider ......................................................................................................... 21 
3.5.3 Thirdparty Cookies Spider & Thirdparty Requests Spider .................................................... 22 
3.5.4 Thirdparty Cookies Spider ..................................................................................................... 22 
3.5.5 Box Check Spider .................................................................................................................. 22 

3.6 Sammanfattning ....................................................................................................... 23 



 

 xi 

4 Implementation ............................................................................................................... 24 

4.1 API-integrering ........................................................................................................ 24 

4.2 Runners .................................................................................................................... 26 
4.2.1 FullscanRunner ...................................................................................................................... 26 
4.2.2 QuickRunner .......................................................................................................................... 26 
4.2.3 AdvancedRunner .................................................................................................................... 26 

4.3 Implementation av spindlar ..................................................................................... 28 
4.3.1 Indexer Spider ........................................................................................................................ 28 
4.3.2 Referer Spider ........................................................................................................................ 28 
4.3.3 Security Headers Spider ......................................................................................................... 28 
4.3.4 Thirdparty Cookies Spider ..................................................................................................... 30 
4.3.5 Thirdparty Requests Spider .................................................................................................... 30 
4.3.6 Redirect Spider ....................................................................................................................... 31 
4.3.7 Box Check Spider .................................................................................................................. 31 
4.3.8 Form Spider ........................................................................................................................... 31 
4.3.9 Full Site Spiders ..................................................................................................................... 31 

4.4 Användargränssnitt .................................................................................................. 32 
4.4.1 Startsida.................................................................................................................................. 32 
4.4.2 Statussida ............................................................................................................................... 32 
4.4.3 Resultatsida ............................................................................................................................ 33 

4.5 Tillägg ...................................................................................................................... 35 

4.6 Testmiljö .................................................................................................................. 35 

4.7 Sammanfattning ....................................................................................................... 37 

5 Resultat ............................................................................................................................. 38 

5.1 Testresultat ............................................................................................................... 38 
5.1.1 Resultat – Fullscan-läge ......................................................................................................... 38 
5.1.2 Resultat – Quickscan-läge ...................................................................................................... 41 

5.2 Sammanfattning ....................................................................................................... 43 

6 Sammanfattning .............................................................................................................. 44 

6.1 Användningsområde ................................................................................................ 44 

6.2 Arbetsgång ............................................................................................................... 44 

6.3 Vidareutveckling ...................................................................................................... 45 

6.4 Reflektion ................................................................................................................ 45 

6.5 Slutord ...................................................................................................................... 46 

Referenser ............................................................................................................................... 49 

A Bilaga ................................................................................................................................ 51 

A.1 Projektspecifikation ................................................................................................. 51 
 



 

 xii 

 Figurförteckning 

Figur 1.1. Verktyget vi skapat som analyserar en sajt utifrån krav från GDPR. ................ 1 

Figur 2.1. Diagram över dataflödet i Scrapy som beskriver hur arkitekturen är uppbyggd 

och fungerar. Omritad efter figur i Scrapys dokumentation [5]. ................... 5 

Figur 2.2. Diagram som illustrerar en tredjepartsförfrågan. ............................................... 7 

Figur 3.1. Tabell över befintliga spindlar (kolumnerna) som jämfördes utifrån vissa 

parametrar (raderna). .................................................................................... 13 

Figur 3.2. Övergripande design för hur programmet ska fungera. .................................... 15 

Figur 3.3. Design på användargränssnittet som visar de tre tänkta lägena ‟Quickscan‟, 

‟Fullscan‟ och ‟Advanced‟. .......................................................................... 16 

Figur 3.4. Design på hur resultatsidan ska se ut i webbgränssnittet. ................................ 18 

Figur 4.1. Diagram över hur programmets olika delar samspelar under en körning av 

programmet i Fullscan-läge. ........................................................................ 24 

Figur 4.2. Programmets startsida när Advanced-läget är valt. Här syns vilka val som kan 

göras. ............................................................................................................ 27 

Figur 4.3. Startsidans utseende när Fullscan-läget är valt. ................................................ 32 

Figur 4.4. Statussidan under en körning i Fullscan-läge. .................................................. 33 

Figur 4.5. Resultatsidans utseende efter en körning av programmet i Fullscan-läge mot 

webbadressen karlstad.se. ............................................................................ 34 

Figur 4.6. En bild på webbshopen i testmiljön. Specifikt visas startsidan i webbshopen. 36 

Figur 4.7. En bild på webbadmin i testmiljön. Specifikt visas den del av webbadmin som 

visar statistik över klick per artikel. ............................................................. 37 

Figur 5.1. Graf över tid per sida (blå linje) och genomsnittstiden (röd linje). .................. 39 

Figur 5.2. Antal sidor per sajt (blå linje) och genomsnittet (röd linje). ............................ 40 

Figur 5.3. Diagram över antal unika tredjepartsförfrågningar (blå stapel), unika 

sssssssssssssssförstapartskakor (röd stapel) och  unika tredjepartskakor (orange stapel) för 

sssssssssssssssvarje sajt som stestades. ............................................................................40 

Figur 5.4. Stapeldiagram med körtid per sajt. Varje blå stapel representerar en sida och 

hhhhhhhhhhdess körtid. ....................................................................................................41 

Figur 5.5. Stapeldiagram över antal unika tredjepartsförfrågningar per sajt. ...................41 



 

 xiii 

Figur 5.6. Linjediagram över antal unika tredjepartskakor per sida i förhållande till sajtens 

sssssssssssssbetyg för tredjepartskakor. Den blåa linjen representerar antal unika 

ssssssssssssstredjepartskakor och den röda linjen representerar betyget. .........................42 

 



 

 1 

 

1 Inledning 

Denna rapport handlar om utvecklingen av ett verktyg som har i syfte att ge personer som 

driver en hemsida en bättre överblick över hur deras hemsida överensstämmer med 

dataskyddsförordningen (GDPR) inom vissa områden. GDPR trädde i kraft 25 maj 2018 för 

hela EU och handlar bl.a om hur företag får hantera personuppgifter och deras skyldigheter 

till sina kunder. För att fullfölja de krav lagen ställer krävs det att den som hanterar 

personuppgifter har full kontroll över hur det går till. 

 

Under tiden som detta projektet har utförts så har GDPR varit ett stort omtalat ämne hos 

företag inom hela EU. Det var mycket därför vår uppdragsgivare Askås, som är ett e-

handelsföretag, erbjöd oss att utveckla ett verktyg som automatiskt ska kunna söka igenom en 

hemsida och rapportera hur sidan lever upp till dataskyddsförordningen inom vissa områden. 

Målet är inte att garantera att hemsidan fullföljer allt som lagen säger (eftersom detta är i 

princip omöjligt att utföra automatiskt1), utan att utvärdera vissa bestämda områden som 

uppdragsgivaren har definerat och hitta minst ett fabricerat fel i en testmiljö. Verktyget 

kommunicerar med användare genom ett webbgränssnitt, se Figur 1.1. 

 

 

Figur 1.1. Verktyget vi skapat som analyserar en sajt utifrån krav från GDPR. 

 

                                                 
1 GDPR är väldigt omfattande och många regler utspelar sig olika från fall till fall eftersom de fungerar mer som 

riktlinjer än konkreta regler vilket gör dem omöjliga att analysera automatiskt.  
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Under arbetets gång har vi inte strikt använt oss av någon speciell arbetsmetod utan arbetat 

agilt med tät kontakt med uppdragsgivaren. Vi använde oss av en whiteboard-tavla där vi 

varje vecka skrev upp saker som skulle göras och arbetade utifrån det. Varje vecka 

diskuterade vi även med vår handledare på Askås om arbetet, eventuella problem och hur vi 

skulle gå vidare. Detta arbetssätt fungerade bra för oss och gjorde att arbetet inte blev 

stillastående eller att konflikter uppstod.   

 

I slutändan lyckades vi ta fram ett verktyg som automatiskt kan hitta några av de GDPR-fel 

som en hemsida kan ha. Verktyget  fungerar bra som en första analys eller som en grund för 

en vidare analys. Det var detta resultat vi förväntade oss i början av projektet. Vi visste att 

utveckla ett verktyg som kan garantera någonting helt och hållet inte var rimligt, och heller 

inte målet ifrån början.  

 

Rapporten har följande kapitel:  

x Kapitel 2: Bakgrund. Här beskrivs GDPR, olika tekniska aspekter och verktyg vi har 

använt under projektets gång.  

x Kapitel 3: Design. Här berättar vi hur vi resonerat och tänkt att verktyget skall 

fungera. Varje spindels relation till GDPR beskrivs också.  

x Kapitel 4: Implementation. Här beskriver vi hur vi implementerade varje del av 

verktyget, hur alla komponenter fungerar och hur de kommunicerar tillsammans. De 

ändringar som gjorts ifrån designen beskrivs även här. 

x Kapitel 5: Resultat. Här utvärderar vi statistik och resultat från testkörningar.  

x Kapitel 6: Sammanfattning. Här diskuterar vi och drar slutsatser utifrån arbetet; vad 

som har gått bra/mindre bra, hur vi arbetat och steg för att vidareutveckla verktyget.  
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2 Bakgrund 

Vi introducerar först GDPR (Avsnitt 2.1),  följt av olika tekniska aspekter som behövs för att 

förstå resten av rapporten (Avsnitt 2.2-2.5). 

2.1 GDPR 

Dataskyddsförordningen (GDPR, från ”General Data Protection Regulation”) är en lag som 

trädde i kraft den 25 maj 2018 för EU:s samtliga medlemsländer. I Sverige kommer den att 

ersätta Personuppgiftlagen (PuL). Syftet med lagen är att sätta en standard för dataskydd och 

datahantering inom alla EU-länder. Lagen fokuserar på hur alla typer av personuppgifter ska 

hanteras. Några principer för bearbetning av personuppgifter, som lagen indikerar är; 

laglighet, korrekthet och öppenhet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, korrekthet, 

lagringsminimering, integritet och konfidentialitet samt ansvarsskyldighet [1]. 

