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Sammanfattning 
Nya tekniker växer i rasande fart, men vilka är bäst för ens projekt? Hur lagrar man 

data på ett säkert sätt som följer den nya europeiska GDPR lagen? Hur planerar, ut-

vecklar och genomför man ett projekt? Dessa är några få frågeställningar som under-

sökningen i denna rapport tar tittar närmare på.  

Rapporten grundar sig på en affärsidé och vision för ett företag som erbjuder avance-

rade produkter skapade med moderna webbteknologier. Det första steget för företa-

gets utveckling är att skapa en prototyp av den första produkten, en webbplattform. 

Prototypen kommer att utvecklas efter en projektplan med handledningsmöten och 

användning av professionella verktyg som Gantt, WBS och Trello. 

Först och främst studeras teorin bakom om olika ramverk och tekniker men även en 

undersökning om GDPR och datasäkerhet. Designfasen kommer sedan vara det första 

momentet för projektets utformning där bland annat wireframes, sitemap och ER-

diagram har skapats och dokumenterats. Valet av ramverk, främst Vue, Express och 

MongoDB samt datasäkerhetsstandarna JWT och Oauth kommer att förklaras och 

användas i prototypen som grund för projektets tekniska skapande.  

Slutligen presenteras resultatet av den färdiga prototypen tillsammans med en dis-

kussion över problem som uppstod under projektets gång, förbättringar som behöver 

göras och vilka framtidsplaner som finns för den fullständiga webbplattformen. 

Nyckelord: GDPR, Vue, Node, Express, MongoDB, JWT, Oauth, Datasäkerhet, Projekt-

utveckling, Gantt, ER, WBS, Trello, Wireframe, Sitemap 
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Abstract 
New technologies arise everyday, but which ones are the best for your project? How 

do you store data in a safe manner that complies with the new European GDPR law? 

How do you plan, develop and complete a project? These are but a few formulations 

of questions that the study in this report will cover.  

The report is based around a business idea and vision for a company that offers ad-

vanced products built with modern technologies. The first step for the development 

of this company is to create a prototyp of its first product, a web platform. The proto-

typ will be formed after a projectplan with meetings with a supervisor and with the 

use of professional tools like Gantt, WBS and Trello. 

First and foremost a study will be done behind the theory of different frameworks 

and technologies but also a reasearch about GDPR and data security. The design 

phase will be the first part in shaping the projekt where wireframes, sitemap and ER-

diagram have been created and documented. The choice of frameworks, mainly Vue, 

Express and MongoDB and the data security standards JWT and Oauth will be ex-

plained and used in the prototype as a base for the technical aspects of the project. 

Lastly the results och the finished prototype will be presented together with a discus-

sion regarding problems that arose during the project, improvments that needs to be 

done and what the future holds for the complete web platform. 

Keywords: GDPR, Vue, Node, Express, MongoDB, JWT, Oauth, Data security, Project 

development, Gantt, ER, WBS, Trello, Wireframe, Sitemap 
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1 Inledning 
Data lagras överallt, men oftast på ett väldigt osäkert eller inkräktande vis. Äldre tek-

niker används, lösenord lagras i klartext, osäkra protokoll används. Exempelvis så har 

167 miljoner konton blivit stulna från det stora och välkända Linked In (1) som bara är 

en av många företag som har blivit kapade på grund av otillräckliga säkerhetsåtgär-

der. Företag säljer och/eller använder data utan användarens tillåtelse, exempelvis 

det nyliga Cambridge Analytica fallet där dem använde data tillhörande miljontals 

facebook-användare utan deras vetskap (2).  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Många applikationer, plattformar och hemsidor som vi använder dagligen använder 

tekniker som inte hänger med i dagens utveckling. Vi lagrar mer data idag än vad vi 

någonsin gjort förr och dessutom mer komplex data. Detta kräver bättre ramverk, 

databaser och tekniker som kan hantera denna mängd data. 

Förutom detta så sker en globalisering i världen, individers kontaktnät växer över 

landsgränser där internet är en stor del av många liv, även i den äldre generationen. 

Detta har även lett till att internetanvändare samlar på sig väldigt mycket information.  

Addswift är ett system som kan hjälpa en användare att bygga en översiktlig profil 

över konton, social media, data och personliga siter eller bloggar på ett säkert sätt. På 

detta vis så kan användaren skicka en länk till sina kontakter för att direkt samman-

binda kontakt över alla plattformar. 

Företaget Addswift kommer att erbjuda 3 olika produkter, en webbplattform, en mo-

bilapplikation och på senare tid en API-tjänst. Men för att se till så att historiens miss-

tag inte upprepas så kommer stort fokus ligga på datasäkerhet, laglighet och använd-

ning av moderna tekniker. 

Mer infromation om produkterna och för en mer översiklig bild av företaget så re-

kommenderas att Affärsplanen, bilaga A, genomskådas. 

1.2 Övergripande syfte 
Projektets röda tråd kommer att vara skapandet av en enklare prototyp av webbplatt-

formen Addswift, vilket är det första steget för att förverkliga idén om ett sammanslu-

tet och simpelt internet . 

Prototypen skapas för att göra företaget mer intressant för eventuella investerare i 

framtiden. När man kan presentera någonting som är mer konkret och som kan visua-

lisera visionen för företaget så blir både produkten och företaget genast mycket mer 

intressant. Med detta projekt så ska ett ”Proof of Concept” försöka tas fram vilket ger 

bevis för att de tekniker som används fungerar, ger skalbarhet, är säkra och stabila. 
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Projektet strävar efter utveckling av praktiska färdigheter inom design och regelverk 

för en komplett webbplattform som ska fungera på alla enheter, för alla typer av 

människor och användbarhet i alla olika miljöer. Med andra ord en bra förståelse i hur 

tekniska verktyg, databaser, ramverk, programmeringsspråk, utvecklingsmiljöer och 

metoder används och fungerar i projektutveckling. 

1.3 Avgränsningar 
Företaget Addswift är ett fiktivt företag och studier har endast genfomförts i ett ve-

tenskapligt syfte där företaget eventuellt i framtiden utvecklas till ett verkligt företag 

med kommersiellt syfte. 

Affärsplanen är del av en tidigare kurs, Affärsplaner och kommersialisering och har 

presenteras i ett tidigare tillfälle.  

1.4 Mål 
Projektets huvudsakliga mål kommer att vara att uppfylla de produktkrav och projekt-

krav som specifieras i projektplanen, bilaga B. 

Utöver projektplanen så är ett ytterligare mål också ta reda på hur en säker, laglig och 

modern applikation skapas. För att uppfylla detta mål så behöver undersökningen 

besvara följande frågeställningar: 

Vilka tekniker kan användas för en säker autentisering av en användare? 

Hur lagras användardata på ett säkert vis? 

 

Vad innebär lagen GDPR och hur följer man den? 

Vilka ramverk är bäst anpassade för webbapplikationen Addswift? 

Hur implementeras dessa ramverk? 

1.5 Översikt 
Rapporten börjar med teori (kapitel 2) där avsnitten kommer att handla om bland 

annat säkerhet, ramverk, lagar och skalbarhet. 

Metodik som användes för att utföra projektet allt ifrån affärsplan, projektplan till 

hjälpmedel och utvecklingsmiljö finns under Metod (kapitel 3). 

En genomgång över hur plattformen designades och utformades finns under kapitlet 

Utformning (kapitel 4). 

Tekniskt fokus i denna studie kommer att ligga på Express (Node), MongoDB och Vue, 

dessa avsnitt finns under kapitlet Skapande (kapitel 5). 

Slutligen innehåller rapporten resultat av projektarbetet (kapitel 6) och en Diskussion 

(kapitel 7) över problem som uppstod och framtidsplaner för företaget. 

1.6 Författarens bidrag 
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Magnus Johansson, nordenchef för Sizmek har varit tillgänglig för handledning och 

stöd under projektets gång utan ett aktivt deltagande. 

