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Abstract   

Web applications and APIs have become more popular every year, and security risks have 

increased. Along with more security risks and the large amount of sensitive information 

shared on web applications today, the problem grows. I therefore wanted to explore more 

in security deficiencies to increase my own knowledge and others in the field. To do that, 

a web application was developed and a survey was made of what security threats exist 

today and what solutions they have. Some of the solutions encountered during the 

investigation were then implemented and tested in the web application. The result showed 

some general solutions such as validation, which was a solution to a number of threats. 

The investigation also showed that security is not black and white and that it is possible 

to implement actions but attackers can still find ways to attack systems. 

Keyword: Web Security, Web Applications, API, API Security, Injection, XSS, Access  

Control, Web Development, Web API    
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Sammanfattning  

Webbapplikationer och API: er har blivit mer populära för varje år, och säkerhetsriskerna 

har ökat. Tillsammans med fler säkerhetsrisker och den stora mängd av känslig 

information som delas på webbapplikationer idag växer problemet. Jag ville därför 

utforska mer inom säkerhetsbrister för att öka min egen kunskap och andras inom 

området. För att göra det utvecklades en webbapplikation och en undersökning gjordes 

om vilka säkerhetshot som finns idag och vilka lösningar de har. Några av de lösningar 

som påträffades under undersökningen blev sedan implementerade och testade i 

webbapplikationen exempelvis validering och sessions-ID. Resultatet visade några 

generella lösningar till exempel validering som var en lösning till ett flertal av hoten. 

Undersökningen visade även att säkerhet inte är svart eller vitt och att det går att 

implementera åtgärder men angripare ändå kan hitta sätt att attackera system.     

  

Nyckelord: Webbsäkerhet, webbapplikationer, API, API säkerhet, injektion, XSS, 

Åtkomstkontroll, webbutveckling, webb-API  
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Förord  

Vill tacka Arkimera Robotics för möjligheten att träffa och arbeta med er. Vill även tacka 

alla medlemmar i projektgruppen som projektet har arbetat med. Både för den kunskap 

ni har delat med er och möjligheten att arbeta med er.   
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 1  Introduktion   

De flesta internetanvändare idag använder dagligen flertal webbapplikationer för sociala 

media, email och e-handel. Tillsammans med webbapplikationerna används ofta webb-

API för att applikationerna ska kunna användas av många personer. Dessa förser 

användarna med information och funktioner som underlättar deras vardag. På grund av 

den växande mängd information som användare delar med sig över webbapplikationer, 

är hela webbsystem hotade av angripare och hackers [1].  

  

Informationen som används i dessa webbapplikationer kan vara känsliga. 

Kreditkortsnummer och bankuppgifter är några exempel på information som tjänsterna 

använder sig av. Som utvecklare ligger det ett ansvar för att den informationen är säker 

och inte äventyras. Informationssäkerhet är svårt och något som konstant måste 

uppdateras, men när bör man börja hantera säkerhet under utveckling? Vilka hot finns det 

mot webbsystem och vilka lösningar finns det?  

  

I detta projekt kommer en undersökning av hot och dess motåtgärder för webbsystem 

göras. Några av motåtgärder kommer senare implementeras och testas mot ett 

webbsystem som utvecklas under tiden av projektet tillsammans med Arkimera Robotics.   

  

 1.1  Problemställning  

Säkerheten är ett stort problem för webbsystem och något man har stort fokus på under 

utveckling av nya produkter.   

  

Under utvecklingen av en webbapplikation åt Arkimera Robotics kommer en 

undersökning om förbindelsesäkerhet göras. Undersökningen kommer handla om vilka 

säkerhetshot som finns mot webbsystem och vilka lösningar som finns. Undersökningen 

kommer även handla om vilka åtgärder som behöver göras för att skapa en säker 

förbindelse mellan en webbapplikation och en extern API-tjänst.   
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1.2 Relaterade arbeten  

Det finns många arbeten kring området webbsystemsäkerhet. Arbetena är oftast 

separerade beroende på komponent av systemet. Exempelvis gjorde Erik Kangas [2] från 

LuxSci ett blogginlägg om vad som krävs för att skapa en säker hemsida. I detta inlägg 

beskriver han vad han anser krävs för att skapa en säker hemsida och vad andra bör göra. 

Hans frågeställning och resultat är användbara för denna undersökning då hemsidor och 

webbapplikationer kommer vara en stor del av undersökningen.  

  

2014 gjorde Jane Strandberg och Mattias Lyckne [3] från Blekinges tekniska högskola ett 

liknande kandidatarbete. Det handlade om webbsäkerhet och vanliga brister och har 

mycket gemensamt med denna undersökning. De följde en list av säkerhetshot som har 

skapats av en säkerhetsorganisation i sin rapport, vilket även denna undersökning kommer 

göra. Delar av deras resultat kommer därför likna resultatet från denna undersökningen.  

  

CA Technologies [4] släppte en undersökning 2014 kring säkerheten för API: er.  

Undersökningen går in på både säkerhetshot mot API: er och lösningar för dem.  

  

Dessa tidigare undersökningar har vardera undersökt olika delar som kommer undersökas 

i detta projekt. Tillsammans har de nästan svarat på den största biten av 

problemställningen i denna undersökning.  

 

1.3 Motivation  

Internet växer för varje dag och vanliga hemsidor börjar försvinna. De flesta sidor som 

besöks idag är faktiskt webbapplikationer. Dessa applikationer har många funktioner och 

informationen som de tillhandahåller kan vara väldigt känslig. Applikationerna i sin tur, 

kommunicerar ofta med externa API för att kunna implementera dessa funktioner.   

  

På grund av den växande funktionaliteten och informationsdelningen på 

webbapplikationer, är de mer hotade än vad de någonsin varit. Användningen av API: er 

är också en ökad trend som ofta inte nämns i säkerhetssammanhang. Jag anser därför att 

det är viktigt att öka kunskapen kring området då det blivit mer aktuellt.  

Informationsdelning och informationssäkerhet på internet har även blivit en viktig del för 

både företag och privatpersoner.    
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1.4 Mål  

M1  Ge en komplett grundläggande förståelse av de största säkerhetshoten och 

dess motåtgärder för webbsystem.  

M2  Svara på om man kan skapa en helt säker förbindelse mellan en 

webbapplikation och ett externt API.  

M3  Skapa en modern reaktiv singel page applikation som kan utnyttja 

funktionerna av Arkimeras API tjänst.  

  

Jag tror undersökningen kommer leda till en bättre förståelse av säkerheten för 

webbaserade applikationer då många tidigare arbeten endast går in på specifika delar av 

webbsystem. Jag tror även projektet kan hjälpa utvecklare och företag som inte är så 

insatta i ämnet. Förhoppningsvis kommer företaget Arkimera Robotics få en bättre 

förståelse av säkerheten i sitt system och vad de eventuellt kan förbättra.  

  

    

Jag tror undersökningen kommer visa att det inte går att skapa en helt säker förbindelse 

mellan applikation och externa API. Säkerhet är inte vitt eller svart, det är även en stor 

grå-zon emellan. Tror dock att projektet kommer leda till en fungerande singel page 

applikation som kan utnyttja Arkimeras API. Den kommer nog inte vara fullständig men 

grundfunktionerna kommer vara där och vara fungerande.  

   

1.5 Avgränsningar   

Undersökningen av säkerheten för webbsystem kommer begränsas då det är ett stort och 

brett område. Det finns hundratals hot och lösningar och det skulle inte vara möjligt att 

inkludera allt. Därför kommer en avgränsning till sex av de största hoten enligt OWASP 

topp 10 lista [5] göras. Avgränsningen till just dessa kommer göras för att de är dem 

största hoten som finns i dagsläget.   

  

Några av implementationsresultaten kommer också begränsas till färdiga funktioner och 

ramverk. Då det existerar ett visst säkerhetsskydd i olika tekniker kommer det inte 

implementeras något extra. Flertal av resultaten bör vara relevanta till fler tekniker men 

projektet kommer inte kunna garantera dess validitet.     
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1.6 Målgrupp   

Undersökningen riktar sig framförallt mot webbutvecklare som inte har bra insikt på 

säkerhetsbristerna de eventuellt implementerar. Den riktar sig även mot andra 

programutvecklare som använder sig av liknande teknologier.   

  

    

1.7 Disposition   

Efter Introduktionen kommer en Teknisk bakgrund som beskriver tekniker och metoder 

som kommer vara relevant förkunskap.  

  

Nästa kapitel är Metod. I Metod kommer det beskrivas hur undersökningen genomfördes. 

Dels hur forskning söktes fram men även vilka programvaror och tester som användes 

under projektet.  

  

Efter Metod kommer Implementation. I Implementation kommer utvecklingen av 

webbapplikationen åt Arkimera Robotics beskrivas. Den kommer innehålla hur 

uppdelning av arbetet har skett, kommunikation och hela utvecklings processen.  