Summerat så ska personuppgifter hanteras lagligt, rättvist och transparent. Så lite data som 

möjligt ska samlas in för att uppnå syftet. Data skall vara uppdaterad och inte sparas längre tid 

än nödvändigt. Data måste vara säker och den som hanterar datan har fullt ansvar för den. 

Samtycke är en central del i GDPR; den som samlar in och hanterar personuppgifter måste 

kunna visa att den har en laglig grund för detta, förutom i vissa speciella fall t.ex. om det 

gäller en myndighet som samlar in data för brottsbekämpning.  

 

Lagen kommer gälla och vara likadan för alla EU-länder, men länder utanför EU påverkas 

också. Varje företag eller annan typ av organisation som hanterar personuppgifter tillhörande 

individer inom EU måste följa GDPR, t.ex. om Alice från USA är på semester i Sverige är 

hon skyddad av GDPR. Vid överträdelse kan böterna bli upp mot tjugo miljoner euro eller 

fyra procent av omsättningen ifall det resulterar i en högre summa.  

 

2.2 Spindel (web crawler) 

En spindel, även kallad web crawler, är ett verktyg för att extrahera och hantera data från 

webben programmatiskt. En spindel kan programmeras till att utföra många olika uppgifter 

och är ett välanvänt verktyg för att analysera data på webben automatiskt. Typiska 

användningsområden för spindlar är automatisk testning av webbapplikationer och 

sökmotorer. Google skriver i sin förklaring hur deras sökmotor fungerar:  ”Innan du gör en 
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sökning samlar sökrobotar (spindlar) information från hundratals miljarder webbsidor och 

organiserar den i sökindexet” [3]. 

 

2.3 Scrapy 

Scrapy är ett system med ett API för att utveckla spindlar [4]. Scrapy har över 25.000 stjärnor 

på Github2, en välfylld tråd på StackOverflow och bra dokumentation. Scrapy består av fem 

komponenter, se Figur 2.1. 

 

Figur 2.1. Diagram över dataflödet i Scrapy som beskriver hur arkitekturen är uppbyggd 

och fungerar. Omritad efter figur i Scrapys dokumentation [5]. 

   

 

Scrapy är uppbyggt på fem komponenter där en av komponenterna, motorn, fungerar som ett 

nav som sköter delegeringen av de andra komponenterna. Det fungerar så att ett antal 

spindlar, skrivna av användaren, genererar förfrågningar som läses in av motorn (1). Motorn 

                                                 
2 Varje projekt på Github har ett visst antal stjärnor som är ett mått på hur populärt och omtyckt projektet är. 
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skickar vidare förfrågningarna till schemaläggaren (2) som bestämmer när och vilken 

förfrågan som ska köras härnäst. När det är dags skickar schemaläggaren den förfrågan som 

ska köras till motorn (3) som då skickar vidare dem till nedladdaren (4). Nedladdaren kopplar 

upp sig mot webben och skrapar den data som spindeln har efterfrågat i förfrågan. Datan från 

nedladdaren skickas sen tillbaka till motorn (5) som i sin tur skickar vidare datan till spindeln 

som skapade förfrågan (6). Spindeln hanterar datan och skapar eventuella nya förfrågningar 

(7). Om spindeln har skapat föremål (utifrån datan den fick) skickas de till föremålshanteraren 

(8) där användaren har definierat hur sådana föremål ska hanteras. Den här cykeln fortsätter 

tills det inte finns några förfrågningar kvar i schemaläggaren, alltså alla spindlar är klara. 

 

Generellt kan man säga att Scrapy består av grundläggande spindlar som man kan använda 

som bas för att konstruera mer avancerade spindlar. 

 

2.4 Webbteknologier 

Vi har använt oss av webbteknologier som beskrivs i Avsnitt 2.3.1- 2.3.5 för att förstå resten 

av rapporten. 

 

2.4.1 Kakor  
Kakor är data som lagras i användarens webbläsare som används för att en server ska kunna 

minnas vissa attribut om en användare och på så sätt kunna servera mer personligt innehåll. 

Så när en användare går in på en sida skickar webbläsaren med eventuella kakor och servern 

kan sedan analysera dessa. Till exempel används kakor för automatisk inloggning så att när en 

användare går in på en sida hen tidigare har loggat in på (och valt automatisk inloggning) så 

tar servern emot en token som representerar användarens identitet i en kaka och loggar 

automatiskt in användaren. För användaren ser det ut som att hen var inloggad hela tiden och 

behöver alltså inte fylla i någon inloggningsinformation manuellt, all data som behövs för att 

logga in ligger sparad någonstans på servern och med hjälp av den token som låg sparad i en 

cookie kan servern få fram all den information servern behöver för att logga in användaren.  

 

Det finns två typer av kakor, förstapartskakor och tredjepartskakor. Förstapartskakor innebär 

kakor ifrån samma domän som webbsidan. Tredjepartskakor är kakor ifrån en annan domän 

än webbsidan som besöks. En kaka har olika attribut, t.ex. “HttpOnly” och “Secure”, som kan 
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sättas till antingen sant eller falskt. HttpOnly säkerställer att kakan inte går att få tag på med 

hjälp av något skriptspråk som t.ex. Javascript (document.cookie), vilket skyddar mot cross-

site scripting attacker. Secure säkerställer att kakan skickas på ett säkert sätt, t.ex. genom 

HTTPS och inte HTTP. 

 

2.4.2 Tredjepartsförfrågningar 
Tredjepartsförfrågningar är förfrågningar som en webbläsare gör till en tredjepart. Till 

exempel om en användare är inne på en hemsida (som inte tillhör Google) som använder ett 

typsnitt från Google så skapar webbläsaren en tredjepartsförfrågan till Google för att få det 

typsnittet. 

 
Figur 2.2. Diagram som illustrerar en tredjepartsförfrågan. 

 

I Figur 2.2 visas en typisk tredjepartsförfrågan där webbapplikationen innehåller resursen 

„indexFont.ttf‟ från fonts.google.com (steg fem i diagrammet). Eftersom den primära 

interaktionen är mellan webbläsaren och webbappen, så är fonts.google.com en tredjepart. Det 

går till så att användaren går in på hemsidan genom sin webbläsare (1). Webbläsaren skickar 

en förfrågan till servern (2). Servern skickar den förfrågade sidan till webbläsaren (3). 

Webbläsaren kollar på sidan och inser att den innehåller ett typsnitt från en tredjepart (4). 
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Webbläsaren skickar en förfrågan till tredjeparten (i det här exemplet fonts.google.com) för att 

få typsnittet (5). Tredjeparten skickar det förfrågade typsnittet till webbläsaren (6) som nu har 

alla resurser den behöver och kan rita upp sidan för användaren. 

 
 

2.4.3 HTTPS 
Hyper Text Transport Protocol Secure (HTTPS) är ett protokoll för att kryptera all data som 

skickas över HTTP [6]. Eftersom all data är krypterad end-to-end skyddar man sig ifrån en 

man-in-the-middle attack (MitM) eftersom det inte går att läsa någon data även om hen har 

tillgång till nättrafiken. För att använda HTTPS på en server krävs att den har införskaffat ett 

certifikat som är unikt för den servern och bestyrker serverns identitet. Eftersom att bara den 

servern har tillgång till den privata nyckeln som hör till certifikatet så kan användaren lita på 

att hen är där hen tror att hen är genom att titta på certifikatet vilket sker automatiskt i 

moderna webbläsare.  

 

2.4.4 Security Headers 
Security Headers är ett samlingsnamn för ett antal frivilliga fält som kan skickas med i ett 

HTTP svar och syftar till att skydda mot kända säkerhetsbrister i webbapplikationer (cross 

site scripting, cookie theft och MIME type sniffing för att nämna några) [7]. Genom att skicka 

med dessa parametrar kan servern säga till klienten hur den ska bete sig när den använder 

webbapplikationen i vissa aspekter. Dessa fält kan även användas över HTTPS. För att dessa 

fält ska vara effektiva och faktiskt göra interaktionen säkrare krävs att de har konfigurerats 

korrekt. Alla fält och deras rekommenderade värden beskrivs i Avsnitt 4.3.3. 

 

2.4.5 Referer 
Referer är ett frivilligt fält i en HTTP-förfrågan som gör det möjligt för en server att följa 

användares historik på sidan [8]. När en användare klickar på en länk som innehåller referer 

kan den nya sidan, som länken leder till, se vilken sida användaren kom ifrån. Det kan bl.a. 

användas i PR syfte där en hemsida vill betala andra hemsidor som genererar trafik åt 

hemsidan genom att länka till den; t.ex. om minblogg.se innehåller en länk till bodystore.se 

kan referer användas så att bodystore.se vet vilka besökare som kom genom minblogg.se. 
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2.5 Programverktyg 

Under utvecklingen av projektet har vi använt olika programverktyg som beskrivs här 

(Avsnitt 2.4.1-2.4.5). 

2.5.1 Python 
Python är ett objektorienterat högnivå-programmeringsspråk [2]. Python är ett interpreterat 

språk; det behövs ingen virtuell maskin för att köra kod (som t.ex. Java behöver) och koden 

behöver heller inte kompileras till maskinkod innan den körs, utan körs direkt i Pythons 

interpretator rad för rad. Språkets syntax är läsvänligt och det finns många systemverktyg och 

bibliotek skrivna i Python vilket gör språket kraftfullt och mångsidigt. 

2.5.2 JSON 
JSON (JavaScript Object Notation) är ett dataformat som enkelt kan hanteras med Python 

som har inbyggt stöd för att lagra och läsa data i JSON format. Själva formatet påminner 

mycket om en hashtabell där varje värde är kopplat till en nyckel och ser ut exakt som en 

dictionary i Python.  

2.5.3 Flask 
Flask är ett ramverk för att bygga webbapplikationer med Python [9]. Flask använder sig av 

Jinja, mer specifikt Jinja2, för att servera dynamiska webbsidor. Jinja är ett sätt att skriva in 

logik i HTML mallar. Med Flask kan man skapa en server och skicka med data till HTML 

mallar direkt från servern. 