Författaren, Christopher Gauffin har designat och utvecklat prototypen, skapad alla 

tillhörande bilagor, skrivit projektplan och affärsplan och gjort studier på egen hand. 

Öppen källkod som ramverk, mallar, plugins har använts vilket författaren inte har 

utvecklat. 

1.6.1 Egenutvecklad programkod  

Den källkod som författaren har utvecklat finns tillgängligt som bilaga C. I rapporten 

så kommer hänvisning att göras för flera filer i projektet därför rekommenderas att en 

kodredigerare finns tillgänglig för granskning. Hänvisning görs genom sökväg till filen 

där det börjar från roten av projektet ex. /projektrot/fil 

All filer i hela applikationen är kommenterade, vissa filer mer än andra som är vikti-

gare som exempelvis server skriptet /server/index.js. Kommentarerna är på engelska 

så att personer som inte pratar svenska ska förstå innehållet. 

2 Teori  

2.1 Teknikstudier 
För att börja utveckla webbplattformen Addswift så behövde först en ingående studie 

göras om de olika ramverken, databaserna och språken för att ta reda på vilka tekni-

ker som är mest relevanta och lämpliga för projektet. 

2.2 Fullstack 
Först så behöver man förstå sig på vad fullstack (3) utveckling innebär. En fullstack 

utvecklare kan arbeta både med den grafiska presentationen av en applikation på 

frontend sidan och kan dessutom arbeta på backend sidan med bland annat datalag-

ret och autentisering av användare. (4) När man förstår båda de båda sidorna av ap-

plikationen så är det lättare att förstå hur dem kommunicerar och sammarbetar för 

att få en mer översiktlig bild och förståelse över vilken fil en viss logik hör hemma.  

Det finns väldigt många olika metoder för att skapa en fullstack applikation med ett 

väldigt stort utbud av ramverk, bibliotek och verktyg för att installera, struktuera, 

kompilera och utveckla applikationen som används för olika syften beroende på pro-

jektets ändamål.  

2.3 Ramverk  

2.3.1 SSR 

Det finns även ramverk som erbjuder SSR (Server Side Rendering) (5), där hela sidan 

som anropas laddas in direkt istället från servern istället för att klienten hämtar en fil i 

taget efter det initiala anropet.  
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2.3.2 MVC 

Oftast i mer väletablerade projekt så används ett MVC (Model View Controller) (6) 

ramverk, där man använder sig av modeller som central komponent som är obero-

ende av gränsnittet, vyer för att representera information och kontroller för inmat-

ning av data som konverteras till kommandon för vyer och modeller. 

2.3.3 SPA 

Några exempel på MVC ramverk är Angular (7) och React (8) som fungerar bättre för 

större projekt och har ett stort utvecklarstöd och användarbas. Vue (9) är en enklare 

och mer lättviktig variant som strävar efter att inkludera de bästa delarna av både 

Angular och React.  

Applikationer som skapas med dessa ramverk kallas SPA (Single Page Applications) 

(10) där man endast laddar applikationen en gång i webbläsaren och renderar övriga 

sidor dynamiskt med AJAX (11) teknologi. 

2.4 Databaser 
För att ta reda på vilken databas som passar bäst för ens applikations ändamål så är 

det viktigt att förstå skillnaden mellan en NoSQL och en relationell databas. 

2.4.1 Traditionella databaser 

Traditionella databaser som Oracle, MySQL och SQL server är stora väletablerade 

databaser som grundar sig på relationella tabeller med en bestämd struktur. Men 

utvecklingen av Web 2.0 (12) och mängden data som vi använder idag har i hastig 

grad ändrat de krav för skalbarhet och kvantitet som ställs vilket har visat svagheter i 

dem traditionella databaserna. 

2.4.2 NoSQL 

NoSQL som står för ”Not Only SQL” för att förtydliga att SQL kan fortfarande stöds är 

en typ av databas som grundar sig på en icke-relationell datalagring. Dem fungerar 

som ett komplement till de traditionella databaserna och har därför blivit mer vanligt 

i moderna applikationer. (13) 

Bland annat så erbjuder en NoSQL databas till skillnad från en relationell databas där 

man måste definiera schemat först innan det går att lägga till någon data, möjlighet 

att lagra data direkt vilket gör det enklare att uppdatera data när krav ändras. 

En relationell databas lagrar data som redan är bestämd gentemot en NoSQL databas 

som är designad för att lagra ostruktuerad data som poster i social media, video eller 

email. 

Det är enklare och billigare att skala upp en NoSQL databas då det finns många tjäns-

ter som erbjuder då man kan använda sig av tjänster som erbjuder skalbara lösningar 

där man betalar för den kapacitet som krävs. I en relationell databas behöver man en 

komplett server för att publicera applikationen. (14) 
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2.5 Build system 
Ett build system/task runner inom webbutveckling är vanligtvis en uppsättning av 

verktyg/kommandon som kan användas för att förenkla utveckling, effektivisera kom-

pilering och för att optimera, testa och validera en applikation.  

2.5.1 Webpack 

Med  den ökande komplexiteten av olika typer av applikationer som använder 

ES5/ES6 (15) syntax, vilket är JavaScript med utökad funktionalitet som klasser och 

lambda (pilfunktioner) samt det stora utbudet av moduler och optimerings verktyg 

(16) så har det blivit allt vanligare att systemet Webpack används. 

När Webpack sammanpackar en applikation så bygger den en graf i bakgrunden som 

kartlägger varje modul som behövs och skapar ett paket, en fil som kallas bundle. 

Detta görs genom att först definiera en entry fil (startpunkt), där grafen börjar och 

även en output (destination) fil för bundle paketet. Istället för tasks så kedjar man 

loaders för att processera och kompilera koden. Det finns även plugins som hot-

module-reloading, vilket är en typ av kompilering där den nya koden injeceras direkt i 

webbläsaren så att ändringar sker utan att behöva ladda om applikationen. (17) 

2.6 Kryptering 
I kryptografin så använder man någonting som kallas salt för att göra kryptering mer 

säker. En salt är en splumpartad sträng som används som ytterligare input till en 

funktion som hashar datan, exempelvis en funktion som krypterar lösenord från klar-

text till eller lång sträng av karakärer genom en algorithm. Salt blandas in för att öka 

komplexiteten och för att skydda mot en sk. dictionary attack eller rainbow table at-

tack, vilket kortfattat innebär att databasen testas mot de allra vanligaste lösenorden. 

(18) 

2.7 JWT 
JSON Web Token, förkortat JWT, är en JSON baserad öppen standard för att skapa 

Access Tokens vilket är en hash som används för att få en speciell åtkomst till ett sy-

stem som en nyckel. Exempelvis så kan servern generera en token som är giltig för att 

en användare ska kunna logga in som admin. 

En token är själv behållande, vilket betyder att den kan behålla all den nödvändiga 

informationen av sig självt. Detta gör att man kan skicka en JWT med en payload (en 

mindre mängd data). 

