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Sammanfattning 
 
Bankers internetverksamhet har öppnat nya möjligheter för tredjepartsaktörer inom 
fintechbranschen som nu kan skapa innovativa ekonomi- och betalningslösningar genom att 
direkt interagera med bankkonton. Ett problem för fintechbolagen är att det inte finns någon 
tydlig information om vilka tekniker de kan använda sig av för att integrera med bankernas 
tjänster samt vilken teknik som är mest fördelaktig för deras verksamhet och ändamål. 
 
I det här arbetet har de fyra svenska storbankerna Nordea, Handelsbanken, SEB och 
Swedbank undersökts, i syfte att identifiera vilka integrationsmöjligheter tredjepartsaktörer 
har. I undersökningen fastställdes att fintechbolag kommer kunna eller kan använda sig av 
någon av de tre teknikerna SFTP, REST eller webbautomatisering. En testmiljö för de tre 
teknikerna utvecklades för att simulera verkliga användningsfall för fintechbolag. Processor-, 
RAM- och nätverksanvändning samt total operationstid mättes för de tre teknikerna. För att 
skicka information var REST den effektivaste tekniken vid mindre datavolymer medan SFTP 
var effektivast vid större datavolymer. REST var effektivast för att hämta information, 
oavsett datavolym. Webbautomatisering var minst effektivt i jämförelse med de andra två 
teknikerna. 
 
Nyckelord 
REST, SFTP, Webbautomatisering, fintech, PSD2, Open Banking, Nordea, Handelsbanken, 
SEB, Swedbank 

  



 

  



 

Abstract 
 
Banks internet activity have opened new possibilities for third party actors within the fintech 
industry who can now create innovative economy and payment solutions by directly 
interacting with bank accounts. A problem for the fintech companies is that there is no 
available information about what technologies are available for them to use to get access to 
the banks services and which technology is the most advantageous for their purpose.  
 
In this work, the four biggest swedish banks Nordea, Handelsbanken, SEB and Swedbank 
have been examined to find out what options third party actors have to integrate with the 
banks services. The examination showed that fintech companies will be able to or are able to 
use one of the three techniques SFTP, REST or web automation. A test environment for the 
three technologies was developed to simulate real use cases for fintech companies. CPU-, 
RAM- and network usage as well as total operating time was measured for the three 
technologies. For sending information REST was the more effective technology when it came 
to lower data volumes while SFTP was the most efficient with bigger data volumes. REST 
was the most efficient for retrieving information, no matter the data volume. Web automation 
was the least efficient compared to both the other technologies. 
 
Keywords 
REST, SFTP, Web automation, fintech, PSD2, Open Banking, Nordea, Handelsbanken, SEB, 
Swedbank 
 
 

  



 

  



 

Förord 
 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete inom datateknik på Kungliga Tekniska 
Högskolan. Arbetet utfördes på heltid under halva vårterminen 2018 motsvarande 15 
högskolepoäng. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare på KTH, Magnus Brenning, för hjälp och 
vägledning under hela arbetet. 

 
  



 

  



 

Ordlista 
 
API    Programmeringsgränssnitt som möjliggör kommunikation 
    mellan maskiner. 
 
Backend   Del av system som sker i bakgrunden, t.ex databaser. 
 
EU    Europeiska Unionen. 
 
Fintech   Företag som kombinerar finansiella tjänster med 
    mjukvaruteknik. 
 
Flash crowding  Ovanligt många anslutningar till en webbtjänst under en period. 
 
Frontend   Den delen av ett system som användare interagerar med, t.ex en 
    webbsida. 
 
Github   Webbaserat verktyg för versionshantering och utveckling av 
    mjukvaruprojekt. 
 
Maven    Verktyg för att paketera filer och moduler till en enhet. 
 
Miljö     Samlingsnamn för arbetets mjuk- och hårdvara. 
 
Open banking  Innebär att bankerna tillgängliggör sin kunddata för 
    tredjepartsaktörer med hjälp av öppna gränssnitt. 
 
PSD2    EU-direktiv inom betalning och open banking. 
 
REST    Representation State Transfer är en arkitektur för webbtjänster. 
 
SFTP    Protokoll för säkrare filöverföring. 
 
Webbautomatisering Metod för att med programkod navigera och utföra operationer 
    på en webbsida. 
 
Webbrobot   Program som använder sig av webbautomatisering för att utföra 
    operationer på en webbsida.  
 
Wireshark   Verktyg för att analysera och övervaka nätverkstrafik. 
  

  



 

  



 

Innehållsförteckning 
1	Inledning	..................................................................................................................................................................	1	
1.1	Problemformulering	.............................................................................................................................................................................	1	
1.2	Målsättning	...............................................................................................................................................................................................	1	
1.3	Avgränsningar	.........................................................................................................................................................................................	2	
1.4	Författarnas	bidrag	till	examensarbetet	...................................................................................................................................	2	

2	Bakgrund	..................................................................................................................................................................	3	
2.1	Tidigare	arbeten	.....................................................................................................................................................................................	3	
2.2	Open	Banking	...........................................................................................................................................................................................	3	
2.3	PSD2	..............................................................................................................................................................................................................	4	
2.4	Effektiv	resursanvändning.................................................................................................................................................................	4	

3	Teori	..........................................................................................................................................................................	5	
3.1	Öppet	API	....................................................................................................................................................................................................	5	
3.2	REST	..............................................................................................................................................................................................................	6	
3.3	JSON	...............................................................................................................................................................................................................	6	
3.4	Webbautomatisering............................................................................................................................................................................	7	
3.5	Filöverföring	med	SFTP.......................................................................................................................................................................	7	
3.6	Autentisering	och	auktorisering	.....................................................................................................................................................	8	

4	Metod.........................................................................................................................................................................	9	
4.1	Val	av	tekniker	.........................................................................................................................................................................................	9	
4.2	Utveckling	av	testmiljö	.....................................................................................................................................................................	10	
4.3	Databas	....................................................................................................................................................................................................	10	
4.4	Webbautomatisering.........................................................................................................................................................................	11	
4.4.1	Webbsida	.................................................................................................................................................................	11	
4.4.2	Webbrobot	..............................................................................................................................................................	11	

4.5	REST	...........................................................................................................................................................................................................	13	
4.6	SFTP	...........................................................................................................................................................................................................	13	
4.7	Utformning	av	tester	.........................................................................................................................................................................	14	
4.7.1	Mätvärden	och	specifikationer	.........................................................................................................................	15	
4.7.2	Eliminering	av	externa	variabler	.....................................................................................................................	15	
4.7.3	Datainsamling	........................................................................................................................................................	16	
4.7.4	Användningsfall	A	.................................................................................................................................................	18	
4.7.5	Användningsfall	B	.................................................................................................................................................	18	

5	Resultat	...................................................................................................................................................................	21	
5.1	Användningsfall	A	...............................................................................................................................................................................	21	
5.2	Användningsfall	B	...............................................................................................................................................................................	26	



 

6	Analys	och	diskussion	........................................................................................................................................	31	
6.1	Analys	av	resultat	................................................................................................................................................................................	31	
6.2	Analys	av	metod	...................................................................................................................................................................................	32	
6.3	Samhällsaspekter	................................................................................................................................................................................	33	

7	Slutsats	....................................................................................................................................................................	35	
7.1	Förslag	på	fortsatt	arbete	...............................................................................................................................................................	35	

Källförteckning	........................................................................................................................................................	37	

Bilaga	A	......................................................................................................................................................................	41	

Bilaga	B	......................................................................................................................................................................	43	

Bilaga	C	.......................................................................................................................................................................	45	



 1 

1 Inledning 
Ett resultat av att banker har digitaliserat sin verksamhet med internet- och mobilbank är att 
det har öppnat nya möjligheter för tredjepartsaktörer inom fintechbranschen. Dessa aktörer 
har i och med det möjlighet utveckla innovativa ekonomi- och betalningslösningar genom att 
interagera direkt med användares bankkonton. Förutsatt att de har ägaren av kontots tillåtelse. 
 
De senaste åren har konceptet open banking spridits över världen där EU är en av de drivande 
bakomliggande krafterna. Det nya EU-direktivet inom open banking, PSD2 [1], tvingar 
banker i medlemsländer att tillhandahålla öppna gränssnitt mot sina tjänster som 
tredjepartsaktörer kan använda sig av. Syftet är att öka konkurrensen genom att göra det 
lättare för nya fintechbolag att ta sig in på marknaden vilket i sin tur leder till ökad 
valmöjlighet hos kunderna i form av fler ekonomi- och betalningstjänster.  

1.1 Problemformulering 
Fintechbolag ställs idag inför problem vid utvecklingen av innovativa ekonomi- och 
betalningslösningar då det inte finns någon tydlig information om vilka tekniker som finns 
tillgängliga för specifika banker eller vilken teknik som passar bäst för fintechbolagens 
ändamål. Initiativ inom open banking som PSD2 är tänkta att underlätta verksamheten för 
fintechbolagen men problemet med PSD2 är att det inte specificerar hur de öppna 
gränssnitten ska utformas rent tekniskt. Det skapar problem både för bankerna som ska 
utveckla gränssnitten samt för fintechbolagen som måste anpassa sina implementationer för 
varje bank. 
 
I det här arbetet kommer en undersökning av de olika tekniker som finns tillgängliga för 
fintechbolag att integrera med banker göras samt vilka tekniker som lämpar sig bäst för olika 
ändamål. 