 

2.5.4 PhantomJS 
PhantomJS är en webbläsare utan något grafiskt gränssnitt som ger möjlighet att 

programmatiskt interagera med webbsidor och bl.a. exekvera Javascriptkod [10]. PhantomJS 

ger möjlighet att vänta tills en sida laddat färdigt helt (inkl. Javascript) innan data hämtas och 

även logga alla HTTP-förfrågningar och svar. Det kan också hämta tredjepartskakor. 

 

2.5.5 Ajax 
Asynchronous JavaScript And XML (Ajax) är en samling av olika tekniker som syftar till att 

göra en sida mer interaktiv [11]. Den största delen av Ajax är XMLHttpRequest (XMLHR). 

XMLHR är ett objekt som kan användas för att skicka förfrågningar till servern genom 
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Javascript. Ajax används ofta för att ladda in nytt innehåll på en sida utan att ladda om hela 

sidan. Till exempel om en sida har en bild som inte visas förrän användaren trycker på "visa 

bild" är det onödigt att ladda in den bilden från början. Man kan då skicka en Ajax-förfrågan 

när användaren trycker på "visa bild" och först då ladda in bilden på sidan. 

 

2.6 Sammanfattning 

GDPR är en ny lag som trädde i kraft 25 maj 2018 och styr hur företag ska hantera 

personuppgifter. Scrapy är ett system med ett API för att skapa spindlar. Kakor, 

Tredjepartsförfrågningar, HTTPS, Security Headers, Referers och Spindlar är 

webbteknologier som är relevanta för det här projektet. Implementationen är beroende av 

vissa programverktyg, nämligen Python, JSON, Flask, PhantomJS och Ajax. 
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3 Design 

Det första steget var att utforska eventuella befintliga verktyg eftersom det är onödigt att 

återuppfinna hjulet, speciellt eftersom projektets tidsspann på tre månader är relativt kort. Det 

visade sig att spindlar är ett område som har funnits ett bra tag och att det finns många 

befintliga verktyg att utgå ifrån. Valet av verktyg påverkade designen i stor grad eftersom det 

kändes givet att anpassa designen efter det valda verktyget. 

3.1 Val av spindel-ramverk  

Vi jämförde sju stycken befintliga spindel-ramverk på nio parametrar som vi trodde var de 

viktigaste. De sju ramverk vi valde att jämföra var de mest använda ramverken för vårt 

område och dessa utvärderades utifrån en parameter i taget vilket gav resultatet i tabellen i 

Figur 3.1. De nio parametrarna var som följer (radnummer refererar till tabellen i Figur 3.1): 

 

1. Stjärnor på Github (rad 1). Den här parametern gav en bra bild över hur välanvänt 

verktyget var vilket i sin tur gav en hänvisning om kvaliteten på verktyget samt hur 

mycket hjälpresurser det förmodligen finns. 

 

2. Extract raw HTML (rad 2). För att kunna analysera hemsidors innehåll måste vi 

kunna granska HTML-koden som utgör sidan. Det här borde alla spindlar kunna 

men det kändes bra att säkerställa. 

 

3. HTTPS support (rad 3). För att kunna hantera sidor som använder HTTPS måste 

det finnas stöd för HTTPS och eftersom de flesta hemsidor använder HTTPS var 

det här ett givet krav. 

 

4. Good documentation (rad 4). Bra dokumentation gör det mycket enklare att 

använda sig av verktyget och förstå hur det fungerar. 

 

5. Cookie support (rad 5). Inbyggt stöd för kakor var viktigt eftersom vi behövde 

analysera kakor och att implementera det själva var något vi ville undvika om 

möjligt. 
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6. Third party requests (rad 6). Samma princip som för cookie support fast för att 

hantera tredjepartsförfrågningar. 

 

7. Support (rad 7). Den parametern var ett mått för hur mycket hjälpresurser det 

faktiskt fanns och användes främst för att säkerställa antagandet från den första 

parametern (stjärnor på Github). Storleksordningen är mega>big>medium>small. 

 

8. Bonus (rad 8). Den största fördelen med varje verktyg gentemot de andra. 

 

9. Biggest drawback (rad 9). Den största nackdelen med varje verktyg gentemot de 

andra. 

 

Vissa parametrar, t.ex. bonus och biggest drawback, var svåra att bestämma eftersom vi inte 

hade några tidigare erfarenheter av verktygen och hann inte testa dem så noggrant. 

 

 

Figur 3.1. Tabell över befintliga spindlar (kolumnerna) som jämfördes utifrån vissa 

parametrar (raderna). 
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Som syns i tabellen så ströks ”Beautiful Soup” och ”Cola” i ett tidigt skede på grund av att de 

saknade bra dokumentation vilket vi prioriterade högt. ”Sukhoi” ströks också i samma skede 

då det inte fanns engelsk eller svensk dokumentation.  

 

De resterande fyra spindlarna jämfördes närmare. Vi märkte att ”OpenWPM” passade vårt 

syfte väldigt bra men det gick bara att använda under väldigt specifika omständigheter; det 

gick bara att köra på vissa versioner av vissa bibliotek på vissa operativsystem. En annan stor 

nackdel med ”OpenWPM” var den dåliga dokumentationen. Så även om det passade syftet 

bra så ströks det för att det var för restriktivt och krångligt att använda. 

 

”Scrapy”, ”Grab” och ”Pyspider” var de alternativ som återstod att jämföra ännu närmre. Vi 

kunde inte avgöra vilket som var bäst enbart utifrån tabellen så vi implementerade en enkel 

spindel med varje API och diskuterade med handledare på Askås för att få ett så bra underlag 

som möjligt. I slutändan valde vi Scrapy dels för att det är det mest använda och välkända 

verktyget (störst community) vilket betyder att det finns mycket hjälpresurser på nätet, och 

dels för att det var smidigt att använda och enkelt att förstå arkitekturen bakom API:et vilket 

gör det användarvänligt.  

 

3.2 Övergripande design 

Innan vi började med implementationen skissade vi upp en övergripande design på hur 

programmet ska fungera och hur strukturen ska se ut, se Figur 3.2.   
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Figur 3.2. Övergripande design för hur programmet ska fungera. 

 

Varje delmål ska representeras av en spindel (barn/moduler), t.ex. ska det finnas en spindel 

som analyserar tredjepartskakor, som i sin tur läses in av ett huvudskript (mamma/main). Det 

ska finnas en meny där användaren kan välja vilka spindlar som ska köras och dessa läser 

mamman sedan in och kör i tur och ordning. När alla valda spindlar har körts ska deras 

resultat sammanställas till en komplett rapport i ett användarvänligt format.  

 

3.3 Användargränssnitt 

För att få ett så användbart och användarvänligt program som möjligt krävs ett 

användargränssnitt. Från början tänkte vi att användargränssnittet skulle vara en applikation 

som kördes på användarens dator, men efter lite diskussioner bestämde vi oss för att ett 

webbgränssnitt skulle passa vårt program bättre. Ett webbgränssnitt är enklare att använda, 
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implementera och visa information på ett läsvänligt sätt. I webbgränssnittet ska det finnas tre 

lägen att välja mellan: ‟Advanced‟, ‟Fullscan‟ och ‟Quickscan‟. 

 

Figur 3.3. illustrerar hur användargränssnittet på startsidan skall se ut. De tre olika 

körsalternativen presenteras tydligt och varje alternativ ger olika begärd inmatning av data. I 

Quickscan och Fullscan begär sidan en webbadress och eventuellt ett användarnamn och 

lösenord ifall webbadressen kräver HTTP-autentisering för att kunna ansluta. För varje läge 

finns en knapp som kör programmet i det läget. 

 

 

Figur 3.3. Design på användargränssnittet som visar de tre tänkta lägena ’Quickscan’, 

’Fullscan’ och ’Advanced’. 
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3.3.1 Advanced-läget 
Advanced-läget är det mest komplicerade sättet att köra programmet och kräver mycket 

kunskap om sidan som ska testas. Användaren behöver ange information såsom var 

loginsidan och startsidan är, vilken data som ska användas vid inloggning, vilken data som 

ska användas vid registrering mm. Det här är det flexibla läget att köra programmet och vilka 

resultat det ger beror på hur användaren väljer att ställa in programmet (vilka spindlar som 

skall köras). 

 

3.3.2 Fullscan-läget 
Fullscan-läget är ett enklare sätt att köra programmet och kräver ingen kunskap om sidan som 

ska testas förutom webbadressen till startsidan. Programmet utgår ifrån den givna startsidan 

och testar alla aspekter som är möjliga att testa utifrån endast en webbadress. Programmet kör 

alla de spindlar som är möjliga och ignorerar de spindlar som inte kan köras för de kräver mer 

information, som t.ex. inloggning. Det här är den bästa kompromissen mellan enkelhet och 

resultat. 

 

3.3.3 Quickscan-läget 
Quickscan-läget fungerar som Fullscan-läget i den meningen att användaren bara behöver 

ange webbadressen till startsidan. Det som skiljer sig från Fullscan-läget är att den bara kör de 

spindlar som vi tycker är mest intressanta och blir därför mycket snabbare. Till exempel så 

ignorerar den att kolla förikryssade boxar vilket Fullscan-läget inte gör. Det här är det 

snabbaste läget men det ger minst information och resultaten kan vara missvisande på grund 

av att bara en sida analyseras. 

 

3.3.4 Resultatsida 
Efter programmet har kört klart ska alla spindlars resultat sammanställas och presenteras på 

en ny sida. I Figur 3.4 visas hur denna resultatsida ska se ut. Högst upp på sidan visas vilken 

webbadress som programmet analyserade, vilket läge programmet körde i och helhetsbetyg. 

Under det presenteras resultaten för varje område individuellt så att användaren kan se t.ex. 

det exakta värdet på varje security header och om det var bra eller mindre bra. För varje 

område som presenteras ska det finnas en text som kort förklarar varför det området är 

relevant för GDPR och en länk där man kan läsa mer. 
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Figur 3.4. Design på hur resultatsidan ska se ut i webbgränssnittet. 

 

3.4 Design av spindlar 

Spindlarna ska hanteras av en komponent, SpiderMom, som styr hur/när en spindel ska köras. 

SpiderMom ska ansvara för att rätt spindlar körs utifrån vilket läge programmet ska köras i 

och ska vara starten för programmet. 