En JWT består av 3 olika delar, en header som innehåller typ och hash algoritm, pay-

load, den information man vill skicka med och en signatur som använder headern och 

payload tillsammans med en hemlig sträng från servern för att generera en hash.  (19) 

När en användare har lyckats autentisera sig så skickas en JWT till klienten (ex. webb-

läsaren) från servern. Denna sparas sen antingen i localStorage eller som en kaka.  
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För att komma åt en skyddad undersida, data eller källa så behöver JWT hashen skick-

as tillsammans med den HTTP förfrågan som görs till servern vilket görs med en Aut-

horization header som använder Bearer schemat (20):  

Authorization: Bearer <token> 

 

Följande diagram visar hur en framgångsrik autentisering sker med JWT: 

 

Figur 1: JWT protocol flow 

2.8 Oauth 
Protokollet Oauth 2.0 är en annan industristandard för att autentisering. Fokus ligger 

på en enkel utveckling på klientsidan men att man samtidigt ska kunna använda pro-

tokollet med olika klienter som webb, mobil och desktop applikationer. (21) 

Protokollet används för att få tillgång till en användares begränsade rättigheter över 

en HTTP tjänst, vilket bland annat Facebook, Twitter och Google+ använder för deras 

API tjänster. Det fungerar så att användaren delegeras från klienten till en autentise-

ringssida för tjänsten (ex. Facebook) där användaren kan acceptera rättigheter för 

tredjepartsapplikationer (ex. Addswift) att använda kontot för tjänsten. Autentise-

ringsservern skickar tillbaks en Access Token vilket kan användas för att hämta data 

från servern som ansvarar för tjänstens tillgångar. (22) 
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Nedanför kan vi se ett diagram för flödet hur en användare autentiserar med Oauth: 

2.9 GDPR 
GDPR eller Dataskyddsreformen är en relativt ny lag som godkändes i april 2016 av 

den Europeiska Unionen (EU) och som inträder 25 maj 2018 vilket har givit företag 2 

års tid att förbereda sig till att rätta sig efter lagen. (23) 

Lagen kommer att modernisera och ersätta en tidigare lag vilket kallas Data Pro-

tection Directive eller Dataskyddsdirektivet som uppfylldes av den svenska Person-

uppgiftslagen. 

GDPR kommer att främst beröra generell behandling av personuppgifter. Det finns 

också ett förslag om en ny förordning för integritet när det kommer till hur tele- och 

internetoperatörer får använda data i den elektroniska kommunikationen.  (24) 

Lagen kommer framförallt göra det svårare för företag att använda sig av oklara och 

förvirrande små finstilta texter för att lura användaren att samtycka med deras an-

vändarvillkor för tillgång till känslig data.  

Den strävar också efter att användaren ska ha full kontroll över sin data och ska när 

som helst kunna radera datan helt och håller från den tjänst där datan har sparats. 

(23) 

Regulationen appliceras inte endast för organisationer som är baserade i EU utan 

också för dem som är baserade utanför EU men som samlar och hanterar personlig 

data av individer som lever inom EU.  

Figur 2: Oauth protocol flow 
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Personlig data anses enligt den Europeiska Kommisionen vara all typ av data som man 

kan relatera till en individ, vare sig det är relaterat till hans eller hennes privata, pro-

fessionella eller offentliga liv. (25) 

2.10 SEO 
Sökoptimering eller Search Engine Optimisation förkortat SEO eller är en slags mark-

nadsstrategi för att växa användarsiffror och uppmärksamhet i resultaten för en sök-

motor i en miljö som inte är betald. (26) 

3 Metod 

3.1 Affärsplan 
Affärsplanen grundar sig istället på hur företaget Addswift är uppbyggt, visionen och 

de större målen företaget har,  hur det finansieras, vilken marknadsstrategi  som 

kommer användas, handlingsplanen för hur de övriga produkterna kommer att lanse-

ras. Den har varit till stor hjälp för att grunda nya idéer och för att skapa ett relevant 

innehåll.  

3.2 Projektplan 
Projektplanen anger planering för prototypen av webbplattformen och fokuserar 

endast på den självständiga studien och inte företaget i sin helhet. Projektplanen fun-

gerade som ett riktmärke för de studier som behövde göras, tidsplaneringen som 

behövde följas och vilka produkt och projektkrav som behövde uppfyllas.  

3.3 Hjälpmedel 
För att leta upp information om teori, fakta och information relaterat till arbetet så 

har sökmotorerna Google och DuckDuckGo använts för att finna relaterade länkar till 

hemsidor, artiklar och forum. 

Som understöd till utvecklingen av applikationen så har främst YouTube (27) och 

Stackoverflow (28) använts för kunskap om ramverk och programmeringsexempel för 

de mer komplexa delmomenten som exempelvis autentisering med JWT.  

Den första utmaningen i projektet var att bryta ner det i mindre delmoment och akti-

viteter för att få en bättre bild över vad de olika delarna bestod av. Projektet delades 

upp i tre större kategorier, planering, produktion och avslutning. Detta illustrerades i 

ett WBS (Work Breakdown Structure) schema som skissades i verktyget Draw.io (29), 

bilaga D. 

3.4 Gantt 
För att se till att projektet alltid utvecklades och så att alla delmoment gjordes i tid så 

användes ett Gantt schema, Bilaga E. Detta gjordes genom verktyget TeamGantt (30), 

där man enkelt kan flytta runt och ändra start och slutdatum för de olika aktiviteter-

na.  
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För att veta vilka aktiviteter som behövde planeras i Gantt schemat så var WBS sche-

mat till stor hjälp. Gantt schemat följdes hela tiden under projektets gång för att 

hinna med deadlines och för att få en överblick över vad som har avklarats och vad 

som finns framför. 

3.5 Trello 
Verktyget Trello (31) användes dagligen för att progressivt föra projektet framåt. 

Trello är perfekt för att få en överblick över var projektet står, vilka problem som be-

höver lösas och de områden som det berör. Detta gör man genom kort som anger en 

uppgift vilket flyttas runt beroende på uppgiftens status. Varje aktivitet i Ganttsche-

mat fick var sitt kort i Trello. 

För att gruppera kort så kan man använda sig av tabeller, i detta projekt användes 4 

olika tabeller. Todo, alla de uppgifter som behöver att göras, exempelvis publicering 

av prototypen, wireframes för design eller ett teoretiskt moment. Ongoing, de uppgif-

ter som har påbörjats. Reporting, alla de delar som är färdiga men behöver rapporte-

ras. Done, uppgifter som är helt avklarade. 

I Trello kan man även skriva bullet points (listpunkter), viket var till hjälp för att min-

nas alla olika delmoment, beslut som togs, problem som uppstod och implementat-

ioner. För att göra det lättare att gruppera korten så applicerades etiketter som de 

var relaterade till, projektplan, projektrapport, utformning och prototyp. 

3.6 Projektmetodik 
En agil projektmetodik kombinerat med en mer traditionell metodik har använts för 

att genomföra projektet. (32) Projektet följer ett vattenfalls liknande flöde där ett 

Gantt schema specifierar under vilka tidperioder som ett moment bör utföras. Denna 

tidsplan har däremot ändrats under tidens gång då vissa aktiviteter och moment tog 

längre eller kortare tid än planerat. Beslut har tagits i att fortsätta utvecklingen när ett 

moment kanske inte var fullständigt och utveckling av ett moment som var mer vik-

tigt.  

3.7 Handledningsmöten 
Tre stycken handledningsmöten har gjorts för att stämma av med handledare Mag-

nus, för att få aktiv konstruktiv feedback under projektets gång och se till så att del-

moment görs enligt tidsplan och att de viktigaste delarna i projektet finns med. Mag-

nus tog ansvaret för rollen som projektägare och gav därmed godkännande för den 

slutliga produkten. 

3.8 Utvecklingsmiljö 

3.8.1 Operativssystem 

Hela projektet utvecklades med operativsystemen Windows 7 och 10 samt Linux dis-

tributionerna Kali och Arch. För att få applikationen att fungera på de olika systemen 

så behövde först NodeJS (33) och MongoDB (34) installeras, antingen genom terminal 
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eller genom grafisk installation. Eftersom webbservern är integrerad i Express som 

körs på NodeJS så behövdes ingen extern webbserver som exempelvis Apache (35) 

eller Nginx (36).  

3.8.2 Editor 

VSCode (Visual Studio Code) var den editor (kodredigerare) som användes för all kod-

utveckling. Bland annat så var det möjligt att köra integrerade terminaler direkt i edi-

torn, installera diverse plugin (utökad funktionalitet) för syntax (kodregler), snippets 

(kodblock) och autocompletion (kodtips). Exempelvis användes VSCodeVim för en 

emulerad Vim (37) navigering och redigering, Vetur för Vue syntax eller Azure Cosmos 

DB för direkt anslutning mot MongoDB.  

