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Sammanfattning
Speedledger is a company that is working to automate electronic accounting for businesses, 
organizations and associations. In the current situation bank data is sent from the users 
internet bank to Speedledger via a virtual printer driver. The driver transforms the web page 
into a PDF and sends it to a server for interpretation. The problem is that PDF is not created 
for this sort of data transfer and makes the interpretation of data is very problematic. 

The goal of the thesis is to study whether there is a possibility to develop a browser add-on 
that can retrieve information on the customer's banking page and send it on to Speedledgers 
server for interpretation. My task was to implement a add-on for one of the three major 
browsers Mozilla Firefox, Google Chrome or Microsoft Internet Explorer, and then study the 
possibility of implementing it to the other two by reading the documentation. 

What I concluded was that it is possible to implement for all the three browsers. However, 
the techniques will differ slightly when developing these add-ons. 

Nyckelord
                      Mozilla, Firefox, Webbläsare, Tillägg, Plug-in, Add-on



Sammanfattning
Speedledger är ett företag som arbetar med att automatisera e-bokföring för företag, 
organisationer och föreningar. I dagsläget skickas bankdata från användarens internetbank till 
Speedledger via en virtuell skrivardrivrutin. Drivrutinen gör om en webbsida till PDF och 
skickar det till en server för tolkning. Problemet är att PDF är inte skapat för denna sortens 
dataöverföring och gör tolkningen av data mycket problematisk.

Detta examensarbete går ut på att studera om möjligheten finns att ta fram ett webbläsartillägg 
som kan hämta in informationen på kundens banksida och skicka det vidare till Speedledgers 
server för tolkning. Jag fick i uppgift att implementera ett tillägg till någon av de tre största 
webbläsarna Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Internet Explorer. Därefter 
studera om det går att genomföra det med de andra två genom att läsa dokumentation. 

Det jag kom fram till var att det är möjligt att utföra till alla de tre webbläsarna, dock kommer 
man använda sig av lite olika tekniker att ta fram dessa tilläggen. 

Abstract
Speedledger is a company that is working to automate electronic accounting for businesses, 
organizations and associations. In the current situation bank data is sent from the users 
internet bank to Speedledger via a virtual printer driver. The driver transforms the web page 
into a PDF and sends it to a server for interpretation. The problem is that PDF is not created 
for this sort of data transfer and makes the interpretation of data is very problematic. 

The goal of the thesis is to study whether there is a possibility to develop a browser add-on 
that can retrieve information on the customer's banking page and send it on to Speedledgers 
server for interpretation. My task was to implement a add-on for one of the three major 
browsers Mozilla Firefox, Google Chrome or Microsoft Internet Explorer, and then study the 
possibility of implementing it to the other two by reading the documentation. 

What I concluded was that it is possible to implement for all the three browsers. However, the 
techniques will differ slightly when developing these add-ons. 
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1 Bakgrund 
Denna rapport beskriver ett kandidatarbete (16 högskolepoäng) i slutfasen av en 
dataingenjörs-utbildning. Detta examensarbete har utförts på företaget Speedledger AB i 
Göteborg. 
Med Internets framfart har allt fler och fler företaget valt att sköta sina finansiella affärer på 
sin internetbank. Dock har inte bankerna något eget e-bokföringssystem. Speedledger jobbar 
med att skapa ett e-bokföringssystem som är så smidigt och bra som möjligt för företag, 
organisationer och föreningar. 

Speedledgers AB affärsidé lyder:
”Affärsidén är att göra det enklare och roligare att vara företagare. Enklare blir det genom 
att vi automatiserar rutinarbetet i bokföringen. Roligare blir det när man hela tiden vet hur  
bra företaget går och när man snabbt kan fånga upp eventuella problem med ekonomin som 
behöver åtgärdas.” 

Speedledger är ett företag i Göteborg. År 2001 började de jobba med sitt e-bokföringssystem. 
Detta system automatiserar stora delar av bokföring för sina kunder direkt från deras 
internetbank. 
Kunderna är till största del småföretagare, men även föreningar och liknande. I dagsläget 
samarbetar de med Swedbank, där Speedledgers system ligger integrerat i bankens system och 
allt sköts direkt mot bankens databas. 
På andra banker så får kunderna installera en virtuell skrivare, dvs en skrivardrivrutin som 
inte skriver till en vanlig fysisk skrivare. Istället skapar den en PDF som skickar information 
till Speedledgers system. Detta är krångligt för användaren som först måste installera denna 
virtuella skrivaren och välja den i en lista av skrivare när överföringen skall utföras, samt att 
PDF inte är avsett för att informationsöverföring. När PDFen kommer till Speedledgers 
system måste den avkodas och information kan gå förlorad. 

1.1 Problemformulering
Problemet jag skall lösa är att designa och implementera en webbläsartillägg till Mozilla 
Firefox 4 som användaren skall kunna installera i sin webbläsare istället för det gamla 
systemet. 
Tillägget skall skicka informationen som ren Hypertext Markup Language (HTML) via 
Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) som gör det både säkert och lättare att behandla 
för Speedledgers servrar. Detta skall vara mer dynamiskt och smidigare för användaren. 
Visionen för detta examensarbete är att kunderna får ett mer lättanvänt system som gör att de 
slipper att installera en virtuell skrivare och istället kan utföra allt med webbläsartillägget 
direkt i webbläsaren. 

1.2 Syfte
Syftet med min uppsats är att undersöka om man kan skicka data säkert från de banker som 
inte har Speedledgers system integrerat till företagets system med hjälp av ett 
webbläsartillägg. I min uppsats reder jag ut både problem och möjligheter med detta sätt att 
överföra data.



1.3 Kravspecifikation
Detta examensarbete går ut på att finna en bättre lösning för dataöverföringsproblemet som 
företaget har vad gäller icke-integrerade banker. Att genom ett webbläsartillägg få ut 
information om kontohändelser med mera ur internetbanken. Användaren installerar detta 
tillägg i sin webbläsare och loggar sedan in på sin internetbank. Därifrån kan tillägget 
överföra relevant information till e-bokföringen.

1.3.1 Huvudmål med examensarbete
Hämta data och överföring till server
Målet är att skapa ett fungerande tillägg till Mozilla Firefox 4 som kan hämta en inloggad 
banksida på en internetbank och skicka till Speedledgers server i ren HTML via HTTPS i 
obearbetat HTML-format.

Andra webbläsare
Ett annat mål är att studera andra webbläsares dokumentation för tilläggsutveckling. Detta för 
att se om det är möjligt att utveckla tillägg av samma sort till de andra stora webbläsarna 
såsom Microsoft Internet Explorer och Google Chrome. Därefter söks problem med lösningen 
eller internetbanker där lösningen jag har kommit fram till inte fungerar. 

1.3.2 Övriga mål i mån av tid
Användarvänlighet
Undersöka hur användarvänlig lösningen kan bli. Både själva installationen och användandet 
av tillägget. 

Kompatibilitet 
Undersöka huruvida tillägget fortsätter fungera när webbläsare uppdateras eller om det 
ständigt måste uppdateras/anpassas till nya webbläsarversioner.

Konfigurering
Gör tillägget konfigurerbart, så att användaren kan välja vilken organisation (med hjälp av 
organisationsnummer) och lösenord för kommunikation med servern. Undersök om dessa 
inställningar kan göras automatisk vid installation av tillägget.

Återmatning till användaren
Gör så att tillägget kan visa meddelanden för användaren från servern av typen “42 
bankkontohändelser har nu överförts till e-bokföringen”. 

Inhämtning av data
Undersök hur data på ett effektivt sätt kan läsas ur HTML. Behövs det skapas mallar för hur 
data skall utläsas ur olika banker? Skall tillägget vara en tjock klient och utföra det mesta av 
jobbet själv eller bör den överlämna det till servern?

Operativsystem 
Undersök om samma tillägg fungerar i Windows/MAC/Linux etc eller om speciella versioner 
måste skrivas för varje plattform.



Läsning av data
Skapa en parser som läser ut data ur HTML-filer för någon av de icke-integrerade 
internetbankerna.