 

3.4.1 Indexer Spider 
IndexerSpider ska indexera hela hemsidan genom att utgå ifrån startsidan och följa alla länkar 

den hittar som leder vidare inom samma domän. Den ska skapa en lista med webbadresser till 

alla de sidor den hittat. Den här spindeln ska köras i Advanced-och Fullscan-lägena. 

 

3.4.2 Referer Spider 
Referer Spider ska kolla om sidan läcker referers genom att kolla alla förfrågningar som 

skickas och se om referer skickas med som parameter. Till exempel om en länk från 
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”komplett.se/produkter” till ”inet.se” genererar en förfrågan som skickar med 

”komplett.se/produkter” (eller bara domänen ”komplett.se”) som referer så kan inet se var 

användaren kom ifrån. Läckta referers kan potentiellt avslöja känslig information om 

användare. 

 

3.4.3 Security Headers Spider 
Security Headers Spider ska analysera eventeuella security headers den fick i HTTP-svaret 

från sidan. Den ska göra det genom att gå in på den givna webbadressen och kolla på HTTP 

svaret. Analysen ska ske genom att kolla vilka av de möjliga security headers som är satta och 

vilket värde de har (vi har skrivit in vilka värden vi rekommenderar, se Avsnitt 4.3.2, och 

utifrån de rekommendationerna sätts ett betyg). Den här spindeln ska köras i alla lägen. 

 

3.4.4 Registration Spider 
Registration Spider ska registrera ett konto på sidan om sådan funktionalitet finns. All data 

som används vid registreringen kan genereras automatiskt eller anges av användaren 

manuellt. Den här spindeln ska bara köras i Advanced-läget och kräver att användaren skriver 

in var/hur den ska skicka registreringsformuläret. 

 

3.4.5 Login Spider 
Login Spider ska logga in på sidan om sådan funktionalitet finns, antingen genom att använda 

ett konto som Register Spider registrerade eller genom att använda kontoinformation som 

anges manuellt av användaren. Den här spindeln ska, precis som Registration Spider, bara 

köras i Advanced-läget och SpiderMom ska då se till att Registration Spider körs först så att 

den kan använda den inloggningsinformationen för att logga in om inte användaren angav 

inloggningsinformation manuellt. 

 

3.4.6 Thirdparty Cookies Spider 
Thirdparty Cookies Spider ska analysera de kakor som sidan innehåller. Spindeln ska 

analysera kakor utifrån deras flaggor ”Secure” och ”HttpOnly” samt om de kommer från en 

tredjepart eller inte. Den här spindeln ska köras i alla lägen. 
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3.4.7 Thirdparty Requests Spider 
Thirdparty Request Spider ska analysera de tredjepartsförfrågningar som sidan genererar. Den 

här spindeln ska sätta en timeout på sidan och registrera alla resursförfrågningar som kommer 

under den timeouten. Vi kan inte avgöra om en tredjepartsförfrågan är ”bra” eller ”dålig” så vi 

listar bara alla vi hittade och användaren får själv avgöra vad det innebär. Den här spindeln 

ska köras i alla lägen. 

 

3.4.8 Box Check Spider 
Box Check Spider ska kolla på en sida om den innehåller några förikryssade checkboxar. Den 

ska extrahera alla input-element av typ checkbox och kolla om några av dem har attributet 

checked vilket innebär att de är förikryssade. Den här spindeln ska köras i Fullscan och i 

Advanced-läget på alla sidor som hittas. 

 

3.4.9 Form Spider 
Form Spider ska posta alla de formulär som hittas på en sida. Den ska försöka gissa vilken 

information som passar bäst i de olika fälten i formuläret genom att kolla på deras input-typ 

och namn. Syftet med den här spindeln är att ersätta Login Spider och Registration Spider 

med en mer generell spindel som kan posta vilken typ av formulär som helst, inklusive 

registrering och inloggning. Den här spindeln ska köras i Fullscan-och Advanced-läget. 

 

3.4.10 Full Site Spiders 
Full Site Spiders är en kombination av spindlarna Thirdparty Requests Spider, Form Spider, 

Box Check Spider och Cookies Spider. Anledningen till att kombinera dessa spindlar till en 

spindel är att alla de spindlarna ska analysera varje sida som hittas och det vore onödigt att 

alla fyra spindlarna ska hämta samma sida individuellt; på så sätt hämtas varje sida bara en 

gång och alla de fyra spindlarna gör sin analys på den sidan. Den ska primärt användas i 

Fullscan-läget men även i Advanced-läget om alla de inblandade spindlarna är valda i menyn.  
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3.5 Spindlarnas koppling till GDPR 

Här beskriver vi varför varje spindel är relevant för GDPR. De spindlar som inte listas här är 

hjälpmedel för de andra spindlarna och har ingen direkt egen koppling till GDPR. 

3.5.1 Referer Spider 
I GDPR, skäl (24), står: 

”F r att avg ra huruvi a en viss  ehan ling kan anses  vervaka  eteen et hos 

registrera e,   r  et  astställas om   siska personer sp ras p  internet, och om 

personuppgi terna  äre ter  ehan las me  hjälp av teknik som pro ilerar   siska 

personer, i s nnerhet   r att  atta  eslut r ran e honom eller henne eller   r att 

anal sera eller   rutsäga hans eller hennes personliga pre erenser,  eteen e och 

attityder. ” [17] 

Läckta referers kan vara ett sätt att profilera personer. Till exempel om en person är inne på 

”lexus.com/book-service” och klickar på en länk till Facebook och Facebook tar emot 

”lexus.com/book-service” som referer kan Facebook använda den informationen för att säga 

att den personen med stor sannolikhet äger en Lexus. Hurvida detta är emot GDPR eller inte 

beror bland annat på vilken typ av profilering som görs och om laglig grund finns för 

behandlingen. 

 

3.5.2 Security Headers Spider 
En stor del av GDPR handlar om att säkerställa att personuppgifter hanteras och lagras på ett 

säkert sätt. Det är därför viktigt att kolla på hur säker en sida är och hitta eventuella 

säkerhetsbrister som kan användas för att komma över information; det är där Security 

Headers Spider kommer in. Security Headers Spider varnar för eventuella säkerhetsbrister 

som kan missbrukas. 

 

I GDPR, Avsnitt 2, Artikel 32.1, står: 

”  e   eaktan e av  en senaste utvecklingen, genom  ran ekostna erna och 

 ehan lingens art, om attning, sammanhang och än am l samt riskerna, av 

varieran e sannolikhetsgra  och allvar,   r   siska personers rättigheter och  riheter 



 

 22 

ska den personuppgiftsansvarige och personuppgi ts iträ et vi ta lämpliga tekniska 

och organisatoriska  tgär er   r att säkerställa en säkerhetsniv  som är lämplig i 

  rh llan e till risken    .”[20] 

 

3.5.3 Thirdparty Cookies Spider & Thirdparty Requests Spider 
De som tillhandahåller tredjepartsresurser kan ses som databiträden eftersom de tar emot 

användares IP-adress varje gång de tillhandahåller en tredjepartsresurs och en IP-adress är en 

personuppgift. Det är därför viktigt för sajter att hålla koll på vilka tredjepartsresurser de 

använder och informera sina användare om dem; speciellt eftersom den lagliga grunden i 

många fall är samtycke och tredjeparter kan få tillgång till känsliga uppgifter [21]. 

 

3.5.4 Thirdparty Cookies Spider 
GDPR, skäl (30), står: 

”Fysiska personer kan kn tas till näti enti ierare som lämnas av  eras utrustning, 

applikationer, verkt g och protokoll, t.e . ip-a resser, kakor eller an ra i enti ierare, 

som ra io rekvensetiketter.  etta kan e terlämna sp r som, särskilt i kom ination me  

unika identi ierare och an ra uppgi ter som tas emot av servrarna, kan använ as   r 

att skapa pro iler   r   siska personer och i enti iera  em.” [18] 

Med citatet ovan i åtanke är det viktigt för sajter att vara försiktiga med vilka kakor de 

använder/tillåter på sin sajt. Kakor kan i många fall anses vara en personuppgift så de måste 

sparas på ett säkert sätt. Thirdparty Cookies Spider listar alla kakor som hittas och varnar för 

kakor som inte är säkra. 

 

3.5.5 Box Check Spider 
I GDPR, skäl (32), står: 

”Samt cke   r lämnas genom en ent  ig  ekrä tan e han ling    . T stna , p  

  rhan  ikr ssa e rutor eller inaktivitet   r  är  r inte utg ra samt cke.” [19] 
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Samtycke som lämnas genom på förhand ikryssade boxar är alltså ogiltitg enligt GDPR. Sånt 

samtycke kan gälla t.ex. email lista och nyhetsbrev. Box Check Spider letar efter på förhand 

ikryssade boxar och kan således hitta sidor där givet samtycke är ogiltigt. Värt att notera är att 

inte alla på förhand ikryssade boxar är emot GDPR, utan bara de som används för att få 

samtycke att hantera personuppgifter. 

3.6 Sammanfattning 

Programmets design bygger på olika spindlar som kan utföra en specifik uppgift var. Varje 

spindels relation till GDPR klargörs. De olika spindlarnas individuella resultat ska 

sammanställas till ett fullständigt resultat. Programmet ska ha ett användargränssnitt där 

användare kan välja att köra programmet i tre olika lägen beroende på behov. Scrapy ska vara 

grunden för programmet, alla spindlar ska vara förlängningar av Scrapys basspindlar. De 

olika lägena att köra programmet i skiljer sig från varandra; Quickscan-läget analyserar en 

sida, Fullscan-läget analyserar alla sidor med Fullscan-inställningar och Advanced-läget låter 

användaren bestämma vad som ska analyseras och hur.  
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4 Implementation 

Programmets olika delar och deras samspel beskrivs först (Avsnitt 4.1) följt av programmets 

olika körlägen, dess nio olika spindlar och dess användargränssnitt (Avsnitt 4.2-4.4). Diverse 

ändringar och tillägg från originaldesignen har gjorts (Avsnitt 4.5).  Under implementation 

har vi testkört programmet kontinuerligt mot en testmiljö (Avsnitt 4.6). 

