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Abstract 

This paper was made together withTechPay AB, by their request.  

The dissertation has been divided into two separate parts; one of which is fully 
theoretical, with the focus on the security requirements of a digital cash register, 
and how to meet these requirements. 

The second part covers the implementation of anAndroid-oriented Java-
library,created with help from the security requirements found in the first part. 
The purpose of this library is to make it easier to develop a cash register that uses 
payment terminals from TechPay. 

This paper also covers different communication protocols, encryption techniques 
and recommendations from authorities, banks and Android. This paper also 
contains a small review of how users are validated in applications on the current 
market that handles money transactions.  
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Sammanfattning 

Det här examensarbetet genomfördes tillsammans med, och på uppdrag av, 
TechPay AB. Examensarbetet är uppdelat i två delar; den första är en teoretiskt 
del, där det undersöks vilka säkerhetskrav som ställs på ett digitalt kassasystem och 
hur man uppfyller dessa krav. 

Den andra delen handlar om en implementation, i form av ett java-bibliotek mot 
Android, som tar hänsyn till säkerhetskraven som togs fram i den första 
delen.Detta bibliotekets syfte är att underlätta utvecklandet av ett Androidbaserat 
kassasystem som använder betalterminaler från TechPay. 

Examensarbetet berör också olika typer av kommunikationer och krypteringar 
samt rekommendationer från banker/Android/skatteverket. Vidare kan man läsa 
om en liten undersökning som handlar om hur banker och andra betaltjänster 
väljer att validera en användare i sina app:ar. 

Nyckelord 

Android, Java, API, TechPay, Kassaregister, Betallösning, Säkerhet. 
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1 Inledning 
 

Den här rapporten beskriver dels ett undersökande arbete, fokuserat på de krav 
och riktlinjer som av banker ställs på säkerheten i de system som hanterar 
ekonomiska transaktioner, samt en implementation som tar resulatet av 
undersökningen i beaktning. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Under de senaste åren har marknaden för Androidapplikationer ökat markant, 
vilket har skapat en helt nytt forum för digitala angrepp. 
Trots detta vill man gärna skapa applikationer som hanterar ekonomiska resurser, 
eftersom ett smidigt och vida spritt distributionssystem underlättar för kunder, 
vilket alltid är något man eftersträvar. 

Dessa två önskemål hamnar ofta i konflikt, något som är extra tydligt inom 
bankvärlden, där säkerhetskraven på ny teknologi är skyhöga, och det finns ett 
ständigt driv på att vara först ut med nya betallösningar. 

TechPay AB, företaget projektet bedrevs på, utvecklar betallösningar i form av 
mjukvara till kortterminaler, samt kringliggande system, till exempel kvittoskrivare 
och databaser. 

I dagsläget har TechPay ett system för hantering av kortbetalningar där alla 
komponenterna ligger integrereade i en betalstation, något som ibland kan vara 
redundant, då en kund inte behöver alla delar i systemet, eller vill integrera delar av 
systemet i sina egna system. 

För att komma över detta problem har examensarbetarna is samband med 
företaget tagit fram en lösning, där ett programbibliotek (En grupp utav klasser 
som underlättar implementation av kod) ger kunder möjligheten att med lätthet 
kunna implementera egna Androidapplikationer som integrerar TechPays 
hårdvarumoduler. 

Denna rapport beskriver dels ett undersökande arbete, där säkerhetskraven 
fastställs, skapandet av det ovan nämnda programbiblioteket, samt en enkel 
prototypimplementation. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Företagets syfte 

TechPay vill uppdatera sig gällande vilka regler som gäller, det vill säga bankerna 

nuvarande krav, eftersom dessa kan fluktuera. Techppays andra mål är att få fram ett 

bibliotek för att skapa kassasystem och betallösningar, som man kan ge ut till kunder 

som är intresserade av att integrera Androidapplikationer i sina kassasystem. 

1.2.2 Examensarbetarnas syfte 

Examensarbetarnas mål är att sätta sig in djupare i både säkerhetsfrågor och 

Androidutveckling, vilket är en vidareutveckling av många de kurser som 

examensarbetarna läst.  

Något annat som tillkommer naturligt är erfarenhet av att ta hänsyn till olika parters 

önskemål om produktutveckling, eftersom examensarbetarna kommer att jobba inte 

bara mot företag och skola, utan även mot banker. 

1.2.3 Frågeställningar 

• Vilka säkerhetsaspekter bör finnas i ett bankbetalningssystem? 

• Hur implementerar man, enligt de framtagna kraven, ett kodbibliotek som 

stödjer alla funktioner som bör finns i ett Android-baserat 

bankbetalningssystem? 

1.3 Avgränsningar 

Det teoretiska undersökande arbetet förutsätter att de kunskaper (kodning, OOP etc) 

som examensarbetarna besitter inte är aktuella att undersöka, utan lägger fokus på 

säkerhetsaspekter som gäller specifikt i det valda området. 

Bankappen ska vara så smidig och ickeintrusiv som möjligt, därför försöker vi för 

närvarande att undvika alla lösningar som kräver ickeväsentligt arbete, såsom 

redundanta inloggningar, utlämnade av personuppgifter och dylikt. 

Huvuddelen av det aktiva arbetet går ut på att skapa det relevanta programbiblioteket, 

applikationen som skapas till är endast en prototyp, och kommer därför inte förväntas 

få licensiering ifrån skatteverket.  

Man bör även observera att mycket av det som skall göras redan finns, till exempel 

mjukvaran i kortterminalen, ett management-system och dylikt. Detta gör att arbetet 

främst begränsas till Androidutveckling, där man kan ta nytta av de API:er som redan 

finns till hands. 

Eventuella tillskott som används vid den senare prototyputvecklingen är en databas 

för hantering av lagrade användaruppgifter. 
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1.4 Disposition 
Denna rapport inleds med kapitlet Teoretisk bakgrund, där vi diskuterar de olika 
teknologier/dokument som är relevanta för vår förundersökningsanalys.  

Metod och genomförande, samt Resultat och Analys, är i stort sett uppbyggda på 
samma sätt, med arbetet indelat i Förundersökningsanalys, Mellanfas, samt 
Implementationfas. 

Alla dessa kapitel har egna dispositioner, för att få information om deras exakta 
uppbyggnad hänvisas läsaren att läsa inledning/disposition i dessa kapitel. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Disposition är uppdelad i tre huvuddelar: 

 Kryptering/Säkerhet, som handlar om olika standarder för att skydda sitt 
arbete mot intrång/angrepp 

 Övriga teknologier, som listar teknologier som är relevanta för vårt projekt 
ur en annan aspekt än just säkerhetsaspekten, till exempel plattformar och 
liknande 

 Dokument, som beskriver olika dokument, nämligen TechPays API-
specifikation, samt Skatteverkets krav på kassaregister som beskriver, 
oerhört detaljerat, en lång lista med krav som Skatteverket tycker att 
kvitton/rapporter ska uppfylla. 

 

2.1 Kryptering/Säkerhet 

2.1.1 SSL/TLS 

TLS (Transport Layer Security) och dess föregångare SSL (Secure Sockets Layer), är 

protokoll för att kryptera överföring av data som sänds över internet.[1] 

Eftersom detta projekt kommer behöva hantera känslig data, är överföringssäkerhet av 

intresse. 

TLS/SSL använder först ett asymetriskt krypto[2] (ett krypto med olika public/private 

keys) för att sända över en nyckel, som sedan används i ett symmetriskt krypto[9] som 

krypterar informationen som överförs. 

Det finns flera versioner av protokollen, och de används i en rad tjänster, såsom e-

mail, för webbklienter, IP-telefoni, samt mycket mer. 

2.1.2 Assymetrisk kryptering 

Kryptering innebär att man förvanskar data så att den blir svårare för obehöriga att 

komma åt och läsa, och använder ofta en viss nyckel, så att formeln kan vara allmänt 

känd, enligt Kerckhoffs princip, utan att detta gör att vem som helst kan avläsa 

kryptot. 

Symmetriska krypton har bara en nyckel[9], medans assymetriska krypton har två 

nycklar[2], som krypterar och avkrypterar varandra, dvs A avkrypterar det B 

krypterar, och vice versa. 

En viktig aspekt av assymetriska krypton är att man inte lätt kan härleda en nyckel till 

en annan, trots att de har ett matematiskt samband. Detta gör att man kan dela ut en 

nyckel allmänt[2], som sedan kan användas för att kryptera data som skickas till en. 
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Figur 1. Enassymetrisk kryptering[33]. 

2.1.3 Kerckhoffs princip 

Kerckhoffs princip är en krypteringsprincip som går ut på att ett säkert system bör 

vara säker även om inkräktare känner till allt om systemet, med undantag för 

kryptonyckeln[9][3]. 

Därmed följer garanterad säkerhet, eftersom man inte behöver förlita sig på att 

information om hur systemet fungerar läcker ut, eller att personer som jobbar med 

systemet inte väljer att i framtiden försöka angripa detta. 

2.1.4 Certifikat 

Ett certifikat är ett elektroniskt dokument som fungerar som ett bevis för att styrka sin 

identitet och visa att man har officiellt godkänt certifikat från en så kallad CA 

(Certificate authority)[4]. 

Ett certifikat innehåller en mängd information, det viktigaste är certifikatinnehavarens 

namn, giltlighetstid, publika nyckel, samt CA:s elektroniska signatur, som är en 

krypterad sträng av symboler, som skapas utifrån certifikatets övriga innehåll, och 

krypteras av CA:s privata nyckel[2]. 

De flesta moderna webläsare innehåller en lista över olika CA:s, och deras publika 

nycklar, som används då man dekrypterar den digitala signaturen. 