  

Rubriken Resultat kommer efter Implementation och under den rubriken kommer 

resultatet visas och beskrivas. Den innefattar implementationsresultat och resultatet från 

litteraturundersökningen.  

  

Efter Resultat kommer Analys och där kommer litteraturundersökningsresultat analyseras 

tillsammans med implementationsresultat.  

  

Efter Analys kommer Diskussion och där kommer undersökningen och analysen 

diskuteras. Där kontrolleras även om frågeställningen har blivit besvarad och vad 

undersökningen faktiskt har svarat på.  

   

Rapporten kommer sen avslutas med Sammanfattning och Framtida arbete. I dem 

kommer undersökningen sammanfattas och beskrivas vad som kunde genomförts bättre. 

I Framtida arbete beskrivs vad man skulle kunna fortsätta arbetet med och 

förbättringsområden för undersökningen.    
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2 Teknisk bakgrund  

2.1 Webbsystem  

2.1.1 Internetkommunikation  

Kommunikationen över internet sker framför allt med protokollet HTTP som står för 

Hypertext transform protocol. Protokollet innehåller totalt åtta olika förfrågningar, GET, 

PUT och POST är några av de vanligaste [6].  

  

En klient kan använda dessa förfrågningarna mot en webbserver för att hämta t.ex. 

hemsidor. Webbservern svara då med en header och den data som har efterfrågats. 

Headern innehåller olika statusar exempelvis 200 eller 404 beroende på hur förfrågan 

har gått. Headern innehåller även andra inställningar och alternativ som kan ställas in  

[6].    

  

En nackdel med HTTP är säkerheten. Överföringar med HTTP kan avlyssnas och 

informationen som skickas kan komma i fel händer, exempelvis kreditkortsinformation 

och inloggningsuppgifter [6]. På grund av det skapades HTTPS där S står för secure.   

  

HTTPS använder samma kommunikationsprotokoll som HTTP men det sker över en 

krypterad anslutning [7]. Anslutningarna krypteras med krypteringsprotokollet Transport 

layer security (TLS). Genom att kryptera anslutningarna är dataöverföringarna säkra mot 

eventuella attacker [8].  

    

 2.1.2 Webbapplikationer  

Webbapplikationer är en programvara man kan nå över internet med hjälp av en 

webbläsare. Exempel på webbapplikationer kan vara webbmail, försäljningssidor och 

sociala medier [9]. Se bilaga 1 för ett exempel på en webbapplikation.   

  

Webbapplikationer utgår från tre stora delar, HTML, CSS och skript. Dessa tre tekniker är 

grundstenarna och standarderna som används för dagens webbutveckling [10].   
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HTML: Står för Hypertext Markup Language och är en av de viktigaste komponenterna 

vid webbutveckling. HTML är det som ger applikationen struktur, innehåll och element 

som ska visas. Exempel på innehåll och element kan vara helt vanlig text eller knappar, 

se figur 2.1 för exempel av kod [11].   

 
Figur 2.1: HTML div  taggar och en knapp tagg.  

  

CSS: Står för Cascading Style Sheets och är det språk som stylar och ändrar utseendet på 

applikationer och hemsidor. Det kan vara allt från ändring av färger, storlekar på olika 

element och ändringar på layout [11]. Se figur 2.2 för exempel på CSS kod.    

 
Figur 2.2: CSS kod.  

  

    

Skript: Skript är ett stort begrepp inom IT och det finns många olika scriptspråk. Ett 

skript betyder att koden inte behöver någon form av förbehandling innan den körs. För 

webbutveckling betyder det att scriptkoden kan köras direkt efter applikationen hämtas 

[12]. Det scriptspråk som är mest relevant för webbutveckling är javascript.   

  

Javascript är ett objekt-orienterat språk som kan användas utanför webbläsaren men är 

känt för att vara scriptspråket för hemsidor [13]. Se figur 2.3 för ett exempel på javascript.  

 
Figur 2.3: Javascript kod i en HTML script tag.  

  

Applikationer kan man bygga på olika sätt. På senare tid i webbutveckling har det blivit 

populärt att skapa SPA. SPA står för single-page-applikation och betyder att 

applikationen eller hemsidan får plats på en webbsida. SPA funktioner liknar mer en 

skrivbordsapplikation än en hemsida och är en av anledningarna de blivit populära [14].  
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För att skapa SPA använder man ofta speciella ramverk som underlättar utvecklingen. 

Några av de största är Angular, React och Ember.JS [14]. Googles ramverk Angular har 

nyligen fått uppdateringar och finns idag i tre versioner.   

  

• AngularJS: Den första versionen av Angular som släpptes 2010. Gjort för att 

underlätta utvecklingen av SPA i javascript [15].  

• Angular 2: En omskrivning av AngularJS som gick över till typescript från 

javascript. Det gjorde att det blev klassbaserat och inkluderade många nya 

funktioner. Typescript är ett superset av javascript och har en bättre syntax och 

bättre navigation i koden än javascript [16].  

• Angular 4: En fortsättning och uppgradering av Angular 2 som förbättrade och 

inkluderade fler funktioner. Det blev även betydligt snabbare och mindre [16].  

    

 2.1.3 Webbtjänster  

Webbtjänster är tjänster som är tillgängliga över ett nätverk eller internet. Dessa tjänster 

var från början gjorda för att skapa enhet–till–enhet kommunikation [17]. De har senare 

utvecklats och utnyttjas till att erbjuda programmeringsgränssnitt, API från webbserver 

till webbläsare. Denna utveckling kallas för Webb-API och den använder sig oftast av 

enklare kommunikation i form av REST eller SOAP. Webb-API som använder sig av 

REST brukar kallas för RESTful API [18].   

  

REST står för Representational State Transfer och är en arkitektur för kommunikation i 

datavärlden. REST använder sig av HTTP och dess standardmetoderna. Exempelvis GET, 

PUT och POST [19].  

  

RESTful API: er används för att ge system tillgång till webbresurser och operationer. 

Resurserna kan hämtas och manipuleras med HTTP metoderna som tidigare nämnts. För 

att få åtkomst till resurserna kopplas de till egna URI: er.  

  

Genom att tillkalla dessa länkar som är kopplade till resurserna, kommer webb-API: et att 

framkalla ett svar med den resurs du har tillkallat [19]. Svaren kan komma i olika format 

men vanligast är XML, HTML och JSON [20]. Figur 2.4 och 2.5 visar ett exempel på hur 

en resurs kan tillkallas och hur API: et svarar.  

 
Figur 2.4: GET förfrågan mot en resurs som finns på en RESTful API.  
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Figur 2.5: Svaret från förfrågan i JSON format.  

    

2.1.4 Molntjänster  

Molntjänster är tjänster som kan nås över internet. Det är i vanligaste fall program och 

tjänster som brukar skötas på användarens egna enhet. Istället för att användaren kör 

tjänsten eller programmet på sin egen enhet sköter molntjänsten det åt användaren.    

Molntjänster kan delas upp i ett tre olika servicemodeller, IaaS, PaaS och SaaS [21].  

Figur 2.6 visar en illustration av servicemodellerna och dess uppdelning.  

   

IaaS: Står för Infrastruktur som tjänst och är infrastrukturen och back-end av tjänsten.  

Det innefattar den fysiska anläggningen, servrar med lagring, databaser och brandväggar 

[21].   

  

PaaS: Står för plattform som tjänst och bygger vidare på IaaS och inkluderar mer 

funktioner. Dessa funktioner är framförallt databashantering och utvecklingsmiljö. 

Fördelar med PaaS är att det går att erbjuda en fullständig utvecklingsmiljö som kan 

användas av flera plattformar [21].  

  

SaaS: Står för programvara som tjänst och är hela molntjänstlösningen. Det ger tillgång 

till en applikation eller program som körs på molntjänsten men kan nås över till 

exempel en webbläsare. Exempel på SaaS är e-posttjänster som Outlook och Gmail 

[21].   

  

  
Figur 2.6: Illustration vad som ingår i varje molntjänst servicemodell.  
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 2.1.5 Databaser  

Databaser är ett sätt att förvara data och information i och finns flera olika typer, 

relationella och NoSQL är några av de vanligaste.    

  

Relationella: I Relationella databaser sparas och organiseras information med hjälp av 

kollektioner, rader, kolumner och scheman [22]. För att hantera och använda dessa 

databaser använder man program, databashanteringssystem, DBMS. Genom ett sånt 

program kan man få tillgång till databasen och utföra Queries. För att kunna göra Querys 

använder sig DBMS domän specifika språk, exempelvis SQL [22].  

  

SQL står för Structured Query language och innehåller kommandon som används för 

databashantering. Kommandon som CREATE, SELECT och DELETE är några av dem 

[23]. Querys kan användas till många saker, summera, automatiska uppgifter och 

filtrering. Främst är det till för att filtrera data som man vill hämta från databasen [24].  