1.4 Avgränsningar
Eftersom alla internetbanker är konstruerade på olika sätt så fokuserade jag till största del på 
en bank där man använder en dosa för att logga in. Implementation gäller endast Mozilla 
Firefox 4 för att examensarbetet inte ska bli för stort. 

1.5 Litteraturbas
Då jag har implementerat för Mozilla Firefox så har jag att använt mig av deras 
utvecklingsdokumentation som finns på Mozilla Developer Network (MDN)[1]. Vid studien 
av Google Chrome och Microsoft Internet Explorer har jag använt mig av Google Code 
Labs[2], Microsoft Developer Network (MSDN)[3] samt Add-in Express[4] för Microsoft 
Internet Explorer. 



2 Utveckling av tillägg
Ett webbläsartillägg även kallat för add-on, plug-in eller extension är ett litet program som 
utökar funktionaliteten i en webbläsare. Utan webbläsaren så kan tillägget inte exekveras 
eftersom det behöver webbläsare som värd för att fungera. Med ett tillägg kan man ändra och 
utöka webbläsares funktionalitet med allt ifrån att ändra utseendet på webbläsaren till att spela 
prestandakrävande spel direkt i webbläsaren.

2.1 Språkbeskrivning
För att utveckla ett tillägg till Firefox behövs det en del blandade kunskaper inom JavaScript, 
Cascading Style Sheets (CSS), HTML och Mozilla Firefox egna moduler som till största del 
är utvecklade av Jetpack som är en del av Mozillas utvecklingsavdelning MozillaLabs.[5] 
Större delen av mitt tillägg är uppbyggt av JavaScript och modulerna från Mozilla och 
Jetpack. 

2.1.1 JavaScript
JavaScript är ett dynamiskt skriptspråk som till största del förekommer i webbprogrammering. 
1995 släppte Netscape den första versionen av JavaScript då under namnet Mocha. JavaScript 
skall inte förväxlas med Java som är ett helt annat språk även om syntaxen påminner om både 
Java och C++. Detta är avsiktligt så att man lätt kan sätta sig in språket. Språket är 
objektorienterat, men inte klassbaserat. Istället skapar man funktioner/metoder där man kan 
spara data. [6][7]

2.1.2 HTML
HyperText Markup Language (HTML) används för att skapa webbsidor, men också andra 
typer av dokument som kan visas i en webbläsare. När man utvecklar med HTML använder 
man sig av element som består av taggar. Varje tag har har ett namn och ett beteende. När en 
webbsida vissa syns inte taggarna utan innehållet emellan starttag och sluttag som till exempel 
text eller bilder. I slutet av 1991 släppte skaparen Tim Berners-Lee en specifikation för de 
första 20 elementen. [8]

2.1.3 CSS
Med hjälp av Cascading Style Sheets (CSS) kan man skapa eller ändra en stilmall för olika 
element i HTML eller liknande markup languages. För att ändrat utseende eller beteende på 
ett element i HTML väljer man den tag man ska manipulera och ställer in de olika attributen 
med hjälp av diverse regler. CSS skapades 1994 för webbläsaren Agro. [9]

2.2 Mozilla Firefox Addon-kit
Det finns en rad bra moduler som ingår i Mozilla Firefox Addon-kit. Det är högnivå 
Application Programming Interface (API) för tilläggsutvecklare. För tillfället är det version 
1.0 som är den stabila versionen, men utvecklingen kommer att fortsätta för att utöka 
funktionalitet och mängden moduler. För att använda en modul måste man anropa funktionen 
require(”modulnamn”) och då får man tillgång till dess funktionalitet. De olika modulerna kan 
använda sig av lite olika funktioner som till exempel webbläsarens lösenords-system eller 
operativsystems klipp- och klistra-funktioner. Dokumentationen hittar man på 



https://addons.mozilla.org/en-US/developers/docs/sdk/1.0/packages/addon-kit/addon-kit.html. 
En kort beskrivning av varje modul jag har använt mig av följer i 2.2.2.

2.2.1 Contentscripts
Firefox arbetar numera i två olika huvudprocesser, en som hanterar själva webbläsaren 
(chrome) och en som hanterar innehållet (content) på en webbsida. Tillägget exekveras i en 
tredje process och har ingen direkt tillgång till innehållet på webbsidan. Många av tilläggen 
som man använder sig av idag behöver komma åt innehållet på en webbsida. För att kunna 
kommunicera mellan sitt tillägg och innehållet på en webbsida måste man skapa en så kallad 
port emellan de två. Detta görs med contentscript. I ett contentscript använder man sig till 
största del av JavaScript tillsammans med lite CSS och HTML. Contentscriptet har tillgång 
till webbsidan och kan kommunicera med den modul som det har startats av med hjälp av en 
self.port()-metod. Modulen kan i sin tur kommunicera med resten av add-on-koden genom en 
worker.port()-metod. Man kan välja contentscript eller contentscriptfile vilket betyder att man 
hämtar scriptet i samma fil som modulen är eller i en annan fil. Det är rekommenderat att 
använda sig av en annan fil för att få en kod som är lättare att felsöka samt att koden blir mer 
lättläst. [11]

Figur 1: Överblick på hur webbsida, contentscript, contentmodule och add-onkod 
kommunicerar. (Återges från[11])

2.2.2 Använda moduler
Context-menu
En Context-menu är den meny som visas då man högerklickar (mouse 2) på en webbsida. Här 
kan man skapa ett egen menyelement med undermenyer för olika val. Man sätter namn på 
meny och undermenyer och vilka webbsidor som de skall visas på. Om man klickar på ett 



menyelement eller dess undermeny så kan man utföra olika metoder eller exekvera ett 
contentscript. [10]

Notifications
Notifications är ett sätt att visa användaren meddelanden utanför webbläsaren. Det är ett bra 
sätt att fånga användarens uppmärksamhet och/eller visa ett litet kort meddelande. Man kan 
ställa in vilken webbsida detta meddelande skall visas på men också en överskrift, en kort 
text, en bild till meddelandet och om detta popup-liknande meddelande klickas så kan man 
exekvera en metod eller en annan modul. Fungerar till alla de stora operativsystemen och 
visas vid klockan om man inte har ställt in annat. Denna sorts popup kallas även för Toast. 
Utseendet för en Toast varierar utseendemässigt för olika operativsystem. [10]

Page-mod
En mycket kraftfull modul som låter dig bland annat modifiera, skapa och ta bort innehåll på 
en webbsida. Man ställer också här in vilka webbsidor som skall ha tillgång till modulen och 
när webbsidan besöks så kommer ett contentscript att utföra det utvecklaren behagar. Med 
Page-mod kan man även kommunicera data från webbsidan till sitt tillägg. När ett 
contentscript har exekverats kan man fånga upp data från sidan och utföra en metod på detta. 
Om man har många olika webbsidor för samma modul så kommer det att instansieras en per 
sida och dessa kan inte kommunicera med varandra. [10]

Panel
En Panel är en modul som är till för att visa användaren ett temporärt gränssnitt med 
information. Panelen kommer upp i mitten av webbläsaren och man kan ställa in dess storlek. 
Det är en slags popup där man kan visa en lokal eller extern webbsida, men det går även att 
visa ett contentscript. Innehållet i panelen laddas in när panelen skapas, men panelen visas 
inte för än dess metod show() exekverats av tillägget. Panelen kan avslutas av både tillägget 
och av användaren genom att användaren klickar utanför panelen då exekveras metoden 
hide(). Precis som för Notifications så har panelen ett operativsystem-specifikt utseende. [10]

Passwords
Modulen Passwords använder sig av Firefoxs inbyggda Password Manager. Den tar hand om 
alla användarnamn och lösenord som dess användare väljer att spara. Passwords krypterar 
lösenord och användarnamn för att sedan spara dem på hårddisken. Password Manager sparar 
användarnamn och lösenord säkert i webbläsaren i en så kallad credential. Man kan spara tre 
olika sorters credentilas som går under namnen Add-on, HTML Form och HTTP 
Authentication. Add-on är credentials specifika för just det tillägget som sparar det och kan 
endast hämtas av det tillägget som sparar dem. HTML Form används på webbsidor där du 
sparar dina inloggningsuppgifter i ett formulär och HTTP Authentication är för att anropa en 
specifik server för att utföra ett anrop. Man kan spara, ta bort och söka bland credentials och 
genom att kombinera dessa kan man få den funktionalitet som man behöver. [10]