4.1 API-integrering 

Programmet är beroende av tre API:er; Flask, PhantomJS och Scrapy. För att beskriva hur de 

används och hur de hänger ihop kollar vi på en körning av programmet i Fullscan-läget, se 

Figur 4.1. I figuren är systemet som programmet körs på uppdelat i fyra komponenter; UI-

tråden, Program-tråden, Filsystem och Spindlar. UI-tråden är en tråd vars enda ansvar är att 

hantera användargränssnittet under körningen. Program-tråden är en tråd vars uppgift är att 

köra själva programmet och generera det slutgiltiga resultatet. Filsystem är lokal lagring på 

systemet som kan lagra vanliga filer. Spindlar är en referens till de olika spindlar som 

programmet kan använda sig av under körningen. 

 

Figur 4.1. Diagram över hur programmets olika delar samspelar under en körning av 

programmet i Fullscan-läge. 
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Detaljerad beskrivning till Figur 4.1 och dess steg: 

 

1. Användaren skickar (genom webbläsare) en förfrågan till servern att köra 

programmet i Fullscan-läge på någon webbadress. 

 

2. Servern, som är byggd på Flask, tar emot requesten, skapar en ny tråd att köra 

programmet på (Program-tråden) och initierar/startar klassen FullscanRunner 

(‟DefaultRunner‟) med den givna webbadressen. 

 

3. Servern skickar vidare användaren till en ny sida där programmets status kommer 

att visas i realtid. 

 

4. I webbläsaren körs ett Ajax-skript som kontinuerligt skickar en förfrågan till 

servern om det finns någon ny progress att visa. När servern tar emot en sådan 

förfrågan så kollar servern i progress-filen (‟Progress‟) om det finns någon ny 

progress att visa och i så fall skickar den till webbläsaren.  

 

5. FullscanRunner initierar och kör de spindlar som ska köras. Varje spindel 

rapporterar sin status till progress-filen och sina resultat till resultat-filen 

(‟Resultat‟). Alla spindlar är byggda på Scrapy och vissa spindlar använder 

PhantomJS för att hantera Javascript. 

 

6. Alla spindlar har kört klart så FullscanRunner skickar en signal till UI-tråden att så 

är fallet. FullscanRunner (och Program-tråden) avslutas. 

 

7. Servern tar emot signalen att programmet är färdigt och läser in resultat filen. 

 

8. Servern skickar användaren till resultatsidan där det tidigare inlästa resultatet 

presenteras med hjälp av en HTML-mall. 

 

Om man kollar på den övergripande designen i Avsnitt 3.2 så har mamman där bytts ut mot 

FullscanRunner här. Detta för att vi insåg att vi behövde tre olika mammor för de tre olika 
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lägena att köra programmet. Så vi har skapat tre ”mammor” som vi nu istället kallar för 

”Runners”. 

 

4.2 Runners 

De tre olika lägena att köra programmet i representeras av tre olika runners. Alla runners är 

rätt lika men det som primärt skiljer dem åt är vilka spindlar de initierar. 

 

4.2.1 FullscanRunner 
FullscanRunner är den klass som ansvarar för att köra programmet i Fullscan-läge. Den tar 

emot en webbadress och eventuell HTTP-autentiseringsinformation och initierar spindlarna 

Redirect Spider, Security Headers Spider, Referer Spider, Thirdparty Request Spider, Box 

Check Spider, Indexer Spider och Thirdparty Cookies Spider. 

 

4.2.2 QuickRunner 
QuickRunner är den klass som ansvarar för att köra programmet i Quickscan-läge. Den tar 

emot en webbadress och eventuell HTTP-autentiseringsinformation och initerar spindlarna 

Redirect Spider, Security Headers Spider, Referer Spider, Thirdparty Request Spider och 

Thirdparty Cookies Spider. 

 

4.2.3 AdvancedRunner 
AdvancedRunner är den klass som ansvarar för att köra programmet i Advanced-läge. Den tar 

emot information om vilka områden som ska undersökas, vilken webbadress den ska börja på, 

vilken domän som är tillåten och eventuell HTTP-autentiseringsinformation. Tillåten domän 

är till för att kunna begränsa programmets djup, t.ex. om användaren sätter tillåten domän till 

”komplett.se/produkter” kommer programmet inte att följa eventuella länkar som leder 

utanför den domänen (t.ex. ”komplett.se/kontakt”). Vilka spindlar som kommer initieras beror 

på vilka val som görs, se ”Work to do” i Figur 4.2, och varje val beskrivs närmare nedan: 

 

x Post Forms. Detta val betyder att Form Spider ska köras. 

x Scan  for Cookies. Detta val betyder att Thirdparty Cookies Spider ska köras. 
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x Check Security Headers. Detta val betyder Security Headers Spider ska köras. 

x Check HTTP/HTTPS. Detta val betyder att Redirect Spider ska köras. 

x Scan Checkboxes. Detta val betyder att Box Check Spider ska köras. 

x Scan Third Party Requests. Detta val betyder att Thirdparty Request Spider ska köras. 

 

Figur 4.2. Programmets startsida när Advanced-läget är valt. Här syns vilka val som kan 

göras. 

 

 

Advanced-läget här skiljer sig en hel del från den ursprungliga designen, se Avsnitt 3.3.1, där 

man skulle kunna välja t.ex. registeringsinformation och inloggningsinformation. Detta för att 

vi insåg att vi inte skulle hinna implementera en så djup nivå av detaljkontroll och valde 

istället att slumpa all sån data automatiskt. 
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4.3 Implementation av spindlar 

Varje spindel förutom Full Site Spider utför bara en uppgift. Detta för att ge användaren 

möjlighet att själv välja (i AdvancedRunner) de spindlar som ska köras, för att öka 

effektiviteten i relation till syftet av körningen. Däremot när en Fullscan skall köras och 

spindlar som t.ex. Thirdparty Cookies Spider och Box Check Spider skall köras på varje 

webbadress som finns på hemsidan så ökar vi effektiviteten genom att ha en spindel som gör 

alla sådana uppgifter själv, se Avsnitt 4.3.9.  

 

4.3.1  Indexer Spider 
Indexer Spider utgår ifrån den givna webbadressen och följer alla länkar den hittar. För varje 

länk den följer gör den samma sak igen vilket gör att den indexerar hela sidan. Den ger inget 

resultat utan är bara ett sätt för de andra spindlarna att enkelt navigera på sidan. 

 

4.3.2 Referer Spider 
Referer Spider har avvikit signifikant från sin originaldesign. Den analyserar nu bara 

Referrer-Policy som sätts i HTTP svaret från sidan vilket är tillräckligt för att avgöra om 

sidan kan läcka referers. Security Headers Spider analyserar också Referrer-Policy men 

Referer Spider analyserar det satta värdet mer detaljerat och ger således mer information. 

Dessutom, som vi beskrev tidigare i avsnitt 3.5.1, är Referrer-Policy ett av de viktigaste fälten 

utifrån ett GDPR perspektiv och det kändes därför rimligt att analysera den noggrannare. 

 

4.3.3 Security Headers Spider 
Spindeln går in på den angivna webbadressen och kollar på security headers fälten i HTTP-

svaret från sidan. Värdena på security headers fälten utvärderas utifrån det rekommenderade 

värde för respektive fält som beskrivs nedan: 

 

x X-Frame-Options är ett sätt att skydda användare mot ”clickjacking attacks” där 

attackerarens mål är att lura användaren att trycka på en annan länk/knapp än vad 

användaren tror. Det rekommenderade värdet för detta fältet är ”DENY” eller 

”SAMEORIGIN” [12]. 
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x X-XSS-Protection är ett sätt att konfigurera/aktivera webbläsarens inbyggda skydd 

mot ”reflective cross-site scripting” där attackerarens mål är att få servrarna att 

reflektera/eka injicerad kod, till exempel via sökresultat och sedan skicka länken till 

sina offer. Det rekommenderade värdet för detta fält är ”1; mode=block” [12].  

 

x Strict-Transport-Security säger till webbläsaren att bara kommunicera med servern 

över HTTPS under en viss tid. Den rekommenderade värdet för detta fältet är 

”max-age=31536000” vilket betyder 31536000 sekunder (365 dagar) [12]. 

 

x Content-Security-Policy är ett sätt att säga vilka källor som är tillåtna att 

tillhandahålla innehåll på sajten (whitelist). Det här fältet kan ha väldigt många 

olika värden så istället för att rekommendera specifika värden så varnar vi om den 

inte är satt överhuvudtaget [12].  

 

x Server är ett sätt att säga vilken mjukvara som servern använder. Det har egentligen 

inget syfte för en sajts funktionalitet och det rekommenderade värdet är att inte 

sätta den alls för det kan vara en säkerhetsbrist att läcka information om specifik 

mjukvara/version som körs på servern [13]. 

 

x Public-Key-Pins (PKP) är ett sätt att stärka serverns identitet ytterligare utöver 

TLS-certifikat genom att begränsa vilka CA‟s (Certificate Authoritites) som kan 

tillhandahålla certifikat för sajten. PKP är dock komplicerat att använda korrekt och 

kan göra sajten värdelös för användare om det används på fel sätt så det 

rekommenderade värdet för detta fältet är att inte använda det alls. Detta stöds 

ytterligare av det faktum att Chrome tog bort support för detta fältet helt och hållet 

29 Maj 2018 [14]. 

 

x X-Content-Type-Options är ett sätt att undvika ”MIME type sniffing” som betyder 

att webbläsaren försöker gissa vilket filformat en fil har. Det är ett sätt att lura 

webbläsaren att exekvera en fil på ett annat sätt än tänkt, t.ex. om en användare 

laddar upp en HTML-fil maskerad som en JPG-fil så accepteras filen även fast 

servern blockerar HTML-filer [15]. Det rekommenderade värdet för detta fältet är 

”nosniff”. 
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x Referrer-Policy är ett sätt att säga åt webbläsaren hur referers ska hanteras när 

användaren navigerar mellan sidor. De rekommenderade värdet för detta fält är 

”no-referrer” eller ”same-origin” eftersom att de alternativen läcker inga referers 

alls mellan domäner [16].  