1.2 Målsättning 
Målet med detta arbete var att kartlägga vilka tekniker banker använder sig av som möjliggör 
integrering för tredjepartsaktörer. Målet var sedan att sortera ut de mest relevanta teknikerna 
och göra tekniska jämförelser mellan dessa med avseende på operationstid samt nätverks-, 
processor- och RAM-användning. Arbetet delades in i följande delmål: 
● Hitta vilka möjligheter tredjepartsaktörer har att integrera med banker. 
● Sortera ut de vanligaste och mest relevanta teknikerna för fintechbolag. 
● Mäta och redovisa nätverk-, processor- och RAM-användning samt total operationstid 

för olika användningsfall av de valda teknikerna. 
● Dra slutsatser kring vilka av de valda teknikerna som lämpar sig bäst för 

fintechbolagen olika ändamål med avseende på de olika mätvärdena. 
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Syftet med arbetet är främst att hjälpa fintechbolag förstå de olika teknikerna som finns 
tillgängliga hos bankerna och hur de bör användas. Arbetet kan även gynna banker som är 
intresserade av vilka metoder som fungerar bäst med avseende på olika tekniska faktorer. 

1.3 Avgränsningar  
Då arbetet var begränsat till tio veckor var det nödvändigt att avgränsa området för studien. 
Arbetet avgränsades till tekniker som används av de fyra storbankerna i Sverige: 
● Nordea 
● Handelsbanken 
● SEB 
● Swedbank 

1.4 Författarnas bidrag till examensarbetet 
Båda författarna arbetade utan någon områdesindelning vilket gjorde att de bidrog jämnt till 
alla delar i arbetet.  
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet beskrivs relevant forskning kring ämnet som behandlas i den här rapporten 
samt open banking och initiativ inom det som EU-direktivet PSD2. 

2.1 Tidigare arbeten 
Linn Holm och Lina Persson, Uppsala Universitet [2] har i sitt examensarbete “Det nya 
betaltjänstdirektivet PSD2” genomfört en undersökning om vilka utmaningar och möjligheter 
som finns enligt banker och tredjepartsaktörer med det nya open banking direktivet PSD2 i 
EU. Undersökningen genomfördes med hjälp av bland annat intervjuer med både personer 
från banker och tredjepartsaktörer. Studien visade att både bankerna och tredjepartsaktörer 
som intervjuats ser positivt på PSD2 då fler tredjepartsaktörer har möjlighet att komma in på 
marknaden vilket kommer leda till att konsumenter får fler valmöjligheter. Två utmaningar 
som både banker och tredjepartsaktörer håller med om är utveckling- och säkerhetskrav samt 
hur de ska tolka de nya direktiven. En annan utmaning för bankerna är kostnaderna för 
utvecklingen för att uppfylla kraven under PSD2. 
 
Andreas Wagemann och Per Blohm, Södertörns Högskola [3] har i sin magisteruppsats 
“Kommer de gamla bank-dinosaurierna dö ut?” undersökt vilka implikationer PSD2 kan 
medföra, hur det kommer påverka konkurrenssituationen, bankers syn på direktiven samt 
deras syn på fintechbolag och eventuellt samarbete. Enligt studien är bankerna medvetna om 
att deras marknadsposition kommer hotas ytterligare av företag inom fintech men att 
samarbete är nödvändigt för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. 
 
I artikeln “Web scraping technologies in an API world” [4] beskriver författarna Daniel Glez-
Peña et al. en metod som kallas Web scraping för att integrera med tjänster som saknar 
gränssnitt för att interagera med dem direkt. Web scraping beskrivs som en känd metod som 
innefattar processen av att extrahera och kombinera innehåll på en webbsida på ett 
systematiskt sätt. En så kallad webbrobot används för att simulera en användarinteraktion 
med en webbsida och returnera resultat till slutanvändaren som initierat processen. I artikeln 
beskrivs även tillvägagångssätt och metoder för att genomföra web scraping samt jämförelser 
mellan olika metoder.  
 
Vidare finns en avsaknad av tidigare arbeten inom rent teknisk integrering med banker för 
tredjepartsaktörer samt vilka tekniker som finns tillgängliga för detta och hur de fungerar. Det 
finns många studier och artiklar om open banking och PSD2 men inte rent tekniskt vad detta 
innebär. 

2.2 Open Banking 
Open banking är ett koncept som har ändrat förutsättningarna för fintechbolag och banker. 
Open banking är en term för att beskriva att en bank har någon typ av gränssnitt för att 
tredjepartsaktörer ska kunna komma åt kunddata som bankerna historiskt sett har haft 



 4 

monopol på [5]. Dessa gränssnitt har inte varit något bankerna kommit fram med på eget 
initiativ utan det är främst drivet av att statliga organ som tagit fram lagar och stadgar för att 
tvinga bankerna att öppna upp sin kunddata för tredjepartsaktörer. Open banking är tänkt vara 
till fördel för kunderna då det blir större konkurrens kring bankernas tjänster vilket skulle 
leda till fler och billigare valmöjligheter för konsumenter. De som bidrar med konkurrens 
kommer vara fintechbolag som erbjuder alternativ till bankernas lösningar. Dessa bolag 
kommer då kunna ta betalt för sina lösningar och gå med vinst, medan bankerna behöver 
spendera resurser för att implementera gränssnitt som tillhandahåller informationen som 
krävs. Dessutom kan dessa gränssnitt göra att bankerna förlorar vinst då det finns en risk att 
färre köp kommer genomföras med kort, vilket bankerna tar betalt för [6].  

2.3 PSD2 
PSD2 är ett direktiv från Europeiska Unionen som bland annat innebär att banker inte längre 
har monopol på sitt kunddata. Det innebär att bankerna måste tillhandahålla någon form av 
öppet gränssnitt för tredjepartsaktörer som då kan komma åt kunddata och genomföra nya 
transaktioner eller hämta transaktionshistorik. Direktivet trädde officiellt i kraft inom EU den 
13 januari 2018 men kommer enligt Regeringskansliet att träda i kraft i Sverige tidigast Maj 
2018 på grund av fördröjningar i lagstiftningen [7]. 
 
Syftet med direktivet är dels att öka konkurrensen på marknaden genom att göra det lättare 
för tredjepartsaktörer att utveckla innovativa ekonomi- och betalningslösningar. 
Förhoppningen är att konkurrensen leder till en ekonomisk fördel för konsumenterna. 

2.4 Effektiv resursanvändning 
Att betala med internetbank blir allt vanligare, i Sverige genomfördes enligt Riksbanken [8] 
1244 miljoner elektroniska transaktioner år 2016 och perioden mellan 2012–2016 ökade 
antalet transaktioner i genomsnitt med 91 miljoner per år. Det är just marknaden för 
internettransaktioner som fintechbolag är med och konkurrerar om. Att vara ineffektiv med 
resurser när det gäller så stora mängder transaktioner leder till onödiga kostnader i form av 
hårdvara och nätverksanvändning. Det är därför viktigt att ta reda på vilka 
mjukvaruarkitekturer som utnyttjar befintliga resurser mest effektivt för given uppgift. 
Företag slipper då spendera pengar på ny hårdvara som de egentligen kanske inte behöver. 
Även om företag redan har stora system som kan anses vara ansträngande att bygga om från 
grunden, kan det ändå vara av värde att göra om systemen ifall antalet transaktioner per år 
fortsätter att öka som de tidigare gjort. Detta eftersom företagens hårdvara blir mindre 
ansträngd och får därmed en ökad livslängd samt att mer information kan bearbetas på 
mindre hårdvara. 
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3 Teori 
I det här kapitlet presenteras och förklaras de tekniker och alternativ som möjliggör 
integrering med banker av tredjepartsaktörer. 

3.1 Öppet API 
Banker är, som nämnt under avsnitt 2.3, tvingade till att tillhandahålla öppna gränssnitt mot 
sin kunddata så att tredjepartsaktörer kan utveckla tjänster som utnyttjar det. 
Tidigast i maj 2018 kommer kraven under PSD2 att lagstiftas i Sverige. Det finns dock redan 
information på bankernas webbsidor om hur deras kommande öppna gränssnitt kommer att 
fungera samt vilka operationer som kommer finnas tillgängliga. 
 
Nordea 
Nordea håller på att utveckla ett öppet API som de kallar för The Nordea’s Open Banking 
Initiative API. Det är dock inte något som används i produktion i dagsläget utan finns endast 
som testmiljö. Gränssnittet kommer enligt dokumentationen att implementeras som ett 
REST-gränssnitt. Meddelanden mot gränssnittet och svar kommer att skickas med JSON-
format. Operationer mot gränssnittet kommer att innefatta initiering av banköverföringar där 
en överföring per anrop kommer att kunna genomföras. Dessutom kommer det finnas 
operationer för erhållande av kontoinformation, lista över användarens konton samt 
transaktionshistorik [9]. 
 
SEB 
SEB håller likt Nordea också på att utveckla ett öppet API som även detta endast finns 
tillgänglig som testversion. SEB kommer att använda sig av liknande tekniker som Nordea, 
det vill säga ett REST-gränssnitt med JSON-format på meddelanden. SEB:s API-operationer 
kommer likna Nordeas där initiering av banköverföringar med en överföring per anrop 
kommer kunna genomföras samt erhållande av kontoinformation som transaktionshistorik 
med mera [10]. 
 
Handelsbanken 
Handelsbanken har i nuläget ingen öppen information om utveckling av ett öppet API. Enligt 
Handelsbankens kundtjänst håller de på att utveckla ett API och de planerar att följa 
tidsplanen enligt PSD2. 
 