Request
För att göra ett HTTP-anrop använder man sig av Request. Den har två olika metoder get() 
och post(). Med get() kan man fråga en server efter något och med post() så skickar man 



något till en server. För att kunna antingen skicka eller ta emot så måste man ha en Uniform 
Resource Locator (URL) för att veta vilken server man ska anropa. När ett anrop har utförts 
skapas det ett event. Detta event tar emot svar som innehåller en HTTP status kod och även ett 
svar med data från servern. Om man ska skicka data till en server så kan man endast skicka en 
sträng eller ett objekt. [10]

Self
För att få åtkomst till data, filer eller bilder som utvecklaren behöver måste man inkludera 
dessa. Med Self kan man välja att ladda filer som tillägget skall använda sig av från andra 
filer än huvudfilen, som utgör den största delen av koden. Detta är mycket användbart för att 
få en bra struktur och lyfta ur sina contentscripts ur huvudfilen. [10]

Simple-storage
Simple-storage låter dig spara data persistent i tillägget. Kan spara de flesta datatyperna, men 
kan endast spara data under fem megabyte. Det finns en metod som kan meddela när du 
kommer över denna gränsen. Simple-storage är inte inte till för att spara känslig data då 
säkerheten på denna modulen är väldigt låg. [10]

Widget
Widget är en kraftfull användargränssnitt-modul. När en Widget skapas kommer det upp en 
lite klickbar ikon i tilläggsfältet. Med denna klickbara ikon kan man välja att exekvera 
contentscripts, skapa en panel, öppna en webbsida eller vad helst utvecklaren behagar. Man 
kan också använda sig av högerklick (mouse 2) eller mouseover. [10]

2.3 Utvecklingsmiljö
En utvecklingsmiljö även kallat Integrated Development Environment (IDE) är ett 
datorprogram som används av utvecklare för att skriva källkod. Det kan innehålla allt får en 
enkel texteditor till mycket avancerade program med integrerade kompilatorer och felsökning. 
Det finns några olika möjligheter att utveckla webbläsartillägg för Firefox. När jag gjorde min 
förstudie av detta så valde jag att använda mig av Mozillas nystartade onlineeditor Add-on 
Builder på grund av enkelheten att skapa, testa och publicera sitt tillägg. Det är också möjligt 
att utveckla i en offlinemiljö då man helt enkelt laddar in ett Software Development Kit 
(SDK) från Mozilla i det IDE som man känner sig mest hemma i. 

2.3.1 Jetpack 
Jetpack är en utgrening från Mozillalabs som är utvecklingsavdelningen på Mozilla. Jetpack 
har skapat Add-on Buildern och Add-on SDK version 1.0. Genom Jetpackprojektet strävar 
Mozillalabs för att det ska bli enklare att utveckla tillägg. Förr var det endast duktiga 
programmerare med många års erfarenhet av många olika programmeringsspråk som kunde 
sätta sig in i hur man utvecklar tillägg. Vissa standardfiler för installation och utseende var 
svåra att skapa på rätt sätt och man var tvungen att kunna språket Extensible Markup 
Language (XML) User Interface Language (XUL) som är ett XML-baserat språk. Med 
Jetpacks Add-on SDK slopas XUL helt för utvecklaren, men används ändå i bakgrunden. Om 
man har en någorlunda uppfattning och kunskap om JavaScript, CSS och HTML kan man 



med det nya SDK och med hjälp av deras API skapa allt ifrån enkla till mycket avancerade 
tillägg till sin webbläsare. Deras mål är att alla som kan bygga en webbsida också skall kunna 
bygga ett tillägg. Jetpack är ett open source-projekt vilket betyder att den som vill vara med 
och hjälpa till får göra det ideellt. [12]

2.3.2 Mozilla Add-on Builder
Add-on Builder Beta är en helt ny och onlinebaserad editor skapad av Mozilla. Istället för att 
ha en editor installerad lokalt på sin dator kan man med ett konto på Mozillas 
utvecklingsavdelning skapa och arbeta på sitt projekt vart man än är, det enda man behöver är 
en webbläsare och tillgång till Internet. Genom sin webbläsare kan man komma åt sin 
utvecklingsmiljö på https://builder.addons.mozilla.org/. Där lagras allt ens arbete på Mozillas 
servrar och man slipper att konfigurera install.rdf och chrome.manifest som behövs för att 
installera och använda ett tillägg. Install.rdf är en fil som måste finnas och konfigureras för att 
installation av tillägget skall vara möjlig. Chrome.manifest användas av tillägget för att 
manipulera utseende av själva webbläsaren om detta skulle behövas, men måste finnas med 
vid installation . 

1. Lib: filer man använder aktivt när man utvecklar

2. Data: filer man inte använder aktivt när man utveckalar tex bilder och contentscripts

3. Libraries: tredjeparts bibliotek man kan inkludera i tillägget

4. Test: kompilerar och testar tillägget i din webbläsare 

5. Download: kompilerar och laddar ner tillägget till din dator

6. Save: sparar ändringar. Här kan man välja att lägga till version och ett meddelande

7. Copy: skapar en kopia av tillägget

8. Error Console: tar fram felkonsolen för felsökning

9. Revisions: visar nuvarande och föregående revisioner av tillägget

10. Properties: ställer in namn och en kort beskrivning av tillägget

Figur 2: Arbetsytan i Add-on Builder Beta.



När man klickar på ”Test” så kommer tillägget att kompileras och köras lokalt i webbläsaren 
utan att webbläsaren behöver startas om. Om fel i syntaxen upptäcks kommer detta att visas i 
felkonsolen. Detta såg jag som en otrolig fördel i jämförelse med att utveckla med en lokal 
utvecklingsmiljö då man måste ladda in tillägget manuellt. 

2.3.3 Offline IDE
Om man istället väljer att utveckla i en klassisk lokal utvecklingsmiljö så går det att ladda ner 
Add-on SDK. Väl nedladdat så kan man lägga till SDK i ditt favorit IDE som till exempel 
Netbeans eller Eclipse. Då behöver man dock installera Python 2.5. Som jag skrev i 2.3.2 så 
behöver man ställa in vissa standardfiler. Detta har Mozilla också tänkt på. Med hjälp av Add-
on Packager kan man fylla några fält med information på https://addons.mozilla.org/en-
US/developers/tools/builder och få ut de filer man behöver för att arbeta lokalt. För en 
oerfaren utvecklare är detta till stor hjälp då det måste bli rätt i dessa filer för att tillägget ska 
kunna testas och användas. [13]



3 Webbläsartillägg för inhämtning av data
3.1 Förberedelser
Eftersom detta var helt nytt för mig och att jag hade fria händer så ägnade jag mycket tid i 
början åt att skaffa mig en så bred kunskapsbas som möjligt. Jag började med att studerade 
hur man tidigare hade gjort för att utveckla tillägg och vart denna utveckling var på väg. Även 
vilka språk som skulle användas och i vilken miljö som var bäst att utveckla i. Det var viktigt 
att lära sig så mycket som möjligt om Jetpacks Add-on Kit för att få en så bra och stabil kod 
som möjligt. Tillsammans med planeringsrapportskrivning tog denna förberedelseprocess 
cirka två veckor. 

3.2 Lösningens arkitektur
3.2.1 Installation av tillägget
Installationen av tillägget är mycket enkelt. På http://addons.mozilla.org kan utvecklaren 
publicera sitt tillägg och när användaren har valt det tillägget den vill ha är det bara att klicka 
på knappen ”Lägg till i Firefox”. Tillägget läggs då automatiskt in i webbläsaren och är redo 
att användas. Om utvecklaren själv vill ansvara för distributionen av sitt tillägg kan den göra 
detta utan problem. Det är bara att lägga filen som man skapat eller laddat ner via Add-on 
Builder på sin webbsida som vilken fil som helt. En del tillägg laddas in automatiskt medan 
andra bara laddas ner som en vanlig fil. Blir nerladdningen som en vanlig fil är det bara att dra 
filen ur ditt filhanteringsverktyg och släppa den någonstans i webbläsaren eller välja att öppna 
filen med webbläsaren. Vissa tillägg kräver en omstart av webbläsaren om de ändrar för 
mycket av webbläsarens funktionalitet, men det tillägg jag har skapat behöver ingen omstart 
av webbläsaren. För att hantera tillägg går man in i ”Verktyg” och där efter ”Tillägg” i Firefox 
eller trycka in kombinationen Ctrl + Shift + A. Här kan du ta bort, hantera och söka tillägg.