 

 

Till varje fält visas också (på resultatsidan) en kort förklaring av vad respektive fält innebär 

och en länk där man kan läsa mer. 

 

4.3.4 Thirdparty Cookies Spider 
Det inbyggda stödet för kakor i Scrapy visade sig vara endast för förstapartskakor och vi 

behöver även komma åt tredjepartskakor därav denna spindels existens.  

 

Thirdparty Cookies Spider använder PhanomJS för att hämta ut både förstaparts-och 

tredjepartskakor som sätts när en användare ansluter sig till en angiven webbadress. För att få 

med kakor som eventuellt sätts genom Javascript så pausas spindeln i en sekund, så sidan och 

eventuella skript hinner ladda klart innan alla kakor hämtas. Resultatet delas sedan upp så 

förstapartskakor och tredjepartskakor utvärderas var för sig i egna listor där varje kaka får ett 

eget betyg värderat på dess säkerhet. För att gradera hur skyddad en kaka är så kollas 

“httponly” och “secure” attributen för varje kaka. Betyget sätts till 50 ifall ett utav attributen 

är sann och 100 ifall båda två uppfylls. Genomsnittsbetyget räknas sedan ut för båda 

kaktyperna och blir det slutgiltiga betyget. Varje kaka som hittats och det slutgiltiga betyget 

för båda kaktyperna rapporteras som slutresultat. 

 

4.3.5 Thirdparty Requests Spider 
Thirdparty Requests Spider använder PhantomJS för att logga alla resurser som webbsidan 

begär och mottager. Spindeln kollar sedan var alla resurser kommer ifrån och plockar ut dess 

domän. Ifall domänen inte är densamma som webbsidan som besökts så betraktas det som en 

tredjepartsförfrågan. Varje unik domän som hittas och är en tredjepart sparas i en lista. Efter 

att alla resurser har utvärderats så rapporteras listan som slutresultat. Den här spindeln ger 

inget betyg eftersom det är upp till sajtägaren att informera användare om tredjepartsresurser 
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och motivera deras existens. Dock så varnar vi för tredjeparter som inte läses in över HTTPS 

då det är en potentiell säkerhetsbrist. 

 

4.3.6 Redirect Spider 
I Scrapy finns funktionalitet för att analysera HTTP-svaret när en webbsida besöks. I 

svarsrubriken sparar Scrapy data ifall spindeln blev omdirigerad till en annan webbadress 

efter den första begäran gjordes. Redirect Spider analyserar denna data i svarsrubriken och 

sparar antalet omdirigeringar samt webbadressen som spindeln dirigerades till. Ifall spindeln 

blir omdirigerad till en HTTPS-webbadress så betygssätts resultatet till 100, annars 0. 

 

4.3.7 Box Check Spider 
Box Check Spider använder PhantomJS för att kunna hantera checkboxar som sätts 

förikryssade dynamiskt av Javascript. Alla förikryssade boxar sparas i en lista som sedan 

visas på resultatsidan. För att snabba upp spindeln rejält ignorerar den alla sidor som inte 

innehåller formulär då vi anser att endast checkboxar som befinner sig inuti formulär är av 

intresse. Vi kan inte avgöra om en förikryssad box är ”bra” eller ”dålig” eftersom det beror på 

vad den boxen refererar till så det är upp till användaren att avgöra.  

  

4.3.8 Form Spider 
Form Spider postar alla de formulär som hittas på en sida. Den ger inget resultat utan syftar 

endast till att försöka göra saker som eventuellt kan ge tillgång till nya sidor som kan 

analyseras av de andra spindlarna. Till exempel på vissa sidor kommer man inte till 

kassasidan om man inte har lagt något i kundvagnen, så då är det bra att den här spindeln 

postar formulär som förmodligen leder till att saker läggs till i kundvagnen och då kan Box 

Check Spider analysera kassasidan där förikryssade boxar är extra intressant. 

 

4.3.9 Full Site Spiders 
Full Site Spiders är en kombination av spindlarna Indexer Spider, Thirdparty Requests Spider, 

Form Spider, Box Check Spider och Cookies Spider. Den ger inget resultat eftersom de fyra 

spindlarna ger sitt resultat individuellt. Full Site Spiders är modulär och kan köra en eller flera 
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av spindlarna vilket är ett krav för att kunna anpassa den till de val som görs vid en körning i 

Advanced-läget.  

 

4.4  Användargränssnitt 

Användargränssnittet är uppbyggt på tre olika sidor; startsida, statussida och resultatsida. 

 

4.4.1 Startsida 
På startsidan får användaren välja vilket läge programmet ska köras i och ange den 

informationen som krävs beroende på läge. I Figur 4.3 visas hur startsidan ser ut när 

användaren har valt Fullscan-läget. 

 

 

Figur 4.3. Startsidans utseende när Fullscan-läget är valt. 

 

4.4.2 Statussida 
Under programmets körning visas en statussida där de olika spindlarna som körs rapporterar 

sin status så att användaren får se vad som händer i realtid. För att få ut information om 

programmets körning i realtid till användargränssnittet på det här sättet krävs att programmet 
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körs på två trådar; en tråd som kör själva programmet och en tråd som kontinuerligt 

uppdaterar användargränssnittet.  

 

Skulle användaren lämna den här sidan genom att trycka på bakåt-knappen avbryts körningen. 

Figur 4.4 visar hur statussidan kan se ut under en körning i Fullscan-läge. De tre blåa 

rektanglarna i bilden är en CSS animation som körs oändligt för att visa användaren att deras 

webbläsare inte har hängt sig vilket är speciellt användbart under en körning i Advanced-läget 

eftersom det kan ta lång tid. 

 

 

Figur 4.4. Statussidan under en körning i Fullscan-läge. 

 

4.4.3 Resultatsida 
När programmet är färdigt visas en resultatsida där användaren får se det slutgiltiga resultatet. 

I Figur 4.5 visas hur resultatsidan ser ut efter en körning av programmet i Fullscan-läget mot 

webbadressen karlstad.se. 
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Figur 4.5. Resultatsidans utseende efter en körning av programmet i Fullscan-läge mot 

webbadressen karlstad.se. 

 

Utöver de resultat som syns i figuren visas också rubrikerna: 

x Security Headers. För varje security headers fält visas värdet, det värde vi 

rekommenderar, en kort beskrivande text och en länk där man kan läsa mer om 

respektive fält. Om värdet på ett fält är det rekommenderade värdet visas en grön 

figur, annars en röd figur.  

x Referers. Visar om Referer-Policy är satt eller inte och visar en text som beskriver 

varför det är viktigt från ett GDPR perspektiv. Om den är satt visas om det satta 

värdet är bra eller dåligt och varför.  

x Thirdparty requests. Alla unika tredjepartsförfrågningar visas i en lista där det 

också visas om de laddades in över HTTPS eller HTTP. 

x  Cookies. Alla förstapartskakor visas i en lista där det också visas om de hade 

flaggorna HttpOnly och/eller Secure, vilken domän de kommer ifrån, namn och 

värde. En likadan lista visar alla tredjepartskakor. För både förstapartskakor och 

tredjepartskakor visas ett helhetsbetyg. Det finns också en text som beskriver varför 

kakor är relevanta för GDPR. 
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x HTTP felkoder visas samt vilken webbadress som genererade felkoden. Dessa 

felkoder kan vara t.ex. 404 error. 

4.5  Tillägg 

Under implementation har vi gjort ändringar och tillägg till originaldesignen när vi har känt 

att det funnits behov för det. Några av de större tilläggen/ändringarna finns beskrivna nedan. 

 

Vi la till statistik över hur många sidor som analyserades och vilka olika statuskoder som 

varje sida gav. Detta la vi till för att kunna få fram data över hur lång tid en körning tar i 

förhållande till antal sidor. Dessutom kan statuskoderna vara intressant för användare genom 

att hitta ”döda” länkar automatiskt, t.ex. om en länk leder till en sida som inte finns listas den 

länken som en 404 status på resultatsidan. Eftersom Indexer Spider redan hade all data som 

krävdes för att få fram den här statistiken behövdes ingen extra spindel så det påverkar inte 

programmets prestanda nämnvärt. 

 

Helhetsbetyg finns inte längre med på resultatsidan. Vi insåg att det skulle bli svårt att ge ett 

bra helhetsbetyg dels för att vissa delresultat är svåra att kvantifiera, t.ex. om en 

tredjepartsförfrågan är bra eller dålig, och dels för att det skulle bli svårt att vikta de olika 

delresultaten så att helhetsbetyget gav en bra reflektion av sidans övergripande kvalité. Vi 

kände därför att det var bättre att bedöma de olika områdena individuellt och låta användaren 

själv avgöra sidans helhetsbetyg. 

 

Login Spider och Register Spider är borttagna eftersom funktionaliteten de erbjöd finns i 

Form Spider och det finns ingen anledning att ha flera spindlar som gör samma sak. Login 

Spider och Register Spider var krångliga att använda eftersom de krävde mycket kunskap om 

systemet vilket Form Spider inte gör. 

 

4.6 Testmiljö 

Vid projektets start fick vi en testmiljö av Askås att testa/utveckla vår spindel emot. 

Testmiljön är en prototyp av en webbshop, se Figur 4.6, med all den funktionalitet som en 

modern webbshop har. Testmiljön ligger på Askås intranät och är effektivt en sandlåda som 

inte kan påverka något utanför intranätet och inte heller någon av Askås andra testmiljöer då 
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de kräver HTTP-autentisering för att komma åt. Vi fick även tillgång till en webbadmin sida, 

se Figur 4.6, för testmiljön där vi kunde se statistik och annan detaljerad information för 

webbshopen. Detta tillät oss att oförsiktigt testa våra spindlar och enkelt se om spindlarna 

gjorde det vi trodde, t.ex. registrera kunder, logga in och lägga saker i kundvagnen. I 

webbadmin kunde vi också se vilka sidor i webbshopen som spindlarna besökte genom att se 

statistik över besökta sidor. Detta gav oss en inblick i vad som faktiskt hände under 

programmets körning utöver det vi kunde se i terminalen. Utan testmiljön hade det varit svårt 

att avgöra om spindlarna gjorde vad som var tänkt. Det hade också varit olämpligt att testa 

vissa spindlar mot en riktig sida då de stundvis hade en del buggar som kunde ställa till med 

problem för sidan.  