  

NoSQL: Icke-relationella eller NoSQL databaser är databaser som inte använder sig av 

schema, kollektioner etc. för att hantera data. Dessa databaser använder sig istället av 

nycklar, objekt, dokument etc. Fördelen med detta är skalbarheten för databasen och vid 

större datamängd även hastighet [25].  

  

MongoDB är ett dokumentbaserad NoSQL databasprogram som använder sig av formatet 

JSON för lagringen av data. MongoDB erbjuder även queries likt SQL som fungerar som 

frågeställningar. Queries är baserad på kommandot find och därifrån olika keys beroende 

på vilken kollektion som ska hämtas. På så vis kan det bli enklare att hitta kollektioner 

om man vet vad man söker efter. Om man däremot inte vet vad man söker efter kan arbetet 

bli betydligt besvärligare [26].  

  

  

    

2.2 Webbapplikationssäkerhet  

Som nämnts tidigare kommer undersökningen vara baserad på sex av de största 

säkerhetshoten enligt OWASP Top 10 2017rc [5]. Figur 2.7 visar listan över hoten.  

  

Det är en djupt ingående undersökning, som är baserad på insamlad information från över 

50 000 webbapplikationer och API: er. Från denna information har de valt de 10 största 
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säkerhetshoten och gjort riskanalyser över dem. Det ger en grundläggande överblick över 

hoten och motåtgärder men de är långt ifrån fullständiga [5].   

Enligt Ronald Krutz och Russle Dean Vines [17] är OWASP Topp 10 undersökningarna 

användbara även för molntjänster och webbtjänster. Därför kommer den stå som grund 

för denna undersökning för både API och applikationer.  

  

OWASP Topp 10 – 2017 för webbapplikationer  

  

1. Injektion  

2. Trasig autentisering och sessionshantering  

3. Cross-site scripting (XSS)  

4. Trasig åtkomstkontroll  

5. Säkerhetsfelkonfiguration  

6. Exponering av känslig data  

7. Otillräcklig attack skydd  

8. Cross-site request forgery (CSRF)  

9. Användning av komponenter med kända 

sårbarheter 10. Oskyddade API: er  

  

  

 Figur 2.7: OWASP topp 10 2017rc    

 2.2.1 Injektion  

Enligt OWASP Topp 10 [5] är injektion det största säkerhetshotet mot webbsystem år 

2017. Risken med injektion är att det är väldigt lätt utnyttjat och det kan skapa 

förödande skador [27]. Injektion kan ske på flera olika sätt och i flera olika former. 

Några exempel på injektion är, kod injektion, databas injektion och parameter 

manipulering [28].  

  

Kod injektion är när en angripare injekterar egen kod till webbapplikationen för att 

utöka sin räckvidd. Kod injektion är ett sätt at göra det på men det är även en familj för 

många olika typer. SQL injektion och NoSQL injektion är några av dem [27].    

  

SQL injektion är ett sätt att attackera en applikations SQL databas. Genom SQL 

injektion kan angriparen få tillgång till informationen som är lagrade på databasen för 

applikationen. Den information angriparen kan få tillgång till kan vara väldigt känslig 
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och resultaten kan vara förödande [29]. Exempel 1 visar hur SQL injektion kan 

användas vid en attack.  

Exempel 1:  

  

 

Figur 2.8. Exempel på ett inloggningsformulär med SQL kod.  

Genom att skicka dessa termerna vid en inloggningssida som visas i figur  

2.8. Kan det leda till en query lik denna på servern, se figur 2.9.   

SELECT * FROM Users WHERE Name ="" or ""="" AND Pass ="" or ""=""  

Figur 2.9: SQL query vid injektion av ”or””=”.  

Termen ”or””=” betyder Always true och kan resultera i att servern 

returnerar tillbaka alla användare och lösenord.  

  

NoSQL injektion är ett sätt att utföra injektion mot NoSQL databaser. Då alla NoSQL 

språk ser annorlunda ut och inte har en gemensam datamodell finns det ingen allmän 

attack. Konceptet för attackerna är den samma som för relationella. Skillnaden för NoSQL 

blir att man måste bekanta sig med både underliggande språk och datamodell. På grund 

av det, kan inget allmänt exempel ges men ett exempel med javascript och MongoDB 

visas i exempel 2 [30].  

Exempel 2:  

{$where: function(){ return account.credit}}  

 Figur 2.10: Eventuell skadlig javascript kod mot mongoDB.  

Genom att skicka in koden som visas i figur 2.10 till en mongoDB databas 

som körs med javascript, kan den returnera krediten på ett konto. Det 

gäller dock endast om account och credit nycklarna finns.   

db.myCollection.find( { $where: function() { return account.credit } } );  

Figur 2.11: Hur en databas kommer tolka koden i figur 2.10  

MongoDB kommer då tolka javascript koden och utföra det, i detta fall 

returnera account.credit. Det farliga med detta är att angriparen kan 

använda sig av ett helt programmeringsspråk för att få ut vad den vill.  
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Parameter manipulering är när man manipulerar parametrar som skickas mellan klient och 

server. Genom dessa manipuleringar kan man ändra till exempel priser på produkter och 

användardata. Det går att genomföra denna attack genom dåligt programmerade 

inmatningsfält (Input), webbkakor eller URL parametrar [31]. Exempel 3 visar hur det 

skulle kunna se ut vid parameter manipulering.  

Exempel 3:  

 
Figur 2.12: Gömt HTML inmatningsfält med värdet 299,9.  

Figur 2.12 visar en rad HTML kod som används för att prissätta en vara på 

en webbapplikation.  

  

 
Figur 2.13: Gömt HTML inmatningsfält med värdet 199,9.  

Genom att ändra value se figur 2.13, kommer webbapplikationen använda det 

nya priset vid köp av varan.  

    

 2.2.2 Trasig autentisering och sessionshantering  

Autentisering och sessions hantering är grunder för att dagens webbapplikationer ska 

fungera som de gör idag. Även då autentisering är vanligt är det oftast den svagaste 

säkerhetslänken bland webbapplikationer [1].  

  

Autentisering görs oftast genom en inloggning för att få tillgång till information och 

funktioner. Problemet för autentisering ligger i hur det hanteras och dess funktioner som 

finns runt omkring. Funktioner som, Kom ihåg lösenord, Glömt lösenord och Byta 

lösenord är några funktioner som medför risker [1].  

  

Många applikationer som har registrering och inloggning har sällan kontroll över hur 

användarnas lösenords kvalité. Detta kan vara ett problem då en Angripare enkelt kan 

gissa sig fram till ett korrekt lösenord och få tillgång till applikationen [1].   

  

Kom ihåg lösenord är en vanlig funktion på webbapplikationer och även webbläsare. 

Funktionen använder ofta webbkakor för att spara användarens autentisering. 

Applikationen använder sedan webbkakor för att göra autentiseringen. Om dessa 

webbkakors säkerhet äventyras kan de användas för att få tillgång till applikationen. Detta 

kan ske även om informationen på webbkakor är krypterad [1].   

  

< input  type   =   ”hidden”  name   =   ”price”  value   =   ”299,9” >   
  

< input  type   =   ”hidden”  name   =   ”price”  value   =   ”199,9” >   
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För att använda applikationer som görs idag måste det finnas ett sätt att stanna inloggad. 

För att åstadkomma det använder man session-ID för att autentisera att man är rätt 

användare. Webbkakor är ett sätt att hantera session-ID på men det finns även andra 

sätt, exempelvis kan den användas i URL [1]. Exempel 4 visar dålig sessionshantering.  

Exempel 4:  

En användare är inloggad på en applikation och vill skicka en länk på 

något från applikationen till sin vän.  

http://webbapplikation.se/item/sessionid=F7483YT784HFK/?  

Figur 2.14: Exempel URL med sessions ID i den.  

  

URL användaren skickar visas i figur 2.14. Vännen klickar på den och går 

in på applikationen. Då använder vännen samma sessions-ID och är då 

autentiserad som den som skickade. Vännen kan nu se all information som 

användaren ser t.ex. kreditkort.   

 2.2.3 Cross-site scripting (XSS)  

XSS är en typ av injektions attack där indata från användaren innehåller skadlig scriptkod. 

Dessa script kan innehålla allt från javascript till flash kod. Det finns närmst oändligt 

många olika XSS attacker där de vanligaste målen är att överföra webbkakor och privat 

data [32].    

  

Av alla oändliga typer av XSS attacker går det att kategorisera de i tre kategorier, Lagrade, 

reflekterande och DOM baserade XSS attacker.   

  

Lagrade XSS attacker är den typ där scripten som används i attacken sparas på servern 

som attacken görs mot. När användare senare skickar förfrågningar till den attackerade 

servern kommer scriptkoden följa med [32]. Bilaga 2 visar ett exempel på hur en lagrad 

XSS attack kan se ut.  