3.2.2 Moduler
I min lösning har jag använt mig mycket av de olika modulerna från Jetpack för att lösa 
problem. Varje modul sköter en speciell del och skickar sedan informationen vidare till nästa. 

Hjälpfilen
För att användaren skall få en så enkel och bra uppfattning av hur tillägget fungerar så har jag 
skapat en enkel hjälpfil. Den aktiveras genom att användaren högerklickar på vilken webbsida 
som helst och väljer ”Speedledger Hjälp”. En Panel kommer då upp med den information om 
tillägget som är relevant för användaren.



Inmatning av användarinformation
Då flera användare kommer att använda sig av tillägget samtidigt är det viktigt att veta vem 
som är vem. För att systemet som behandlar anropet skall veta detta måste användaren fylla i 
sitt organisationsnummer, ett lösenord och vilken bank som denna har. I tilläggsfältet lägger 
tillägget en Widget med Speedledgers logga. När användaren klickar på ikonen startas en 
Panel med ett contentscript som innehåller de olika fälten och en knapp. Användaren fyller då 
i sin information i formuläret och trycker på ”Spara/Uppdatera”. När användaren har gjort 
sina val kommer en kontrollfråga som visar valt organisationsnummer, lösenord och bank. 
Om detta stämmer klickar användaren på ”Ok” och en ruta kommer upp som berättar för 
användaren att informationen sparats. Informationen skickas till modulen som sparar det 
inmatade. Om användaren klickar på ”Cancel” eller ”Avbryt” kommer en ruta upp som säger 
att användarens information inte sparats och den inmatade informationen förkastas. Skulle 
användaren få för sig att ändra sitt lösenord eller bank utför den bara samma procedur. Det är 
då viktigt att den skriver i samma organisationsnummer.

Figur 3: Menyn för att  
starta hjälp.

Figur 4: Hjälpfilen med exempeldata.

Figur 6: Widget som 
klickas för inmatning av 
användarinformation.

Figur 5: Panelen där användaren fyller i  
sina uppgifter.



Spara användarinformation
När användaren har sparat och klickat ”Ok” på kontrollfrågan skickas informationen från 
Panelens contentscript till modulen som sköter sparandet med hjälp av ett self.port.emit()-
event och tas emot av en Panel.port.on(). Data från formuläret sparas lokalt i webbläsaren 
med hjälp av en Passwords-modul och en Simple-storage. Eftersom organisationsnummer och 
lösenord är känslig data är det viktigt att man använder sig av det säkraste som Jetpack Add-
on Kit har att erbjuda det vill säga Passwords. Vilken bank man har är inte lika känslig data 
och därför används en enkel Simple-storage-modul. När organisationsnummer och lösenord 
sparas sker detta i två steg. Finns det ingenting registrerat kommer helt enkelt att sparas utan 
problem. Om det redan finns ett organisationsnummer sparat kommer tillägget söka igenom 
listan och ta bort det redan sparade organisationsnumret och lösenordet för att sedan spara om 
det nya. För att höja säkerheten har tillägget en egen realm vilket betyder att ingen annan än 
tillägget har tillgång till den känsliga data. 

Hämta information från bank
För att man endast skall kunna skicka relevant information till servern så hårdkodade jag de 
webbsidor där det skall vara möjligt att skicka över informationen ifrån. När en av dessa 
webbsidor besöks skapas med hjälp av en Page-mod-modul och ett contentscript en knapp 
högst upp till höger på sidan med texten ”Överför”. Då denna knappen kan vara svår att se 
kommer även en Notifications-modul att visas för att fånga användarens uppmärksamhet. När 
knappen blir klickad sparas innerHTML på sidan in som en sträng. InnerHtml är en teknik 
som gör att man kan få tillgång till allt som finns emellan två taggar i HTMLen på en 
webbsida. För att inte få in onödig data vilket leder till ökad förbrukning av bandbredd hos 
användaren har jag i contentscriptet konfigurerat så att datainsamlingen inte börjar för än den 
relevanta informationen på sidan har hittats av tillägget i ett speciellt element i HTMLen. 
Mindre data skickad ger mindre möjlighet att något går fel vid överföringen. Strängen med 
data från sidan sparas. Informationshämtningen fungerar endast på Länsförsäkringars 
webbsida, men kan enkelt ändras genom att avkommentera en rad i koden. 

Hämta användarinformation
När strängen är hämtad kommer en sökning ske efter organisationsnummer och lösenord. 
Detta sker på liknande sätt som att lägga till en användare fast istället så plockar man bara ut 
den registrerade användaren. När organisationsnummer och lösenord har hittats skapas ett 
objekt med parametrarna organisationsnummer, lösenord, HTML och vilken bank användaren 
har. Vilken bank användaren har behöver inte sökas eftersom den är knuten till en global 
variabel som kan hämtas vart som i tillägget. Detta objekt skickas sedan vidare till modulen 
som sköter sändningen av data till servern.

Figur 8: Notifications som är till för att fånga 
användarens uppmärksamhet.

Figur 7: Den skapade 
knappen som startar 
överföring av data.



Skicka data till server för behandling
När nu objektet som skall skickas är skapat och innehåller alla rättmätiga parametrar använder 
jag mig av en Request-modul som tar emot det skapade objektet som parameter och skickar 
det med hjälp av metoden post() till servern för behandling. Request har en fördefinierad URL 
dit objektet kommer att skickas. När objektet har skickats kommer servern parsa den skickade 
datan om den blivit korrekt insamlad av tillägget. Servern svara då med ett meddelade och en 
statuskod.

Återmatning till användaren
Eftersom användaren behöver veta hur många transaktioner som har överförts kommer det 
visas en Panel med svaret från svaret från servern för användaren. Om allt har gått bra i 
dataöverföringen kommer statuskod 200 att skickas. Då startar Panelen och skriver ut 
"Överföringen gick bra. X överföringar har behandlats av systemet.". Om överförigen 
misslyckas kommer statuskoden för respektive fel skickas tillbaka till tillägget och visas i en 
annan Panel. Statuskoden är en av typen HTTP status codes och har till exempel 200 för 
lyckad överföring, 400 för Bad requset och 404 för Not found. Varje statuskod kommer att 
behandlas olika och om inte statuskoden finns kommer ett generellt fel att visas i felkonsolen. 

3.2.3 Parser
Då webbsidorna innehåller mycket överflödig information som systemet inte behöver så 
kommer en parsning att ske på serversidan. Parsern jag har skapat kommer endast att fungera 
på Länsförsäkringars internetbank eftersom alla internetbankers uppbyggnad skiljer sig så 
mycket åt. När servern tar emot HTTP-posten från tillägget letar den först upp parametern 
med det namn som innehåller den skickade HTML som skall behandlas. Därefter görs 
parameterns värde om till det format som parsningsdelen av servern behöver. För själva 
parsningen valde jag att använda mig av ett bibliotek som heter Jsoup. Fördelen jag såg med 
Jsoup var att man gjorde liknande operationer som i JavaScript fast i Java. Detta betyder att 
jag kan göra liknande operationer på serversidan som jag gjorde i tillägget. På 
Länsförsäkringars sida finns det lite olika delar i varje transaktion därför måste varje del hittas 
och texten måste sparas. 

Figur 9: Svaret till användaren efter överföring.



Efter att ha studerat den inkommande HTMLen såg jag att varje elements id slutade med 
ungefär samma text. Bokföringsdatumets id slutar till exempel på ”:account_1_idJsp73” och 
saldots id slutar på ”:account_1_idJsp93”. Med hjälp av Jsoup kan man enkelt söka igenom 
HTML och ta ut värdet av elementet. Efter att ha hittat alla element på en rad i 
transaktionshistoriken sparas de i ett objekt som där efter sparas undan i en lista. När parsern 
har sökt igenom alla rader returneras storleken på listan tillbaka till tillägget som visar antalet 
transaktioner för användaren.