 

Vi har även emellanåt (när programmet varit stabilt) testat mot ”riktiga” sidor, t.ex. Komplett 

och Inet, för att få något att jämföra våra resultat från testmiljön med. 

 

 

Figur 4.6. En bild på webbshopen i testmiljön. Specifikt visas startsidan i webbshopen. 
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Figur 4.7. En bild på webbadmin i testmiljön. Specifikt visas den del av webbadmin som 

visar statistik över klick per artikel. 

4.7 Sammanfattning 

Programmets tre olika lägen att köra programmet i representeras av tre olika Runners. Varje 

runner ser till att rätt spindlar initieras för respektive läge. Användargränssnittet är ett 

webbgränssnitt som består av tre vyer; startsida, statussida och resultatsida. Ett antal tillägg 

och ändringar från originaldesignen har gjorts; vi har tagit bort LoginSpider och 

RegisterSider, vi har lagt till information om statuskoder på resultatsidan och vi har tagit bort 

helhetsbetyg. Programmet har testats mot en testmiljö under implementationen. 
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5 Resultat 

I detta Avsnitt presenteras testkörningar av verktyget följt av diskussion över resultaten.  

5.1 Testresultat 

Vi har gjort tester för att få fram statistik som vi fann intressant över programmets resultat. 

Resultaten är uppdelade i två sektioner: en för testkörningar i Quickscan-läge och en för 

testkörningar i Fullscan-läge. Vi testade inte Advanced-läget eftersom det är till för att testa 

en sajt på specifika aspekter/parametrar, inte att ge en helhetsbild; det tillför inga extra resultat 

utöver de som ges av en Fullscan.  

 

5.1.1 Resultat – Fullscan-läge 
Vi har testkört programmet mot 14 olika sajter i Fullscan-läget. De sajter som testades var: 

kau.se, github.com, bing.com, askas.se, karlstad.se, feber.se, youtube.com, securityheaders.io, 

webbkoll.dataskydd.net, owasp.org, komplett.se, facebook.com och amazon.com. 

 

Under testkörningen för Fullscan-läget la vi in begränsningar på programmet för att kunna få 

fram ett resultat på rimlig tid. Utan begränsningar skulle det kunna ta flera dagar, om inte 

mer, att analysera vissa sajter. De begränsningar vi la in är: 

 

x Programmet analyserar max 2000 sidor. Om den gränsen överskrids så stoppas 

programmet och går vidare till resultatsidan. 

 

x Om en sida tar mer än 15 sekunder att analysera ignoreras den sidan. Detta för att 

själva analysen tar i regel mindre än en sekund så om en sida har tagit mer än 15 

sekunder är vi säkra på att det är något annat som är fel, t.ex. att sidan inte lyckas 

ladda in och programmet står bara och väntar på det. Utan denna gränsen hade vi 

kunnat fastna i en oändlig loop där programmet står och väntar på att en sida som inte 

svarar ska ladda. 
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x Den del av programmet som indexerar sajten har en timeout på 10 minuter. Om den 

gränsen överskrids så slutar programmet indexera sidor och går vidare till att analysera 

de sidor som hittats. 

 

Med dessa begränsningar är den maximala körtiden ca. 8,5 timmar => 2000 * 15 + 600 = 

30600 sekunder. Det är dock ett worst-case scenario och alla körningar gick betydligt 

snabbare än så. Dessa begränsningar påverkade resultaten i hög grad då de ofta nåddes. 

 

Genomsnittstiden per sida var 5,79 sekunder, se Figur 5.1. 

 

Figur 5.1. Graf över tid per sida (blå linje) och genomsnittstiden (röd linje). 

 

Genomsnittstiden är hög med tanke på att själva analysen bara tar i regel mindre än en sekund 

per sida; det beror på att de sidor som timade ut efter 15 sekunder är med i uträkningen och 

höjer genomsnittstiden rejält. Som syns i Figur 5.1 var komplett.se betydligt långsammare än 

de andra sidorna. Vi tror detta beror på att Komplett begränsade våra spindlar vilket gjorde att 

många spindlar nådde sin timeout-gräns. I Figur 5.2 ser vi att komplett.se hade få sidor 

analyserade3 vilket stödjer antagandet att många spindlar nådde sin timeout gräns och de 

sidorna analyserades aldrig.  

 

Av de sajter som testades var genomsnittet av antal sidor 256 stycken. Den sajt med flest 

sidor hade 671 sidor och den med lägst antal sidor hade 5 sidor, se Figur 5.2. 

                                                 
3 Komplett.se innehåller, baserat på egen uppskattning, betydligt mer än de cirka 160 sidor som analyserades.    
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Figur 5.2. Antal sidor per sajt (blå linje) och genomsnittet (röd linje). 

 

Vi hade förväntat oss att förhållandet mellan tid och antal sidor skulle vara mer linjärt 

eftersom analysen som görs på varje sida går till på exakt samma sätt varje gång och borde ta 

lika lång tid varje gång. Vi tror att förhållandet blev så olinjärt på grund av att många sajter 

begränsar spindlars framfart på olika sätt. Detta gjorde att begränsningen för indexering (10 

min) nåddes vilket gjorde att inte alla sidor analyserades och förhållandet blev snedvridet. 

Antal sidor är således ett mått på hur många sidor programmet analyserade och inte hur 

många sidor som finns på sajten.  

  

Nästan alla sidor hade tredjepartsförfrågningar, förstapartskakor och tredjepartskakor, se 

Figur 5.3. I Figur 5.3 står TPR för antal unika tredjepartsförfrågningar, FPC står för antal 

unika förstapartskakor och TPC står för antal unika tredjepartskakor. 
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Figur 5.3. Diagram över antal unika tredjepartsförfrågningar (blå stapel), unika  

förstapartskakor (röd stapel) och unika tredjepartskakor (orange stapel) för varje sajt som 

testades. 

 

Många av de resultat som ficks fram av testkörningarna i Fullscan-läget finns med i resultaten 

för Quickscan-läget (t.ex. TLS) så vi har valt att inte ta med dem här också. 

  
 

5.1.2 Resultat – Quickscan-läge 
Vi har testkört programmet mot 19 olika sajter och skapat ett diagram, se Figur 5.4, som visar 

hur många sidor som hade testad funktionalitet. Programmet kördes i Quickscan-läget. De 

sidor som testades var: 4sound.se, aftonbladet.se, askas.se, bing.com, existenz.se, 

facebook.com, feber.se, flashback.org, github.com, idg.se, inet.se, karlstad.se, kau.se, 

komplett.se, securityheaders.io, twitch.tv, twitter.com, webbkoll.dataskydd.net och 

youtube.com. 

 

Den genomsnittliga körtiden var 17,5 sekunder, se Figur 5.4. 
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Figur 5.4. Stapeldiagram med körtid per sajt. Varje blå stapel representerar en sida och 

dess körtid. 

 

Två sidor hade inga tredjepartsförfrågningar alls, 13 sidor hade fler än 5, 7 sidor hade fler än 
11 och 4 sidor hade fler än 20, se Figur 5.5. 

 
 

Figur 5.5. Stapeldiagram över antal unika tredjepartsförfrågningar per sajt.  

 

Figur 5.5 säger att github.com inte har några tredjepartsförfrågningar alls men om man kollar 

på Figur 5.3 ser man att github.com där hade över 60 tredjepartsförfrågningar. Detta beror på 

att Quickscan bara analyserar en sida (i det här fallet startsidan) till skillnad från Fullscan som 
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analyserar alla sidor. Detta visar att Quickscan kan ge missvisande resultat i vissa scenarion 

och att Fullscan är ett bättre alternativ i fullständiga analyser. 

 

Det verkar som att ju fler tredjepartskakor en sida har desto sämre är betyget från Thirdparty 

Cookies Spider, se Figur 5.6. Detta är förmodligen för att sidor med väldigt många 

tredjepartskakor har svårt att hålla koll på varje individuell kaka och säkerställa deras 

respektive säkerhet. Med andra ord, det krävs mer ansträngning för att få bra betyg ju mer 

tredjepartskakor sidan har. 

 

Figur 5.6. Linjediagram över antal unika tredjepartskakor per sida i förhållande till sidans 

betyg för tredjepartskakor. Den blå linjen representerar antal tredjepartskakor och den röda 

linjen representerar betyget. 

  

 

5.2 Sammanfattning 

Vi testkörde det färdiga programmet mot ett antal olika hemsidor och sammanställde 

resultaten till olika grafer/diagram som vi diskuterade i det här kapitlet. Vi kom fram till att 

resultaten kan variera kraftigt beroende på vilket läge man kör programmet i, till exempel 

antal tredjepartsförfrågningar för Github enligt Quickscan jämfört med Fullscan. 
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6 Sammanfattning 

Arbetet har utförts på Askås där vi suttit i ett eget kontor med nära kontakt till 

uppdragsgivare. Utvecklingen har gått bra, vi har lärt oss mycket och fått en slutprodukt som 

uppnått målet, men det är vissa saker vi i efterhand hade gjort annorlunda om vi hade gjort om 

hela projektet. Det finns även saker att vidareutveckla.  

6.1 Användningsområde 

Programmet är tänkt att fungera som en första kontroll för hemsidor som är osäkra på om de 

uppfyller kraven för GDPR. Sajtägare/utvecklare kan använda informationen från 

programmet som en bas för vidare analys. Till exempel om en sajtägare testar sin sajt och ser 

att det finns på förhand ikryssade boxar på registreringssidan kan hen gå in och se om de är 

relaterade till saker som nyhetsbrev, godkänna ToS, Skapa konto automatiskt, osv. vilket i 

många fall måste åtgärdas för att följa GDPR. 

 

Programmet kan också fungera som en kontroll för användare som är osäkra på sajter de 

använder. Genom att få information om sajtens säkerhet och inblandade tredjeparter kan de få 

en bild över hur integritetsvänlig sajten är. 