  

Reflekterande XSS attacker är när användare blir lurade till att ut skicka den skadliga 

koden. Till exempel genom att klicka på en farlig länk som användaren tror kommer från 

en säker källa [1]. Bilaga 3 visar ett exempel på hur en reflekterande XSS attack kan se 

ut.  

  

DOM baserade XSS attacker är när en angripare modifierar länkarna som användaren 

använder genom DOM: en. Från dessa modifikationerna kan angriparen skicka skadlig 

kod till servern och ta ut information från URL [1]. Se bilaga 4 för ett exempel på hur en 

DOM baserad XSS attack kan se ut.    
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 2.2.4 Trasig åtkomstkontroll  

Tidigare har det nämnts att autentisering används för att få åtkomst till funktioner och 

resurser. Efter att en autentisering har skett finns det funktioner som bestämmer vad 

användaren kan göra. Åtkomstkontroll heter funktionerna och är det som bestämmer 

vilken information som får visas och vad användaren får göra. Genom att utnyttja brister 

i åtkomstkontrollen kan man få tillgång till funktioner och information som man inte har 

behörighet till [33]. Exempel 5 visar hur dålig åtkomstkontroll kan se ut.  

Exempel 5:  

http://webbapplikation.se/article/getinfo  

  

Figur 2.15: Exempel URL.  

En användare vill kolla informationen på en artikel genom länken i figur 

2.15. Det visar sig att användaren inte har behörighet att se denna 

artikel. 

http://webbapplikation.se/article/admin/getinfo  

 

Figur 2.16: Exempel URL fast admin inlagt för att få behörighet.  

  

Användaren ändrar då URL och lägger till admin, enligt figur 2.16. Nu har 

användaren full tillgång till hela artikeln fast den inte är autentiserad 

för det.   

2.2.5 Säkerhetsfelkonfiguration  

Säkerhetsfelkonfiguration är en relativt vanlig brist i många system. Denna kategori 

innefattar programvaror som är föråldrad och onödiga funktioner som är aktiverade.   

  

Användning av föråldrad programvara är en av säkerhetsriskerna. Om de inte är 

uppdaterade finns det risk de har kända säkerhetsbrister som kan användas vid en attack. 

Onödiga funktioner och standardinställningar för programvaror kan också leda till samma 

risk [5].  

  

Konfigurationen för felhantering är också en del av säkerhetskonfiguration. Om 

felhanteringen inte är rätt konfigurerad kan den lämna ut information om system eller 

databaser. Det kan då användas för att få högre behörighet, kontroll över hela systemet 

eller få åtkomst till information om systemet [5]. Bilaga 5 visar ett exempel på hur dålig 

felhantering kan leda till skadlig information lämnas.  
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 2.2.6 Oskyddade API: er   

Kategorin oskyddade API: er inkluderar många av de andra säkerhetsbristerna. 

Exempelvis är injektions attacker och åtkomstkontroll några säkerhetsbrister som gäller 

även för API: er [5].   

  

API: er är även hotade av denial of service (DoS), som översätts till förnekande av tjänst. 

Det är när en angripare attackerar ett API eller en server genom att skicka ett stort antal 

förfrågningar med en stor meddelande storlek. Under den tid som förfrågningarna sker 

kan API eller servern bli överbelastad och slutar fungera [49].  

  

Problemet med API: er är att de är svår testade. De är inte utvecklade för att hanteras av 

människor utan för att kommunicera med applikationer. Därför utvecklar man sällan 

något UI och tillsammans med användningen av komplexa protokoll blir 

säkerhetstestning väldigt svår [5].   
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 3  Metod  

För att besvara problemen i undersökningen genomfördes en litteraturundersökning och 

en implementationsundersökning. Litteraturundersökningen genomfördes för att ge ett 

övergripande resultat över lösningar för säkerhetsbristerna nämnda i kapitlet bakgrund. 

Implementationsundersökning genomfördes för att ge ett konkret exempel hur några av 

lösningarna kan användas i praktiken.  

 3.1 Tillförlitlighet och validitet  

Informationen till litteraturundersökningen hämtades endast från tillförlitliga källor i form 

av publicerade böcker, forskningsartiklar och välkända organisationer. På grund av det 

bör tillförlitligheten av informationen i undersökningen vara bra. Även tester och 

programvaror som användes i undersökningen är kända och rekommenderade för 

säkerhetstestning.  

  

Resultatet är baserat på de tekniker och metoder som beskrivits i bakgrunden och de 

som användes under implementationen av projektet. Även då flertal av resultaten är 

generella kan undersökningen inte säkerhetsställa dess validitet vid användning av andra 

tekniker.  

  

Testerna som utfördes och resultaten som drogs från dem kan variera och validiteten för 

dem är svag. Även då programvarorna är rekommenderade kan slutresultatet variera på 

grund av flera faktorer. Exempelvis utfördes testerna mot en applikation som är unik och 

resultatet skulle inte bli samma om det testades mot en annan applikation. Validiteten för 

testerna kan därför vara hotad.  

  

Testernas validitet kan vara bristande då testerna plockades från osäkra källor. Resultat 

för dem bör därför inte tas med säkerhet på grund av testernas validitet och den kunskapen 

som fanns av att hacka webbapplikationer.   
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 3.2    Litteraturundersökning  

Litteraturundersökningen skedde över internet och genom linneuniversitetets bibliotek.  

Sökningarna för information gjordes genom Google, One search och Google sholar.   

  

Genom dessa sökmotorer kunde relevant forskning hämtas från böcker och publicerade 

artiklar. Grundläggande information om tekniker och metoder hämtades från Wikipedia 

eller från liknande resurser.    

  

Informationen och forskningen som söktes upp var sätt att motverka de säkerhetsbrister 

som nämns i bakgrunden. Det bör även påpekas att informationen som söktes efter var 

från relativt nya rapporter. Eftersom området går framåt och förändras mycket var det 

viktigt att informationen fortfarande var relevant. För att få fram den informationen 

användes några nyckelord.  

  

Nyckelord: Web security, cloud security, REST security, web service security, OWASP, 

OWASP top 10, API security, injection,   

  

Från de nyckelorden kunde det mesta av information hittas. De resurser som användes 

mest var från organisationen OWASP och boken The Web application hacker handbook  

[1].   

  

 3.3    Implementationslösningar  

Implementationslösningarna baserades på hur implementationen har löst 

säkerhetsbristerna nämnda i bakgrunden. Dessa lösningar blev sedan testade för att 

kontrollera att de är fungerande och gör vad de ska.  

  

 3.4    Implementationstester  

Testerna genomfördes med brute force och med hjälp av två testverktyg, OWASP ZAP 

och Vega. Testverktygen användes för att kartlägga webbapplikationen och för att visa 

eventuella säkerhetsbrister. De användes även för att lyssna på förfrågningar och respons 

från webb-API: et genom en proxy.   
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Brute force användes vid de tester som krävde manuell inmatning. De tester som utfördes 

var injektion, åtkomstkontroll och XSS. De genomfördes genom att först söka upp hur 

hackare gör för att bryta sig in i systemet.   

  

För injektiontesterna användes en lista av olika injektioner för mongoDB databaser. Den 

listan var från crOHn [34] som är en säkerhetsforskare för OWASP. Listan på testerna 

kan hittas i bilaga 6. Parameterinjektion testades inte då webbapplikationen inte hade 

några lämpliga parametrar att manipulera.  

  

Tester för XSS attacker hämtades från The webapplication hackers handbook [1]. Se 

bilaga 7 för en lista av XSS testerna som utfördes.  

  

Åtkomstkontroll testades genom att manuellt testa igenom alla URL för API: et för att 

kolla om någon var tillgänglig. Även tester där man skicka med falska Sessions-ID för 

både API och webbapplikation.  
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 4  Implementation  

Produkten Arkimera Robotics har utvecklat är en självinlärande API som kan bokföra 

kvitto och fakturor automatiskt. Produkten kommer i form av en PaaS och byggt för att 

kunna implementeras i kunders system. Då det är en PaaS fanns det inget bra sätt att visa 

upp produkten då den inte har något användargränssnitt. Därför ville Arkimera skapa en 

webbapplikation som de kan använda för att visa upp sin produkt. Tillsammans med 

webbapplikationen ville de även skapa ett restful-API för att webbapplikationen inte 

skulle kommunicera direkt med deras API. Även för att webb-API: et då skulle kunna 

tillhandahålla en egen databas.  

  

Det var ett stort projekt och var inte möjligt att en person skulle utveckla allt. Jag tog 

därför och arbetade med en studentgrupp bestående av fyra personer. Arbetet blev 

uppdelat då det utvecklades av totalt fem personer. Delen som jag var delaktig i var 

webbapplikationen, små delar av ett webb-API och även som säkerhetskonsult för 

utvecklarna av webb-API: et.    