Figur 10: Exempel på en transaktion från Länsförsäkringars bank.



3.2.4 Flödesschema

Figur 12: Registreringen av organisationsnummer, lösenord och bank. 

Figur 11: Grov översikt över hur hela tillägget fungerar.



Figur 13: Inhämtning av HTML, skapande av objekt, sändning av 
data, parsning och återmating till användaren.



3.2.5 Designspecifikation

1. Hjälpfilen 

2. Inmatning av användarinformation

3. Spara användarinformation

4. Hämta information från bank

5. Hämta användarinformation

6. Skicka data till server 

7. Parser

8. Återmatning till användaren

Figur 14: Överblick på designen av tillägget.



3.3 Kompatibilitet
I dagsläget så uppdateras Firefox med mycket hög frekvens i jämförelse med förr. Det är 
mening att Mozilla ska släppa en ny stabil version var tolfte vecka. Detta är enligt rykte för att 
de ska komma ikapp konkurrentens versionsnumret med Chrome och Internet Explorer som 
har nått upp till tio respektive nio. Detta betyder att tilläggen måste stödja de nya versionerna. 
För att inte tillägg ska bli inaktuella vid uppdateringar så har Mozilla skapat två bra verktyg. 
Det ena är blogg där de varannan vecka skriver lite kort vad som kommer att hända och vad 
utvecklare ska tänka på i framtiden. Det andra är en mycket mer teknisk lösning som går 
under namnet Add-on Validator. Det enda man behöver göra för att validera sitt tillägg är att 
välja tilläggsfilen och ladda upp den på https://addons.mozilla.org/sv-
SE/developers/addon/validate. När filen är uppladdad utförs det fyra olika automatiska test, 
General, Sercurity, Extension och Localizion. Detta bör göras av utvecklaren varje gång en ny 
version av Firefox kommer ut. Detta är ett bra initiativ av Mozilla då man med bloggens hjälp 
kan utveckla för framtida versioner och sedan testa om man har gjort rätt med Add-on 
Validator. Enligt det som har skrivits på bloggen så kommer mitt tillägg att minst vara 
kompatibelt till och med version åtta av Firefox. 

3.4 Andra webbläsare
För att se om det är möjligt att utföra det jag har gjort till Firefox har jag läst dokumentation 
till de två andra stora webbläsarna för att se om det är möjligt att i framtiden också utveckla 
tillägg till Googles webbläsare Chrome och Microsofts Internet Explorer. Jag har endast läst 
dokumentation angående utveckling och det som är relevant för huvudmålen i 
examensarbetet. 

3.4.1 Google Chrome
Google Chrome använder sig av liknande struktur när man skapar ett tillägg. Moduler som 
använder sig av contentscripts som är precis som Firefox uppbyggda av JavaScript, CSS och 
HTML. Detta betyder att mycket av den kod som skrivits till Firefox går också i stora drag att 
återanvända till Chrome. För att skicka data använder man sig av Cross-Origin 
XMLHttpRequset istället för Firefox Request. Med hjälp av contentscriptsen från Firefox-
implementationen och XMLHttpRequset kan man porta tillägget ganska enkelt för att få den 
mest grundläggande funktionaliteten. Man kan använda sig av vilken editor man vill för att 
skapa ett tillägg till Chrome, men man måste då skapa en textfil med namnet manifest.json 
precis som om man skulle arbeta med ett offline IDE till Firefox. För att testa ditt tillägg så 
klickar man på skiftnyckeln till höger om adressfältet och väljer Verktyg(tools) därefter väljer 
man Tillägg(extensions) eller skriver ”chrome://extensions/” i adressfältet. Där kan man välja 
Hämta okomprimerat tillägg...(Load unpacked extension) och om tillägget är felfritt kommer 
det att laddas in i webbläsaren. [14]

3.4.2 Microsoft Internet Explorer
Att arbeta med tillägg till Internet Explorer är lite knepigare än med de andra webbläsarna. I 
det SDK som Microsoft erbjuder får man arbeta i en mycket låg nivå med Component Object 
Model (COM) som kan implementeras av till exempel C++. Man kan även använda sig av en 
del JavaScript. Varje del av tillägget måste skapas var för sig själv och det är svårt att få en bra 
sammanhållning av olika komponenter. [3]



Det jag hittade när jag studerade möjligheterna för att utveckla till Internet Explorer var något 
som heter Add-in Express for Internet Explorer and Microsoft .net. Det Add-in Express gör är 
att de abstraherar och höjer nivån på språket så att det blir lättare att utveckla. Med Add-in 
Express får man samma funktionalitet som om man skrev det med COM och JavaScript fast 
istället kan man välja att arbeta med högnivåspråk som C#, Visual Basic och även C++. Add-
in Express installeras enkelt in i Visual Studios IDE. I C# finns det olika möjligheter att ta ut 
data ur HTML från en webbsida. Man kan till exempel använda sig av DownloadString-
metoden, men det finns också några andra bra sätt. För att sedan skicka det vidare till en 
server kan man använda sig av HttpWebRequest. För att testa tillägget har Add-in Express en 
bra debug för att testa funktionaliteten. Denna debug skiljer sig inte mycket från den vanliga 
debugen som Visual Studio erbjuder. Om tillägget är skapat utan några fel kommer debugen 
att starta Internet Explorer och exekvera tillägget. [4]

3.5 De olika operativsystemen
Utvecklarna på Mozilla har valt att använda sig av XUL och JavaScript för att skapa Firefox. 
Webbläsaren kompileras och exekveras i XULRunner som är kompilerad för varje plattform. 
Eftersom tillägget exekveras i webbläsarens miljö så fungerar och beter sig tillägget på 
samma sätt till de vanligaste datorplattformarna som Windows, Linux och Mac OS X. [15] 
[16]

3.6 Utförandet
Utförandet av examensarbetet delade jag in i fyra faser. Den första fasen var en förstudie där 
målet var att skaffa mig en så god kunskapsbas som möjligt för att få ner antalet fel i resten av 
arbetsflödet. När jag kände att jag hade tillräckligt med kött på benen för att gå vidare tog 
fasen vid då jag designade mitt tillägg. Efter detta kom den stora fasen med att implementera 
och därefter gick jag in i en kort testningsfas av tillägget och parsern. 

3.6.1 Förstudie
Eftersom jag aldrig hade utvecklat ett tillägg för en webbläsare så var detta viktigt att lägga 
ner mycket tid på att få en så stor förståelse som möjligt på hur man från grunden skapar ett 
tillägg. Jag studerade de olika sätten man kan gå tillväga, men valde ganska så tidigt att 
använda mig av Jetpack Add-on Kit och Add-on Builder. När detta val var gjort så läste jag på 
om alla de moduler som SDK erbjuder för att se vad som kunde skapas av dessa. Då jag lärde 
mig att det inte var bara SDK som behövdes för att skapa ett tillägg fräschade jag också upp 
mina kunskaper i HTML, JavaScript och CSS. Detta tog ungefär två veckor med lite testning 
av modulerna. 

3.6.2 Design av tillägget
Det jag designade efter var de krav som ställdes på mig från Speedledger. Det tillsammans 
med min nyvunna kunskap om tilläggsutveckling skapade jag en skiss på hur tillägget skulle 
skapas. När jag började min implementering av tillägget märket jag att jag hade lärt mig 
mycket om varje modul, men inte hur de kommunicerade med varandra. Därför ändrade jag 
min design en del under implementationens gång, men grundidén var den samma som vid 
designstarten. 