3.8.3 Versionshantering 

Med hjälp av Git och Github så kunde kod och filer lätt verisionshanteras och överfö-

ras mellan de olika enheterna. Med Git så gav det också möjlighet att backa tillbaks till 

tidigare versioner av projektet vilket gjorde det enkelt att testa olika kodstrukturer, 

radera filer eller flytta om i mappstrukturen. 

Vid ny commit (uppdatering) så användes följande kommandon: 

$ git add . 
$ git commit –m ”förklaring av uppdatering” 
$ git push 
 

Publicering till Heroku istället för Github 

$ git push heroku master 

3.8.4 Paketering 

NPM (Node Package Manager) och det mer utvecklade alternativet Yarn användes för 

att installera alla paket som projektet krävde både för utveckling och produktion. Yarn 

använder cachade paket (paket som lagras lokalt på datorn) vilket snabbade upp pro-

cessen vid nya installationer. 

Ny installation gjordes genom: 

$ yarn install 
 

Där nya paket installerades och togs bort med: 

$ yarn add paketnamn 
$  yarn remove paketnamn 

4 Utformning 
Det första momentet för att skapa prototypen var utformningsfasen. I denna fas så 

designas hela applikationens layout, utseende och struktur. 
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4.1 Logga 
Det finns två olika loggor som har skapats, en större standard logga och en annan 

logga som ikon för exempelvis favicons, profilbild eller appikoner. Båda loggorna har 

skapats i verktyget Adobe Photoshop CC (38). 

Den större loggan skapades genom att först ladda ner en font från Dafont (39). Med 

bokstavavstånd och markeringsverktyg så kunde bokstäverna föras samman. Effekter 

som gradient, avfastning, över-

toningsövertäckning och 

skugga las sen till för att få färg 

och kontur över texten. 

 

Den mindre loggan gjordes på liknande vis fast istället 

en font som grund så användes en användar ikon som 

illustrerar nätverk mellan användare. Genom form-

verktyget så kunde och markeringsverktyg så kunde 

ikonen formas om till ett kretskortliknande utséende. 

Sist applicerades ett extra lager med en bild som 

maskerades och med en lagereffekt. 

4.2 Sitemap 
En sitemap skapades som första del av designfasen, bilaga F, för att ta reda på vilka 

undersidor applikationen skulle ha få en idé över hur navigeringen till dem skulle ske. 

Den är uppdelad i privata undersidor och publika undersidor, där en inloggad använ-

dare har tillgång till fler undersidor som exempelvis inställningar.  

4.3 Wireframes 
Wireframes, enkla skisser på hur applikationens layout skulle se ut skapades när det 

var tydligare vilka undersidor som behövdes vilket skapades med Photoshop. Dessa 

photoshop filer är exporterade som bilder under bilaga G. 

4.4 ER-diagram 
För att designa databasen så gjordes ett ER-diagram (Entity Relationship). Det skapa-

des två olika diagram, en för projektet alltså prototypen och en annan för vad webb-

plattformens kompletta databas skulle kunna se ut. Dessa befinner sig under bilaga H 

med namnen Addswift Prototyp ER och Addswift ER. 

ER-diagrammet skapades med verktyget Lucidchart (40). Diagrammet innehåller de 

mest relevanta värdena för nuläget och i framtiden är tanken att det ska kunna ut-

vecklas för mer innehåll. 

Diagrammet består av entiteter med egenskaper som har relationella sammandband. 

Varje entitet representerar ett schema i databasen ex. Users, där dess egenskaper är 

Figur 3: Stor logga 

Figur 4: Mindre logga 



Addswift 

Christopher Gauffin 2018-06-13 

12 

ett objekt med regler, ex. Username som måste vara av typen String. Relationerna 

mellan entiteterna representeras av linjer där Information Engineering Style notation-

en används för att visa kardinalitet. (41) 

4.5 Flödesscheman 
Ett flödesschema skapades för att förtydliga hur en användare autentiseras för både 

social media och vanlig inloggning, bilaga I. 

Vid normal inloggning så behöver endast kontroll för om användaren existerar och om 

lösenordet var rätt i utbyte av en JWT.  

Vid social inloggning så behöver först rättigheter att godkännas vilket genererar en 

kod som kan bytas ut mot en API-nyckel som kan användas för att hämta informat-

ionen och sedan logga in eller skapa en användare. Så här ser Facebooks autentisering 

ut, den kan skilja sig när det kommer till andra API-lösningar. 

4.6 Favicon 
En favicon skapades med hjälp av verktyget favicon-generator (42) där den mindre 

loggan användes som input för att generera en favicon.ico fil innehållande bilder för 

alla olika typer av enheter. 

4.7 Storyboard 
Ett enklare storyboard, bilaga J ger en översiklig bild över vilka verktyg, ramverk och 

miljöer som hela projektet utvecklades med. 

5 Skapande 
Detta kapitel innehåller den fas av projektet som gjordes efter utformningen vilket var 

själva skapandet av prototypen. I kapitlet så förklaras de olika ramverken  som har 

används och vilka åtgärder som har tagits. Presentation av källkod görs genom hän-

visning till filer.  

5.1 Vue 
Vue var det JavaScript baserade frontend ramverket som användes för att skapa ap-

plikationens frontend. Valet gjordes då Vue är enkelt att lära sig och har en väldigt 

simpel syntax, men kan forftfarande leverera lika bra prestanda som sina motstån-

dare React och Angular. 

Det som är bra med Vue är att det är väldigt tydligt hur man skall använda de olika 

språken tillsammans. En typisk Vue komponent består av 3 olika kodblock. En temp-

late där man definerar sin HTML kod precis som vanligt fast med tillgång till kraftfulla 

attribut som v-for vilket kan iterera över ett JS objekt eller andra komponenter som 

kan innehålla sina egna attribut och logik. Ett skript som innehåller all JS kod, där man 

bland annat definerar komponentens  data, komputerade funktioner, watches, meto-

der eller hooks. CSS placeras i en style tagg där man kan välja om koden ska vara sco-



Addswift 

Christopher Gauffin 2018-06-13 

13 

ped, endast applicerad för komponenten och om man vill använda en annan typ av 

syntax ex. stylus, less eller sass. 

En komputerad funktion använder en speciell logik för att returnera ett värde och ifall 

den datan som funktionen använder uppdateras så kommer även det komputerade 

värdet att uppdateras. En watch fungerar på liknande vis fast där körs istället en 

funktion varje gång ett värde ändras. En lifecycle hook är en metod som kan köras vid 

ett specifikt tillfälle när en Vue komponent initieras, monteras eller förstörs, Vue har 

ett bra diagram för detta i deras dokumentation. (43) 

Ett bra exempel på skillnaden mellan computed och watch kan ses i 

/pages/login/index.vue där ”isAuthenticated” mappas upp från Vuex store variabeln 

och synkroniserar ändringarna för den i en computed egenskap. Watch används istäl-

let för att kontrollera varje gång ”isAuthenticated” ändras och om användaren är au-

tentiserad och i så fall vidarebefordra användaren till startsidan. Mounted hooken 

används här för att initialisera ”dictionary” för Vee-validate. 

Vue använder en modul som kallas Vue-router för att genera sk. routes, vilket är sök-

vägar som används för att ladda applikationens olika vyer. Ex. sidan för inställningar 

har en statisk route ”addswift.com/settings” vilket pekar på komponenten 

/pages/settings/index.vue. Det finns även dynamiska routes för vyer som inte har en 

bestämt sökväg som exempelvis en användare, user123, skulle kunna ha sökvägen 

"/users/user123". 

5.2 Vuex 
När flera komponenter och vyer behöver tillgång till samma information så kan det 

vara omständigt och ineffektivt att skicka runt data mellan dem. Vid det här laget kan 

det vara en bra idé att använda sig av en state manager.Dessa har olika namn och 

ändamål beroende på ramverk, men i Vue så används oftast Vuex. 