  

Webbapplikationens utveckling blev också uppdelad beroende på komponent. Den 

komponent som jag blev ansvarig över var dashboard-komponenten.   

  

Dashboard-komponenten skulle bestå av allmän information om användaren och grafer 

över dess tidigare användning. Den skulle även visa statistik och kommunikationen från 

och till webb-API: et. Resterande komponenter av applikationen skulle hantera 

uppladdning av filer och formulär.    

  

4.1 Utförande  

Arbetet började med att undersöka de språk som skulle användas. Angular 2, .NET och 

SQL var språken som skulle användas från början men ingen av dem användes i 

slutändan.  

  

En vecka efter projektet började släpptes den senaste versionen av Angular, Angular 4. 

Alla blev snabbt överens om att det var lämpligt att använda. Mitt arbete tog därför ett 

steg tillbaka och implementationer fick uppdateras och skrivas om.  
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Efter några veckor stod det still för de personerna som skrev API: et. Arbete saktade ner 

och det beslutades att .NET inte var lämpligt och det skiftades ut mot Node.JS. Detta var 

inget problem för mig, då jag inte hade kunskap för varken .NET eller Node.JS.    

  

Då dashboardens statistik och information kom direkt från API: et och databasen, tog jag 

även och kodade delar av API: et. Exempelvis lades extraheringstider in och tidtagningar.  

  

Under hela utvecklingen användes Git för versionshantering. Det underlättade arbetet 

betydligt och gjorde att arbetet kunde flyta på utan förhinder. Genom Git laddades koden 

upp till Github. Därifrån arbetade vardera från grenar från grundkoden för att inte störa 

varandras arbete.  

4.2 Webbapplikation  

Webbapplikationen som skapades blev till slut en modern SPA utvecklad med ramverket 

Angular 4.0 och Webb-API: et blev ett restful-API uppbyggt på Node.JS.  

  

Designen av webbapplikationen baserades på Creative Tims material dashboard. 

Material dashboard är ett gratis designramverk som är inspirerat av Googles Material 

Design ramverk. Material dashboard använder inte sig av Googles material Design utan 

använder det populära ramverket Bootstrap [35].  

  

Graferna som visade statistik på dashboarden byggdes med ramverket Chart.JS. Detta 

ramverk gjorde det enklare att skapa reaktiva och snygga grafer. Graferna visade 

statistiken över inkomster och utgifter från de sju senaste dagarna. En graf skapades även 

för att visa upp skillnaden på inkomster och utgifter.  

  

Utöver graferna visades statistik över filer som användes och vilken status de innehöll. 

Beroende på vilken status filen hade visades även tiden över extrahering och vilken 

träffsäkerhet Arkimeras API hade.  
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 5  Resultat  

5.1 Resultat av litteraturundersökningen  

Genom att använda sig av webbtjänster och webb-API: er ökar man säkerhetsrisken 

över hela systemet. Genom dessa flyttar man funktionaliteten som tidigare låg på en 

server hela vägen fram till klienten. På så vis ökar det angriparens yta att hitta 

säkerhetsbrister i systemet [4]. Figur 5.1 visar en illustration på hur angriparens yta ökar 

i webbsystem.   

  
Figur 5.1: Illustration över en ökad attackyta vid användning av API.  

  

En angripare letar inte efter bara efter stora brister och vägar in i systemet. Det är små 

brister som senare leder till en ny väg in som i sin tur leder vidare [5]. Figur 5.2 

illustrerar hur en angripare kan använda sig av olika brister för att göra skada.  

  

 Figur 5.2 Illustration över hur en angripare attackerar ett system.    

5.1.1 Grundskydd och principer  

Vid utveckling av webbapplikationer och webbtjänster finns där metoder och principer 

man bör följa av bäst praxis. Dessa principer är grundstenar för att skapa säkra 

applikationer och förbindelser. De är generella och bör inte påverka olika från applikation 

till applikation.  

  

URL för känslig data: URL: er bör aldrig användas för att skicka känslig data, 

Exempelvis sessions-ID [36].  
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Minsta privilegier: Processer och användare bör erhålla minsta andel privilegier och 

behörighet för att kunna utföra sin operation. Genom att begränsa privilegierna begränsar 

man även sårbarheten över hela systemet [36].   

  

Enkel och öppen design: Ju komplexare en applikation blir desto större risk är det för 

fler sårbarheter. Därför bör applikationsdesignen hållas öppen och enkel [36].  

  

Kontrollera åtkomst: Vid användning av åtkomstkontroll eller autentisering bör det 

alltid kontrolleras. Vid varje förfrågning av resurser bör autentisering skickas med och 

kontrolleras. Exempelvis bör ett sessions ID skickas med vid varje förfrågning [36].  

  

Lita inte på tjänster: Externa tjänster och infrastrukturer är inte att lita på. Det är vanligt 

att använda tredjeparts tjänster till applikationer och de lovar att allt är säkert med dem.  

Det ska man inte lita på och de bör behandlas som andra utomstående källor [36].  

  

Användning av TLS: Vid kommunikation mellan klient, server eller API där känslig 

information överförs ska TLS användas [37]. Som bäst praxis bör TLS användas vid all 

kommunikation.   

5.1.2 Injektion  

Kodinjektion och parametermanipulering går att skydda sig mot genom att validera indata 

från användaren. Svag validering av indata är den svaghet som leder till nästan alla stora 

säkerhetsbrister. Det inkluderar databas injektioner, XSS och kod injektion [38]. För att 

undvika databas injektion, parameter manipulering och även NoSQL injektion finns det 

en metod, validering.  

  

Validering av indata: Validering bör ske på server eller API och inte bara på klienten. 

Sker det på klienten kan man gå runt det väldigt enkelt och därför bör det ske på servern 

eller kan det ske på båda [39].  

  

Validering bör finnas på varje indatafält. Detta kan man göra genom att filtrerar vad som 

får matas in och inte. Valideringen kan ske exempelvis genom mönster och definitioner 

över vilka karaktärer som får skrivas [39]. Figur 5.3 visar ett exempel på validering med 

hjälp av mönster för en e-postadress. Valideringen i figur 5.3 bör även ske på servern.   

  
Figur 5.3: HTML kod med validering för en e-postadress  
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För att förhindra NoSQL injektioner kan validering också användas genom att filtrera 

indata som innehåller underliggande programspråk. Exempelvis om ett API körs av 

javascript bör validering av den indata filtrera ut javascript kod.      

  

För att förhindra databasinjektion vid användning av relationella databaser finns det två 

huvud försvarsmetoder och en bäst praxis.  

  

Förberedda uttryck och queries: Detta är det korrekta sättet att hantera databaser 

queries enligt OWASP [40]. Genom att förbereda alla queries som kommer utföras och 

endast lämnar platshållare för användarens indata. På detta vis skyddar man mot databas 

injektioner [1]. Figur 5.4 visar ett kodexempel hur förberedda uttryck kan användas i 

java och SQL.  

  
Figur 5.4 Förberedd SQL querie i java.  

Lagrade Procedurer: Är väldigt likt förberedda uttryck och kan nå samma 

säkerhetsskydd mot injektioner. Skillnaden mellan dem är att lagrade procedurers 

databaskod är sparade i databasen. Applikationen tar sedan och tillkallar dessa sparade 

queries [40]. Figur 5.5 visar ett exempel på hur lagrade procedurer kan användas i java 

och SQL.  

  

  
Figur 5.5 Hur en lagrad procedur kan tillkallas i java från SQL. ”sp_getUserName” är den lagrade 

proceduren som finns i databasen.  

  

Den bäst praxis man kan använda sig av är vitlistning. Vitlistning är sett som bäst praxis 

då det inte ger tillräckligt bra skydd mot databas injektioner. Det är relativt lätt att undgå 

men är bättre skydd än användning av svartlistning och försvårar för angripare [40].   
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5.1.3 Trasig autentisering och sessionshantering  

Vid användning av autentisering bör användar-ID vara unikt. Längden och komplexiteten 

av lösenord bör även kontrolleras. Exempelvis bör lösenord vara längre än 10 karaktärer 

då det klassas som svagt annars enligt NIST sp 800–132 [41]. Vanliga lösenord som 

qwerty och password bör även vara förbjudna [42].  

  

Komplexiteten av lösenord kan styras genom att exempelvis kräva att lösenord ska 

innehålla minst en siffra. Enligt OWASP ska lösenord möta minst tre av följande fyra 

alternativen för att klassas som säkert [43].  