3.6.3 Implementationen
Implementationen blev den stora delen av mitt arbete. Då min teoretiska design inte riktigt 
stämde överens med verkligheten blev det tillbaka till ritbordet ett antal gånger för att få alla 
funktionalitet som jag och Speedledger ville ha. I början av implementationen gick allt 
mycket långsamt, men ungefär två veckor in i denna fas hade jag en klar bild om hur det 
slutgiltiga tillägget skulle se ut. När jag började implementera var Jetpack Add-on Kit 
fortfarande i betastadiet och tyvärr hade inte utvecklarna kommit lika långt i sin utveckling 
som jag hade hoppats på. Jag fick vänta på mycket av de verktyg som jag behövde för att 
fortsätta skapa. Det var framför allt att man som utvecklare inte kunde skicka data mellan de 
olika modulerna. Jag spenderade den tiden då på att gå vidare i blindo och skapa varje modul 
för sig, men modulerna kunde inte kommunicera med varandra. När version 1.0 kom som den 
stabila versionen testade jag mina moduler. Det fungerade då ganska smärtfritt. 

3.6.4 Testning
Då implementation drog ut på tiden på grund av att de verktyg jag behövde för att utveckla 
inte var helt färdiga, fanns det inte allt för mycket tid att testa. De test jag gjorde på tillägget 
och parsern var få, men det var de viktigaste för att få den funktionalitet som krävdes av 
tillägget. 

3.7 Lösningar och vägval
Det första stora vägvalet jag fick göra var att bestämma mig för vilken webbläsare jag skulle 
utveckla för. Då jag alltid har favoriserat Mozilla Firefox som min privata webbläsare så var 
det ett ganska enkelt val. Som beskrivet i förstudien så finns det några olika sätt att utveckla 
tillägg. Det fanns det för stunden det stabila, men också mycket mer kompetenskrävande 
sättet att att utveckla och det nya sättet med Jetpack Add-on Kit som vid utvecklingsfasen inte 
var helt stabilt. Efter att ha studerat detta och sätt in kompatibilitet som en viktig parameter 
bestämde jag mig för att gå vidare med Jetpack Add-on Kit eftersom enligt Mozilla är det så 
som i framtiden alla deras tillägg kommer att skapas. 

När jag började att rita på min design så hade jag från början en ganska klar tanke med att jag 
skulle ha ett tillägg som innehöll så lite kod som möjligt för att även äldre och långsammare 
datorer inte skulle få några problem. Även dataöverföringen från banksidorna till servern ville 
jag förminska så mycket som möjlig så att så få fel som möjligt kunde uppstå då inte alla 
användare har den snabbaste internetuppkopplingen. En fråga som kom upp var att om 
parsningen av data från banksidorna skulle ske i tillägget eller på serversidan. Enligt mig så 
görs detta bäst av servern. Både ur prestandaperspektiv och om banken helt plötslig skulle få 
för sig att ändra sin struktur på webbsidan. Om webbsidan skulle ändras så blir det svårare att 
uppdatera tillägget och få ut det till alla användare än att ändra på serversidan och låta 
användaren vara glatt ovetande om förändringen. 

Under själva implementation så försökte jag hela tiden att arbeta för att få ett så litet tillägg 
som möjligt. Tänkte mycket på hur jag skulle kunna få flödet av data så smidigt som möjligt. 
Mycket av tiden gick ut på att analysera om jag hade valt rätt modul till rätt uppgift och sedan 
optimera koden efter det. 

En stor sak för Speedledger är enligt mig är att med detta tillägg kan de nå ut till mer 
användare. Detta beror på att tillägget exekveras av webbläsaren. Så om webbläsaren finns 
tillgänglig för olika plattformar så kommer tillägget att bete sig på samma sätt i de olika 



operativsystemen. I dagsläget har de bara ett system för Windows, men med detta tillägg kan 
det utan problem användas för Linux och Mac OS X. 



4 Utvärderingen av tillägget
4.1 Testning
För att kunna styrka att mitt tillägg uppfyller de krav som ställts från Speedledgers sida har 
jag genomfört några tester. Testen är bara på versionen till Firefox då de teoretiska punkterna 
är beskrivna i rapporten under 3.3, 3.4 och 3.7 andra stycket samt en beskrivning av parsern i 
3.2.3. 

Jag har testat i Windows 7, Linux(Ubuntu) och Max OS X. Jag har även testat tillägget på 
Firefox version 4, 5, 6 och 7.

Listar test efter dess prioritet i examensarbetet och testen är utförda som om det är första 
gången användaren använder tillägget. 

4.1.1 Hämta data och överföring till server.
Utförande

• Starta webbläsaren.

• Registrera organisationsnummer, lösenord och bank.

• Logga in på banksida.

• Klicka på knappen ”Överför”.

• Vänta på svar från server och tillägg.

Resultat
HTML hämtas och paketeras med organisationsnummer, lösenordet och bank. Skickas till 
servern och får svar. Om överföringen misslyckas får användaren en beskrivning vad som har 
gått fel.

4.1.2 Användarvänlighet
Utförande
Installation av tillägget och hjälpfilen.

• Starta webbläsaren.

• Ladda ner tillägget.

• Drag och släpp filen vart som helst i webbläsaren.

• Gå in i tilläggshanteraren(Ctrl + Shift + A).

• Se om webbläsaren måste startas om. Om det behövs starta om den.

• Högerklicka på vilken webbsida som helst välj ”Speedledger Hjälp”.

• Läs hjälpfilen.

Resultat
Tillägget installeras utan problem. I hjälpfilen står allt som användaren behöver veta. Då 
överföring är aktuell visas knapp och toast för användaren.



4.1.3 Konfigurering
Utförande

• Starta webbläsaren.

• Klicka på Widgeten längst nere till höger i tilläggsfältet.

• Fyll i organisationsnummer, lösenord och välj bank.

• Klicka på ”Spara/Uppdatera”.

• Svara på frågan om uppgifterna stämmer genom att klicka ”OK” eller förkasta med 
”Avbryt”.

Resultat
Användarens valda organisationsnummer, lösenord och bank sparas säkert i webbläsaren. Om 
användaren väljer att förkasta det inmatade så kommer ingenting att hända. I nuvarande 
version av tillägget finns det inget stöd för flera olika organisationsnummer så om användaren 
skriver in fel organisationsnummer kommer det bli fel senare i överföringen. 

4.1.4 Återmatning till användaren
Utförande

• Utför allt i 4.1.1.

• Vänta på svar.

Resultat

Om överföringen misslyckades kommer en liknande Panel upp med det aktuella 
felmeddelandet. 

Figur 11: Lyckad överföring av data visas för  
användaren.



4.2 Utvärderingen av implementationen
Med min implementation blev jag faktiskt mycket nöjd med om man får se till den tid som 
fanns tillgänglig och med de få förkunskaper jag hade innan jag började på mitt 
examensarbete. 

I min implementation så valde jag att knappen ska visas på ett flertal banksidor och att man 
hämtar in all HTML eller bara ifrån ett specifikt element på Länsförsäkringars webbsida. 
Hade jag haft lite mer tid så kunde jag implementerat att knappen endast kommer upp den 
webbsida som användaren har vart som sin bank och att då också hämta in från ett speciellt 
element på den motsvarande webbsidan. 

Vissa företagare har inte bara ett organisationsnummer. I den nuvarande versionen kan bara 
företagaren ha ett organisationsnummer och kan bara byta bank och lösenord. Hade mer tid 
funnits så skulle jag gärna sett att användaren kunde få upp en lista över alla registrerade 
organisationsnummer och få ett finare gränssnitt för att hantera dem. 

Det sista jag kunde tänka mig är att istället för att ha en knapp, en Context-menu och en 
Widget så skulle man kunna sköta allt med en Widget. När jag utvecklade så fanns inte den 
möjligheten än, men nu kan man högerklicka och få upp en Panel och där skulle man kunna 
sköta allt istället för de olika sakerna som är på min version. 



5 Avslutande diskussion
Mycket av mitt examensarbete gick ut på att se om det över huvudtaget går att genomföra 
teorin om att ta in data från en banksida med hjälp av ett tillägg och att skicka det över en 
säker anslutning till en server. Detta har jag bevisat är möjligt. Jag har inte bara testat det 
praktiskt med ett fullt fungerande tillägg som jag implementerade till Firefox utan jag har 
också studerat och utrett att detta går att utföra för de två andra stora webbläsarna Google 
Chrome och Microsoft Internet Explorer. 

Med min lösning kommer Speedledger att med enkla verktyg kunna få en större kundkrets 
eftersom de kommer att kunna nå åt till fler webbläsare och alla operativsystem som har 
någon av de stora webbläsarna. 