Swedbank 
Swedbank håller på att utveckla ett öppet API. Detta API kommer implementeras som ett 
REST-gränssnitt. Meddelanden kommer skickas i JSON-format. Samma mönster gällande 
tillgängliga operationer som finns hos SEB och Nordea kommer även finnas i Swedbanks 
API. Banköverföringar med en överföring per anrop och hämtning av transaktionshistorik 
med mera kommer finnas tillgängligt enligt dokumentationen [11]. 
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3.2 REST 
Representational State Transfer är en arkitektur för utveckling och tillhandahållning av 
webbtjänster. Det är ett sätt för webbtjänsteleverantörer att erbjuda utvecklare och 
applikationer åtkomst till deras webbtjänst. REST är utvecklat av IETF (Internet Engineering 
Task Force) och är ett försök att skapa arkitekturella riktlinjer för hur utvecklare av en 
webbtjänst bör göra för att minimera fördröjningar och nätverksanvändning medans 
skalbarhet och självständighet av resurser maximeras [12]. 
 
REST består av tre arkitekturella element: 

- Dataelement, data vars tillstånd representeras till klienterna. 
- Connecting elements, olika enheter som är en del av en REST-uppkoppling som t.ex. 

klient, server, cache, resolver och tunnel. 
- Processing elements, olika roller i en REST-uppkoppling t.ex. user agent, origin 

server. 
 
REST fungerar genom att en utvecklare som vill ta del av en viss resurs gör ett anrop till en 
webbadress där resursen befinner sig. De olika anropen som kan utföras är samma som i 
HTTP: 
● GET, hämtar data 
● POST, lägger till data 
● PUT, uppdaterar data 
● DELETE, tar bort data 

De olika datatyperna som går att skicka genom REST är till exempel strängar, JSON objekt 
och XML [13].  

3.3 JSON 
JSON är en textbaserad modell för att representera data. JSON är strukturerat så att det ska 
vara enkelt att skriva och läsa för människor samt enkelt att hantera för datorer. JSON-
meddelanden innehåller variabler som har ett variabelnamn och ett värde. Värdena kan vara 
enstaka värden eller listor med värden. Värden kan vara av olika typer som heltal, decimaltal, 
strängar, sant/falskt med mera. Den officiella MIME-typen för JSON är “application/json” 
och används när meddelandetyp ska beskrivas i protokoll som HTTP med mera. I Figur 3.1 
illustreras ett exempel på ett JSON-meddelande [14]. 
 
  



 7 

{ 
 “name” : “Jakob”, 
 “age” : 24, 
 “retired” : false, 
 “pets” : [ 

 {“type” : “dog”, “name” : “mr dog”}, 
  {“type” : “cat”, “name” : “mr cat”} 

] 
} 
Figur 3.1: JSON exempel. 

3.4 Webbautomatisering 
Webbautomatisering, som beskrivs som webscraping av Daniel Glez-Peña et al. i artikeln 
“Web scraping technologies in an API world” [4], är en metod för att programmatisk 
navigera på en webbsida, utföra operationer och extrahera information. Exempel på 
operationer kan vara att skriva in text i textfält, klicka på knappar eller läsa av textstycken. 
Webbautomatisering är lämpligt att använda om det inte finns något öppet API för en tjänst. 
 
Till exempel kan en applikation presentera ett simpelt grafiskt gränssnitt där användaren får 
skriva in den information som behövs för att logga in på en specifik webbsida. Sedan kan en 
webbrobot logga in på webbsidan och automatiskt utföra operationer eller läsa av information 
från sidan. Detta skulle kunna vara en applikation som hittar och köper det billigaste valet av 
en produkt på internet. Information som kan tänkas behövas är bankkontouppgifter och vad 
för typ av produkt som ska handlas. När webbroboten fått den informationen kan den 
programmatisk navigera in på en prisjämförelsetjänst för att hitta det billigaste valet av en 
produkt och sedan gå in på webbsidan där den säljer och slutför köpet. Allt det utan att 
användaren märker något mer än att den får ett epost som verifierar köpet. Mjukvara som 
använder sig av webbautomatisering för att navigera och utföra operationer på en webbsida 
kallas i den här rapporten för webbrobot. 

3.5 Filöverföring med SFTP 
Samtliga fyra storbanker i Sverige erbjuder någon form av lösning för företagskunder att föra 
över och hämta information med hjälp av filöverförings-protokollet SFTP som är ett säkrare 
alternativ till protokollet FTP [15–18]. 
 
SFTP (SSH File Transfer Protocol) är ett filöverföringsprotokoll som är baserat på SSH2. 
SSH2 är ett protokoll för att öppna krypterade anslutningar mot andra datorer över internet, 
för att bland annat göra kommunikationen säkrare [19]. SFTP har likheter med protokollet 
FTP som också är ett filöverföringsprotokoll. SFTP är dock inte någon utökning av FTP utan 
det är ett eget protokoll baserat på SSH2. För kommunikation via SFTP behövs en SFTP-
klient och SFTP-server. Kommunikationen anses som ett säkrare alternativ till FTP då all 
trafik mellan klient och server krypteras med hjälp av en SSH2-tunnel. Det finns även 
funktionalitet för autentisering [19]. 
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3.6 Autentisering och auktorisering  
För att öka säkerheten i ett system behövs säkra och beprövade autentisering- och 
auktoriseringsmetoder. Oauth2 är en standard för auktorisering för tredjepartsaktörer som 
med användarens tillstånd då kan komma åt resurser från deras konton hos till exempel en 
bank. Standarden specificerar ett schema för kommunikation mellan en resursägare, en 
tredjepartsaktör och en autentiseringsserver. Oauth2 används bland annat som 
auktoriseringsmetod i Nordea och Swedbanks kommande öppna API:er [9,11].   
 
Det finns flera olika scheman specificerat i Oauth2. Flödesschemat för Oauth2’s 
auktoriseringskodsschema illustreras i figur 3.2. En tredjepartsaktör skickar användaren till 
resursägaren för att autentisera sig. Där uppger användaren sitt användarnamn och lösenord 
eller liknande. Det är i detta steg som användaren tillåter tredjepartsaktören att komma åt 
användarens konto. Om användaren tillåter detta får tredjepartsaktören ett svar med en 
auktoriseringskod. Denna kod skickas sedan till en autentiseringsserver. Denna server ägs av 
banken i denna rapports sammanhang. Autentiseringsservern svarar då med en åtkomstkod 
som tredjepartsaktören sedan kan använda för att komma åt resursägarens konto och hämta 
information eller genomföra betalningar [20]. 
 
 
    +--------+                                  +---------------+ 
    |        |--(A)- Auktoriseringsförfrågan -> |   Resurs-     | 
    |        |                                  |   ägare       | 
    |        |<-(B)-- Auktoriseringskod --------|               | 
    |        |                                  +---------------+ 
    |        | 
    |        |                                  +----------------+ 
    |        |--(C)-- Auktoriseringskod  -----> | Auktoriserings-| 
    | Klient |                                  |     server     | 
    |        |<-(D)----- Åtkomstkod ------------|                | 
    |        |                                  +----------------+ 
    |        | 
    |        |                                  +----------------+ 
    |        |--(E)----- Åtkomstkod ----------> |    Resurs-     | 
    |        |                                  |     server     | 
    |        |<-(F)--- Resurs ------------------|                | 
    +--------+                                  +----------------+ 
Figur 3.2: Flödesschema för Oauth2 med auktoriseringskod-metoden [21]. 
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4 Metod 
Det här kapitlet beskriver hur valet av de vanligaste och mest relevanta teknikerna som 
fintechbolag kan använda sig av för att integrera med banker gjordes. Valet av tekniker 
gjordes genom en litteraturstudie samt en undersökning av de fyra svenska storbankernas 
tjänster. Vidare beskrivs hur prototyper av teknikerna utvecklades med hjälp av Java och hur 
dessa prototyper implementerades i en testmiljö där teknikernas effektivitet för olika 
användningsfall mättes. 
 
All programvara som har använts för att genomföra testerna finns att ta del av på Github som 
ett Maven-projekt [22]. 

4.1 Val av tekniker 
En studie av de fyra storbankerna genomfördes för att undersöka vilka metoder som finns 
tillgängliga för vanliga bankkunder att komma åt bankernas tjänster. Gemensamt för alla fyra 
storbanker i Sverige är att de har en webbsida med internetbank där användare kan logga in 
och utföra vardagliga ärenden som att göra överföringar eller se kontoinformation. Alla fyra 
banker har även mobila applikationer för smartphones där samma vardagliga ärenden kan 
genomföras. Utöver internetbank och mobilbank så framgick det från förstudien att företag 
har möjlighet att genomföra betalningar och hämta kontoinformation med hjälp av 
filöverföring via SFTP. Vidare finns det möjligheter för användare att genomföra betalningar 
via tredjepartslösningar som exempelvis Swish som är en lösning som möjliggör 
direktbetalningar mellan bankkonton. Ytterligare en möjlighet som hittades i förstudien var 
de öppna API:erna som håller på att utvecklas av bankerna för att uppfylla kraven under 
PSD2. Samtliga banker förutom Handelsbanken har öppen information om deras kommande 
gränssnitt. Från förstudien framgick det att de banker som har öppen information om deras 
kommande gränssnitt kommer att använda sig av REST som arkitektur för gränssnittet samt 
JSON som meddelandestruktur. För företag inom fintech betyder informationen ovan att det 
att de har möjlighet att integrera med bankerna via de nämnda metoderna genom att 
automatisera processen att genomföra en betalning eller hämta information. 
 