Vuex fungerar som en centraliserad affär (store) för alla komponenter i applikationen, 

vilket försäkrar att den sparade informationen endast kan muteras ur en och samma 

metod. (44) 

Affären deklareras genom att ange ett state objekt som håller informationen. Mutat-

ions som muterar state och actions som är olika metoder som kan kalla en mutation 

utav användarinput som sedan ger information tillbaks till vyn. 

Prototypen bygger på flera Vuex moduler som befinner sig i mappen /store. I kompo-

nenter så används den globala variabeln $store med funktionerna commit för att ut-

lösa en mutation och dispatch för att utlösa actions. 

5.3 Stylus 
Stylus är en sk. Dynamic Stylesheet Preprocessor vilket är ett sätt att använda sig av 

utökad CSS funktionalitet som sedan kompileras till ren CSS kod. Stylus erbjuder 

många olika lösningar som gör det mycket mer effektivt att skriva CSS. Bland annat 
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variabler, operatorer, funktioner och mixins. Det går också att nestla klasser och idn 

under varandra och det är valfritt att använda karakärer som krävs i vanlig CSS; ”{} : ;”. 

(45) 

5.4 Vuetify 
För att ge liv till applikationen utséendemässigt så användes ramverket Vuetify (46) 

vilket baseras på Vue. Vuetify efterliknar Bootstrap men där skillnaden är att Vuetify 

används i MVC ramverk och där Bootstrap kräver jQuery vilket inte tillhör en MVC 

mijlö. 

Vuetify erbjuder bland annat ett kolumnsystem för att skapa responsiva applikation-

er, färgteman och typografiska klasser, komponenter som kort, bildgalleri, alerts, me-

nyer och knappar som har ett enhetligt tema.  

Dessa komponenter finns direkt tillgängliga i HTML koden precis som vanliga element 

och noteras med ”v-” ex. istället för en vanlig knapp, button, så defineras en Vuetify 

komponent med  v-button. 

5.4.1 Responsivitet 

För att se till så att applikationen går att använda på alla olika enheter så användes så 

gjordes applikationen responsiv med hjälp av Vuetify’s kolumnssytem och media 

queries. Detta är extra tydlig på profilsidan, där layout och menyer byter position och 

storlek för att passa fönsterstorleken. 

Kolumnssytemet baseras på Flexbox (47), där strukturen av layouten ser ut som föl-

jande v-container > v-layout > v-flex. Komponenten v-flex tillåter attribut som ändrar 

storlek beroende på enhet, xs: extra small, sm: small, md: medium, lg: large, xl: extra 

large, och storlek genom 1-12 där 12 fyller hela bredden på sidan. Så exempelvis om 

attributen xs12 och lg6 anges så kommer behållaren att fylla hela bredden på mobil 

men bara halva bredden på desktop. 
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Figur 5: Responsive profile page 

5.5 Nuxt 
För att sluta ihop säcken så användes Nuxt  vilket är ett meta ramverk för att skapa 

komplexa, högpresterande och universala webb applikationer snabbt och smidigt. 

(48) 

5.5.1 Buildsystem 

Vanligtvis så kompileras och utvecklas en Vue applikation med Webpack vilket är ut-

märkt om man vill ha full kontroll över hela projektet. Men det kan också vara väldigt 

tidskrävande att sätta upp en komplett och fungerande konfigurationsfil för Webpack.  

Nuxt grundar sig på Webpack men förenklar just denna konfiguration så att utveckl-

ingen fungerar felfritt direkt vid installation. Nuxt kommer med ett antal terminal-

kommandon som man kan använda. Kommandot ”nuxt” startar upp en server med 

hot-reloading, alltså direkt uppdatering i webbläsaren vid ändring av kod för utveckl-

ing. Kompilering av projektet ”nuxt build” tillsammans med ”nuxt start” bygger och 

startar en produktionsserver. Samt ”nuxt-generate” om man vill generera en statisk 

HTML fil för varje route. Nuxt konfigueras med filen nuxt.config.js medans ett Web-

pack projekt skulle konfigueras med en webpack.config.js fil som alltid befinner sig i 

roten av projektet. 

5.5.2 Funktionalitet 

Förutom att konfigurationen blir betydligt lättare med Nuxt så får man också utökad 

funktionalitet i Vue. Bland annat så får man tillgång till flera användbara funktioner 
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som exempelvis asyncData som hämtar data innan vyn laddas eller validate som 

granskar sökvägens parametrar. Man kan också använda egenskaper som layout vil-

ket ger en grundlayout för vyn som defineras av en .vue fil placerad i layout mappen. 

Eller middleware som definerar om en viss logik ska köras innan vyn visas där logiken 

placeras i en .js fil i middleware mappen vilket användes bland annat för att kontrol-

lera autentisering och admin rättigheter för vyn.  

5.5.3 Routes 

Nuxt erbjuder också fördefinerade routes genom att placera .vue fil eller en mapp 

med index.vue i pages mappen. På så sätt behöver man inte definera sökvägen med 

tillhörande komponent i Vue-router utan detta görs automatiskt. Understreck ”_” 

används för att notera dynamiska routes, exempelvis ”_username” används i applikat-

ionen för att visa användarens profil där användarnamnet skickas med i ”params” 

objektet som finns tillgängligt i Nuxt metoderna i filen /pages/_username.vue. 

5.6 MongoDB 
Databasen som valdes för projektet var MongoDB (49). Anledningen till detta är för 

plattformen kräver en flexibel och dynamisk databas som kan hantera olika data från 

alla de API-uppkopplingar som behöver göras för olika typer av tjänster. Om ett konto 

ska kunna göras för ett ex. ett Facebook konto samt Steam (spel), Soundcloud (musik) 

så behövs en databas som tillåter att olika data lagras utan att det skapar svårigheter, 

därför är en dokumentbaserad NoSQL databas som MongoDB ett bra val till projektet.  

5.6.1 Mongoose 

För att konvertera ER-diagrammet till tabeller som går att använda i applikationen och 

för att ansluta till MongoDB så användes pluginet Mongoose (50). Kontruktionen görs 

genom modeller och scheman. Dessa filer befinner sig i mapparna /server/models 

respektive /server/schemas. 

Scheman innehåller alla egenskaper för tabellen samt datatyp och restriktioner (ex. 

maxlength, required, email, default) med eventuellt felmeddlande ifall egenskapen 

inte valideras.  

En modell är beroende av ett schema. I modellen kan man lägga till övrig logik för 

tabellen som metoder för att hitta ett ID med en specifk titel eller middleware som 

skall köras innan en exekvering görs på schemat. Exempelvis så används middleware 

”save” varje gång User modellen /server/models/User.js sparas för att kryptera lösen-

ord med bcrypt. 

För att struktuera ett schema så är det även möjligt att definera subscheman i 

Mongoose, vilket kan användas som meta-data för en egenskap istället för att lagra 

alla egenskaper i ett och samma schema.  

Värt att notera i ER-diagrammet, bilaga H, är att vissa relationer pekar på _id medans 

andra pekar på entiteten. Detta är för att särskilja scheman som direkt sparar inform-
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ation i subscheman, ex. Account och AccountData, när ett Account raderas försvinner 

även dess AccountData. Till skillnad från de scheman som är beroende av ett annat 

schema och pekar därför på _id, ex. Account, behöver en Vendor för att skapas men 

när Account raderas så behöver fortfarande Vendor (ex. Facebook) finnas kvar.  

5.7 Express API 
Grundpelare för applikationen är Express vilket är ett Node ramverk som erbjuder 

verktyg, middleware och funktioner för att snabbt utveckla en HTTP server eller en 

robust API tjänst på ett väldigt smidigt och simpelt sätt. 

I appliktionen står Express för att starta upp servern både för backend och frontend 

samt kommunikation mellan databasen och API tjänsten som konsumeras av klienten.  

Servern initieras med skriptet /server/index.js, i denna fil så skapas bland annat en 

anslutning till databsen med mongoose, Nuxt importeras för att initiera buildservern 

och API sökvägar hämtas genom katalogstruktur som sedan defineras i express-router 

som ansvarar för diligering vid HTTP förfrågningar. 