För kunden kommer det också bli lättare då det krävs minimal kunskap om datorer för att 
kunna installera och använda ett tillägg för en webbläsare. Kan man använda en webbläsare 
kan man använda ett tillägg. Jag tror att med ett webbläsartillägg kommer de att slippa mycket 
support då man kan lätt ha användarinformationen på sin hemsida och till och med i själva 
tillägget. I dagsläget måste man installera en skrivare vilket inte är det lättaste för den ovana 
datoranvändaren. Nu kommer användaren maximalt behöva att dra in och släppa en fil in i sin 
webbläsare och möjligtvis starta om den. Efter det är användaren redo att påbörja sina 
transaktioner.

Kunden kommer också att kunna använda sig av olika operativsystem för att överföra sin 
bankdata eftersom tillägget beter sig på samma sätt på de olika plattformarna. I Firefox finns 
det redan en integrerad synkronisering av bland annat lösenord och webbsidor. Skulle 
användaren byta webbläsare finns det ett smart tillägg som kallas för 
Xmarks(http://www.xmarks.com/). Med Xmarks kan man synkronisera över både olika 
webbläsare och olika operativsystem vilket gör att man lätt kommer in i sin redan 
konfigurerade bekväma miljö som man är van vid.

Då Speedledger nu använder sig av en virtuell skrivardrivrutin som gör om data på 
banksidorna till PDF och sedan skickar det till en server för tolkning blir gärna denna tolkning 
felaktig eftersom PDF inte är skapat för att överföra information på detta sätt. Med tillägget 
får de istället den riktiga information som finns på banksidan. Detta kommer att minska 
felmarginalen i tolkningen avsevärt. Eftersom tekniken är liknande på hur man hämtar in data 
och hur man skickar så tror jag att man på serversidan kommer kunna ha ett system för alla 
olika webbläsare och plattformar. 

Jag tror att komplexiteten kommer att sjunka både för utvecklarna och för den slutgiltiga 
kunden vilket inte bara kommer att öka antalet användare, men Speedledger kommer också få 
nöjdare användare. 

Alla de krav som ställdes på mig har jag lyckats att lösa. Några lösningar är jag mer nöjd med 
än andra. Kraven som ställdes på mig har legat till grund för allt jag har åstadkommit i både 
implementationen och rapporten. 



Krav Resultat
Hämta data och överföring till server Implementerat och fungerande. Se 3.2 samt 4.1.1
Andra webbläsare Undersökt och utrett. Se 3.4.
Användarvänlighet Implementerat, men icke undersökt kvalitén. Se 3.2.1 

, 3.2.2 samt 4.1.2.
Kompatibilitet Undersökt och utrett. Se 3.3.
Konfigurering Implementerat och fungerande. Se 3.2.1, 3.2.2 samt 

4.1.3
Återmatning till användaren Implementerat och fungerande. Se 3.2.2 samt 4.1.4
Inhämtning av data Undersökt, utrett och implementerat. 3.2.2, 3.2.4 

figur 13 samt 4.1.1.
Operativsystem Undersökt och utrett. Se 3.5.
Läsning av data Undersökt och implementerat. Se 3.2.3.

Tabell 1: Krav och resultat
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Appendix:
Main.js:

// This is an active module of the SpeedLedger Add-on

// skapar en selfmodul för Data
var data = require("self").data.url;
var self = require("self").data;

/**
 * valideSites
 * En Array med alla sidor som skall vara med
 */
var sites = ["http://dev.apakossa.org/*", "http://www.nordea.se/*", 
            "https://secure246.lansforsakringar.se/*", "http://www.seb.se/*"];
            
/**
 * sendObject
 * Objekt som sparar orgnr, pw o vilken bank samt tar in htmln som skall skickas 
 * till servern
 **/
function sendObject(org, pw, body, bank) {
    this.org = org;
    this.pw = pw;
    this.body = body;
    this.bank = bank;
}
//Skapar en store som sparar vilken bank användaren har
var simpStore = require("simple-storage");

/**
 * credentialSaver
 * Panel som öppnas när man trycker på widgeten
 * tar in Orgnr, pw, samt bank
 **/
//ORG-nr delen i panelen kanske bygga den andra knappen 
// när knappen trycks så pan.hide();
var pan = require("panel").Panel({
    width: 350,
    height: 300,
    contentScriptWhen: "ready",
    contentScriptFile: data("panInput.js")
});

/**
 * orgAndPwSaver
 * Passwordmoudle som sparar användarens information med hjälv av panelen.
 **/



pan.port.on("sendForm", function( bank, pw, org){
    // Sätter bank till en persistent
    simpStore.storage.saveBank =  bank;
    //Söker efter Orgnr
    require("passwords").search({
        realm : "User Registration",
        url : require("self").uri,
        onComplete : function onCompSearch(credentials) {
            //Första tilläggningen
            if(credentials.length === 0) {
                 require("passwords").store({
                    realm : "User Registration",
                    username : org,
                    password : pw,
                    onComplete: function firstStore() {
                        console.log("efterstore");
                    },
                    onError : function firstErrorStore(error) {
                        console.error("Fel i firstErrorStore = " + error);
                    }
                });
            }
            //Om man ska ändra lösenord
            else if(credentials.length > 0) {
                credentials.forEach(function(credential) {
                    if(credential.username == org) {
                        require("passwords").remove({
                            realm : "User Registration",
                            username : credential.username,
                            password : credential.password,
                            onComplete : function onCompleteSearch(credential) {
                                require("passwords").store({
                                    realm : "User Registration",
                                    username : org,
                                    password : pw,
                                    onComplete : function onCompleteReStore() {
                                        console.log("lägger till det nya pwt");
                                    },
                                    onError : function onErrorReStore(error) {
                                        console.error("Fel i onErrorReStore = " + error);
                                    }
                                });
                            }
                        });
                    }
                });
            }
            else
                console.error("credentials.length < 0");
        }



    });
    if(pan.isShowing)
        pan.hide();
});  

/**
 * listAllUserPw
 * Listar alla användare som reggats (endast för debug)
 **/
function listAllUserPw() {
    require("passwords").search({
        realm : "User Registration",
        url : require("self").uri,
        onComplete : function onCompSearchRemove(credentials) {
            if(credentials.length > 0){
                credentials.forEach(function (credential) {
                    console.log("Orgnr = " + credential.username);
                    console.log("Pw = " + credential.password);
                });
            }
            else
                console.log("Det fanns inge användare");
        }
    });   
}
//listAllUserPw();

/**
 * delAllUserPw
 * Löper igenom alla användare och tar bort dem (endast för debug)
 **/
function delAllUserPw() {
    require("passwords").search({
        realm : "User Registration",
        url : require("self").uri,
        onComplete : function onCompSearchRemove(credentials) {
            if(credentials.length > 0){
                credentials.forEach(function(credential) {
                    console.log("Tar bort user " + credential.username);
                    console.log("Tar bort pw " + credential.password);
                    require("passwords").remove({
                        realm : "User Registration",
                        url : require("self").uri,
                        username : credential.username,
                        password : credential.password
                    });    
                });
            }
        }
    });



}
//Avkommentera för att ta bort alla användare
//delAllUserPw();

/**
 * notifyForButton
 * Om det är en sida som är möjlig att köra addonen på så
 * kommer det upp en notify
 * Funkar på Linux, windows och OS X
 **/
function notifyForButton(){
    require("notifications").notify ({
        title: "Speedledger.se",
        text:  "Sidan du besöker kan överföras till Speedledger.",
        iconURL: data("logga_fyrkant.jpg"),
        onClick: function(data) {
            console.log(data);
        }
    });
}

/**
 * sendData
 * Request som skickar innerHTML till SLs system
 **/
function sendData(sendO) {
 require("request").Request ({
    url: "https://multibanktest.appspot.com/multibanktest/bankTest",    
    content : sendO,
    onComplete: function (response){
        /**
         * reciveAnswer
         * Tar emot statuskod och meddelande från server och visar för användaren
         **/
        switch(response.status) {
            case 200 :
                var responsePan =  require("panel").Panel({
                    contentScriptWhen : "ready",
                    contentScriptFile : data("responseScript.js")
                }).show();
                responsePan.port.emit("respo", response.text);
                break;
            case 400 : 
                require("panel").Panel({
                    contentScriptWhen : "ready",
                    contentScript : 'document.getElementsByTagName("html")[0].appendChild( ' +
                                    'document.createTextNode("Överföringen misslyckades. 400 Bad 
request "));'
                    