6.2 Arbetsgång 

Allt arbete utfördes på Askås huvudkontor, där vi blev tilldelade ett eget kontor. Detta gav 

stora fördelar då vi alltid var i närheten av vår uppdragsgivare. Vi hade regelbundna 

avstämmningar varje vecka med vår handledare på Askås där vi diskuterade hur långt vi 

kommit, vad vi ska lägga fokus på härnäst och eventuella problem vi stött på. Det hände 

också ofta att handledaren kom med idéer på nya saker att implementera vilket gjorde att 

arbetet aldrig blev stillastående utan fortsatte hela tiden utvecklas. 

 

Att sitta i ett eget kontor hjälpte oss att hålla fokus och minimera distraktioner. Kontoret hade 

en stor whiteboard-tavla där vi ritade upp skisser och skrev upp noteringar om saker som 

skulle göras.  

 

Mycket av arbetet innefattade testkörningar mot testmiljön (Avsnitt 4.6) som vår handledare 

på Askås hade stor kunskap om och kunde bidra oss med adminkonton samt göra diverse 
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ändringar på hemsidan (t.ex. lägga till tredjepartskakor från Facebook). Det var till stor hjälp 

när vi ville testa saker som inte hade gått att analysera på andra sidor, t.ex. att kontrollera ifall 

spindeln har registrerat ett nytt konto eller lagt en ny order.  

 

6.3 Vidareutveckling 

Den naturliga vidareutvecklingen för projektet skulle först och främst vara att lösa de buggar 

som vi aldrig hann lösa, se Avsnitt 6.4. Ytterligare några punkter som vi tror skulle vara en 

bra vidareutveckling för programmet: 

x Utveckla programmet så att det kan hitta mer av de möjliga GDPR-felen som en 

hemsida kan ha.  

x Göra så att programmet kan köras i flera instanser samtidigt, alltså så att flera 

hemsidor kan analyseras samtidigt från samma maskin. Detta är ett krav för att kunna 

publicera programmet på webben. 

x Göra programmet redo för att publiceras på webben och sedan publicera programmet 

på webben. 

x Mycket mer testning för att hitta buggar och fel i både programkoden och 

programmets design.  

x Lägga till andra sätt att få ut resultatet än bara en HTML-vy. Till exempel skulle man 

kunna lägga till ett sätt att få ut resultatet som PDF eller JSON. Detta, speciellt JSON-

format, skulle tillåta andra utvecklare att bygga applikationer ovanpå programmet. 

6.4 Reflektion 

Hela projektet har överlag gått bra, vi uppnådde mer än målet som från början var att hitta 

minst ett fel. Det var många programverktyg och webbteknologier som var helt nytt för oss 

och även GDPR krävde en del tid att sätta sig in i, men med mycket samarbete och 

dokumentationsläsning så kom vi igång ganska snabbt ändå. Arbetet har alltid gått framåt och 

vi har inte suttit fast på något under en längre tid. Att sitta och arbeta på Askås och ständigt ha 

nära kontakt till uppdragsgivaren tror vi är en stor anledning till detta.  

 

GDPR‟s komplexa och subjektiva natur gör det svårt att säga hur många av de möjliga 

GDPR-fel en hemsida kan ha som vårt verktyg kan hitta. Därför är det svårt att få en bild över 
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hur komplett verktyget är och hur mycket det finns kvar att utveckla. Det är också därför vi 

anser att verktyget är mer en grund för vidare analys och inte en fullständig analys i sig.  

 

Det finns en bugg i verktyget som uppkom i slutet av projektet. Vid körning av vissa 

hemsidor så hänger sig spindlarna ibland vilket gör att programmet står still och visar aldrig 

något resultat. Detta kan bero på många anledningar och har varit svårt att debugga, speciellt 

när det upptäcktes så sent in i projektet. Vi har en del teorier; det kan t.ex. vara att hemsidan 

blockerar spindeln från att skicka fler förfrågningar vilket kan ge problem med PhantomJS. 

Det kan också vara något fel i vår Javascriptkod när den körs på vissa specifika webbadresser 

eftersom att vi inte får några felmeddelanden (vilket Javascript inte genererar i vårt fall) och 

programmet krashar inte utan hamnar bara i något läge likt en oändlig loop. Det är heller 

aldrig samma webbaddress som spindlarna hänger sig på.  

 

Vid vissa unika tillfällen så indexerar spindeln växande webbaddresser, som t.ex. 

”https://facebook.com/www.facebook.com/www.komplett.se/...”. Webbaddresserna går 

fortfarande att ansluta sig till men spindeln hamnar i en loop där addresserna bara bygger på 

varandra och den tar sig inte vidare. Detta har vi ingen teori om varför det händer men vi har 

läst om personer som haft liknande problem. Vi har dock inte hittat en lösning mycket på 

grund av att denna bugg också upptäcktes i slutet av projektet. En gissning är att det har något 

med Scrapy och Flask att göra eftersom personer som haft liknande problem också använt 

dessa två verktyg. 

 

Hade vi fått göra projektet en gång till hade vi gjort vissa saker annorlunda. Vi hade lagt mer 

tid och energi på att testa programmet kontinuerligt under utvecklingen för att hitta 

ovannämnda buggar tidigare och således haft mer tid på oss att lösa dem. Dessutom hade vi 

lagt mer energi på att studera Scrapy för att få bättre koll på exakt vad Scrapy kan erbjuda 

eftersom vi insåg vid flera tillfällen att vi hade implementerat någon funktionalitet som redan 

finns inbyggt.  

6.5 Slutord 

Med den nyinförda lagen GDPR pågår ett frenetiskt arbete för att omstrukturera hemsidor till 

att följa GDPR vilket gör det till ett väldigt aktuellt och intressant ämne att arbeta inom. 

Verktyget vi har utvecklat kan hjälpa personer som är ansvariga för hemsidor att få en 
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överblick över problem och användas som grund för vidare analys. Vi nådde projektets mål 

och kommer bära med oss all den kunskap vi fått till framtida projekt. 
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A Bilaga 

A.1 Projektspecifikation 

 

Introduktion  
  
I maj 2018 träder en ny lag i kraft, GDPR. Den handlar bl.a om hur företag får hantera 

personuppgifter och deras skyldigheter till sina kunder. Lagen innefattar nya hårda regler och 

höga böter så det är någonting som många företag kommer vara tvungna att anpassa sig efter. 

Vår uppdragsgivare Askås4 befinner sig just nu i arbetet med att anpassa sig till den nya lagen 

vilket gör vår uppgift relevant.  

  
Vi visste redan från början att vi helst ville ha ett exjobb som handlade om säkerhet på något 

sätt. Att få bygga en spindel designad för att hitta fel i ett system automatiskt var en bättre idé 

än vi vågade hoppas på. Att den dessutom handlar om GDPR som drabbar nästan alla IT-

företag i Sverige gör uppgiften extra intressant för oss.  

  
  
Projektets mål & detaljer  
  
Arbetsuppgiften är att utveckla en s.k. spindel som automatiskt ska söka igenom ett 

testsystem och hitta fabricerade säkerhetsbrister. Spindeln kommer troligen att utvecklas i 

programspråket Python. Testsystemet består av en e-handelsbutik där möjlighet finns att 

registrera sig, skapa ordrar m.m; i princip allt en e-handelsbutik består av. I detta system 

kommer sedan vår handledare på Askås, Bjarne Gårdebratt, att placera ut olika typer av 

säkerhetsbrister. Alla säkerhetsbrister kommer inte vara direkt kopplade till just GDPR, men 

projektets huvudfokus kommer att vara GDPR.  

  
För att få ett bra scope på projektet om vilka mål vi skall ha så har vi bestämt att huvudmålet 

är att spindeln skall fungera, automatiskt kunna söka igenom systemet och hitta minst ett av 

de fabricerade felen.   

  
Utöver huvudmålet har vi satt upp extra mål som vi kan jobba på om vi når huvudmålet innan 

projektets slut.   

                                                 
4 www.askas.se  
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Dessa extra mål är:  

1. Hitta fler av de planterade säkerhetsbristerna.  
2. Porta spindeln, i.e. skriva om den i ett annat programspråk.  

 
Arbetets gång  
  
Projektets start är den 1 februari 2018. Vi kommer vara på plats på Askås kontor i Säffle 3-4 

dagar i veckan.   

  

Figur 1. Tidsplanering veckovis relativt till projektets start. 
 
 

Delmoment:  

1. Bekanta oss med GDPR och systemet vi ska jobba med.  
2. Identifiera delar av systemet som är intressanta för spindeln att fokusera på.  
3. Designa spindeln.  
4. Implementera spindeln.  
5. Eventuella extra mål.  

  
Dessa delmoment är bara en översikt över projektets ungefärliga gång. Vi kommer 

förmodligen att utföra fler moment som t.ex. intervju med Askås GDPR expert. Nedan är en 

veckovis tidsplanering för projektet.  
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Under den första veckan kommer vi lägga mest fokus på att undersöka systemet vi ska arbeta 

med. Det är viktigt att vi förstår oss på hur systemet är uppbyggd och fungerar för att kunna få 

så bra resultat som möjligt. Det är också viktigt att analysera och kunna definiera vad som är 

ett fel i systemet. Eftersom att projektets huvudfokus kommer vara fel relaterade till GDPR så 

måste vi ha bra koll på GDPR och vad den omfattas av.  

  
Nästa steg kommer vara att designa spindeln. Ingen utav oss har några tidigare erfarenheter 

inom detta område så för att underlätta implementationen och spara tid så är det viktigt att ha 

en bra idé om hur vi skall gå tillväga innan vi börjar koda. Det är svårt att i dagsläget 

uppskatta tidsåtgången för design och implementation, men vi är säkra på att det är på dessa 

punkter som mest arbetstid kommer att läggas. Vid designen kommer vi att lägga mycket 

fokus på diskussioner och med hjälp av t.ex. whiteboard få fram en design som vi kan utgå 

ifrån när vi skriver koden. Koden kommer förmodligen att skrivas i Python så 

implementeringen kommer bestå av att skriva Python kod och testa den.  

  
Slutligen, om vi hinner klart med huvudmålet innan projektets slut, kommer vi att jobba på de 

extra mål som vi har satt upp.  

 