Certifikatinnehavaren kan sedan styrka sin identitet igenom att dekryptera/kryptera 

någonting med sin privata nyckel, som sedan kan verifieras med hjälp av den publika 

nyckel som finns lagrad i certifikatet[4][2]. 
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2.1.5 Kodobfuskering 

Kodobfuskering innebär att man skriver kod på ett sätt som är menat att vara  

oläsligt[5]. Detta gör man för att försvåra för andra att förstå hur programmet är 

uppbyggt, och därmed förhindra att någon kopierar programmet.  

Ett annat användningsområde, som är ganska kontroversiellt, är att man försvårar 

avläsning av koden i säkerhetssyfte. Detta strider dock mot Kerchoffs 

säkerhetsprincip, som står att läsa om ovan. 

Det ligger dock i vårt intresse att göra applikationer byggda på vårt API svåra att 

kopiera snabbt, för att undvika kopior av applikationer som inte fungerar, och sprider 

dåligt rykte. 

Det finns många alternativ till kodobfuskatorer[5], inklusive: 

 Allatori, ett licensalternativ 

 ProGuard, ett open-source alternativ 

 yGuard, ett gratis alternativ 

 

Dessa obfuskatorer ändrar variabelnamn till mer obegripliga sådana, krypterar 

strängarna i programmet, samt skapar spaghettikod med hjälp av goto-satser och 

liknande. 

2.2 Övriga teknologier 

2.2.1 Bluetooth 

Bluetooth är en mycket väl spridd kortdistanskommunikation och används i många 

dataöverföringssammanhang. Bluetooth bygger på en integrerad sändare och 

mottagare av högfrekventa radiosignaler.Bluetooth är indelat i följande olika 

klasser[6]: 

 Klass 1 – Kommunikation upp till 100m 

 Klass 2 – Kommunikation upp till 10m 

 Klass 3 – Kommunikation upp till 1m 

 

Klassuppdelningen beror på effekten hos enheten. Oberoende av Bluetooth-klass kan 

två enheter kommunicera med varandra.  

 

Vi kommer att använda Bluetooth-kommunikation mellan två noder, mellan PED (Pin 

entry device, dosan som används för att ta emot kortbetalningar) och Android samt 

mellan Android och kvittoskrivare. 

 
Figur 2. Bluetooth:s inblandning i systemet. 
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2.2.2 Android 

Android är ett öppet Linux-baserat operativsystem för mobila enheter med pekskärm, 

såsom smartphones och tablets. Androids utveckling startades av Androic Inc, ett 

företag som Google stöttade med pengar, och sedan köpte upp år 2005. [10] 

En av Androids stora styrkor är alla möjligheter att anpassa systemet, vilket har gett 

upphov till en uppsjö av olika versioner av det, skapat av enhetsutvecklare och 

hobbyentusiaster. 

Det finns även möjlighet att skapa egna applikationer, ofta förkortat ”appar”, vilket är 

små program som ytterligare utökar funktionaliteten hos telefonen. Dessa 

applikationer skrivs huvudsakligen i programmeringspråket Java, och är väldigt 

mångtaliga. I oktober 2012 fanns det ungefär 700 000 appar tillgängliga för 

Android[12], med ungefär 25 miljarder[11] nedladdningar från Google Play, den 

största app-butiken. 

 

  



Teoretisk bakgrund 

12 

2.3 Dokument 

2.3.1 Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister 

Se bilaga 2. 
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2.3.2 TechLink Communication Interface[Bilaga 1] 

TechLink Communication Interface är TechPays API för kommunikation med 
fristående MPT (Mobile Payment Terminal). 

Kommunikationen sker med hjälp av arrayer med bitar, enligt specifikation (Se 
bilagor) och består utav 14 olika meddelanden, med motsvarande svar. 

Meddelandena är: 

 Logon 

 TransactionStart 

 TransactionResult 

 ReceiptRequest 

 PrintReceipt 

 TransactionRequest 

 ListRequest 

 EndOfDay 

 SocketOpen 

 SocketConnect 

 SocketClose 

 SocketDisconnect 

 SocketRead 

 SocketWrite 

 

I vårt arbete stötte vi på ett behov av att införa ett meddelande för överlämnade 
av certifikat, och har därmed även i vårt API specificerat ett nytt meddelande, 
nämligen ”RequestCertificate”.
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3 Metod och genomförande 

3.1 Disposition 

Examensarbetets genomförande är uppdelat i tre huvuddelar. Den första delen är av 

teoretisk karaktär där målet är att undersöka de krav som banker ställer på 

betalsystem, problem som kan uppstå, samt lösningar som känns relevanta.  

En annan sak som tillkommer är ett undersökande arbete där vi studerade vilka 

lösningar andra aktörer har för liknande frågeställningar och problem, som de som vi 

stötte på. 

De krav, och eventuella standarder, som det förundersökande arbetet resulterar i, 

kommer sedan att vara utgångspunkten för examensarbetets andra två delar, som 

handlar om att utveckla en prototyp av ett API, med en enkel app som använder detta.  

Denna process påbörjas i mellanfasen, där diagram och dylikt tas fram, för att sedan 

avslutas i implementationsfasen, där koden implementeras, i programmeringsspråket 

Java. Koden är till för att köras på enheter med operativsystemet Android. 

3.2 Förundersökningsanalys 

Förundersökningsanalysen är den del av arbetet där vi tog fram olika hotbilder och 

risker, samt diskuterade alternativ för hur dessa skulle lösas, vilket gav oss en bra 

grund för att analsyera vad som möjligt skulle kunna ingå i vårt API, för att sedan 

specifikt designa API:ets olika funktioner. 

3.2.1 Riskanalys 

I riskanalysen diskuterades en mängd eventuella säkerhetsbrister i systemet, uppdelat i 

två sektioner, Angrepp och Olycksrisker, som reflekterar dels attacker för att ta del av 

skyddad information och dylikt, samt olyckor som kan uppstå på grund av brister i 

Android-systemet, och liknande. 

De angreppsorsaker/metoder som studerades var intrång för att komma åt känslig 

data, stöld av pengar, samt vandalism. Olycksriskerna var något färre än 

angreppsorsakerna, och inkluderade endast förlust av data, på grund av att 

Androidsystemet behöver mer ledigt minne, och därmed stänger ner 

applikationen[28]. 

Riskanalysen diskuteras mer senare, i avdelningen Resultat och Analys. 
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3.2.2 Designval 

Med hjälp av de frågeställningar som kom fram i riskanalysen ställde vi upp en rad 

designval att gå igenom, där vi diskuterade hur vi skulle hantera kvitton/rapporter, 

överföringskryptering, samt validering av användare. 

Då vi diskuterade kvitto-/rapporthanteringen gick vi igenom flera olika alternativa 

distribueringsmetoder, inklusive bluetoothkvittoskrivare, kort-/id-kopplade kvitton, 

samt elektroniska utdelningsalternativ. 

Överföringskrypteringen var en diskussion om vilka olika teknologier som är lämliga 

att använda då man vill etablera en skyddad anslutning mellan MPT:n och Androiden. 

Valideringen går ut på att lägga in en spärr så att oönskade användare inte ska kunna 

komma åt systemet med lätthet. 

Observera att alla dessa områden ej är lämpliga att inkludera i vårt API, då dess 

huvudsakliga uppgift är att sköta kommunikation mellan de olika modulerna och 

Androiden, vilket gör att en inklusion av inloggningshantering bäst lämnas till 

programmeraren som implementerear systemet som bygger på API:et 

 

3.3 Mellanfas 

I mellanfasen tog vi de slutsatser vi kommit fram till under förundersökningsanalysen, 

och använde dessa för att skapa en mer konkret kravspecifikation, med klassdiagram 

och dylikt. 

Då vi mer konkret specificerade vad målet med arbetet var, insåg vi även vilka 

begränsningar vi fick göra. Innan vi nådde den här fasen lade vi för hög fokus på 

applikationsprototypen, något som vi var tvungna att skära ner på, eftersom den 

endast är relevant i demonstrationssyfte.  

3.3.1 Utvecklingsverktyg 

StarUML 

StarUML är ett program som används för att skapa klassdiagram enligt UML (Unified 

Modeling Language)[13]. 

Detta används för att få en klar överblick över hur koden skall skrivas, och hjälper en 

att hitta eventuella problem med de tidigare mer löst framtagna riktlinjerna för hur 

systemet skall implementeras. 
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Skype 

Majoriteten av kommunikation har skett med hjälp av Skype, ett ip-telefoniprogram 

som används för att kommunicera över internet[14]. Detta program används åter 

under implementationsfasen. 

3.3.2 Frågeställningar 

Användarvänlighet 

I detta fallet fokuserar inte användarvänligheten på slutanvändaren, utan på de 

utvecklare som kommer att använda vårt API. Då vi designade API:ets upplägg var vi 

tvungna att tänka över många av de vanor vi lärt oss tidigare, eftersom en stor vikt 

läggs på användarvänlighet och möjlighet att vidareutveckla. 

En annan viktig aspekt av API-utveckling är att man måste avväga hur stort API:et 

ska vara, så att det varken bli för bökigt och svåröversiktligt, eller saknar viktiga 

delar, vilket leder till onödigt arbete för den kund som ska utveckla applikationer med 

stöd av API:et. 

Säkerhetsfunktionalitet 

En viktig sak att ta hänsyn till är säkerhetsfrågor, ju fler säkerhetsbrister vi kan 

åtgärda bakom kulisserna, med vårt API, utan att programmeraren som använder 

API:et behöver tänka på detta, ju bättre. 