                }).show();
                break;
            case 404 : 
                require("panel").Panel({
                    contentScriptWhen : "ready",
                    contentScript : 'document.getElementsByTagName("html")[0].appendChild( ' +
                                    'document.createTextNode("Överföringen misslyckades. 404 Not found 
"));'
                }).show();
                break;
            
            default : 
                console.error("Svarskoden finns inte " + response.status);
            
        }
    }
 }).post();
}

/**
 * searchOrgPw
 * Letar upp Org-nummer och lösenord och sätter de 
 * i objektet. man kanske kan välja i en lista av alla man sparat
 **/
function searchOrgPw(getBody) {
 require("passwords").search({
    realm : "User Registration",
    url : require("self").uri,
    onComplete: function onCompSendSearch(credentials) {
        if(credentials.length === 1 ) { // kanske bara plocka ut det första elementent o inte bry 
sig om de andra? 
            credentials.forEach(function (credential) { // en panel som listar alla orgnr
                // Skickar vidare data till servern
                sendData(new sendObject(credential.username, credential.password, getBody, 
simpStore.storage.saveBank ));
            });
        }
        else
            console.error("fanns inget org eller pw att skicka eller så fanns det för många");
    }
 });
}
          
/**
 * pageButton
 * När sida x laddas så skall det komma en knapp
 * trycker man på knappen så skall html sparas och senare skickas
 **/
require("page-mod").PageMod({
    include: sites, 



    contentScriptWhen: 'ready',
    contentScriptFile: data("pageButton.js"),
    onAttach: function onAttach(worker) {
        notifyForButton();
        worker.port.on("clickz", function(getBody) {
            searchOrgPw(getBody);
        });
    }
});

/**
 * helpContextMenu
 * Contextmenu som visar hjälpfilen med hjälp av en panel
 **/
var helpContextMenu = require("context-menu"); 
helpContextMenu.Item({
    label: "Speedledger Hjälp",
    context: helpContextMenu.URLContext("*"),
    contentScript: 'self.on("click", self.postMessage);',
    onMessage: function () {
        require("panel").Panel({
            contentURL: data("help.html") // kan köra en htmlfil som inte är lokal
        }).show();
    }
});

/**
 * credentialsWidget
 * Widget som öppnar panelen som man kan fylla i sina uppgifter
 **/
var wid = require("widget").Widget({
    label: "SpeedLedger.se",
    id : "clickwidget",
    contentURL: data("favicon.ico"), 
    onClick: function() {
       pan.show();
    }
});

pageButton.js:

// pageButton.js - SpeedLedger's module
// author: SpeedLedger
var butt = document.createElement("button");
butt.style.position="absolute";
butt.style.right = 0 + "px"; 
butt.style.top = 0 + "px";
butt.appendChild(document.createTextNode("Överför"));



butt.addEventListener("click", function() {
    //var getBody = document.getElementsByTagName("body")[0].innerHTML;
    var getBody = 
document.getElementById("viewAccountListTransactionsForm:transactionsDataTable").inne
rHTML;
    self.port.emit("clickz", getBody);
} , false);
document.getElementsByTagName("body")[0].appendChild(butt);

panInput.js: 

// Skapar ett form
var form = document.createElement("div");
form.setAttribute("type", "text");

// Skapar ett textfält för orgnr
var orgnr = document.createElement("input");
orgnr.setAttribute("method", "post");
                
//Skapar ett fält för lösenord
var pw = document.createElement("input");
pw.setAttribute("method", "post");
                
//Skapar "dropdown" för olika banker
var select = document.createElement("select");
select.setAttribute("size", 5); // hårdkodat. size 1 blir snyggt men fungerar inte

select.options.add(new Option("Välj din bank", "error", true, true));
select.options.add(new Option("Nordea", "nordea", false, false));
select.options.add(new Option("SEB", "seb", false, false));
select.options.add(new Option("Länsförsäkrningar", "lans", false, false));
select.options.add(new Option("Handelsbanken", "hsb", false, false));

//Skapar en knapp
var butt = document.createElement("button");
butt.appendChild(document.createTextNode("Spara/Uppdatera"));
            
// Lägger till allt i form                
form.appendChild(document.createTextNode("Skriv in ditt ORG-nummer: "));
form.appendChild(orgnr);
form.appendChild(document.createElement("br"));
form.appendChild(document.createTextNode("Skriv in ditt lösenord: "));
form.appendChild(pw);
form.appendChild(document.createElement("br"));
form.appendChild(select);
form.appendChild(document.createElement("br"));
form.appendChild(butt);



// Sparar och skickar informationen från form
butt.addEventListener("click", function(form) {
    var bank = select.options[select.selectedIndex].value;
    var pass = pw.value;
    var org  = orgnr.value;
    // Lite halvtaskig felhantering
    if(bank !== "error" || pass !== "" || org !== "" ) {
        var confirm = window.confirm(
                "Stämmer det att du har " + select.options[select.selectedIndex].text + 
                " som bank, " + org + " som ORG-nummer och " + pass + " som ditt lösenord?");
        if(confirm) {
            self.port.emit("sendForm", bank, pass, org);
            window.alert("Dina inställningar sparades.");
            pw.value = "";
        }
        else {
            window.alert("Ingenting sparades");
        }
    }
    else {
        window.alert("Du har INTE fyllt i dina uppgifter");}
            
} , false);
document.getElementsByTagName("html")[0].appendChild(form);

responseScript.js: 

self.port.on("respo", function(response) {
    var resp = document.createTextNode(
        "Överföringen gick bra. " + response + 
        " överföringar har behandlats av systemet.");
    document.getElementsByTagName("html")[0].appendChild(resp);
});

Parsningskod
Endast grundläggande parsningskod pga hårddiskkrasch 
public int parsData(String strings) {

Document doc = Jsoup.parse(strings);
Element content = doc.getElementsByTag("body").first();
Elements spans = content.getElementsByTag("span");
String bok = "";
String trans = "";
String text = "";
String note = "";
String inOut = "";
String saldo = "";
ArrayList<Save> saveList = new ArrayList<Save>();
Save save;
for(Element span  : spans) {

if(span.id().endsWith(":account_1_idJsp67")) {
bok =  span.text();



}
else if(span.id().endsWith(":account_1_idJsp73")) {

trans = span.text();
}
else if(span.id().endsWith(":account_1_idJsp75")) {

text = span.text();
}
else if(span.id().endsWith(":account_1_idJsp81")) {

note = span.text();
}
else if(span.id().endsWith(":account_1_idJsp90")) {

inOut = span.text();
}
else if(span.id().endsWith(":account_1_idJsp93")) {

saldo = span.text();
save = new Save(bok, trans, text, note, inOut, 

    saldo);
saveList.add(save);

}
}
System.out.println("Antal trans gjorda = " + saveList.size());
int nrOfTrans = saveList.size();
saveList.clear();
return nrOfTrans;

Klassen Save

public class Save {
private String bok; 
private String trans; 
private String text;
private String note; 
private String inout; 
private String saldo;

Save(String bok, String trans, String text, String note, String inout, 
     String saldo) {

this.bok = bok;
this.trans = trans;
this.text = text;
this.note = note;
this.inout = inout;
this.saldo = saldo;

}

public String getBok() {
return bok;

}

public void setBok(String bok) {
this.bok = bok;

}

public String getTrans() {
return trans;

}

public void setTrans(String trans) {
this.trans = trans;



}

public String getText() {
return text;

}

public void setText(String text) {
this.text = text;

}

public String getNote() {
return note;

}

public void setNote(String note) {
this.note = note;

}

public String getInout() {
return inout;

}

public void setInout(String inout) {
this.inout = inout;

}

public String getSaldo() {
return saldo;

}

public void setSaldo(String saldo) {
this.saldo = saldo;

}
}
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