När en förfrågning till API tjänsten så kollar routern först om sökvägen är definerad 

ex. /api/profile/follow och vilken HTTP metod som används, GET, POST, PUT eller 

DELETE. Om både sökväg och metod matchar metoden så kontrolleras om någon 

middleware är definerad och kör den först. Sedan körs huvudlogiken för metoden ex. 

data ändras eller hämtas från databasen eller så görs en ytterligare HTTP förfrågan till 

en annan server. Sist så skickas en respons tillbaks till klienten med en HTTP kod och 

alternativt en payload.  

Koderna delas upp i hundratal där 100 och uppåt är en informativ respons. 200 bety-

der OK, förfrågan lyckades. 300 står för att ytterligare steg från klienten behvös för att 

fullborda förfrågan. Ett 400 medellande betyder att förfrågan är ogiltig och genere-

rade fel. 500 betyder att servern är medveten om att den inte kan hantera förfrågan. 

(51) 

En payload skulle exempelvis kunna vara ett JSON objekt för en användare som re-

spons till en förfrågan för användare med ett specifikt ID eller ett felmeddelande. 

För att testa förfrågningar till API tjänsten så användes klienten Advanced REST Client. 

(52) Med detta verktyg kan man direkt testa en sökväg och välja metod, headers och 

payload utan att behöva programmera en egen klient som hanterar varje förfrågan. 

5.8 Sökoptimering 
För att applikationen ska kunna kartläggas av sökmotorer och ge så bra sökresultat 

som möjligt så har vissa fundamentala åtgärder vidtagits. 

5.8.1 Alt-attribut 
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Varje bild i applikationen använder Alt-attribut, detta är alltså en sträng som ger en 

mindre förklaring till bilden. Detta gör att sökmotorn kan på ett smartare sätt förstå 

innehållet av sidan genom att läsa in attributet. 

5.8.2 Vue-meta 

Metadata är data (information) för en större mängd data. I HTML så används 

”<meta>” taggen för att definiera metadata och är inte synligt för användaren men 

kan vara till nytta för maskiner som exempelvis en crawler (53) för en sökmotor. (54) 

Pluginet Vue-meta har använts för att lägga till relevanta meta-taggar över applikat-

ionen. Framförallt så har varje profil /components/profile/index.vue egna meta-taggar 

vilket läggs till genom head() funktionen där data som följer opengraph (55) protokol-

let defineras i ett objekt. På profilsidan används titel, typ, url och bild, här skulle även 

biografi vara relevant om det implementeras på senare tid, vilket skulle resultera i ett 

komplett sökresultat för varje profil i sökmotorn. 

Varje sida använder också en mall för titlen, titleTemplate, som är definerat i konfigu-

rationsfilen vilket gör att strängen ”| Addswift” alltid läggs till efteråt, så länge title-

Template inte defineras som null. Ex inställningar har titlen ”Settings | Addswfit” 

medans profilen överskriver mallen och använder bara användarnamn som titel, ex. 

”user123”. 

5.8.3 Nuxt SSR 
När man använder Nuxt till skillnad från en vanlig Webpack installation så kan man 

också välja att använda sig av SSR istället för SPA vilket gör att varje undersida laddas 

på serversidan, vilket gör att sökmotorer kan indexera dem. Exempelvis en profilsida 

som har sökvägen /users/user123 kan sökmotorn indexera relevant meta information 

för profilen, medans i SPA skulle sökmotorn bara se startsidan. Detta görs genom att 

ändra mode till ”spa” i konfigurationsfilen. 

5.9 Säkerhet 
För att autentisera användare i klienten så användes JWT teknik genom js pluginet 

jsonwebtoken (56). Formulär vid denna registrering och inloggning använder Vee-

validate (57) för validering.  

När en användare loggar in och registrerar sig genom social media så användes istället 

Oauth teknik. Facebook erbjuder ett SDK, Software Development Kit som bland annat 

inkluderar komponenter som delningsknappar, tredjeparts login och framförallt till-

gång till deras Graph API. (58) 

5.9.1 Autentisering 
När en användare registrerar och loggar in sig så används ”/register” respektive 

”/login” sökvägarna under /routes/auth/index.js. När en användare registrerar sig så 

kontrolleras först att det inte finns någon användare med samma användarnamn i 

databasen, sen sparas användaren där lösenordet krypteras genom pluginet bcrypt 
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(59) . Vid inloggning så dekrypteras det lagrade lösenordet för det angivna användar-

namnet med det angivna lösenordet och om det matchar så går det vidare till JWT 

signering. 

 

Figur 6: Addswift registration 

Implementering av JWT görs genom en middleware fil /server/middleware/jwt.js där 

2 express middleware funktioner har definerats, den ena verifyToken kontrollerar att 

en token är giltig genom att bryta ner headern och hitta hashen som verifieras genom 

jwt.verify för att ge rättigheter tillbaks till klienten. Den andra funktionen signToken 

används för att signera en ny token med jwt.sign där den inloggade användarens ID 

skickas som payload som sedan skickas tillbaks till klienten. 

På klient sidan så sparas och hämtas JWT hashen som en kaka genom Vuex modulen 

/store/auth.js där /services/AuthenticationService.js kommunicerar med API tjänsten 

och services/TokenService.js lagrar kakan och konfiguerar headern. 

 

Figur 7: Token cookie 

5.9.2 Facebook SDK 
Facebook erbjuder många olika bibliotek för att implementera Facebook SDK med 

olika typer av språk och ramverk, exempelvis NodeJS, PHP, Angular, React och jQuery. 

I prototypen Addswift så används tredjeparts pluginet fb (60).  

För att använda Facebooks SDK så behöver först en applikation skapas under en in-

strumentpanel som kallas Facebook for Developers. Applikationen får ett App ID och 

App Secret som senare kan användas i utvecklingen för att autentisera med appen. 
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Här anges även en landningssida som Facebook skall dirigera till efter att en autenti-

sering har initierats. (61) 

 

 

Figur 8: Facebook SDK Dashboard 

I filen /server/routes/social/facebook/index.js befinner sig logiken för att både regi-

strera nya användare, skapa konton och generera en Oauth token för tillgång till 

Graph API. Filen innehåller App ID och App Secret från instrumentpanelen samt en 

dirigeringslänk till en vy /pages/social/facebook/index.vue. 

5.9.3 Vee-validate 
Vee-validate är ett Vue plugin som används för att ge direkt feedback till användaren 

när dem fyller i ett formulär. På så vis så undviker man onödiga förfrågningar till 

backend servern och användaren behöver heller inte klicka ”skicka” varje gång för att 

se vad dem har gjort fel. Pluginet har använts för login /pages/login/index.vue och 

registrering /pages/register/index.vue. 

Valideringen defineras med attribut på de fält som ska valideras. ” v-validate” be-

stämmer vilka typer som ska valideras, exempelvis om det krävs en email med max 30 

karaktärer så skulle attributet hålla strängen ”required|email|max:30”. ”:counter” 

visar hur många karaktärer som har använts, ”:error-messages” håller de felmed-

delanden som ska visas och ”data-vv-name” definerar namnet på fältet. 
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Det som är smidigt med Vee-validate är att den genererar felmedellanden automa-

tiskt genom ”v-validate” strängen. Men det går också att definiera egena felme-

dellanden i ett objekt, ”dictionary”, där ”data-vv-name” används för att specifiera 

vilket fält som ska ha speciella regler. 

5.10 Publicering 
Tjänsten Heroku (62) användes för att publicera applikationen så att den är tillgänglig 

via en publik webbhost. Heroku användes då det går väldigt smidigt att publicera en 

Node applikationen med tjänsten CLI (Command Line Interface) som används i termi-

nalen. Det funkar så att man först loggar in med ”heroku login” och sen skapar ett 

github repository genom kommandot ”herok create”. Sen navigerar man till projektet 

och lägger till en github remote genom ”heroku remote –a addswift”. 