För att automatisera processen för internetbank kan fintechbolag använda sig av 
webbautomatisering som beskrivs under avsnitt 3.4 som en beprövad metod för användning 
av tjänster som saknar öppet gränssnitt. För att genomföra webbautomatisering går det enligt 
Rigzin Angmo och Monika Sharma som skrivit artikeln ”Performance evaluation of web 
based automation testing tools” [23] att använda sig av Selenium som är ett verktyg för 
webbtestning där Selenium WebDriver enligt dem är det bäst lämpade verktyget. Om 
fintechbolag ska utnyttja mobilbanker för att genomföra automatiserade operationer behöver 
de hitta de bakomliggande API:er som de mobila applikationerna använder sig av. Det är en 
metod som är svår att genomföra då trafiken från applikationen ofta är krypterad och det 
skulle vara svårt att dekryptera och lista ut hur de bakomliggande gränssnitten fungerar. 
Filöverföring via SFTP är däremot till för att företag just ska kunna automatisera processerna 
att genomföra betalningar eller hämta information. Den tekniken skulle därför vara simpel att 
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implementera för fintechbolag. Samma gäller för de kommande öppna gränssnitten som 
utvecklas i samband med lanseringen av PSD2. De gränssnitten är också till för åtkomst av 
tredjepartsaktörer. Swish är som nämnt tidigare en lösning som tillåter bankkunder att 
genomföra direkta överföringar mellan bankkonton, även mellan olika banker. Dock är Swish 
endast en betalningsmetod och inte något stöd för att hämta information om kontot, 
transaktionshistorik eller liknande. 
 
Utefter studien om vilka möjligheter tredjepartsaktörer har att integrera med banker valdes de 
tre teknikerna webbautomatisering, öppet API samt SFTP som vanliga och mest aktuella 
teknikerna ett fintechbolag har att integrera med banker och använda dess tjänster. 

4.2 Utveckling av testmiljö 
Oförutsägbara händelser som fördröjningar i system hos bankerna samt allmän 
nätverksfördröjning kan uppstå vid tester mot bankernas system. Det i kombination med att 
bankernas öppna API:er inte fanns i produktion under det här arbetet skulle betyda att tester 
mot bankernas system dels skulle vara omöjliga att genomföra men också så skulle testernas 
resultat kunna påverkas av oförutsägbara externa variabler. Detta innebar att en testmiljö med 
dessa tekniker behövde utvecklas för att kunna testa teknikerna och få ett resultat som var 
oberoende av variationer inom system- och nätverksbelastning som skulle kunna uppstå vid 
tester mot verkliga banksystem och webbsidor. För de tre olika valda teknikerna skulle det 
innebära att följande behövde utvecklas för att fullborda testmiljön: 
 
● Webbautomatisering med hjälp av en webbrobot för att simulera direkt integrering 

mot en banks webbsida. 
● REST-API för att simulera användande av en banks öppna API. 
● Filöverföring med SFTP. 

 
De olika applikationerna som behövde utvecklas för att skapa testmiljön utvecklades i största 
möjliga mån med hjälp av Java som programmeringsspråk och Java Enterprise Edition 8 som 
version. 

4.3 Databas 
En gemensam databas utvecklades för de olika testerna där PostgreSQL version 10.3 
användes som databashanterare. Databasen skapades bestående av tre tabeller “user”, 
“transaction” och “tokens”. I figur 4.1 illustreras ett ER-diagram för databasen. För att 
integrera resterande moduler i testmiljön med databasen utvecklades klasser skrivna i Java 
där metoder för att skapa nya användare, autentisera användare, skapa nya transaktioner, 
hämta transaktionshistorik med mera utvecklades. Industristandarden JDBC [24] användes 
för att kommunicera mot databasen från Java-klasserna. Tabellen “tokens” användes för att 
autentisera användare vid användning av REST-gränssnittet.  
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Figur 4.1 ER-diagram över databasen. 

4.4 Webbautomatisering 
En egen webbsida skapades för testmiljön där användare kunde skapa konton, logga in, 
genomföra transaktioner till andra användare i systemet samt se transaktionshistorik. Utöver 
det utvecklades en webbrobot som automatiskt interagerade med webbsidan och kunde 
genomföra de operationer som en vanlig användare skulle kunna genomföra på sidan. 

4.4.1 Webbsida 
Webbsidans frontend utvecklades med hjälp av ramverket JSF version 2.2. Som backend 
användes den tidigare skapade PostgreSQL-databasen samt klasser för integrering mot den. 
Både webbsidans frontend och backend utvecklades som en enda applikation och placerades i 
en Tomcat version 9.0.6 server för att möjliggöra JSF samt operationer till och från 
webbsidans backend. 
 
Webbsidans design utformades med avseende på enkelhet i första hand. Dock var ett mål 
med designen att utforma webbsidan så att den skulle avspegla en verklig simulering av ett 
användningsfall hos en bank där inloggning, menyval och överföring genomförs. Design för 
webbsidan kan ses i bilaga A. 

4.4.2 Webbrobot 
En webbrobot utvecklades för att automatisera användningsfall mot webbsidan. Det finns 
olika ramverk och verktyg för att genomföra detta. För det här arbetet valdes Selenium 
Webdriver då det är öppen programvara, har Java-stöd samt stöd för flera av de största 
webbläsarna som Google Chrome, Firefox med flera [25]. Med hjälp av Selenium kunde 
HTML-element på hemsidan hittas och användas för att utföra operationer som en användare 
annars hade varit tvungen att genomföra. Till exempel som att skriva in användarnamn och 
lösenord samt klicka på knappar och länkar på sidan. HTML-element som textfält, knappar 
och länkar med mera kunde identifieras av Selenium genom att id, namn eller liknande för 
elementen angavs. Denna id:n och namn kan hittas genom att i förhand inspektera HTML-
koden direkt via webbläsaren på den givna sidan. I Figur 4.1 illustreras ett exempel för hur 
det med Selenium går att hitta ett HTML-element och sedan utföra operationer på det. I 



 12 

figuren illustreras hur inloggningen på den utvecklade testwebbsidan automatiserades med 
hjälp av Selenium och Java. I Figur 4.2 illustreras HTML-koden som Figur 4.1 är skriven 
mot. 
 
public void login() { 
        driver.get("http://localhost:8080/Frontend/"); 
         
        //Get username field and enter username 
        WebElement usernameField; 
        usernameField = driver.findElement(By.name("username")); 
        usernameField.sendKeys("TestUser"); 
 
        //Get password field and enter password 
        WebElement pwField; 
        pwField = driver.findElement(By.name("password")); 
        pwField.sendKeys("password123"); 
 
        //Get login button and click it 
        WebElement loginBtn; 
        loginBtn = driver.findElement(By.name("knapp")); 
        loginBtn.click(); 
} 
Figur 4.1: Inloggningsautomatisering med hjälp av Selenium Webdriver. 
 
 
<h2>Login</h2> 
“Username:” 
<input id=”username” type=”text” name=”username”> 
<br> 
“Password:” 
<input id=”password” type=”password” name=”password” value> 
<br> 
<input id=”knapp” type=”submit” name=”knapp” value=”Login”> 
Figur 4.2: Del av HTML-kod för inloggningsruta till webbsidan. 
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4.5 REST 
För utveckling av webbtjänst och tillhörande klient valdes REST eftersom det är vad de fyra 
storbankerna i Sverige använder eller kommer att använda som implementation av öppet API.  
 
Server 
En simpel REST-webbtjänst utvecklades där ramverket Eclipse Vert.x version 3.0 användes 
som är ett eventbaserat ramverk där det går att skapa REST-webbtjänster [26]. Den 
utvecklade REST-webbtjänsten tillhandahöll en handfull webbadresser som tillät några av de 
grundläggande uppgifterna som en bank erbjuder sina kunder. Webbadresserna kopplades till 
funktioner så att när en användare skickade en förfrågan till en webbadress exekverades en 
funktion som genomförde operationer mot databasen och sedan gav ett svar i form av JSON 
samt en statuskod baserad på om operationen var lyckad eller ej. 
 
Metoderna som valdes att implementeras på servern motsvarade några av de metoder som de 
fyra storbankerna kommer att ha tillgängliga i sina kommande öppna API:er. Detta 
innefattade: 
 
● En metod för att genomföra en transaktion per anrop. 
● En metod för att hämta ett bestämt antal transaktioner från transaktionshistoriken. 
● En metod för att autentisera användaren enligt Oauth2. 

 
Autentisering enligt Oauth2 innebar för denna testmiljö att klienten skickade en förfrågan till 
servern med användarnamn och lösenord och fick en auktoriseringskod tillbaka som svar som 
sedan användes i resterande anrop för att verifiera klienten. Autentiseringsservern och REST-
servern slogs alltså ihop. 
 
Klient 
Klienten som skulle kommunicera med den utvecklade REST-webbtjänsten och sedermera 
utföra testerna för REST utvecklades med hjälp av java.net paketets klasser 
HttpURLConnection och URL. Klienten skickade HTTP-anrop till serverns tillhandahållna 
webbadresser. Förfrågningar skickades antingen som GET eller POST och för att skicka 
information användes forms och parameters. 

4.6 SFTP  
Överföring av transaktioner med hjälp av SFTP gjordes genom att en fil med en eller flera 
transaktioner genererades och sedan skickades till en mottagare. För att automatisera denna 
processen krävdes en klientapplikation som genererade strukturerad transaktionsdata som en 
dator kunde tolka och sedan skickade filen till en SFTP-server hos mottagaren av 
transaktionerna. Denna mottagare behövde en process som kontinuerligt kollade om servern 
hade tagit emot några nya filer. När en ny fil kommit in behandlade processen filen genom att 
läsa av innehållet och utföra rätt operation. Till exempel lägga in det i en databas eller flytta 
pengar mellan konton. Processen tog även hand om att skicka filer som den gjorde genom att 
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generera nya filer när den blev ombedd att göra det. Klienten och hanteringsprocessen 
utvecklades i Java med biblioteket JSc, som är ett bibliotek för bland annat SSH2 som SFTP 
bygger på. 
 