  

• Minst 1 stor bokstav  

• Minst 1 liten bokstav  

• Minst 1 siffra  

• Minst 1 specialtecken  

  

Funktioner som Byta lösenord bör finnas tillgängligt men vid användning ska det gamla 

lösenordet anges tillsammans med det nya. Funktioner som Glömt lösenord bör även 

finnas och en e-postadress bör användas för att autentisera användaren. Vid sparning av 

lösenord bör de sparas krypterade eller hashade [43].  

  

Vid användning av Sessions ID bör de vara långa randomiserade tecken som det inte går 

att gissa sig fram till. Sessions ID får inte användas i URL: en som figur 2.14 visar utan 

bör användas i webbkakor eller lokala lagringen [44]. Sessions ID bör vara tidsmarkerade 

med en lämpligt lång tidsperiod. Efter att tidsperioden gått ut ska ID: et vara ogiltigt. 

Tillsammans med detta bör sessions ID: et skickas med vid varje förfrågan för att kolla 

ID: et är giltigt och inte är utgånget [44].    

    

5.1.4 Cross site scripting (XSS)  

Genom att ta bort ställen där man kan injicera kod kan man förhindra XSS attacker. Denna 

lösning fungerar inte för alla då det kan vara en av grund funktionaliteten av 

applikationen. Ett annat sätt att förhindra lagrade och reflekterande XSS attacker är 

genom validering [1].  

  

Validering: Som nämnt tidigare under injektion, kan validering göras genom att 

kontrollera och filtrera indata från användaren.   
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Validering för XSS kan ske genom kontroller av längden av data, mönster och definitioner 

av karaktärer. Med användning av dessa kan man förhindra att kod injiceras. Tyvärr kan 

validering vara svårt vid användning av exempelvis kommentarsfält. På grund av det bör 

även validering vid output också ske för att skapa ett extra skydd om den första 

valideringen inte skulle hålla [1].  

   

All indata med HTML som ska bearbetas från användare bör vara HTML-kodade för att 

plocka bort skadliga tecken. Några av de vanligaste tecken och motsvarande 

HTMLkodade är:  

• ” - &quot;  

• ’ - &apos;  

• < - &lt;  

• > - &gt;  

  

Genom att HTML-koda den data som förfrågas kan man garantera att den data kommer 

hanteras på ett säkert sätt även om den är skadlig [1].  

  

DOM baserade XSS attacker går att förhindra på två sätt. Undvika användning av script 

som hanterar och skriver till DOM. Är inte det möjligt kan validering användas som 

nämnts tidigare [1].    

    

5.1.5 Trasig åtkomstkontroll   

För att säkra åtkomstkontroll krävs först att den inte går att gå runt. Det ska inte vara 

möjligt att skriva admin i URL: en och sen ha åtkomst som i exempel 5. Lita aldrig på 

användare och tro aldrig att resurser är gömda. Användare och funktioner bör alltid 

fungera med minsta möjliga privilegier. Resurser bör antas att de inte är gömda, finns 

resursen kan en angripare hitta den [1].  

  

För att ytterligare förhindra trasig åtkomstkontroll kan man använda sig av förmåns 

modeller. Eftersom åtkomstkontroll gäller hela systemet är det även lämpligt att använda 

sig av en förmåns modell som hanterar flertal lager. Användning av olika förmåner 

beroende på lager ger bättre säkerhet än ett utan lager [1].  

  

Genom att låta servern eller API: et kontrollera hela URL-vägen kan den baseras beroende 

på olika roller och behörigheter. Tabell 5.6 visar ett exempel på hur en förmåns matris 
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kan se ut för ett större företag. Användningen av liknande matris kan underlätta att 

kontrollera åtkomsten beroende på behörighet och roll [1].  

  

 Användartyp  URL  Roll  Databas privilegier  

Administratör  

Handledare  

Normal Användare  

/*  Admin  

Support  

Allt.  

Sökning, Ändra, Radera 

Granska.  

/admin/*  Anställd  Sökning, Ändra, Granska.  

/kommenterer/*  

/hjalp/*  

Användare 

Oregistrerade  

Sökning, Granska.  

Granska.  

Tabell 5.6: Exempel på hur en privilegier matris kan se ut för en större applikation.  

    

5.1.6 Säkerhetsfelkonfigurationer  

Genom att kontrollera att program och komponenter är uppdaterade och fungerar som 

de ska kan man undvika många säkerhetsbrister.  Onödiga program och funktioner bör 

vara avstängda eller av installerade [5].   

  

Kontroller av konfigurationen för felhantering bör ske så felhanteringen inte skickar ut 

informativa meddelande till angriparen om underliggande system [5].   

  

5.1.7 Oskyddade API: er  

Denial of service går att förhindra genom att, begränsa antalet förfrågningar en användare 

kan skicka till API: et och använda en storleksgräns på förfrågningsmeddelande. 

Överskrids någon av gränserna bör API: et svara med en fel kod som hänvisar att de är 

tillfälligt blockerade [45].  

  

API: ers säkerhetsbrister inkluderar de nämnda tidigare under resultatet. API: er kan 

använda sig av samma lösningar för de hoten som nämnts.  
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5.2 Implementationslösning  

5.2.1 Grundskydd och principer  

Under utvecklingen av webbapplikationen och webb-API: et skrevs koden i komponenter 

och moduler. Detta gav inkapsling för det mesta av koden och funktionerna. Angular hade 

även alternativ för vidare inkapsling men då det inte stöddes av många webbläsare 

användes det inte.  

  

Koden för applikationen och API: et var enkelt skriven med en öppen design. Koden var 

inte heller komplicerad skriven för att underlätta läsning och säkerheten.  

  

Vid kommunikation mellan webb-API: et och webbapplikationen användes 

åtkomstkontroll i form av ett bevis. Beviset behövde skickas vid all kommunikation för 

att säkerhetsställa att användaren hade behörighet. Kommunikation mellan webb-API: et 

och Arkimeras API skedde med två olika bevis för säkerhetsställning av åtkomstkontroll.  

  

5.2.2 Injektion  

Injektion förhindrades genom validering vid alla fält och validering av indata. 

Valideringen skedde på både API: et och webbapplikationen. API: et hanterade 

valideringen genom att kräva en viss längd av den inmatade texten. Figur 5.7 visar hur 

valideringen för två av de fält som används.  

  

  
Figur 5.7: Validering av längd för två olika nycklar på webb-API: et.  

  

Webbapplikationen använde sig av Angulars inbyggda valideringsmetod. Genom den 

validerades samma saker som i webb-API: et som ett extra skydd och för att förhindra att 

användarna skulle skicka fel uppgifter. Figur 5.8 visar hur valideringen sköttes på 

webbapplikationen.  
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Figur 5.8: Validering av längd för alla inmatningsfält på webbapplikationen.  

  

Dessa valideringar kunde förhindra att längre injektioner inte utfördes men med detta 

skydd kan de ändå ske. Inget filter för javascript eller NoSQL databaser blev inlagt. 

Därför var även MongoDB databasen som användes inte skyddad från injektion 

attacker.  

  

5.2.3 Trasig autentisering och sessionshantering  

Autentiseringen och sessioner hanterades genom validering och krav på lösenord och 

användning av sessions-ID.  

  

Valideringen och kraven för lösenord och användarnamn användes genom att kontrollera 

längden. Kontrollerna var för både minimum och maximum längd. Ytterligare 

valideringar skedde inte och funktioner som Glömt lösenord och Byta lösenord var inte 

heller implementerade. Innan lösenorden och användarnamnen sparades blev de först 

hashade.   

  

Sessions-ID hanterades med krypterade JWT och är en av standarderna för sessions-ID i 

dagsläget. En JWT skapades av användarnamn och nycklar som behövdes för tillgång till 

Arkimeras API. Sessions-ID sparades sen i den lokala lagringen i webbläsaren och inte i 

webbkakor. Därför var det inte möjligt att sätta en upphörningstid.   

  

5.2.4 Cross site scripting (XSS)  

XSS förhindrades endast på webbapplikationen och inte på webb-API: et. 

Webbapplikationen använde sig av Angulars inbyggda XSS skydd. Det skyddet 

behandlade all indata som opålitligt och använder sig av validering och sanering för de 

olika språk och komponenter som ingick. Därför skyddades den från all indata i HTML, 

URL, CSS och skript.   
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5.2.5 Trasig åtkomstkontroll   

Någon förmånstabell användes inte men åtkomstkontroll baserades på två olika roller 

vilket var användare och icke användare. Rollernas förmåner baserades på funktioner, 

vid rollen användare hade man tillgång till alla funktioner. Vid rollen icke användare 

hade man ingen tillgång till funktioner.   

  

Även då ingen av funktionerna var tillgängliga för icke användare var alla URL: er det. 

Om en icke användare skickade förfrågningar mot någon av URL svarar webb-API: et 

med 401 not authorized meddelande.   

  

Åtkomstkontrollen för rollerna hanterades genom att kontrollera sessions-ID vid varje 

förfrågan mot webb-API: et. Sessions-ID togs även och kontrollerades genom att kolla att 

det var en giltig JWT. Annars hade det funnits risk för att kunna gå runt 

åtkomstkontrollen.   