Delar av detta är en krypterad koppling som upprättas automatiskt av de klasser som 

används för kommunikation, med mera. 
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3.4 Implementationsfas 

3.4.1 Introduktion 

Implementationsfasen är den fas där allt förberedande arbete, och alla diagram, 

användes för att skapa den mjukvara som var målet med detta examensarbete. 

Eftersom vi hela tiden hittade små brister och problem som behövde korrigeras, var vi 

tvungna att regelbundet gå tillbaka till de tidigare faserna, korrigera brister i våra 

klassdiagram/tankesätt och sedan återkomma till den nuvarande fasen. 

För att sköta utveckling och diskussioner på ett bra sätt, valde vi att, precis som i 

designfasen, iterativt utveckla vårt API, i samråd med TechPay. 

Att hålla en ständig diskussion är särskilt viktigt eftersom det är ett API det rör sig 

om, då API:er har mycket högre krav på sin kod, i och med att en icke insatt 

utvecklare ska kunna sätta sig och arbeta med API:et, utan att ha alltför svårt att få en 

övergripande bild av hur de olika klasserna fungerar. 

Då man bara programmerar mot ett UI bör man fokusera mer på att hålla 

programkoden snabb, med så få redundanta element som möjligt, medan en API-

utvecklare ibland tvingas ta till suboptimala, men mer lättförståeliga, lösningar. 

3.4.2 Program 

ADT 

ADT(Android Development Tools) är ett pack med program som hjälper utvecklare 

att framställa applikationer för Android OS[29]. De två viktigaste är Android SDK, 

och Eclipse med ADT-plug in. 

Eclipse med ADT-plug in 

Eclipse är en av de populäraste utvecklingsmiljöerna för Java-applikationer, det är en 

fullständig studio som innehåller ett flertal verktyg för att få en bättre översikt över de 

filer som ingår i ett projekt, ger förslag på hur man kan lösa problem, och dylika 

funktioner[32]. 

Android SDK  

Android SDK är ett emuleringsverktyg som skapar virtuella Android-enheter, som 

man sedan kan starta upp på datorn, och använda för att testa mjukvaran man precis 

utvecklat, utan att behöva en hårdvarutelefon till hands[30]. 
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TortoiseSVN 

För att koordinera utvecklingen av projektet, har vi använt TortoiseSVN, ett program 

som hanterar SVN-teknologi (SVN; Subversion är ett sätt att dela på filer, så att flera 

programmerare kan arbeta med samma filer samtidigt), vilket underlättar alla 

programmeringsprojekt med fler än en deltagare[31]. 

3.4.3 Designval 

Avsnittet designval går över vissa av de designval som uppstod då vi väl var inne i 

implementeringsfasen, det vill säga designval som går mer ut över API:ets 

utformning, och mindre abstrakta frågor. 

Dataskrivare 

Enligt skatteverkets krav ska tre typer av dokument (kvitton, x-rapporter, samt z-

rapporter) kunna framställas och levereras, digitalt, eller analogt. 

För att öka möjliga medel för att leverera de ovan nämnda typer av rapporter, har vi i 

vårt API valt att implementera en lösning som möjliggör enkel modifiering, där 

användaren med lätthet kan implementera egna metoder för att producera rapporterna 

på eget vis. Vi har även valt att implementera en egen lösning, som hanterar 

bluetooth-kvittoskrivare. 

Detta bygger till stor del på den kvittodiskussion som genomfördes i 

förundersökningsanalysen, dock inser man lätt att alla de olika förslag som låg på 

bordet knappast är relevant för alla slutanvändare, vilket föranledde den nuvarande 

lösningen med en modulärt påbyggbar klasshierarki, där vi har en Abstrakt klass för 

dataskrivare, som fungerar som en beskrivning av de krav som ställs på en 

dataskrivare, vilket hjälper programmeraren att inse hur den dataskrivarklassen 

programmeraren väljer att implementera bör interagera med de elektroniska dokument 

som ska skrivas ut. 

Att tilläggas är att en användare som har implementerat en egen lösning med lätthet 

kan publicera den lösningen, vilket ger andra utvecklare  tillgång till den. 
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Meddelanden 

För att programmeraren ska kunna kommunicera med MPT:n, valde vi att ge 

möjlighet att kommunicera med denna via en klass som hanterar I/O (Input/output) i 

form av messages, som är rena data-klasser, dvs fungerar som meddelanden, där man 

kan skriva in data, och läsa data. 

Klassen som förmedlar denna data, MPT-klassen, implementerar även säker 

kommunikation via en bluetooth-anslutning till den fysiska MPT:n. 

Detta är dock mest för att undvika driftstörningar, då Android-operativet i sig är 

väldigt känsligt för attacker, något som tidigare diskuterats i det förundersökande 

arbetet. 

En stor fråga som vi var tvungna att ta ställning till gällande meddelanden var 

huruvida vi skulle erbjuda användaren olika meddelanden för alla olika situationer, 

trots att många av dessa meddelanden skulle vara praktiskt taget identiska, om man 

bara ser till medlemsvariabler. 

Den ovan nämnda frågan är en avvägning mellan redundans och användarvänlighet, 

något som ställde de nya perspektiven man är tvungen att anamma då man utvecklar 

ett API på sin spets, frågan avgjordes i slutändan i användarvänlighetens favör. 
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Säker undanlagring av viktig data 

Applikationerna som bygger på vårt API kommer med största säkerhet lagra viktig 

data i form av köprapporter, som skatteverket har strikta riktlinjer kring, eftersom 

köpdata är viktigt då man ska beräkna skatt. 

Det är svårt att ordna en säker lösning via vårt API, eftersom vi ej kan styra över hur 

programmerarna använder det, men det är tänkt att vi ska erbjuda funktioner för att 

mata ut data, som sedan kan lagras på en databas. 

3.4.4 Utmaningar 

Avsnittet utmaningar är till för att ge en insikt i några de olika utmaningar som 

uppstod då vi skulle programmera mjukvaran som ingår i API:et, vilket ger en inblick 

i det arbete som utförts. 

Lågnivåprogrammering 

All data som skickas ifrån MPT:n ligger på väldigt låg nivå, vilket gör att en stor del 

av detta arbete går ut på att konvertera bitströmmar (En sekvens med ettor och nollor 

som representerar olika datatyper), till klasser, som den gemene Android-utvecklaren 

har lättare att integrera i sina applikationer. 

Detta arbete är inte så krävande, eftersom översättning till de olika datatyperna löses 

lätt, det är istället att välja utformningen av de olika klasserna som kan ställa till det, 

säsrkilt med tanke på att varje bitström ofta representerar stora, komplexa (består av 

flera olika primitiva variabler) datatyper. 

 

Krypterad anslutning 

För att trygga kopplingen mellan Androiden och den fysiska MPT:n krävs det dels en 

krypterad anslutning, samt ett sätt att verifiera att den dosa man kopplar till verkligen 

är en godkänd MPT. 

Båda dessa behov kan lösas med ett certifikat, där man får ta emot dosans publika 

nyckel, vilken sedan kan användas för att skapa en säker kommunikationslinje, 

krypterad mha TLS-protokollet. 

Certifikatet kan signeras av en privat motpart till en publik nyckel som vi integrerar i 

appen, vilket gör oss till en sorts självutnämnd CA. 
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API-dokumentation 

För att öka användarvänligheten till API:et tillkommer en API-dokumentation, där vi 

ger en översiktlig bild av hur API:et är upplagt, vilken funktion de olika klasserna har, 

etc. 

Att dokumentera användningsområden och tillvägagångssätt, så att de programmerare 

som plockar upp API:et inte blir helt förlorade, är väldigt viktigt, eftersom det är på 

den punkten många i övrigt bra API:er fallerar. 

API:et innehåller även exempelkod för att hjälpa programmeraren inse hur API:et är 

tänkt att integreras, med flertalet kodexempel för normala implementationsfall. 
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4 Resultat och analys / Designprocessen 

4.1 Disposition 

Resultat och analys-delen är uppbyggd in princip identiskt med Metod och 

genomförande, i det att den är uppdelad i Förundersökningsanalys, Mellanfas, och 

Implementationsfas. 

Varje delkapitel har även sin egen disposition och inledning. 

4.2 Förundersökningsanalys 

4.2.1 Disposition 

Delkapitlet förundersökningsanalys inleds med en beskrivning av våra tidiga tankar 

om projektets utformning, går in på en riskanalys, presenterar resultatet av denna 

riskanalys i from av ett diagram, samt går över de olika designval vi ställdes inför. 
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4.2.2 Första diagram 

I början av vår förundersökningsanalys, diskuterade vi, tillsammans med TechPay, 

fram ett enkelt diagram för hur en normal applikation, byggd med vårt API, kommer 

att se ut. Resultatet visas i figuren nedan. 

 

Figur 3. Ett första diagram över en app som nyttjar vårt API. 

En lista över de olika modulerna i diagrammet: 

 TMS: TechPay management system (Server)  

 BankServer: Bankens server som tar emot och verifierar betalinformation  

 TTS: TechPays kommunikationsprotokoll  

 PED: Pin entry device (kortläsare)  

 BT-Writer: Kvittoskrivare 

Detta diagram gav en översiktlig bild av de komponenter som ett system normalt sett 

består av och kopplar till, vilket ger en grundläggande basis för att hitta eventuella 

sårbarheter i applikationen, ett arbete som beskrivs tydligt nedan, i kapitlet 

”Riskanalys” 
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4.2.3 Riskanalys 

Riskanalysen är uppdelad i två delar, dels Angrepp, där olika angreppsmetoder/motiv 

tas upp, samt Olycksrisker, där brister i Android diskuteras. 

Angrepp 

Angrepp för att komma åt känslig data 

Ett tydligt motiv är att komma åt känslig data, som sedan kan användas på en rad 

olika sätt; utpressning, bryta sig in i andra system, och dylikt. 