Server 
SFTP-servern som användes var MacOS SFTP-server som kommer med operativsystemet 
Mac OS X och är redo att användas från installation av operativsystemet. Servern skapades så 
att den skulle likna beteendet i SFTP-servern hos de fyra storbankerna. Detta skulle innebära 
att genomförande av transaktioner skulle kunna skickas som flera i samma fil. Samma gällde 
för att hämta transaktioner där det skulle gå att hämta flera transaktioner från 
transaktionshistoriken i en fil. Filerna som innehöll transaktionshistoriken var strukturerade 
med JSON som format. 
 
Klient 
SFTP-klienten som utformades för att göra tester kunde skapa en eller flera transaktioner med 
information som antal transaktioner, mottagare och sändare. Transaktionerna packades ner i 
en fil som fick ett slumpmässigt namn, genererat med hjälp av en SHA-256 message digest. 
Efter att filen skapats laddades den upp till den mottagande SFTP-server. För att begära en fil 
med transaktioner initierades en uppkoppling via en TCP-socket mellan klienten och servern. 
Via den uppkopplingen kunde klienten skicka meddelanden för att skapa en ny fil på servern 
med ett antal transaktioner från transaktionshistoriken. Antalet transaktioner och vilka 
transaktioner som filen skulle innehålla bestämdes av klienten som skickade meddelandet. 
Klienten fick svar från servern med ett filnamn som sedan kunde hämtas via SFTP. 
 
Hanteringsprocess 
Processen som skapades för att hantera information som kommer in med SFTP fungerade 
genom att med jämna intervall undersöka om några nya filer hade kommit in i en specifik 
mapp. När processen upptäckte att det hade kommit in en ny fil öppnades den och processen 
tolkade innehållet för att sedan lägga in transaktionerna i databasen. När filen var bearbetad 
togs den bort eftersom informationen lagrades i databasen. 
 
När hanteringsprocessen tog emot en förfrågan tittade den på vad för variabler som 
meddelandet innehöll. Efter det skapades en fil med all information som klienten ville ha och 
laddades sedan upp i en speciell mapp. När filen lagts i mappen skickades ett meddelande till 
klienten som verifierade mottagandet och skapandet av filen samt namnet på filen som då 
kunde hämtas över SFTP. 

4.7 Utformning av tester 
Innan testerna utfördes behövde följande bestämmas: 
● Vilka typer av värden som skulle mätas. 
● Hur de olika testerna skulle bli rättvisa. 
● Hur data skulle samlas in. 
● Vilka användningsfall som skulle simuleras. 
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4.7.1 Mätvärden och specifikationer 
Vilka resurser som skulle mätas bestämdes med avseende på kostnaden för drift samt 
effektivitet för fintechbolag. Kostnaden för drift bestämdes innefatta belastningen på 
hårdvara där processorkraft och RAM-minne är två viktiga faktorer. Kostnaden för drift 
bestämdes även innefatta kostnaden för nätverk. Därför skulle även nätverksbelastning mätas 
i testerna. Det slutliga mätvärdet, som går under effektivitet, bestämdes vara operationstid för 
att utföra operationer med teknikerna. 
 
Hårdvaruresurser  
Övervakning av hårdvaruresurser gjordes med hjälp av klassen 
com.sun.management.OperatingSystemMXBean för mätning av processorbelastning. Klassen 
Object.Runtime användes för mätningar av RAM-användning då det enkelt kunde 
implementeras i de olika testapplikationerna.  
 
Nätverksanvändning 
Nätverksanvändning mättes med hjälp av programmet WireShark där det gick att ställa in 
vilka ip-adressers trafik som skulle övervakas så att det gick att se exakt hur många bytes som 
hade skickats från och tagits emot från utvalda adresser.  
 
Total operationstid 
För att mäta hur lång tid varje användningsfall tog så mättes tiden från precis innan 
operationen(Ts) till när operationens returvärde visades upp på skärmen(Te) för att beräkna 
total operationstid för varje användningsfall. 
 
 Te - Ts = Total operationstid. 
 
Specifikationer 
Samtliga tester utfördes på MacBook Pro(15-tum, 2017) som har följande specifikationer: 

Operativsystem: macOS High Sierra v10.13.4 
Processor: 2,8 GHz Intel Core i7 
Minne: 16 GB 2133 MHz LPDDR3 
Lagring: Flash storage 
Grafik: Radeon Pro 555 2 GB, Intel HD Graphics 630 1536 MB 
 

Alla tester utfördes lokalt på en dator förutom nätverkstesterna som utfördes mellan två 
datorer med ovanstående hårdvaruspecifikationer för att kunna fånga upp nätverkstrafik med 
hjälp av WireShark. 

4.7.2 Eliminering av externa variabler 
Oförutsägbara variabler som system- och nätverksfördröjning eliminerades så mycket som 
möjligt för att få ett så korrekt resultat som möjligt. För testerna innebar det bland annat att 
autentisering och auktorisering skulle automatiseras istället för att en användare skulle 
behöva skriva in sitt användarnamn och lösenord vid varje inloggning. Dessa tester skiljer sig 
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därför från verkliga användningsfall för fintechbolag där användarna behöver skriva in sina 
inloggningsuppgifter manuellt för att ge fintechbolagen åtkomst till deras konton. 
Autentisering genomfördes i testerna fast automatiskt utan fördröjning orsakat av 
användarinmatning. 
 
JVM använder sig av “Just in time compilation” som innebär att vissa delar av kod i körande 
applikationer inte kompileras till maskinkod förens de ska exekveras. Detta innebär att en 
viss fördröjning kan uppstå vid tester om de ska kompileras innan de körs och tiden för 
operationstid redan har startat. För att förhindra detta så kördes all kod som testerna innehöll 
igenom innan de riktiga testerna påbörjades för att koden skulle kompileras till maskinkod 
och säkerställa så att ingen kompilering genomfördes under de riktiga testerna. Utöver det så 
kördes även Javas garbage collector innan alla tester och huvudtråden pausades i en sekund 
för att ge garbage collectorn en chans att exekveras. Detta för att minimera risken att garbage 
collector kördes mitt i testet vilket eventuellt skulle kunna påverka resultatet. 
 
Flera tester för varje användningsfall genomfördes för att ytterligare säkerställa ett resultat 
som var fritt från extern påverkan. Medelvärde samt konfidensintervall beräknades sedan från 
testresultatet för att komma fram till ett slutligt resultat. Ett användningsfall innefattade en 
livscykel av en användarsession. Det vill säga från det att en session påbörjades till exempel 
med inloggning mot en server till det att samtliga operationer genomförts och sessionen 
avslutats och användaren loggas ut. Varje test kördes 20 gånger för att få ut ett medelvärde. 

4.7.3 Datainsamling  
När testerna utfördes så exekverades alla operationer i en tråd för att förenkla 
datainsamlingen och göra testerna för de olika teknikerna mer rättvisa. Undantaget var SFTP-
servern som behövde köras i två trådar för att kunna sköta uppladdningar och nedladdningar 
parallellt.  
 
För varje användningsfall som testades startades en parallell tråd vars syfte var att läsa av 
applikationens processor- och RAM-användning samt beräkna operationstid. När 
användningsfallet var fullbordat stoppades tråden med hjälp av att sätta en boolsk flagga till 
false. När tråden avslutades beräknades medelvärdet för de lagrade värdena för processor- 
och RAM-användning samt total operationstid som innebar hur länge tråden hade kört i 
millisekunder. I Figur 4.3 illustreras den parallella trådens loop där den samlar in mätvärden 
och lagrar dem i en lista. Datamedlemmen isRunning är av typen AtomicBoolean, från 
paketet java.util.concurrent.atomic och kan användas som datatyp istället för en vanlig 
boolean när flera trådar behöver komma åt objektet samtidigt för att säkerställa objektets 
integritet. Datamedlemmen osMBean är av typen OperatingSystemMXBean från paketet 
com.sun.management och används för att hämta processoranvändning. Datamedlemmen rt 
är av typen Runtime från java.lang och används för att hämta RAM-användning. I metoden 
startTest() initierades starttiden för testet och i stopTest() stoppades tiden och 
beräkningar av medelvärde för processor- och RAM-användning genomfördes och sparades i 
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ett objekt med datatypen MeasureResult som hade tre datamedlemmar. En för 
processoranvändning, en för RAM-användning och en för operationstid. 
 
startTest(); 
while (isRunning.get()) { 
   cpuUsageList.add(osMBean.getProcessCpuLoad()); //% of CPU used 
   ramUsageList.add(( 

rt.totalMemory() - (double)rt.freeMemory()) / 1000); //Kilobyte RAM used  
} 
stopTest(); 
Figur 4.3: Loop i tråd för mätning av data. 
 
I testets huvudtråd som startade den parallella tråden som mätte data hämtades objektet 
MeasureResult från den parallella tråden efter varje användningsfall och lagrades i en lista 
med MeasureResult. Efter att användningsfallet hade testats 20 gånger beräknades ett 
medelvärde på de 20 testerna för att få ett medelvärde för hela användningsfallet. Detta 
resultat skrevs sedan till en fil. I Figur 4.4 illustreras metoden för att utföra ett test, mäta 
värden och skriva resultatet till fil. 
 
public static void measure(TestI test,int amountOfTransactions,TestType testType,boolean 
warmup){ 
   ArrayList<MeasureResult> results = new ArrayList<>(); 
   for(int i = 0; i < 20; i ++){ //do test 20 times and calculate average 
 
       garbageCollect(warmup); 
       AverageMeasurement am = new AverageMeasurement(); 
       Thread t = startThread(am); 
       //Execute the operations 
       switch(testType){ 
           case SEND: test.sendTransactions(amountOfTransactions); break; 
           case RECEIVE: test.retrieveTransactions(amountOfTransactions); break; 
           default: break; 
       } 
       //Terminate the thread and store results. 
       terminateThread(am,t); 
       results.add(am.getResult()); 
   } 
   //write to file 
   new CsvWriter().writeToFile(test.getFolderName() + test.getFilename(), results); 
} 
Figur 4.4: Metod för tester och mätning av resursförbrukning. 
 