  

5.2.6 Säkerhetsfelkonfigurationer  

Säkerhetsfelkonfigurationer hanterades genom användning av de senaste uppdateringarna 

för de ramverk och tekniker som använts. Angular 4, senaste Node.JS och senaste  

MongoDB versionen användes. Det hanterades även med kontroller över felhanteringen.  

  

Felhanteringen kontrollerades på API: et så den inte skickade ut information om systemet. 

För att förhindra det användes X-Powerd-By i HTTP svars-header. Det den gjorde var att 

förhindra att information om det underliggande systemet skulle skickas med i HTTP 

meddelandet.   

  

5.2.7 Oskyddade API: er  

Webb-API: et som blev kodat genomgick kodkontroller och tester för att kontrollera 

säkerheten. Webb-API: et har inte något skydd mot DoS i form av förfrågnings 

begränsningar. Det ansågs som onödigt då Arkimeras API redan hade en begräsning på 

tusen förfrågningar per dag. På detta vis var produkten delvis skyddad mot DoS då den 

inte fungerade utan Arkimeras API.   
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5.3 Implementationstester  

5.3.1 OWASP ZAP och Vega resultat  

  
Figur 5.8: Resultat över en attack med programmet Vega mot webbapplikationen.  

  

  

  
Figur 5.9: Resultat över en attack med programmet OWASP ZAP mot 

webbapplikationen.  
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5.3.2 Brute force resultat  

Åtkomstkontroll:  

• Gick inte att skapa en falsk token för API: et för att gå runt åtkomstkontrollen. Se 

figur 6.1 för hur det såg ut.  

  
Figur 6.1: Manuellt inlagd falsk token i den lokala lagringen.  

  

• Det gick att skapa en falsk JWT på webbapplikationen för att gå runt 

åtkomstkontrollen. Funktionerna på webbapplikationen fungerade däremot inte.  

Se figur 6.2 för att se hur det såg ut.  

  
Figur 6.2: Manuellt inlaggd äkta JWT token i den lokala lagringen.  

  

Injektion:  

• Det gick inte få ut något genom databas injektion från de tester som utfördes.   

  

Cross site scripting:   

• XSS testerna fungerade inte och Angulars skydd fungerade för de tester som 

utfördes.  
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 6  Analys  

6.1 Litteraturundersökning  

Resultatet visade några av de största säkerhets problemen för webbapplikationer och API: 

er. Resultat gick bara in på ett fåtal av alla hot och brister för webbapplikationer. Även då 

de var några av dem största, finns det fortfarande hundratals andra hot och 

säkerhetsbrister. Tyckte det var tråkigt att behöva begränsa sig till dem och inte till ett 

större omfång av brister. Tiden fanns inte för det under denna undersökning men kan vara 

något för framtida arbete.  

  

Lösningarna i resultatet var bara grundligt beskrivna och flera av dem kunde innehålla 

fler lösningar och säkerhetsbrister som inte beskrevs. Resultatet visade att många av 

säkerhetsbristerna hade flera olika tekniker för olika attacker. Exempelvis fanns det tre 

olika XSS attacker som krävde två olika lösningar för att förhindra. På grund av det kunde 

slutsatsen tas att varje säkerhetsbrist krävde mer arbetsresurser för att säkra. Därför kan 

det vara möjligt att företag inte har resurser nog för att säkra alla brister i sina system.   

  

Enligt resultatet var olika sorters validering lösningen till många av säkerhetsbristerna. 

Detta var en överraskning att det var en viktig komponent för webbsäkerhet och kunde 

användas för att förhindra tre av de största säkerhetsbristerna. Slutsatsen kunde då dras 

att vid brist av resurser var validering en lämplig lösning att implementera.   

  

Enligt resultatet påverkades användningen av API säkerheten för hela systemet. Därför 

kunde slutsatsen dras att det krävs bra säkerhet redan vid webbapplikationen, då den i 

många fall är ingången till resurserna för systemet. Även säkerheten vid användning av 

API var en överraskning att det skulle påverkas. Personligen ansågs API: er inte till att 

vara en brist i systemet utan en styrka. Det var det resultat som var mest överraskande och 

något som kommer tänkas på vid framtida utvecklingar.  
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6.2 Implementationslösningar  

Implementationsresultatet blev inte så genomförligt som önskat. Implementationen tog 

längre tid än förväntat och grundfunktionerna för både webbapplikationen och API: et 

blev inte färdiga förrän på slutet. Tiden för att implementera åtgärder och lösningar fanns 

därför tyvärr inte, även om några blev inlagda tillslut. På grund av tidsbristen var det 

många av säkerhetslösningarna som inte blev kompletta och saknade delar av kraven som 

visades under litteratursundersökningen. Vid distribution av webbapplikationen och API: 

et bör flertalet av lösningar granskas för att implementera saknade delar. De lösningar 

som bör granskas är:  

  

Injektion: Ett bra injektions skydd blev aldrig implementerat och webbsystemet var inte 

skyddat från varken databas injektion eller kodinjektion. Det bör därför implementeras 

något middleware i API: et för att hantera validering och sanering vid distribution.  

  

XSS mot API: XSS skydd för webb-API: et fanns inte och bör implementeras en 

likdanande lösning som för injektion.    

  

Lösenordskrav: Alla kraven för lösenord som beskrevs i resultatet blev inte inlagda och 

enligt OWASP var inte lösenorden säkra. Fler valideringar för lösenord bör 

implementeras vid distribution av produkten för att uppnå kraven.      

  

6.2 Implementationstester  

Testerna som utfördes på den slutgiltiga produkten genomgick inte de fullständiga tester 

som hade önskats. Då komponenterna inte var distribuerad till riktiga servrar och moln, 

kördes de lokalt vid testningen. Testningen sköttes därför över HTTP och kunde inte 

undvika några av attackerna som förhindras genom användning av HTTPS.   

  

Resultaten från programmet Vega och ZAP visade totalt fem olika bister i 

webbapplikationen. Fyra av bristerna innefattade HTTP - headers för den hämtade data, 

CrossOrigin access controll, X-Frame options, XSS protection och X-Content-options. 

Då webbapplikationen kördes lokalt med hjälp av Angulars inbyggda serversystem fanns 

det ingen kontroll över hur headers skulle se ut. Vid distribution till servrar med kontroll 

över headers, hade de kunnat ställas in och förhindrats. Den sista bristen var att det fanns 

en lokal filsystemväg. Bristen kan ge information om vilket system servern körs på. Likt 

föregående bör detta kunna förhindras när webbsystemet blir distribuerat.  
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Alla injektioner som förekommer i bilaga 6 utfördes för både API: et och 

webbapplikationen. Ingen av de fungerade och API: et svarade med ett 401 unauthorized 

eller 404 page not found vid alla försök.  

  

Åtkomstkontrollen testades först med att implementera en token i den lokala lagringen. 

Detta fungerade inte och skulle inte fungera då det var inlagt en kontroll för att förhindra. 

Nästa test var däremot överraskande, en riktig JWT hämtades från JWTs hemsida. Det är 

en korrekt JWT men inte giltig för denna webbapplikation. Det som var överraskande var 

att det var möjligt att manuellt lägga in den för att komma runt åtkomstkontrollen. Detta 

borde inte gått och bör ses över vid distribution.   

  

XSS attackerna som utfördes fungerade inte mot webbapplikationen. Angulars inbyggda 

skydd hanterade dem och inget hände. XSS tester utfördes inte mot API: et då det inte 

hade något skydd mot det inlagt.    
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 7  Diskussion   

Många av de webbsystem som skapas idag är skräddarsydda för företag eller tjänster. Då 

de skräddarsys finns det olika lösningar för varje applikation och alla har sina egna brister. 

På grund av det går det inte att fastställa vad som är säkert. Delar av lösningar för 

säkerhetsbrister går att definiera som säkert exempelvis lösenord. Det finns även delar 

som inte går att definiera som exempelvis injektion. På grund av att man inte kan definiera 

att något är säkert går det aldrig veta. Ett bra exempel är även att man tror man har åtgärdat 

en brist men när man testar är det inte åtgärdat. Likt åtkomstkontrollen som blev inlagt 

för webbapplikationen som inte var tillräckligt bra även om man trodde det. Går det då 

skapa helt säkra webbapplikationer? Från den informationen om denna undersökning fått 

går det inte. Eftersom du inte kan definiera att något är säkert går det aldrig veta om 

webbapplikationen faktiskt är säker. Slutsatsen kan då dras att det inte går.  