För att få en bättre bild av vad som kan innebära en säkerhetsrisk, tog vi reda på vad 

som kommer att passera okrypterat igenom en applikation som använder sig av vårt 

API. 

Då huvuddelen av den känsliga informationen vidarebefordras via socketanslutning, 

och ej hanteras av vårt system, är det endast saker såsom överföringsbelopp, 

kvittodata, och liknande som överförs med vårt system, och det är därmed inte 

nödvändigt att skydda data av den anledningen.  

Stöld av pengar 

Direkt stöld av pengar från banken är inte en fråga, då sådan data ej kommer hanteras 

direkt av applikationerna som använder vårt API, man kan dock tänka sig ett scenario 

där en angripare skickar ett falskt kvitto, med en betalsumma som överstiger den 

riktiga, och använder denna för att försöka lura innehavaren av systemet att kunden 

betalat för mycket, vilket därmed ger möjligheten att kräva tillbaka pengar som ej 

tillhör köparen. 

Detta är bara en av många tänkbara angreppssätt som kan utnyttjas om man har 

tillgång till de signalöverföringar som applikationen ska hantera, och även om just 

detta kanske inte är ett särskilt realistiskt scenario, så är det onödigt att ge eventuella 

angripare för stora möjligheter att utföra ett angrepp, och det är därmed en bra idé att 

begränsa möjliga sårbarheter i så stor mån man kan. 

Ett bra sätt att begränsa möjligheten att utföra attacker liknande de ovan nämnda, är 

att kryptera överförd information, något som diskuteras i mer detalj senare i detta 

arbete. 
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Vandalism 

Om man kommer åt de signaler som skickas över bluetooth i systemet kan man 

vandalisera överföringar, igenom att skicka falska meddelanden och liknande. Detta 

kan även utföras med syftet att skapa osäkerhet angående säkerheten i systemet, samt 

för att smutskasta företaget som använder systemet, eller TechPay. 

Om vi förutsätter att vi krypterar anslutningen mellan dosan och appen, är den enda 

tydliga angreppsmöjligheten en attack där man förfalskar antingen dosan eller appen. 

En möjlig lösning för detta är användandet av certifikat för att verifiera att alla enheter 

är riktiga, något som löses lätt, eftersom den krypterade anslutningen redan kräver ett 

certifikat. 

Att verifiera appen löses enkelt igenom att bidra med en officiell nedladdningslänk 

som man kommer åt via valfri officiell hemsida. 

Olycksrisker 

Förlust av data 

Viss data, såsom kvitton och köpinformation, är viktig för skatteverket att kunna ta 

del av, och bör därmed sparas i ett mer statiskt format än som variabler i programmet. 

Android kan stänga ner applikationer om det krävs utökat minnesutrymme, utan 

hänsyn till viktig data, vilket gör plötslig dataförlust till ett reellt problem. 

Eftersom vi som API-utvecklare ej kan tvinga användarna av vårt API att lösa alla 

problem kan vi endast förenkla säkra lösningar så långt detta går, och tänker därmed 

erbjuda en lösning där användaren enkelt kan lagra viktig data på en server. 
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4.2.4 Diagram efter riskanalysen 

 

Figur 4. Ett något utvecklat diagram över en app som nyttjar vårt API. 

Efter riskanalysen har vi nu en uppdaterad modell som innehåller en krypterad 

anslutning mellan PED och Android-telefonen. Observera att BT-Writer i 

standardfallet är ihopkopplad med PED:en, vilket ger även den en krypterad 

anslutning.  

I detta fallet, då vi har en separat skrivare, har vi som API-utvecklare ingen möjlighet 

att kontrollera anslutningen till skrivaren, så detta lämnas som en uppgift åt 

programmeraren som implementerar applikationen 

En annan viktig sak att inse är att detta diagram inte är menat att vara särskilt exakt, 

det är väldigt diffust, men i det steget vi befann oss när vi tog många av 

designbesluten hade vi ungefär den här förståelsen för det som skulle tas fram.  
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4.2.5 Designval 

Designval handlar om de olika ställningstaganden man behöver ta då man utvecklar 

en applikation som kontrollerar ett banksystem. Detta gav oss en insikt i vad de 

applikationer som bygger på vårt API kommer att ha för behov, vilket var väsentligt 

då vi valde ut vilka funktionaliteter vårt API skulle stödja. 

Att välja på vilken nivå vi ville lägga vårt API på är en balans mellan 

användarvänlighet och möjlighet att anpassa systemet, och kommer att diskuteras 

senare, då dessa frågor inte uppstod förrän vi började strukturera upp och 

implementera de olika klasserna. 

Kvittohantering 

Då man ska dela ut ett kvitto finns det väldigt många lösningar, de vi har valt att 

fokusera på är:  

 Skriva ut kvittot 

 Lagra kvittot på en databas, kopplat till bankkort 

 Lagra kvittot på en databas, kopplat till inscannad ID-kortkod. 

 Be om kontaktuppgifter i from av e-mail, eller nummer, och skicka kvittot via 

mail/sms.  

De utvalda lösningarna presenteras nedan, i form av för- och nackdelar, och följs 

sedan av en diskussion. 
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Bluetooth-skrivare 

Fördelar: 

 Om man skriver ut fysiska kvitton lagrar man inte personuppgifter, vilket är en 

fördel, då man därmed inte behöver riskera eventuella personuppgiftsläckor 

vid databasintrång. 

 Fysiska kvitton riskerar inte att bli sedda med misstänksamhet, eftersom de till 

skillnad från digitala kvitton har funnits i många år. 

 En bluetooth-skrivare kräver inte en databas för att lagra information om köp. 

Nackdelar: 

 En bluetooth-skrivare kan vara otymplig, och kräver ytterligare en modul som 

måste medtagas. 

 En bluetooth-skrivare kräver påfyllning av bläck, skrivarpapper och dylikt, 

den kräver alltså underhåll. 

 Många kassakvitton i dagsläget innehåller bisfenol A, ett hormonrubbande 

ämne.  

 En bluetooth-skrivare med analoga kvitton kan kännas ålderdomlig i 

framtiden, särskilt eftersom utvecklingen mer och mer går mot det digitala 

hållet. 

Kortkopplade kvitton 

Fördelar: 

 Att lagra kvitton på en databas kopplad till mottagarens kreditkort är väldigt 

smidigt, och kräver varken utlämning av kontaktuppgifter, eller hantering av 

analoga papperslappar. 

 Kvittolämningen kan skötas bakom kulisserna, och fungerar utan att störa eller 

komplicera försäljningsprocessen. 

Nackdelar: 

 Att lagra kortnummer kan vara en säkerhetsbrist om det inte sköts på rätt sätt. 

 Även om lagring av kortnummer sköts på korrekt vis, kan det försvåra då man 

söker licensering. 

 En person kan ha flera betal-/kreditkort, vilket kan försvåra då man väl vill 

använda kvittot för att bevisa köp. 

 Att lagra köp på kort fungerar inte så bra ihop med kontantbetalningar. 
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ID-kopplade kvitton 

Fördelar: 

 Att koppla kvitton till ID är väldigt smidigt alternativ, eftersom de flesta har 

åtminstone ett ID på sig. 

 ID-korts streckkoder är inte känslig information, så det är inga problem att 

lagra dem i en databas. 

Nackdelar: 

 Kunden kan tappa bort sitt ID, eller inte ha ett id från första början. 

Utlämnande av kontaktuppgifter 

Fördelar: 

 Det är väldigt tydligt vilken information som lämnas ut. 

 Det är en väldigt lätt teknik att förstå sig på. 

 Kunden får möjlighet att ta emot kvittot på föredragen plattform. 

Nackdelar: 

 Då utlämnade kontaktuppgifter kan användas för oönskad reklam, kan många 

kunder vara ovilliga att lämna ut dessa. 

 Att skriva in kontaktuppgifter kan medföra ett onödigt steg i 

försäljningsprocessen, som kan ta för mycket utrymme. 

Kvittodiskussion 

Eftersom certifieringskraven för att lagra kortnummer är väldigt höga, och ej rimliga 

att möta under projektets gång, tvingas vi ifrånse från det alternativet, och istället 

fokusera på de övriga alternativen. 

Vi kommer i API:et att stödja dessa olika sorters kvittosändare, och även ge möjlighet 

för utvecklare att kunna implementera egna utsändningssätt för att möta sina egna 

behov. 
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Överföringssäkerhet 

Då man ska använda krypterade anslutningar är det tre standarder som omnämns, 

nämligen SSL, TLS, och SSH. 

SSH är ett protokoll på högra nivå än TLS/SSL, som i första hand används för att 

kontakta unix-datorer över nätverk. 

SSL, eller dess efterträdare TLS, däremot, är ett protokoll som ligger på en lägre nivå, 

och därmed är lättare att använda för andra ändamål, såsom att säkra överföringarna i 

vår applikation. 

Android har inbyggt stöd för dess protokoll, vilket även TechPays betalterminal har, 

och eftersom TLS är ett nyare och mer flexibelt protokoll än SSL, så väljer vi att 

använda det för att säkra våra anslutningar. 

Validering 

För att få ett grepp om den nuvarande standarden för bankvalidering valde vi att 

undersöka vilka metoder andra aktörer använder för autentifikation och validering för 

mobila betaltjänster. 

De stora svenska bankerna har i dagsläget egna appar för att logga in och sköta 

diverse bankärenden. Apparna har olika mycket funktionalitet men samtliga hanterar 

inloggningvalidering. Här är de olika apparna med deras olika funktionaliteter: 

Danske Bank[18] 

Inloggning sker mha en "kodbox" som är en fysisk dosa som genererar engångskoder. 