Projektet är nu redo att publiceras men först så behöver en sk. Procfile skapas. I 

denna fil så definerar man ett startkommando som ska köras när applikationen är 

uppladdad i det här fallet ”yarn/npm start” vilket pekar på package.json filen som i sin 

tur kör ett node kommando för att starta servern. I package.json så defineras även 

kommandon för utveckling och ”heroku-postbuild” som anger ett kommando för att 

bygga projektet innan servern startas varje gång den laddas upp på Heroku. 

6 Resultat 

6.1 Handledningsmöten 

6.1.1 Första mötet 

 

Det första mötet gick ut på att fastställa delar av visionen och utveckla den innan pro-

jektets start. I mötet så presenterades först 2 olika idéer det ena en simplare applikat-

ion och det andra Addswift. Det diskuterades om vilket av dessa 2 projekt som skulle 

vara mest värdefullt. Slutsatsen var att ett större projekt med en intressantare vision 

skulle ge mer motivation och vara mer akademiskt utvecklande, därför valdes 

Addswift. Det beslutades även om att varje aktivitet under projektet bör rapporteras 

dagligen med listpunkter. 

6.1.2 Andra mötet 

I det andra mötet med Magnus så presenterades designen och utformningen av pro-

totypen. För att göra det mer tydligt vad prototypen innehåller för data och vad 

webbplattformen i sin helhet kommer att innehålla så togs beslut i att skapa 2 vers-

ioner av ER-diagrammet. Fokus riktades på de mest fundamentala delarna av pro-

jektet vilket fanns i åtanke under själva skapandet av prototypen för att hinna med 

alla delmoment. 

6.1.3 Tredje mötet 
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Efter att både prototyp och design var skapad så utformades en struktur för projekt-

rapporten vilket var drivande för diskussion under det tredje mötet. Slutsatsen var att 

istället för att försöka inkludera så många olika ämnen och teoretiska områden som 

möjligt i rapporten så riktiades fokus istället på de viktigaste ämnena som endast be-

rör projektet och visionen. Detta för att undvika en ytligt rapport och istället gå in på 

detalj i mer relevanta områden.  

6.2 Webbplats 
Applikationen är uppladdad och offentiligt tillgänlig. Under bilaga K finns information 

för länk till webbplats och admin inloggning. 

6.3 Profil 
Profilen är uppdelad i Vue komponenter för tydligare struktur /components/profile. 

Här är även de olika undersidorna för profilen, accounts, sites och followers upp delat 

i egna mappar.  

Varje användare får sin egna profil när dem registrerats sig. En användare som regi-

strerat genom socialt media får även sitt första konto skapat automatiskt. Funktion-

alitet för att skapa nya konton och siter har inte implementeras än.  

Vyn för inställningar har ingen effekt på kontot då detta endast illustrerar hur en an-

vändare skulle kunna ställa in sina egna preferenser.  

6.4 GDPR 
För att följa GDPR och se till att användare har full kontroll över sin data och profil så 

har en del åtgärder tagits.  

Först och främst så behöver nya användare gå igenom en dialogruta steg för steg för 

att godkänna både företagets användarvillkor (Terms of Service) och även riktlinjer för 

integritet (Privacy Policy).  

 

Figur 9: Stepper dialog 
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Användare har även en delete knapp under inställningar så att de har möjlighet av 

avsluta sitt konto och ta bort all tillhörande data för kontot. Dessutom kan dem välja 

att ställa in sitt konto som privat vilket gör att endast följare kan se kontot och behö-

ver också tillåtelse för att göra det. Delete och privat knappen har ingen effekt i pro-

totypen. 

 

Figur 10: User settings 

6.5 Underhåll 

6.5.1 Validering 

Validering har gjorts för JavaScript och Vue filer med pluginet ESLint (63) vilket försäk-

rar att koden följer syntax och att den kompileras utan buggar. HTML och CSS har 

validerats med W3 validatorn (64), här finns det vissa fel som kan åtgärdas, men ef-

tersom dem härstammar från plugin och ramverk så har dem ignorerats. 

6.5.2 Testning 

De mest använda webbläsarna enligt W3Counter (65) har blivit testade för att se till 

så att inga oväntade buggar finns i applikationen. De nyare webbläsarna testades 

först som stödjer ECMAScript 5 vilket är Internet Explorer >= 10 Edge, Firefox >= 21, 

Chrome >=, Opera, Safari >= 6 enligt verktyget ”Can I Use?” (66). Övriga webbläsare 

generade en udda layout och tappade funktionalitet. 

6.6 Admin 
En användare som har administrationsrättigheter har även tillgång till en admin vy för 

att bannlysa användare som inte också har Admin rollen. Detta görs genom att först 

generera en lista med alla användare i vyn /pages/admin/users.vue.  Listan delas sen 

upp i computed egenskaper; banned, admins och normal.  
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Figur 11: Admin user management 

API sökvägarna för admin metoder använder en egen skyddad rutt för extra säkerhet 

/api/admin vilket görs genom Express middleware i filen 

/server/routes/admin/index.js. Detta försäkrar om att endast admin användare kan 

använda denna rutt för att göra känsligare förfrågningar som att bannlysa användare. 

6.7 Kontaktsystem 
Inloggade användare kan följa andra användare genom att gå in på deras profilsida 

vilket är tillgängligt via sökvägen ”/(användarnamn)” som också är tillgängligt om man 

är utloggad men med begränsad interaktion med profilen.  

När man följer en användare så läggs den inloggade användaren till i listan av följare 

för profilen. Går man in på ”Followers” fliken så kan man se alla följare för profilen, 

dessa följare hämtas genom att generera en lista av användare IDn för följarna vilket 

sedan populerar följarnas data. I Mongoose kan man välja att endast populera den 

nödvändigaste datan, därför populeras endast id, namn, användarnamn och bild för 

följaren för att effektivisera inladdningen av listan av följare i filen 

/server/profile/index.js. 

6.8 Tidsplanering 
Delmoment och aktiviteter gjordes efter den givna tidsplanen, ganttschemat under 

hela projektets till en översiktlig del. Vissa moment gjordes före andra då dem var 

mer relevanta och effektiviserade utvecklingen. Det hände också att moment tog 

längre eller kortare tid än planerat, då togs beslut i vilket moment som var viktigast 

för att uppfylla projekt och produktkraven. 

6.9 Produktkrav 
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Tiden räckte inte till för att implementera flera sociala media än Facebook då det var 

en av de mest komplicerade delmomenten. Därför spenderades mer tid på att upp-

fylla övriga produktkrav istället.  

Inställningar finns i applikationen men har ingen funktionalitet, anledningen till detta 

är för att det tog längre tid än förväntat att lägga upp en struktur för hur data lagras 

över applikationen. Istället för att direkt implementera funktionalitet som kan gene-

rera buggar i framtiden så spenderades tiden på en skalbar struktur med väldefinie-

rade metoder som kan hantera denna data. 

Användare kan lägga till andra användare och har även åtkomst till andra användares 

profiler genom länk. Fokus låg istället på att optimera användarupplevelsen genom 

att använda populering av data istället för att direkt implementera en sök funktion-

alitet som inte skulle vara optimerad.  

Användare med admin rättigheter kan bannlysa normala användare och har ett 

gränssnitt tillgängligt som en normal användare inte har. 

6.10 Projektkrav 
Projektet innehåller minst 3 olika kurser från programmet webbutveckling på Mittu-

niversitetet där följande kurser har legat i fokus:  

 Webbutveckling 1 och 2 för grundläggande teori bakom webbspråk, webbut-

veckling och datasäkerhet. 

  Kunskap inom JavaScriptbaserad webbutveckling har tillämpats för mer 

avancerade tekniker och ramverk.  

 Projektledning har varit drivande för projektets utveckling i form av projekt-

metodik och verktyg. 