  

Ett av målen för projektet var att ge en komplett förståelse över hoten och lösningarna för 

webbsystem. Jag anser att resultatet har givit en grundförståelse över hoten och des 

åtgärder men inte en komplett förståelse. Problemet ligger i mängden av information för 

varje hot. Vardera hot har flertal olika sorters attacker och i sin tur flertal olika lösningar 

beroende på attack. Det är därför inte möjligt att inkludera en komplett förståelse på den 

tidsperioden undersökningen har varit över.   

  

Ett av de andra målen var att svara på om det går att skapa en säker förbindelse mellan en 

webbapplikation och ett API? Förbindelsen som i kommunikationen kan säkras genom 

TLS och kryptering. Som resultatet visade är hotbilden större vid användning av ett API.  

Jag ansåg tidigare att det inte är möjligt att skapa helt säkra webbapplikationer eller API.  

Jag bedömer därför att det inte går att skapa en säker förbindelse mellan en applikation 

och API. Om en av komponenterna har en utnyttjbar säkerhetsbrist är förbindelsen inte 

säker längre.  

  

De resultat som kunde dras från undersökningen är delvis lika resultaten från de 

relaterade arbeten som nämnts. De publikationerna nämnda under kapitlet relaterande 

arbete har liknande resultat över säkerhetshoten och dess lösningar. Har dock inte hittat 

någon publikation som har ett praktiskt resultat med tester. Implementationsresultatet är 

unikt på ett sett då programvaran som utvecklades är unik och inte är generell beroende 

på vilken teknik man använder sig av. Det går därför inte att jämföra 

implementationsresultatet med andra publikationer även om teknikerna är vanliga i 

dagsläget.   
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Projektet började med endast mig som ensam person skulle gjort litteraturundersökningen 

och hela implementationen. Som tur var ändrades det när projektgruppen av studenter 

kom in i bilden och gjorde en stor bit av implementationen. Jag tror det var tur de gjorde 

det då det antagligen hade blivit för mycket arbete för en ensam person. 

Implementationen var den bit i undersökningen som jag anser kunde förbättrats. 

Planeringen för hur arbetet skulle skötas och allmänt vilka tekniker som skulle användas 

saknades. Hade implementationen varit mer effektiv hade det funnits tid för att 

implementera säkerhetsåtgärder och resultatet hade kunnat bli mer genomgående och 

komplett.   

Det som fungerade bra i undersökningen var effektiviteten av implementationen och att 

det var enkelt att hitta information till undersökningen. Även då det var bristande 

planering och tekniker skiftades mycket var arbetet ändå effektivt och alla problem kunde 

lösas.  

Informationen till undersökningen var enkel att hitta från tillförlitliga källor vilket 

underlättade arbetet. Även om jag anser detta till att vara en fördel kunde det vara svårt 

att hitta kortfattad information. Då de flesta publiceringar var långa med mycket text och 

information som fick kortas ner. På så vis tog det lång tid att relevant och bra information 

att använda till undersökningen.  
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 8  Sammanfattning     

Undersökningen har visat och givit en förståelse över säkerhetshot mot webbsystem. Den 

visar även några konkreta exempel på hur man kan åtgärda säkerhetshoten. Från resultatet 

kan undersökningen visa att det inte är möjligt att skapa en helt säker förbindelse mellan 

en applikation och ett API.   

  

Resultaten från litteraturundersökningen är generella och bör kunna implementeras 

oberoende på vilken teknik inom webbsystem. Resterande resultat som i 

implementationsresultatet och testerna är inte generella. De är endast resultat för de 

specifika teknikerna som användes. Även om någon skulle använda samma tekniker som 

det gjordes i denna undersökning är det inte säkert de skulle få samma resultat.   

  

Resultatet som dragits är relevant för både industri och samhället, då säkerheten för 

webbsystem har blivit väldigt angeläget de senaste åren. Tillsammans med att API: er och 

även webbapplikationer också blivit mer populära de senaste åren.   

  

 8.1  Framtida arbete  

Jag hade gärna gått djupare in på de säkerhetshoten i undersökningen, nu är de 

grundläggande och inte direkt djupgående. Jag tror det hade gynnat undersökningen för 

att få en bättre bild av säkerhetshoten.   

  

Jag hade även velat utforska resterande av säkerhetshoten på OWASP topp 10 lista. På 

grund av tidsbrist togs endast sex av dem och undersöktes. De som inte undersöktes är 

fortfarande mycket stora säkerhetshot och bör undersökas för att nå målet att ge en 

komplett förståelse.  

  

Implementationslösningarna blev inte färdiga och saknar många delar av lösningarna. 

Jag skulle därför velat fortsätta med implementationslösningarna för att uppnå 

fullständiga åtgärder.       
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 9  Ordlista  

  

DOM – Document Object Model, när ett HTML dokument laddas in av webbläsaren blir 

det ett dokument objekt. Där ifrån kan en webbläsare ändra och hantera dokument 

objektet [46].  

  

Brute force, är en metod för att testa sig fram. Exempelvis att testa sig fram för att hitta 

det korrekta lösenordet [47].   

  

Autentisering, är kontroll av identitet. Autentisering kontrollera att man är den man säger 

genom exempelvis lösenord [48].  

  

Kryptering, är en metod för att dölja eller göra information oläslig. Man kan senare 

använda dekryptering för att göra det läsligt igen [49].  

  

JWT – Json Web Token, är en JSON standard för att skapa tokens till sessions-ID. Den 

använder sig av en specifik struktur och kan genom kryptering och signering skapa säkra 

tokens [50].  

  

Bootstrap, är ett front-end ramverk för att designa webbapplikationer och hemsidor [51].   
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Bilaga 1 

  
Google Gmails webbapplikation.  

  

  

Bilaga 2  

  

  

Ett diagram över hur en lagrad XSS attack kan se ut  

  

    



45 
 

Bilaga 3 

   
Ett diagram över hur en reflekterande XSS attack kan se ut.  

  

Bilaga 4  

  
  

Ett diagram över hur en DOM baserad XSS attack kan se ut.  
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Bilaga 5 

<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
    <head>  
        <meta charset="utf-8">  
        <title>Error</title>  
    </head>  
    <body>  
        <pre>TypeError: res.customSend is not a function             

<br> &nbsp; &nbsp;at /vagrant/index.js:86:7  
            <br> &nbsp; &nbsp;at Layer.handle_error (/vagrant/node_modules/express/lib/router/layer.js:71:5)  
            <br> &nbsp; &nbsp;at trim_prefix (/vagrant/node_modules/express/lib/router/index.js:315:13)  
            <br> &nbsp; &nbsp;at /vagrant/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7  
            <br> &nbsp; &nbsp;at Function.process_params  
(/vagrant/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)  
            <br> &nbsp; &nbsp;at next (/vagrant/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)  
            <br> &nbsp; &nbsp;at Layer.handle_error (/vagrant/node_modules/express/lib/router/layer.js:67:12)  
            <br> &nbsp; &nbsp;at trim_prefix (/vagrant/node_modules/express/lib/router/index.js:315:13)  
            <br> &nbsp; &nbsp;at /vagrant/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7  
            <br> &nbsp; &nbsp;at Function.process_params  
(/vagrant/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)  
            <br> &nbsp; &nbsp;at next (/vagrant/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)  
            <br> &nbsp; &nbsp;at Layer.handle_error (/vagrant/node_modules/express/lib/router/layer.js:67:12)  
            <br> &nbsp; &nbsp;at trim_prefix (/vagrant/node_modules/express/lib/router/index.js:315:13)  
            <br> &nbsp; &nbsp;at /vagrant/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7  
            <br> &nbsp; &nbsp;at Function.process_params  
(/vagrant/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)  
            <br> &nbsp; &nbsp;at next (/vagrant/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)         

</pre>  
    </body>  
</html>  

Svar från ett API som inte hanterar vad som skickas vid fel.  
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Bilaga 6 

true,  

$where:'1==1'    

  , $where: '1 == 1'  

  $where: '1 == 1'  

  ', $where: '1 == 1'  

  1, $where: '1 == 1'  
  { $ne: 1 }  

  ', $or: [ {}, { 'a':'a  

  ' } ], $comment:'successful MongoDB injection'  
 db.injection.insert({success:1});  

db.injection.insert({success:1});return  

  1;db.stores.mapReduce(function() { { emit(1,1  
  || 1==1  

  ' && this.password.match(/.*/)//+%00  

  ' && this.passwordzz.match(/.*/)//+%00  

  '%20%26%26%20this.password.match(/.*/)//+%00  

  '%20%26%26%20this.passwordzz.match(/.*/)//+%00  
  {$gt: ''}  

[$ne]=1  

  

Lista över mongoDB injektioner som utfördes, från crOhn [34].  

  

  

 Bilaga 7  

”><script>alert(1)</script>  

  
”onfocus=”altert(1)  

  
<img onmouseover=alert(1)></img>  
 http://localhost:4200/<script>alert("TEST");</script>  

Lista av XSS testerna som utfördes.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  