En PIN-kod krävs för att använda kodboxen. Den genererade engångskoden används 

sedan tillsammans med personnummret och eSafeID (fyrasiffrig kod) för att validera 

inloggning. Väl inloggad kan man utföra alla sorters bankärenden. 

Swedbank[19] 

Swedbanks app består av två delar; en enklare del och en säkrare del. 

I den enkla delen kan man kolla saldon på konton och göra interna transaktioner. 

Validering för den enkla delen är mha en personlig kod, Mobilt BankID eller 

säkerhetsdosa. 

I den säkrare delen kan man göra allt som har med externa transaktioner att göra. I 

den här delen kan man inte validera sig med en personlig kod, utan Mobilt BankID 

eller säkerhetsdosa krävs. 

Avanza[20] 

I Anavzas app kan man handla med värdepapper och övervaka börsen mm. Validering 

sker med användarnamn och lösenord. 
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Nordnet[21] 

Med Nordnets app kan man betala räkningar, göra interna och externa överföringar 

och handla med aktier. I appen loggar man in med en kod som man själv valt. 

Nordea[22] 

I Nordeas app kan man kolla på enklare saker så som sina tillgångar och fakturerade 

belopp mm om man validerar sig med en personlig kod. Vill man utföra mer 

avancerade procedurer som t.ex. att utföra transaktioner måste man använda sig av 

deras säkerhetsdosa. 

Handelsbanken[23][24][25] 

Med handelsbankens app kan man kolla sitt saldo och utföra interna och externa 

transaktioner, dock inte betala fakturor. Valideringen görs mha en personlig kod. 

SEB[26][27] 

SEB:s app har en enklare validering med hjälp av personlig kod för att kolla saldon 

och utföra interna transaktioner. Vill man göra externa transaktioner eller betala 

fakturor måste man validera sig med Mobilt BankID eller med deras säkerhetsdosa. 

Några populära appar vi fann var: 

 Swish[16]– Använder sig av BankID. Är även ett samarbete mellan de stora 

svenska bankerna (Danske Bank, Länsförsäkringar, Handelsbanken, 

Nordea, SEB, Swedbank) 

 PayAir[15]– Använder sig av PCI-DSS-certifikat där kreditkort är en central 

punkt 

 JLT[17]:s betalapp låter en köpa buss- och tågbiljetter i telefonen. Första 

gången man använder app:en tvingas man registrera ett VISA-kort, 

MasterCard-kort eller använda sig av fakturatjänsten Klarna. 

Som API-utvecklare måste vi fråga oss vad som egentligen är relevant för oss att 

inkludera i API:et, då det är väldigt svårt att utveckla en generell verifikationslösnign 

för verifikation av användare. 

En intressant del att verifiera är hur vi ska lösa validering av den hårdvara som 

används, för att säkra att det är en officiell TechPay-MPT som används av systemet. 

En lösning som fungerar väl är att lagra ett certifikat, signerat av TechPay, på alla 

Bankdosor. Man kan då i appen lagra den publika motsvarigheten till nyckeln som 

användes för att signera certifikatet, och använda denna för att verifiera dosan;denna 

lösningen använder i likhet med BankId sig utav certifikat, vilka ofta fungerar som 

kärnan i många säkerhetslösningar, såsom BankId, TLS, med mera. 
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Verifikation av användare verkar inte ha någon industristandard, vilket gör att vi 

lämnar detta till programmeraren. I vår prototyp-app kommer vi dock, liksom många 

andra, använda oss utav en vanlig inloggning. 

4.3 Mellanfas 

4.3.1 Disposition 

Kapitlet Mellanfas inleds med en inledning, fortsätts med en kommentar angående 

arbetets rella omfattning, och avslutas med en lång avdelning som visar de olika 

klasserna som vi tidigt tyckte var nödvändiga för ett komplett API.  

4.3.2 Inledning 

Då vi gick ifrån utformning av säkra applikationer, till implementering av det API 

som vi hade i uppdrag att skapa, var vi tvungna att fokusera på vad som verkligen är 

relevant för projektet, dvs vad som verkligen kan inkluderas i ett allmänt API, och vad 

som helst bör lämnas fritt, för att undvika ett otympligt och svårmodifierat API. 

Innan vi nådde den här fasen hade vi fokuserat för mycket på applikationen i 

allmänhet, och lagt för lite fokus på det som verkligen är relevant; att utveckla API:et. 

Att ordna en fungerande testapplikation för att undersöka och demonstrera API:ets 

funktionalitet är ganska viktigt, men det är API:et som är målet med detta arbete, och 

vi valde därför, med rätta, att fokusera mer på det. 

4.3.3 Arbetets omfattning 

 

Figur 5. Vad vi kommer fokusera på i vår utveckling. 
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Den inringade arean av Androiden (Som representerar all kod som applikationen 

kommer att bestå av) är det arbetet egentligen kommer att hantera; TTS, PED-

mjukvara, och liknande behöver vi ej lägga tillstöd för i vår API-kod av två 

anledningar: antingen finns dessa redan som färdiga system, vilka vi endast behöver 

koppla till via dessa systems olika interfaces; eller så kan modulen i fråga variera så 

mycket i utformning att ett integrerat stöd för en viss typ av modul ofta blir redundant. 

 

4.3.4 Klasser 

Då vi började att arbeta med mer konkreta klasser som vi skulle utveckla, insåg vi 

snart att vi skulle komma att behöva tre typer av klasser:  

 Klasser som representerar de olika modulerna vi ansluter till, och som hanterar 

kommunikation 

 Klasser som bara är en form av komplexa datatyper, för lagring av saker som 

kvittodata etc. 

 Hjälparklasser 

Nedan kommer en kort genomgång av funktionaliteten hos de olika klasserna som 

ingår i vårt API. 

Modulklasser 

Modulklasserna sköter, som ovan nämnts, kommunikation till och från de olika 

modulerna och systemen som behöver integreras in i den stora majoriteten av de 

applikationer som använder vårt API, och därmed är relevanta att inkludera. 

Dessa klasser sköter även andra administrativa arbetsuppgifter, såsom konvertering av 

data mellan olika nivåer (allt ifrån en ström med bitar, till våra olika dataklasser), 

lagra data, och skapa komplexa datatyper utifrån denna data. 

De olika modulklasserna inkluderar: 

 Dataskrivare 

 MPT-klass 

 ECR-klass 
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AbstractDataWriter 

AbstractDataWriter är en abstrakt klass, som tar emot ett kvitto, eller en rapport, i sin 

utskriftsfunkation. Vad denna funktion sedan gör, beror på vilken typ av skrivare som 

implementerats, den kan till exempel skriva ut, maila, eller sms:a datan till kunden.  

I mellanfasen var det än så länge oklart hur exakt denna klassen skulle implementeras, 

och klassen saknar därmed ett klassdiagram för den här tidsperioden. 

MPT-klass 

MPT-klassen representerar en fysisk MPT, sparar data relaterad till den fysiska 

MPT:n och skickar/tar emot data/meddelanden från den fysiska MPT:n, via bluetooth. 

Nedan följer en tidig version av MPT-klassens uppbyggnad. 

 

 

Figur 6. Ett tidigt diagram över MPT-klassen med tillhörande klasser. 
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ECR-klass 

ECR-klassen lagrar en lista över alla MPT:er som är anslutna till ECR:en, samt lagrar 

relevant data, såsom en lista över tidigare köp, med mera. 

Klassen har även stöd för att skapa ett databas-kommando för att lagra undan alla 

variabler i en databas. 

ECR-klassen kan ses nedan: 

 
Figur 7. Ett tidigt diagram över ECR-klassen 

Dataklasser 

Dataklasserna representerar olika meddelanden/dokument, de fungerar alltså som 

lagringsmedia för köpdata och kommunikation, med mera. 

 

De olika dataklasserna inkluderar: 

 Message med subklasser 

 Transaction data med subklasser 

 Item 

 Record 

Message med subklasser 

All kommunikation mellan den fysiska MPT:n och appen som bygger på vårt API 

sköta via Messages, meddelanden som sköter olika funktioner, som till exempel 

begäran av kvittodata, information om att man har loggat in, samt svar på alla dessa 

olika meddelanden i form utav ResponseMessages. 

Vad de olika meddelandena har för funktion tas upp i mer detalj i vår API-

dokumentation, där vi även har med diagram över vanliga kommunikationssekvenser, 

och liknande relevant information. 

På följande sidor följer ett tidigt diagram över klassernas uppbyggnad. 
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Nedan följer figur 6, som är ett tidigt diagram över de vanliga meddelandeklasserna 

som ingår i projektet. 

Observera att det här ej görs skillnad på meddelanden som skickas till och från 

MPT:n, vilket gör det hela aningen svåröversiktligt, något som specificeras och 

ordnas upp senare, i implementationsfasen.  

 
Figur 8. Tidig version av Message med subklasser 
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Nedan följer figur 7, som är ett tidigt diagram över svarsmeddelandena, samma 

reservation gäller här, som för föregående figur. 

 
Figur 9. Tidig version av ResponseMessage (en subklass till message)  med subklasser 

Record 

Record är en klass som lagrar information om genomförda köp, i form av 

bordsnummer, summa och checknummer.  

Record används endast i responsen till ListReuest, och kan ses i den andra 

meddelandefiguren ovan. 
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Transaction data med subklasser, Item 

Transaction data är en grundklass vars subklasser fungerar som lagringsmedium för 

olika typer av data relaterad till köp; nämligen kvitton, Z-rapporter, X-rapporter. 

Data som lagras undan inkluderar sålda föremål, summa betald, datum/tid och dylikt; 

allt som behövs för att generera en rapport som uppfyller skatteverkets krav. 