För mätning av nätverksanvändning startades en ny WireShark-session per teknik, 
användningsfall och volym av överföringar. För att filtrera fram information mellan noderna 
som användes i testet användes DisplayFiltret “(ip.src == 10.46.0.242 || ip.dst == 10.46.0.242 
)” för att filtrera ut all information som skickades mellan de två datorerna. Under en 
wireshark session kördes varje test(teknik, användningsfall och volym) 20 gånger sedan 
samlades det totala antalet skickade och mottagna bytes. Det totala antalet bytes dividerades 
sedan med 20 för att få fram ett medelvärde som sedan användes som resultat. 
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4.7.4 Användningsfall A 
Testerna utformades med hjälp av olika användningsfall som var tänkta att simulera verkliga 
användningsfall för företag inom fintech. Användningsfall A simulerade en eller flera 
banköverföringar under en och samma session: 
Användaren autentiserar sig mot banken med “mobilt bankID” och ger fintechbolaget 
tillåtelse att göra en eller flera transaktioner från användarens konto under en och samma 
session. Fintechbolaget genomför de antal transaktioner som bestäms och loggar sedan ut 
användaren från systemet och avslutar sessionen. Detta skulle kunna representera en 
automatiserad betalning av ett antal fakturor. I figur 4.5 illustreras flödesschemat för 
användningsfall A. I testmiljön skulle detta användningsfall innebära följande för de olika 
teknikerna som utvecklats: 
Webbrobot: Navigering till inloggningssida, automatisk autentisering, navigering till 
transaktionssida, automatisk inmatning av mottagare och summa, genomförande av 
transaktion, kontroll så att transaktionen gått igenom, återupprepning av inmatning och 
genomförande av transaktion så många gånger som angivits för att sedan logga ut från 
webbsidan och avsluta sessionen. 
REST: Autentisering enligt Oauth2 med hjälp av en autentiseringsserver som returnerar 
åtkomstkoden för auktorisering, kommunikation med RESTFul-gränssnittet upprepade 
gånger tills alla givna transaktioner är genomförda och kontrollerade att de gått igenom samt 
avslutande av session. 
SFTP: Automatisk autentisering och uppkoppling mot SFTP-servern, skapande av fil där 
samtliga transaktioner läggs till, överföring av den skapade filen samt verifiering att 
transaktionen gått igenom och slutligen avslutande av session. 
 

 
Figur 4.5: Flödesschema för användningsfall A. 

4.7.5 Användningsfall B 
Användningsfall B simulerade en hämtning av transaktionshistorik där antalet transaktioner 
kan variera från en till samtliga transaktioner som användaren genomfört: 
Användaren autentiserar sig mot banken och ger fintechbolaget tillåtelse att hämta 
information från användarens konto. Fintechbolaget hämtar information om de senaste 
genomförda transaktionerna och presenterar resultatet för användaren. Detta användningsfall 
skulle kunna representera ett en vanlig operation för en applikation där användaren hanterar 
sin privata ekonomi. I figur 4.6 illustreras flödesschemat för användningsfall B. I testmiljön 
skulle detta användningsfall innebära följande för de olika teknikerna: 
Webbrobot: Navigering till inloggningssida, automatisk inloggning, navigering till 
historiksida, automatisk inmatning hur många transaktioner som ska illustreras, inläsning av 
resultat från sidan samt utloggning från sidan och avslutande av sessionen. 
REST: Autentisering enligt Oauth2, anrop till REST-gränssnittet och auktorisering med den 
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returnerade åtkomstkoden från auktoriseringsservern, mottagande av svar från REST-
gränssnittet med den förfrågade transaktionshistoriken. 
SFTP: Automatisk autentisering och uppkoppling mot SFTP-servern, förfrågan av hämtning 
av fil för transaktionshistorik, mottagande av fil och parsning och avslutande av sessionen. 
 

 
Figur 4.6: Flödesschema för användningsfall B. 
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5 Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultat från tester av de två användningsfallen som beskrivs 
under avsnitt 4.7. Mätningar av total nätverksanvändning, genomsnittlig 
processoranvändning, genomsnittlig RAM-minnesanvändning samt total operationstid 
presenteras. I båda användningsfallen representeras varje mätvärde med en egen graf där de 
tre teknikerna SFTP, REST och Webbautomatisering jämförs i varje graf. Mätningarna 
genomfördes på klientsidan för samtliga tre tekniker då det är den sidan som representerar 
fintechbolagen. Serversidan representerar bankerna. För både användningsfall A och två 
mättes resursanvändning för 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 och 1000 antal transaktioner. 

5.1 Användningsfall A 
Användningsfall A innebar genomförande av en eller flera transaktioner mellan två 
bankkonton. I testet av SFTP skickades samtliga transaktioner för varje test i en och samma 
fil. Transaktionerna skickades en och en med REST-klienten och webbroboten. Detta gjordes 
eftersom det avspeglar bankernas verkliga tjänster och hur transaktioner genomförs med dem. 
Fullständiga tabeller för resultaten för användningsfall A kan ses i Bilaga B. 
 
Nätverksanvändning 
I figur 5.1 illustreras resultatet från mätningen av nätverksanvändning för användningsfall A. 
Nätverksanvändningen anges som totalt skickade och mottagna kilobytes för att genomföra 
ett antal transaktioner. Webbroboten var minst effektiv medan REST-klienten hade mindre 
nätverksanvändning än SFTP när antalet transaktioner var under 10. Över 10 transaktioner 
var SFTP-klienten effektivare.  I figur 5.2 illustreras intervallet 1–250 transaktioner för 
SFTP- och REST-klienten där det tydligare kan ses att SFTP-klienten blir effektivare än 
REST-klienten efter en brytpunkt mellan 5-10 transaktioner. SFTP-klienten ökade från 10,48 
kilobyte total nätverksanvändning för att skicka 1 transaktion till 29,68 kilobyte för att skicka 
1000 transaktioner. 
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Figur 5.1: Nätverksanvändning angett i totalt skickade och mottagna kilobyte för att genomföra ett antal transaktioner. 
 

 
Figur 5.2: Nätverksanvändning för intervallet 1–250 transaktioner för SFTP-klienten och REST-klienten för att genomföra 
ett antal transaktioner. 
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Processoranvändning 
I figur 5.3 illustreras resultatet från mätningen av genomsnittlig processoranvändning under 
användningsfall A för olika antal transaktioner. 
 

 
Figur 5.3: Genomsnittlig processoranvändning angett i procent av total processorkraft för att genomföra ett antal 
transaktioner. Konfidensgrad 95%. 
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RAM-användning 
I figur 5.4 illustreras resultatet från mätningen av genomsnittlig RAM-användning under 
användningsfall A för olika antal transaktioner. REST-klienten använde mindre RAM än 
SFTP-klienten under 100 transaktioner och SFTP-klienten använde mindre än REST-klienten 
över 100 transaktioner.  I figur 5.5 illustreras resultatet för SFTP- och REST-klienten där det 
syns tydligare att SFTP-klienten blir effektivare efter en brytpunkt vid 100 transaktioner. 
 

 
Figur 5.4: Genomsnittlig RAM-användning angett i kilobyte för att genomföra ett antal transaktioner. Konfidensgrad 95%. 
 
 

 
Figur 5.5: Genomsnittlig RAM-användning angett i kilobyte för att genomföra ett antal transaktioner med SFTP och REST. 
Konfidensgrad 95%. 
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Operationstid 
I figur 5.6 illustreras resultatet från mätningen av total operationstid under användningsfall A 
för olika antal transaktioner. REST-klienten var snabbare än SFTP-klienten under cirka 250 
transaktioner. Efter det var SFTP-klienten snabbast. Webbroboten tog längst tid och ökade 
kraftigt relativt till de andra teknologierna.  I figur 5.7 illustreras endast resultatet för SFTP- 
och REST-klienten där det tydligare syns att SFTP-klienten blir effektivare efter en brytpunkt 
vid 100 transaktioner. 
 

 
Figur 5.6: Total operationstid angett i millisekunder för att genomföra ett antal transaktioner. Konfidensgrad 95%. 
 
 

 
Figur 5.7: Total operationstid för SFTP- och REST-klienten i användningsfall A. Konfidensgrad 95%. 
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5.2 Användningsfall B 
Användningsfall B innebar erhållande av en användares transaktionshistorik där en eller flera 
transaktioner kunde hämtas. För alla tre tekniker SFTP, REST och webbautomatisering 
hämtades alla transaktioner för varje test som en enda fil, som ett enda anrop samt som en 
enda operation. Detta eftersom det avspeglar bankernas verkliga tjänster och hur 
transaktionshistorik hämtas. Fullständiga tabeller för resultaten för användningsfall B kan ses 
i Bilaga C. 
 
Nätverksanvändning 
I figur 5.8 illustreras nätverksanvändningen för användningsfall B. Nätverksanvändningen 
anges i totalt skickade och hämtade kilobyte för att hämta ett antal transaktioner. I grafen 
syns hur REST-klienten hade minst nätverksanvändning, SFTP-klienten näst minst och 
webbroboten mest nätverksanvändning. 
 