 Affärsplanen som ligger som grundidé för projektet är skapad i Affärsplaner 

och kommersialisering.  

 Kursen Databaser för förståelse av komplexa databasstrukturer och hur dem 

kan presenteras med ER-diagram. 

 Moment från Web 2.0 ligger bakom bland annat teorin om dynamiska appli-

kationer med AJAX teknik och REST baserade API tjänster. 

 Digital bildbehandling för webb för färdigheter i Photoshop 

 

6.11 Slutsats 
Projektet är långt från färdigt men bygger på en skalbarhet för databas, frontend och 

backend som tillåter en expandering i datalagring och funktionalitet utan att prestan-

dan skulle försämras.  

Projektet har följt projektplanen där en produkt har levererats godtyckligt enligt pro-

duktkrav och även uppfyllt projektkraven. Förutom detta har även en mer utvecklad 

studie gjorts för bland annat datasäkerhet, datalagar, ramverk och utvecklingsmiljöer. 
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7 Diskussion 

7.1 Problem 
Det uppstod problematik när flera konton var registrerade med Facebook och där alla 

konton fick samma profil som vid den första registreringen. Problemet låg i den asyn-

krona naturen för datahantering i Node, vilket orsakade att alla användare fick samma 

access token. Genom att definiera en variabel istället för hjälpmetoden 

”FB.setAccessToken('access_token')” så kunde detta undvikas så att alla användare 

fick varsin egen nyckel. 

Nuxt har ett användbart verktyg för scaffolding (autogenererad mappstruktur med 

kod mallar). Detta användes för att skapa ett körbart projekt både i utveckling och 

produktionsmiljö. På frontend sidan funkade det bra där hot-module-reloading an-

vändes men dessvärre så blev utvecklingen relativt ineffektiv på backend sidan då 

servern behövde bygga om projektet varje gång en ändring gjordes eftersom node-

mon (node monitor) laddar om samma skript som det initierades med vilket ledde till 

att build metoden för Nuxt kördes igen.  

För att lösa det här problemet så skapades två mappar med var sitt startupskript, en 

för frontend och en för backend istället för en gemensam. På detta vis så kunde två 

servrar köras samtidigt och när en ändring gjordes på backend sidan så hände ingen-

ting på frontend sidan och vise versa. Denna lösning kräver däremot att två olika por-

tar används, då dem inte kan köras på samma port som i det gemensamma skriptet, 

vilket leder till att basdomänet måste ändras i frontend konfigurationen så att API 

anrop görs till rätt server. Detta skulle också kräva att två Heroku dynos (enklare ser-

ver) initieras, därför ändrades projektet tillbaks till sin basstruktur innan det publice-

rades. 

7.2  Förbättringar 

7.2.1 Paginering 

För att se till så att applikationen inte läser in för många objekt som exempelvis kon-

ton, följare, poster eller siter så behöver en paginering implementeras. Denna pagine-

ring skulle fungera genom att skicka med en sida tillsammans med API anrop, där 

första sidan skulle ex. bestå av de 10 eller 20 första objektet och när användaren na-

vigerar till nästa sida eller skrollar ner till botten av sidan så skulle ett nytt API anrop 

göras för nästa sida. 

7.2.2 Polyfill 

För att nå ut till så många användare som möjligt så behöver en polyfill för 

ECMAScript implementeras så att äldre webbläsare går att använda. Detta gör att 

applikationen läser in de metoder och funktionalitet som webbläsaren saknar och gör 

den applikationen körbar. 

7.3 Planer 
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7.3.1 Inställningar 

Inställningar som att ändra textstorlek och färgtema samt ytterligare inställningar 

kommer att implementeras för att hjälpa användare som har synnedsättning eller 

lässvårigheter där dem kan ändra utseende för lättare användning. 

7.3.2 Prenumeration 

Plattformen kommer att vara gratis och öppen för allmänheten, men användare ska 

även ha möjlighet att prenumerera för att få bort annonser och få tillgång till pre-

mium-innehåll och funktioner som vanliga användare inte har. 

7.3.3 Sökmotor 

En sökfunktionalitet kommer vara väldigt viktig på senare tid för att användare ska 

kunna söka upp andra användare, företag eller media i plattformen. Detta demon-

streras i wireframes, men är inte implementerat än. Tanken är att det ska fungera 

som en vanlig indexerande sökmotor fast istället för att söka på offentliga hemsidor 

så når den profiler och information som annars skulle vara gömd. 

7.3.4 GDPR 

En omfattande och regelbunden analys behöver göras för vilken slags data som får 

lagras och hur den länkas till privatpersoner i databasen. Detta är ett viktigt steg för 

att se till så att företaget hela tiden följer GDPR i alla sina produkter i alla avseenden 

när en ny typ av tredjepartsdata implementeras. 

Den dialog som finns för registrering gällande GDPR avsnitten behöver även imple-

menteras vid social inloggning så att dessa användare också är fullt medvetna om 

användarivllkor och integritets policy. 

7.3.5 Blockchain 

Förutom Magnus så var även Per, kollega till författaren, som har 10 års erfarenhet 

inom annonserings och datateknologi delaktig i handledning. Ett möte med Per arran-

gerades innan projektets start. 

Per gav mer färg till visionen och affärsidéen, bland annat att sätta användaren som 

primär kund, där man erbjuder tjänster för en säker datalagring istället för företag 

som förbrukar datan. Denna diskussion ledde till idéen om att i framtiden lagra datan 

inte i en databas utan i en blockkedja (67) där användaren äger sin data genom kryp-

tografiska algorithmer för en garanterat säkerhet både för att skydda datan men 

också för att ge full kontroll till användaren.  
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Bilaga A: Affärsplan - Addswift 
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Bilaga B: Projektplan - Addswift Prototyp 
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Bilaga C: Projektkod - Addswift Prototyp 
Filer innehåller kommentering för förklaring på engelska av källkoden. För granskning 

rekommenderas en kodredigerare: 

Bilagor\Addswift 

Github 
Finns också uppladdad på GitHub:  

https://github.com/Christopher96/addswift 

Kan hämtas genom kommandot (kräver Git): 

$ git clone https://github.com/Christopher96/addswift 

Startinstruktioner: 
Kräver en terminal för installation och start kommandon. Alternativt används npm 

istället för yarn: 

Förhandskrav: NodeJS, MongoDB, Node Package Manager/Yarn, (Curl) 

# starta MongoDB databas på port 4000 
$ mongod -–port 4000 
 
# installera paket 
$ yarn install 
 
# starta utvecklingsserver på port 8080 
$ yarn run dev 
 
# spara nödvändiga db tabeller (alternativt öppna URL i webbläsare) 
$ curl localhost:8080/save 
 
# bygg och starta projektet för produktionsmiljö 
$ yarn run build 
$ yarn start 
  

Bilagor/Addswift
https://github.com/Christopher96/addswift
https://github.com/Christopher96/addswift
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Bilaga D: WBS 
 

 

Bilaga E: Gantt 
 

 

Bilagor/Gantt.pdf
bilagor/WBS.jpg
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Bilaga F: Sitemap 
 

 

Bilaga G: Wireframes 
Bilagor\Wireframes 

 

  

Bilagor/Wireframes
Bilagor/Sitemap.jpg
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Bilaga H: ER-diagram 
 

 

Figur 12: Addswift ER 

 

Figur 13: Addswift Prototyp ER 

 

bilagor/Addswift ER.jpeg
bilagor/Addswift Prototyp ER.jpeg
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Bilaga I: Tokenflow 
 

 

 

Bilaga J: Storyboard 
 

 

 

Bilaga K: Webbplats 
Länk till webbplats for prototyp, uppladdad med Heroku: 

https://addswift.herokuapp.com/login 

Test inlogg för admin användare: 

Användarnamn: admin 

Lösenord: admin 

https://addswift.herokuapp.com/login
bilagor/Tokenflow.jpg
bilagor/Storyboard.jpg
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