Dessa klasser genereras av ECR-klassen, och skickas sedan till sin slutdestination 

med hjälp av valfri dataskrivare. 

Nedan visas ett diagram över uppbyggnaden av dessa klasser. 

 
Figur 10. En tidig varsion av TransactionData med subklasser 

Item 

Item är en klass som hanterar sålda varor, med informamtion om pris, skatt, mängd 

och namn på den sålda varan.  

Item används endast i de olika TransactionData-klasserna, och kan ses i diagrammet 

ovan. 
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Hjälparklasser 

Hjälparklasserna är klasser som inte riktigt hör hemma i någon av de tidigare nämnda 

kategorierna, utan fungerar mest som stödklasser. 

De olika modulklasserna inkluderar: 

 Convert 

 BluetoothHandler 

Convert 

Convert översätter bitströmmar till primitiva datatyper, och tvärtom, vilket är väldigt 

hjälpsamt då vi ska skapa/sända ut meddelanden. 

BluetoothHandler 

BluetoothHandler sköter MPT-klassens skicka/ta emot funktioner på bluetooth-nivå, 

och ligger gömd inuti MPT-klassen, för att minimera svårighetsgraden för 

användarna. 

4.4 Implementationsfas 

4.4.1 Disposition 

Implementationsfaskapitlet inleds med en inledning, går sedan igenom den nuvarande 

uppbyggnaden av våra klasser, listar en historik av utvecklingen av dessa, samt går 

igenom de olika svårigheterna vi var tvungna att överkomma.  

4.4.2 Inledning 

I implementationsfasen var vi tvungna att ta de ibland något icke-specifika 

klassdiagrammen ifrån mellanfasen, och bygga en mer specifik kod på denna grund. 

För att hålla koll på hur koden strukturerades, använde vi mer utvecklade versioner av 

våra tidigare klassdiagram.  

En sak värd att notera är att vi även var tvungna att korrigera diverse logiska misstag, 

då det är lätt att förbise logiska problem då ens modeller inte är specifika nog, särskilt 

med tanke på att klasserna i mångt och mycket var obeprövade. 
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4.4.3 Nuvarande uppbyggnad 

MPT-klass och BluetoothHandler 

MPT-klassen är den klass som hanterar datakommunikationmed en extern MPT, 

specificerad igenom att man instansierar klassen med en socketanslutning, som sedan 

används för kommunikation. 

Klassen lagrar även annan viktig information, såsom diverse data för att hålla koll på 

vilken enhet som är anslutan (Terminal-ID och Operator-ID), samt vilken 

protokollversion som klassens fysiska MPT-enhet använder sig av. 

MPT-klassen har två kommunikationsmetoder; Send() och Receive(). Båda dessa 

kommunicerar med hjälp av DataMessage-objekt (Specificerad nedan) på så vis att 

DataMessage packas upp eller ned till/från rå byte-data.  

Den råa byte-datan hanteras i sin tur i medlemsklassen BluetoothHandler 

(Specificerad nedan), där metoderna Send() och Receive() återkommer, fast den här 

gången på en lägre nivå. Det är BluetoothHandler som hanterar själva socket:en som 

skickades med till MPT-konstruktorn för att skicka och ta emot data över Bluetooth-

protokollet. 

MPT-klassen med hjälpklasser har även de uppdaterats för att matcha den mer 

specificeradekodbeskrivningen, de nya klasserna kan  ses nedan: 

 
Figur 11. Nuvarande uppbyggnad av MPT med hjälpklasser 

 

Visa diagramhistorik (redundanta klasser mer i detalj, message, dataskrivare, 

converter, osv osv) 
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AbstractDataWriter 

Klassen AbstractDataWriter är en abstrakt klass med tre abstrakta, överlagrade, 
metoder för att skriva ut kvitton, X-rapporter och Z-rapporter. 

Subklassen BluetoothWriter är en konkret subklass, som realiserar den abstrakta 
klassen och implementerar konkreta implementationer av de tre ovan nämnda 
metoderna. Den konkreta subklassens syfte är att skicka utskriftsdata till en 
anslutan Bluetooth-skrivare, som sedan skriver ut kvittorna/rapporterna. 

Vill man, finns det utrymme för att implementera fler  konkreta klasser som ärver 
från AbstractDataWriter; om en användare behöver en lösning för att till exempel 
maila data till klienter är detta relevant.  

Skälet till den här lösningen är att vi vill ha en universell modell för vilken data en 
utskriftklass tar emot och skickar vidare, vilket underlättar, då en användare lätt 
kan modifiera sin lösning, igenom att bara använda en annan typ av skrivare, utan 
att behöva ta hänsyn till klassens inre funktionalitet. 

 
Figur 12. Nuvarande uppbyggnad av AbstractDataWriter med dess konkreta implementation, 

BluetoothWriter 
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ECR 

ECR-klassen är den klass som ansvarar för undanlagrandet av alla variabler som är 
relevanta för att generera rapporter/kvitton. ECR-klassen håller även reda på alla 
MPT:er som ingår i ens system, samt är ansvarig för att med hjälp av sin 
undanlagrade data producera kvitton och rapporter. 

Klassen erbjuder även möjlighet att spara undan variabler i form av en 
kommaseparerad sträng; strängen kan sedan även användas som argument i en 
specialkonstruktor, som är till för att ”återuppta” klassen. 

 
Figur 13. Nuvarande uppbyggnad av ECR med hjälpklasser  
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Message med subklasser 

Message, och messages subklasser, är klasserna som ansvarar för hantering av 
överföringsdata som skickas från och till den fysiska MPT-klassen. 

I dagsläget finns det 15 olika typer utav meddelanden, nämligen: 

 Logon 

 TransactionStart 

 TransactionResult 

 ReceiptRequest 

 PrintReceipt 

 TransactionRequest 

 ListRequest 

 EndOfDay 

 SocketOpen 

 SocketConnect 

 SocketClose 

 SocketDisconnect 

 SocketRead 

 SocketWrite 

 RequestCertificate 

Alla dessa meddelanden har även motsvarande respons, som används för att ge 
gensvar på ett mottaget meddelande.  

En klass som väldigt nyligen tillkommit är RequestCertificate, som används för att 
hämta certifikatet som verifierar at MPT-enheten är verifierad. 

På nästföljande sidor följer ett flertal bilder på de olika klasserna, som är för 
många för att gå igenom en och en, något som istället görs i vår API-specifikation. 

Observera att bilderna på nästföljande sidor delar på många mellanklasser, men 
mängden av klasser gör det omöjligt att få med alla klasserna på en bild, även om 
de olika bilderna delar klasser. 
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Socket-meddelanden 

 

Den första bilden visar de olika socket-relaterade message-klasserna. 

 
Figur 14. Nuvarande uppbyggnad av de socket-relaterade meddelandeklasserna 
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Transaktionsmeddelanden 

Den andra bilden visar klasser relaterade till transaktioner. 

 

 
Figur 15. Nuvarande uppbyggnad av de transaction-relaterade meddelandeklasserna 
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Övriga meddelanden 

 

Den tredje och sista bilden visar de övriga klasserna. 

 

 
Figur 16. Nuvarande uppbyggnad av övriga meddelandeklasser 

Certifikat 

 
Figur 17. Nuvarande uppbyggnad av de cartifikat-relaterade meddelandeklasserna  
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TransactionData med subklasser, item 

 
Figur 18. TransactionData med subklasser, samt hjälpklassen Item 

Convert 

Convert är nu något utfylld med funktioner som konverterar till bitströmmar, men 
uppfyller in princip samma syfte; den hjälper meddelandeklasser att skapas/sändas 
ut som en bitström till MPT-enheten. 

 
Figur 19. Nuvarande uppbyggnad av Convert 
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TechData 

TechData är en klass för lagring av statiska structs och värden, till exempel den 
statiska publika nyckeln vi signerar certifikat med, samt alla enums vi använder. 

 
Figur 20. Nuvarande uppbyggnad av de TechData  
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4.4.4 Utvecklingshistorik 

Avdelningen Utvecklingshistorik handlar om de olika klassernas utveckling, vilka 
ändringar och anpassningar vi var tvungna att tillämpa i implementationsfasen, 
samt hur vi resonerade då vi byggde klasserna så som vi gjorde. 

Nedan kommer varje grupp av klasser (Isamma format som presentationen ovan) 
att redogöras för i tur och ordning. 

MPT-klass och BluetoothHandler 

Överföring 

Vad som tidigt stod klart var att besluta om hur mycket av Bluetooth-anslutningen 
som skulle ingå i API:et. Skulle vi ta på oss ansvaret för att upprätta en anslutning? 
Initiala tanken var att det skulle ingå för att simplifiera implementation för 
programmeraren.  

Det insågs dock snabbt att implementera en Bluetooth-server och Bluetooth-
klient blev omständligt, eftersom många anslutningsupprättande metoder skulle 
hamna i ett dödläge medan de väntar på att ta emot information,vilket hade 
inneburit att vi varit tvungna att hantera trådar för inte blockera det resterande 
programmet. När vi först försökte hantera trådar,insåg vi att det var en process 
som man som programemrare ofta själv vill integrera i sitt program, och valde 
därmed att lämna sockethanteringen till programemraren. 

Vi kunde alltså inte ta hand om så mycket Bluetooth-relaterade saker som vi först 
ville;vi ville heller inte släppa Bluetooth-delen helt fri till programmeraren, utan 
istället hjälpa till så mycket som möjligt utan att äventyra användarvänligheten. 
Lösningen vi kom fram till var att ha hand om Bluetooth-kommunikationen på 
socket-nivå. Vi låter API:et sköta hämtning och mottagande av data från en 
socket.  