 
Figur 5.8: Total nätverksanvändning angett i bytes för att hämta transaktionshistorik med ett bestämt antal transaktioner. 
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Processoranvändning 
I figur 5.9 illustreras resultat från mätningen av genomsnittlig processoranvändning under 
användningsfall B för ett antal transaktioner. REST-klienten använde mest processorkraft, 
följt av SFTP-klienten och minst använde webbroboten. 
 

 
Figur 5.9: Genomsnittlig processoranvändning angett i procent av total processorkraft för att hämta transaktionshistorik med 
ett bestämt antal transaktioner. Konfidensgrad 95%. 
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RAM-användning 
Genomsnittlig RAM-användning under användningsfall B för ett antal transaktioner illustreras i figur 
5.10. 
 

 
Figur 5.10: Genomsnittlig RAM-användning angett i kilobyte för att hämta transaktionshistorik med ett bestämt antal 
transaktioner. Konfidensgrad 95%. 
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Operationstid 
Total operationstid angett i millisekunder under användningsfall B för ett antal transaktioner 
kan ses i figur 5.11. 

 
Figur 5.11: Operationstid angett i millisekunder för att hämta transaktionshistorik med ett bestämt antal transaktioner. 
Konfidensgrad 95%. 
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6 Analys och diskussion 
I det här kapitlet analyseras resultaten från mätningarna av resursanvändning och effektivitet 
för de olika valda teknikerna. I kapitlet analyseras även den utvecklade testmiljön samt 
nackdelar och fördelar med den. Vidare dras kopplingar till tidigare arbete kring open 
banking och PSD2. 

6.1 Analys av resultat 
Från resultaten framgår det tydligt att webbroboten är mindre effektiv än REST- och SFTP-
klienten både för att hämta transaktionshistorik och för att genomföra transaktioner. 
Undantaget är processoranvändningen där samtliga tre tekniker håller sig runt 14% av total 
processorkraft med en del variation för båda användningsfallen. 
 
Något som kan noteras från resultaten för användningsfall A är att REST-klienten är 
effektivare när det rör sig om ett färre antal transaktioner. Vid en viss brytpunkt som 
varierade mellan de olika mätvärdena operationstid, nätverksanvändning, 
processoranvändning och RAM-användning tog SFTP över och blev mer effektiv. 
Anledningen till detta är att REST-klienten skickar varje ny transaktion som ett helt nytt 
anrop till REST-servern. SFTP-klienten skickade alla transaktioner i en och samma fil då det 
som nämnt tidigare är så bankernas tjänster fungerar i verkligheten. Detta kommer leda till 
större nätverksanvändning för REST-klienten då det läggs på diverse pakethuvud för 
nätverkspaket vid varje anrop. Det kommer också leda till att den totala operationstiden blir 
högre eftersom det tar tid att skicka meddelanden mellan klienten och servern. 
 
Resultaten för användningsfall A visade att REST-klienten var effektivast upp till en viss 
gräns och denna gräns varierade mellan mätvärdena operationstid, nätverksanvändning, 
processoranvändning, och RAM-användning. Därför skulle en generell bedömning behöva 
göras för att bestämma när SFTP är bättre att använda än REST. Brytpunkten då SFTP-
klienten var effektivast var vid cirka 10 transaktioner i mätningen nätverksanvändning, vid 
100 i mätningen av RAM-användning och vid 100 i mätningen av total operationstid. Skulle 
alla de fyra mätvärdena värderas till att betyda lika mycket skulle gränsen vara 70 
transaktioner ((10+100+100)/3). När en teknik är mer lämplig att använda är dock en 
subjektiv bedömning som behöver göras av varje enskilt fintechbolag beroende på vad de 
anser vara viktigt. Fler variabler, som enkelhet av implementation, kan också ha betydelse för 
ett beslut av val av teknik. 
 
I användningsfall B var, som nämnt ovan, webbroboten minst effektiv i jämförelse med 
REST och SFTP. Skillnaden i användningsfall B jämfört med användningsfall A är att REST 
är den effektivaste tekniken både under lågt och högt antal transaktioner. Anledningen till det 
är att hela transaktionshistoriken hämtas med ett enda anrop för REST i användningsfall B till 
skillnad från användningsfall A där varje transaktion skickas med ett enskilt anrop. Då den 
initiala uppkopplingen för SFTP tar längre tid i och med säkerhetsaspekterna som 
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autentisering och kryptering leder det till att REST är effektivare än SFTP från att hämta 1 till 
att hämta 1000 transaktioner. 
 
Anledningen till att resursanvändningen för webbroboten var så stor jämfört med de andra två 
teknikerna är delvis på grund av väntetider relaterade till webbläsaren som behöver användas 
vid webbautomatisering. I testet skulle webbroboten först logga in, sedan klicka vidare till att 
genomföra en transaktion, sedan fylla i de fält som behövde fyllas i och sedan klicka på 
knappen för att genomföra transaktionen. Vid varje steg så behövde även element i HTML-
koden hittas med hjälp av Selenium WebDriver vilket ytterligare bidrog till att 
resursanvändningen för webbroboten var så hög. Det tar tid och hårdvaruresurser att öppna 
och stänga webbläsaren vilket påverkar resultatet. För nätverksanvändning är robotens värden 
så höga på grund av att den behöver ladda ner hemsidan från servern. Något som inte syns i 
resultatet men sannolikt påverkar den totala användningen av klientdatorns resurser är 
webbläsaren i sig. I testerna mäts endast resursanvändning för Java-applikationen som körs 
och inte för den valda webbläsaren Google Chrome. Skulle resursanvändning för Google 
Chrome läggas in i beräkningarna skulle resultatet påverkas och webbroboten skulle vara 
ännu mindre effektiv. 
 
Något som var oväntat med resultaten var att SFTP faktiskt kan mäta sig med REST gällande 
resursanvändning och effektivitet. I alla fall när det rör sig om ett stort antal transaktioner 
som hämtas eller genomförs. Över en viss gräns var enligt resultatet SFTP, som nämnt ovan, 
till och med effektivare än REST, för användningsfall A. 

6.2 Analys av metod 
Teknikerna som valdes att jämföras får anses relevanta och användbara för fintechbolag och 
samhället idag. Teknikerna avspeglar de tillgängliga metoder som finns eller kommer att 
finnas för tredjepartsaktörer att integrera med de fyra svenska storbankernas tjänster. 
 
Metoderna och ramverken som valdes för att implementera prototyper inför tester av de olika 
teknikerna valdes på grund av att gruppmedlemmarna hade tidigare erfarenhet av metoderna 
och ramverken. Det skulle dock vara intressant att göra mätningar för andra implementationer 
av de olika teknikerna t.ex. Jersey och Spring för REST. Detta för att ge en mer övergripande 
blick av tekniken som inte är beroende av implementationen i sig. Utöver flera olika 
implementationer av teknikerna skulle även fler tekniker kunnat undersökas. En kandidat som 
hade varit intressant att implementera hade varit att skicka rena HTTP-förfrågningar med 
t.ex. Curl och för att mäta prestandaskillnader mot övriga tekniker. Det bör i teorin vara mer 
effektivt då det inte behövs en underliggande webbläsare att köra på. Anledningen till att 
denna teknologi inte undersöktes var för att tiden som behövs läggas ner på att “reverse 
engineera” HTTP-anropen mellan webbsidan och webbläsaren inte fanns inom arbetets ram. 
 
Något som saknas i testmiljön är kommunikation via HTTPS, både för REST och webbsidan. 
I SFTP krypteras trafiken till skillnad från övriga tekniker, därför kan resultatet påverkas av 
att trafiken för REST och webbsidan inte krypteras. På bankers webbsidor samt i deras 
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kommande öppna API:er krypteras trafiken med hjälp av HTTPS. HTTPS skulle förmodligen 
öka resursförbrukningen och försämra effektiviteten och därmed påverka resultatet. 
 
Om man jämför den utvecklade testwebbsidan för roboten med de fyra svenska storbankernas 
webbsidor finns det stora skillnader. Den utvecklade webbsidan är jämförelsevis väldigt 
simpel och de svenska storbankernas webbsidor har betydligt mycket mer innehåll. De har 
dels mer information i ren text men också många bilder. Detta tar naturligtvis tid att hämta 
och ladda in i en webbläsare och skulle påverka resursanvändningen och operationstiden för 
en verklig webbrobot. Dock kan man även se till att bilder och liknande inte laddas ner. 
 
Webbroboten stängde ned webbläsaren och startade upp den mellan varje test av 
användningsfall. Det orsakar som nämnt tidigare ytterligare fördröjning för webbroboten då 
det tar tid att starta och stänga ned webbläsaren. För att effektivisera webbroboten är det 
därför logiskt att inte stänga ned webbläsaren efter varje test utan använda samma vid alla 
tester och endast ladda om sidan. Detta gjordes dock inte under testerna i detta arbete då alla 
tidigare objekt togs bort för varje ny test-loop, oavsett teknik. När ett nytt WebDriver-objekt 
skapades med Selenium öppnades ett nytt webbläsarfönster. I produktionsmiljö bör man 
återanvända samma objekt för att undvika resursslöseri samt fördröjningar orsakat av 
öppning och stängning av webbläsaren. 
 