Med denna lösningen blir upp till programmeraren att skapa en anslutan socket, 
vilket programmeraren kan lösa på det sättet som passar bäst efter situationen. 
Men en anslutan socket kan sedan API:et hjälpa till med Bluetooth-detaljerna, 
vilket underlättar en hel del för programmeraren. 

Kryptering 

Något som framgick då vi läste på mer om hur bluetooth fungerar, var att 
bluetooth-protokollet har inbyggt stöd för krypterade anslutninger, vilket gör att 
en implementation av egen kryptering blir redundant. 

Vi behöver fortfarande ett certifikat, dock, i valideringssyfte, vilket betyder att vi 
fortfarande ahr ett behov av RequestCertificate. 
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AbstractDataWriter 

Då vi kom till den fas då vi skulle börja diskutera utformningen av 
AbstractDataWriter-klassen (eller kvittoskrivaren, som vi vid det tillfället kallade 
den) började vi med att diskutera vilka typer av lösningar vi ville implementera. 

Bluetooth-skriveren (som ofta ligger integrerad i MPT-enehten) var vi båda 
överens om att den behövdes; efter detta började vi diskutera mail, sms, tjänster 
som kvittar.se med mera. 

Eftersom många av dessa tjänster kräver väldigt mycket modifikation (sms-
/mailserverspecifikation etc), och eftersom kunder som inte nyttjar dessa tjänster 
troligtvis inte vill ha dem inkluderade i sitt API, insåg vi att en mer modulär 
lösning krävdes. 

Till att börja med var det tal om alla möjliga avancerade lösningar, med abstract 
factory pattern, och liknande, men efter ett tag så insåg vi att vi var tvungna att gå 
tillbaka till en av våra grundprinciper: att göra API:et simpelt, och lättförståeligt. 

Vi anlände då till den lösning vi stödjer i dagsläget, med en abstrakt klass, som 
mall, och sedan valfritt antal konkreta subklasser, som kan fylla vilket behov man 
än har.   

ECR-klass 

ECR-klassen var inte någon självklar klass, utan något som uppstod då vi insåg att 
varje ECR hade ett flertal variabler som behöver lagras. Eftersom alla strövariabler 
är samlade på ett ställe, fungerar klassen även som en bra riktlinje för vilka värden 
som bör finnas med i varje projekt. 

Förutom att fungera som lagringsklass, är ECR:en även ansvarig för att samla in 
data, och med hjälp av denna data skapa kvitton och rapporter på begäran. 

För att skapandet av kvitton och rapporter inte ska kräva en ohygglig mängd 
variabler som matas in som argument i operationerna för kvittoskapande, väljer vi 
att gömma undan skapandet av kvitton inne i ECR-klassen.  

Eftersom ECR-klassen måste ha tillgång till all data som krävs för att skapa 
kvitton/rapporter, är det väldigt bra att vi har all relevant data samlat på ett ställe, 
vilket är ännu ett argument för en lokaliserad samlingsplats för alla strövariabler. 

Tidigt hade vi tänkt oss att skapa en funktion för att lagra undan klassen i en 
databas, något som senare modifierades aningen, och ersater med utmatning av en 
kommaseparerad lista. Skälet till denna förändring är att direkt databashantering 
bäst lämnas åt användaren, eftersom det är fullt tänkbart att användaren vill 
integrera undanlagringen i egna databassystem, vilket gör att ebn databasquery 
med färdiga tabellnamn kan orsaka mycket onödigt krångel, något vi vill undvika 
till varje pris.  
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Message med subklasser, MessageData 

RequestCertificate 

RequestCertificate är en sent tillkommen meddelandeklass som låter programmet 
begära ett certifikat ifrån MPT:n, för att kunna styrka att det är en auktoriserad 
MPT-enhet, och inte e  

MessageData 

Den här delen av utvecklingshistoriken inkluderar en klass som vi ej tidigare har 
pratat om, nämligen MessageData, vilket är en klass som löste ett stort problem 
som uppstod då vi skulle implementera koden vi skissat upp under mellanfasen. 

Problemet som uppstod var vilken metod vi skulle använda för mottagandet av 
meddelanden ifrån MPT-klassen; eftersom varje meddelande är en egen klass, blir 
det väldigt svårt att specificera vilken datatyp som man returnerar ifrån MPT-
klassens mottagarfunktion. 

Några alternativ som diskuterades var: 

 Ha ett flertal mottagarfunktioner, en för varje sorts meddelande 

 Sköt meddelandehanteringen inuti en klass, och ge användaren därmed 
möjlighet att interagera med API:et på en högre abstraktionsnivå 

 Returnera ett meddelande, eftersom alla meddelanden är subklasser till 
meddelande, fungerar de som returtyper. 

Alla dessa förslag hade dock problem;  14 mottagaroperationer som alla måste 
ligga på varsin tråd är väldigt resurskrävande, en högre abstraktionsnivå ger 
mindre flexibilitet i implementation, och då man returnerar en subklass av 
returtypen castas den till sin moderklass, och mister därmed alla sina unika 
attribut. 

Detta problem löstes med hjälp av MessageData, en klass som innehåller 
information om vilken sorts meddelande den representerar, i form av en 
MessageIdentifier ärvd från Message, samt en Boolean som klargör huruvida 
meddelandet i fråga är en respons, eller ett vanligt meddelande. MessageData 
innehåller även meddelandets data, i form av en array med bitar. 

Tanken är att man läser av vilken sorts meddelande ens MessageData hör ihop 
med, för att sedan skapa ett emddelande av den typen, som tar ens 
MessageData som konstruktor. 

Nedan visas ett diagram över kopplingen. (Den vanliga kopplingen mellan 
MessageData och Message visar på att Message tar MessageData som 
argument i sin konstruktor) 
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TransactionData med subklasser 

Då vi läste igenom skatteverkats krav på ett kassasystem, insåg vi att det ställdes 
höga krav på de kvitton/rapporter som produceras, med långa, detaljerade listor 
med uppgifter som skall ingå i varje sådant dokument. 

För att se till så att kunderna håller svensk lagstiftning i det är fallet, valde vi att 
implementera klasser som innehåller all den data som skateverket har med i sin 
kravspecifikation. 

Detta är även hjälpsamt då man skriver ut kvitton, eftersom vi utan de här 
datalagringsklasserna ej skulle kunna använda vårt återanvändningsbara och 
modulära kvittosystem.  

Convert 

När vi började översätta Messages från och till bitströmmar, insåg vi att vi skulle 
behöva göra mycket redundant implementation, vilket vi löste emd hjälp av en 
konverterarklass, vars statiska operationer hjälper otroligt mycket då man vill 
översätta en klass från ett format till det andra. 

Convert har i dagsläget stöd för Boolean, int, long, string, de tre sistnämda även 
versioner för variabler med variabel längd.  

TechData 

Techdata är en klass som upppstod för att fylla ett behov av lagring av statiska 
variabler, som uppstod först då vi började implementera koden. Klassen var 
därmed ej påkommen förrän sent i projektet.
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Disposition 

Diskussion och slutsatser består av tre huvudavdelningar: 

 Resultatdiskussion, där vi inleder med våra frågeställningar, för att sedan 
analysera hur väl dessa frågeställningar besvarades av den övriga rapporten. 

 Metoddiskussion, där vi diskuterar vilken inverkan vår arbetsmetodik har 
haft på arbetet. 

 Slutsatser och rekommendationer, där vi summerar vårt arbete, och ger 
förslag på eventuell vidareutveckling. 

 

5.2 Resultatdiskussion / Diskussion av designprocessen 

5.2.1 Frågeställningar 

I början av vårt arbete formulerade vi vad vi ville uppnå, i form av två 
frågeställningar, nämligen: 

• Vilka säkerhetsaspekter bör finnas i ett bankbetalningssystem? 

• Hur implementerar man, enligt de framtagna kraven, ett kodbibliotek som stödjer 

alla funktioner som bör finns i ett Android-baserat bankbetalningssystem? 

Nedan kommer de olika svaren som framkom av vårt arbete att diskuteras, för båda 

frågeställningarna. 

5.2.2 Vilka säkerhetsaspekter bör finnas i ett bankbetalningssystem? 

Denna fråga besvarades till största delen i kapitlet Förundersökningsanalys, där vi 
gick igenom alla de svårigheter och val inom detta ämnet, som vi kom på. 

Eftersom vi i detta kapitel besvarar alla de frågeställningar som vi kan tänka oss 
uppstår då man vill skapa en applikation för hantering av detta rätt specifika 
banksystem, är det väldigt svårt att hitta brister i vår undersökning. 

Självklart finns det alltid utrymme för utveckling, och vi har med säkerhet inte 
givit alla de olika delmomenten nog mycket fokus, men jag är övertygad om att vi 
har analyserat och besvarat de vanligaste frågorna, och skulle därmed vilja påstå att 
vi har besvarat denna frågeställning till den grad som är möjligt inom ramen för ett 
högskoleingenjörsexamensarbete. 

Något som kanske brister är att vi inte har haft mycket direkt kommunikation med 
olika banker, vilket eventuellt har gett oss brister i vår uppfattning av de olika 
säkerhetsbristerna, men det är svårt att uttala sig om innan vi har fått vårt system 
granskat av experter.  
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5.2.3 Hur implementerar man, enligt de framtagna kraven, ett 
kodbibliotek som stödjer alla funktioner som bör finns i ett Android-
baserat bankbetalningssystem? 

Biblioteket var inte svårt att implementera rent kodmässigt, utan problemet låg 
snarare i hur vi skulle strukturera upp de olika klasserna, samt bygga upp en bra 
kommunikation mellan dessa. 

Något som fick mer och mer fokus under implementationens gång var 
balansgången mellan ett komplext bibliotek och bra användarvänlighet.  

Vi fick vid flera tillfällen designa om en mängd klasser för att bibehålla balansen; 
hur stora ändringarna var kunde även det variera kraftigt.  

Vid vissa tillfällen var vi tvugna att ta bort klasser, igenom att skapa mer generella 
klasser som vi använde istället, och ibland handlade det om att lägga till 
redundanta klasser, för att kunna ge användaren mer lätttydliga klassnamn att 
jobba med. 

Vad som även bör nämnas är att även om biblioteket är helt inriktat mot Android 
så finns det, med lätthet, utrymme att använda biblioteket utanför Android 
eftersom det är gjort i Java. Det skulle t.ex. vara möjligt att på vårt API basera ett 
program till ett fysiskt kassaregister med bara lite ändringar (läs: uppdateringar) i 
biblioteket. 

Man skulle kunna argumentera för att det hade varit bättre att lägga API:et på en 
något högre abstraktionsnivå, för att ytterligare förenkla för användaren. Detta 
hade dock skapat problem med kongruens, eftersom vissa av de funktioner man 
genomför inte behöver hanteras på hög nivå, att ta användaren för långt ifrån 
implementeringen ger även andra problem, till exempel ökad komplexitet, samt 
bristande möjligheter att modifiera API:et efter eget tycke. 

Med allt taget i beaktning, blev nog även denna frågeställning rätt väl besvarad, då 
vi tog hänsyn till de flesta aspekter gällande implementationen av systemet, från 
användarvänlighet till abstraktionsnivå. Eftersom vi i kapitlet 
implementationsfasen beskriver väldigt precist hur vi bar oss åt, anser jag att 
denna rapport fungerar utmärkt som en vägledning i hur man implementerar 
kodbibliotek, då specifikt i det här fallet.  
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5.3 Metoddiskussion 

Det största misstaget vi gjorde, som orsakade mest onödigt arbete, var bristande 
kommunikation, och planering. 

TechPay hade väldigt tidigt en rätt klar bild för sig gällande det ungefärliga 
resultatet av vårt projekt, men vi såg inte till att verkligen specificera och diskutera 
fram de krav och den bild de hade av projektets slutgiltiga resultat, vilket gjorde att 
vi till att börja med hade problem att fokusera på relevanta undersökningar och 
planeringar. 

Eftersom vi till att börja med hade bristande koll på exakt vilken del av resultatet 
vi skulle fokusera på, gav vi till att börja med den prototyp som baseras på vår app 
för stor uppmärksamhet, när den i själva verket mest ska användas i 
demonstrationssyfte, och ingenting annat. 

Att vi la så stor vikt på olika aspekter av säkerhet, gav oss dock en bra grund för 
att senare skriva en API:specifikation, och gav oss även en aningen bredare insikt 
gällande de olika frågor man som appmakare kommer ställas inför; denna insikt 
hjälpte oss med stor sannolikhet att bättre sätta oss in i vilka funktioner som 
API:et gärna får innehålla, för att assistera programemraren i så många av de 
situationer som kan uppstå som möjligt. 

Man kan därmed säga att vår tidiga mer övergripande approach dels förde med sig 
extra arbete, vilket är negativt, men även gav oss resurser till att skapa en bättre 
slutprodukt. 

Själva implementationsfasen hade docken väldigt bra metodik, eftersom vi där 
ständigt diskuterade över de olika designval vi gjorde. 

Denna ständiga självkritisering ledde till en väldigt evolutionär utvecklingsmetod, 
där varje steg testades och analyserades, något som i sin tur gav oss ett gediget och 
igenomtänkt API   

5.4 Slutsatser och rekommendationer 

5.4.1 Slutsatser 

Vi har genomfört en grundlig förstudie, som sedan använts för att skapa ett API 
för att hantera betallösningar i form av appliaktioner till Android. 

Förundersökningen i detta projekt var väldigt bred, något som orsakat onödig 
arbetsbörda; detta ledde dock till att vi fick en bredare och klarare bild som hjälpte 
oss att se alla aspekter av systemutvecklingen. 

Arbetet har gett oss insikt i helt helt nytt designområde, nämligen API-utveckling, 
som medför helt nya sätt att tänka på gällande klassdesign. 

Arbetet har även givit oss helt nya kunskaper gällande väldigt spridda områden 
såsom kodobfuskering, kryptering och certifikat, bluetooth, Android och Java-
programmering. 
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Företaget har fått ett funktionellt API som de kan ge ut till folk som har 
utvecklingskontrakt med dem, vilket hjälper dem att ansluta sina system till 
TechPays moduler. 

5.4.2 Rekommendationer 

Vårt  API har stora möjligheter för utveckling, till exempel: 

 Management-klasser för att lösa vanliga uppgifter som ligger på högre nivå 

 Nya sätt att sända ut kvitto-/rapportdata 

 Modifiering för att kunna användas på mer generella Java-baserade 
plattformar 

 Tillägga nya meddelandeklasser för ökad funktionalitet 

 Hantering av andra aspekter, såsom ett API för kontrollenheter och 
liknande. 
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7 Bilagor 
Bilaga 1 TechLink v1.4, TechPay:s API-specifikation för deras lågnivå-API. 

Bilaga 2 Sammanfattning av krav på kassaregister för certifiering[8]. 

Allmänna krav 

• Systemet ska kunna framställa kassakvitton och sammanställande rapporter om 

kassaregistreringar för dagsförsäljning, löpande användning (Z-dagrapport) och 

registreringar sedan senaste löpande användning (X-dagrapport). 

• Det ska finnas ett versionsnummer, som ska ändras vid varje uppdatering 

• Versionsnummer och tillverkare av programmet ska kunna utläsas. 

• Kassaregistret får inte vara anslutet till eller integrerat i enheter som påverkar 

kassaregistrets funktioner. 

• Varje separat kassa för kontantbetalning utgör ett eget kassaregister. 

• Kassaregistret får inte ha funktionalitet som inte finns med i dess dokumentation, 

som ska vara på svenska eller engelska. 

• All användning av kassaregistret ska registreras. 

• Om det finns funktionallitet för prissättning på varor/tjänster ska det gå att få fram 

priserna, det ska också synas när priser har ändrats. 

Specifika funktioner som ska finnas med 

• Kassaregistret ska kunna registrera växelkassa. 

• Kassaregistret ska kunna registrera betalning med olika typer av betalningsmedel. 

• Om flera företag delar kassaregister ska den kunna visa vilket företag den hanterar. 

Funktionalliteten får bara finnas om registreringarna, på ett säkert sätt, kan skiljas. 

Samma sak gäller även om kassaregistret hanterar olika verksamheter inom ett 

företag. 

• Det ska ur kassaregistret gå att få fram en beskrvining av hur bokföringarna görs, 

med en översiktlig systemdokumentation. 
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• Om det finns funktionalitet för utskrift av kvittokopia, övningskvitto eller 

förhandskvitto (pro forma kvitto) ska kvittona vara markerade med ”kopia”, ”övning” 

och ”ej kvitto”. ”Övning” och ”ej kvitto” ska dessutom inte kunna ändras samt att 

dess textstorlek ska vara minst dubbelt så stor som belopptexten. 

Begränsningar i kassaregistret 

• Det får inte finnas funktionalitet för att redigera gjorda registreringar. 

• Det får inte finnas funktionalitet som tillåter att registrera försäljningsbelopp utan att 

det samtidigt skrivs ut ett kassakvitto. 

• Max en kopia av ett kvitto ska kunna skrivas ut. 

• Det får inte finnas funktionalitet som tillåter att redigera text om varor/tjänster vid 

registreringen. 

Krav på innehållet i kvitto 

• Av vilket företag (med organisationsnummer) eller person (personnummer) 

varan/tjänsten handlas. 

• När (datum, klockslag) och var (adress) försäljningen sker. 

• Löpnummer i stigande och obruten serie. 

• Antalet varor (med artikelnamn) och tjänster som köpts. 

• Försäljningsbelopp och betalmedel. 

• Kassabeteckning. 

• Mervärdesskatten på försäljningsbeloppet samt dess fördelning på skattesatser. 

• Kontrollenhetens tillverkningsnummer. 

• Kontrollkod. 

Gemensamma krav på innehållet i X- och Z-dagrapport: 

• Företagets namn (med organisationsnummer) eller personnummer. 

• Datum och tid. 

• Information om vilken typ av rapport det är (Z eller X). 

• Kassabeteckning. 

• Totalt försäljningsbelopp samt dess fördelning på olika betalningsmedel. 
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• Mervärdesskatten på det totala försäljningsbeloppet samt dess fördelning på 

skattesatser. 

• Ingående växelkassa. 

• Antalet: 

o Sålda varor/tjänster. 

o Kassakvitton. 

o Lådöppningar. 

o Kvittokopior +belopp. 

o Registreringar i övningsläge + belopp. 

o Returer + belopp. 

o Oavslutade försäljningar. 

• Rabatter. 

• Registreringar som minskat dagens försäljning + belopp. 

• All total försäljning, total retur samt nettovärdet av dessa. 

Särskilda krav på innehållet i Z-dagrapport 

• Löpnummer i obruten stigande serie. 

Tillverkningsrelaterade krav 

• Till varje version av programmet ska det finnas en tillverkardeklaration där det 

påvisas att programmet är testat. Metoderna och reultatet från testet ska vara 

sammanställda i ett testprotokoll. Tillverkningsdeklarationen ska finnas med i 

programmets dokumentation. 

• Tillverkningsdeklarationen och de nödvändiga bitar ur testprotokollet ska skickas till 

Skatteverket inom två veckor från det att programmet når marknaden. 

 