Utöver detta får testmiljön anses vara rättvis och ha levererat gynnsamma resultat då den i 
stor utsträckning använder samma moduler för testning för de tre olika teknikerna. De 
använder till exempel samma databas, samma klasser för att mäta resursanvändning och 
samma klasser för att beräkna medelvärden och konfidensintervall. De två användningsfallen 
som testerna utvecklades runt är relevanta för ett fintechbolag då det är användningsfall som 
är enkla att applicera i verkligheten och ger utrymme för innovativa affärsidéer. 

6.3 Samhällsaspekter 
I rapporten “Det nya betaltjänstdirektivet PSD2” skriver Linn Holm och Lina Persson från 
Uppsala universitet att bankerna enligt bankerna själva generellt positiva till PSD2-direktivet 
då det ger möjlighet för nya fintechbolag att ta sig in i branschen. Det är ifrågasättbart om 
detta verkligen är vad bankerna tycker. Bankerna tar ju ingen avgift för direkta 
banköverföringar till skillnad från kortbetalningar. Därför är fintechbolagens verksamhet 
konkurrerande med vissa delar av bankernas verksamhet. Bankerna bör därför inte tycka att 
det är bra att fler fintechbolag har möjlighet att driva verksamhet. 
 
Något som är positivt för banker med att de är tvingade till att tillhandahålla öppna API:er är 
att belastning orsakad av fintechbolag som genomför webautomatisering på bankernas 
webbsidor nu kommer att försvinna. Detta kommer förmodligen leda till bättre 
användarupplevelser mot webbsidorna då det inte kommer uppstå lika mycket trafik mot 
bankernas webbsidor. Beroende på hur många anrop fintechbolagen gör mot bankernas 
webbsidor så finns risken att fintechbolagens verksamhet till och med gör bankernas 
webbsidor otillgängliga eftersom så stora volymer data skickas till och från bankernas 
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servrar, något som kan jämföras med begreppet flash crowding. I den aspekten är PSD2 
gynnsam både för bankerna och för fintechbolagen. 
 
Fintechbolagen gynnas naturligtvis av PSD2 då deras operationstid kommer att effektiviseras 
för varje användningsfall om bankerna tillhandahåller REST-API:er istället för att 
fintechbolagen ska göra webbautomatisering mot bankernas webbsidor. Nackdelen för 
fintechbolagen är att fler fintechbolag har möjlighet att ta sig in på marknaden vilket betyder 
högre konkurrens.  
 
De stora vinnarna är förmodligen, som tanken bakom PSD2 också är, slutkunderna som 
kommer ha fler och billigare alternativ till ekonomi- och betalningstjänster online. Det 
kommer även gynna slutkunder som idag använder befintliga fintechlösningar då dessa 
lösningar kommer att bli snabbare då fintechbolagen kommer kunna använda sig av 
bankernas öppna API:er istället för att göra webbautomatisering. 
 
Utöver detta stämmer förmodligen det Andreas Wagemann och Per Blohm, Södertörns 
Högskola [3] skriver att bankerna behöver samarbeta med fintechbolagen för att vara fortsatt 
konkurrenskraftiga. Banker riskerar till exempel att inte finnas med som alternativ i diverse 
fintechlösningar om de inte tillhandahåller användbara gränssnitt. Det skulle kunna leda till 
att kunder lämnar bankerna. 
 
De nya kommande öppna gränssnitten kommer på lång sikt att gynna miljön då de i 
jämförelse med webbautomatisering är mycket mer effektiva med avseende på belastning av 
nätverk och hårdvara. Detta leder till mindre förbrukning av energi vilket skulle gynna 
miljön. Det betyder även att hårdvaruresurser för en ökad livslängd då de får arbeta mindre. 
På kort sikt har det förmodligen liten betydelse för miljön men om man skulle mäta 
skillnaderna på lång sikt skulle det förmodligen visas ha tydliga fördelar för miljön. Dels då 
fintech redan är en stor bransch med företag inom det i Sverige som iZettle, Klarna och 
Trustly men också då antalet nya fintechbolag kommer öka om målsättningen med PSD2 
uppfylls. 
 
De nya direktiven inom open banking skulle kunna ha etiska konsekvenser då bankerna 
tvingas öppna upp kundernas data till allmänheten. Utöver det behöver tredjepartsaktörerna 
kundernas tillåtelse innan de tar del av deras bankinformation eller genomför betalningar. 
Nätverkskommunikationen måste även vara krypterad och lösenord som mobilt bank-id i 
Sverige lämnas inte ut till tredjepartsaktörerna då den kommunikationen går direkt mellan 
bank och användare. 
 
Det är det bra för samhället att bankerna tappar sitt monopol på sina tjänster och kunddata. 
Medborgarna får själva bestämma hur de ska komma åt sitt bankkonto istället för att bara ha 
bankernas direkta tjänster att välja på.   
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7 Slutsats 
Tre vanliga och relevanta tekniker som fintechbolag kan använda sig av för att integrera med 
de fyra svenska storbankerna är REST, SFTP och webbautomatisering. En testmiljö för de tre 
teknikerna utvecklades för att mäta teknikernas nätverks-, processor och RAM-användning. 
Resultatet från mätningarna i det här arbetet visade att för att genomföra nya transaktioner var 
REST effektivast upp till 70 transaktioner i samma session. För att genomföra över 70 nya 
transaktioner i samma session var SFTP den effektivaste tekniken. REST var den effektivaste 
tekniken för att hämta transaktionshistorik, oavsett antal transaktioner som skulle hämtas i 
samma session. 
 
Arbetets mål att kartlägga tekniker som möjliggör bankintegrationer för tredjepartsaktörer har 
uppnåtts. Målet att analysera och jämföra dessa tekniker för att hitta vilka tekniker som 
lämpar sig bäst beroende på situation och fintechbolagens ändamål har också uppnåtts. 

7.1 Förslag på fortsatt arbete 
Fortsatt intressant arbete är att testa bankernas riktiga system och jämföra de olika teknikerna. 
Eftersom bankernas öppna API:er inte finns i produktion ännu kunde det inte göras i detta 
arbete. Vidare skulle det även vara intressant att undersöka banker i andra länder och se om 
liknande tekniker finns tillgängliga eller om helt andra tekniker finns samt jämföra dessa. 
 
För att ytterligare fortsätta på detta arbete skulle fler tekniker kunna undersökas. T.ex. HTTP 
anrop i CURL och SOAP. Det skulle även kunna vara fördelaktigt att jämföra olika 
implementationer av de olika teknikerna. T.ex. för REST kan Jersey eller Spring undersökas 
och för SFTP kan andra servrar testas som t.ex. OpenSSH. För utveckling av webbrobot kan 
andra ramverk undersökas som iMacros eller Helium. Andra variabler skulle också kunna 
undersökas som säkerhet samt enkelhet av implementation. 
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Bilaga A 
Design för den utvecklade webbsidan. 
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Bilaga B 
Tabeller för resultat från mätningar av resursanvändning för SFTP- och REST-klienten samt 
webbroboten för användningsfall A. 
 
Total operationstid angett i millisekunder 
för att genomföra ett antal transaktioner  

Antal 
transaktioner SFTP-klient REST-klient Webbrobot 

1 327,3 10,8 2778,35 

5 325,65 25,3 3500,05 

10 319,2 39,75 4434,4 

25 325,2 83,6 7051 

50 328 150,05 11412,55 

100 321,5 296,5 20159,5 

250 327,1 666,55 46682,45 

500 329,3 1324,85 91304,65 

1000 330,8 2795,35 182135,8 

 
 
Genomsnittlig processoranvändning angett i procent av 
total processorkraft för att genomföra ett antal 
transaktioner 
Antal 
transaktioner SFTP-klient REST-klient Webbrobot 

1 14,58 13,82 13,1 

5 14,04 14,01 13,11 

10 14,18 13,56 13,16 

25 14,22 14,77 13,26 

50 14,31 14,3 13,06 

100 14,2 15,2 13,08 

250 14,36 13,63 13,06 

500 14,3 13,6 13,06 

1000 14,33 13,53 13,06 
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Genomsnittlig RAM-användning angett i kilobyte för att 
genomföra ett antal transaktioner 
Antal 
transaktioner SFTP-klient REST-klient Webbrobot 

1 17606,97 3296,47 53509,722 

5 17352,54 3705,75 65620,989 

10 17105,48 4315,17 78354,218 

25 17325,22 6331,68 128581,203 

50 17487,22 9374,53 263454,199 

100 17274,03 16237,44 387419,696 

250 17476,19 25113,44 456547,96 

500 18068,87 27975,17 689612,813 

1000 18076,81 53107,63 1199769,558 

 
 
Total nätverksanvändning angett i kilobyte för att 
genomföra ett antal transaktioner 
Antal 
transaktioner SFTP-klient REST-klient Webbrobot 

1 10,48 2,17 202.77 

5 10,53 8,20 223,49 

10 10,60 14,47 251,23 

25 10,91 35,54 337,85 

50 11,37 69,16 416,22 

100 13,28 137,55 639,51 

250 15,23 342,90 1619,91 

500 20 684,72 3024,145 

1000 29,68 1367,82 5892,48 
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Bilaga C 
Tabeller för resultat från mätningar av resursanvändning för SFTP- och REST-klienten samt 
webbroboten för användningsfall B. 
 
 
Total operationstid angett i millisekunder för att hämta 
transaktionshistorik 

Antal 
transaktioner SFTP-klient REST-klient Webbrobot 

1 322,3 11,1 2847,2 

5 323,25 10,55 2991,9 

10 325,85 10,2 3064,25 

25 325,55 10,85 3452,65 

50 321,4 11,35 4109,2 

100 327,35 12,25 5293,9 

250 331,5 16,5 8770,3 

500 336,65 23,05 15700,45 

1000 350,15 34,55 32501 

 
 
Genomsnittlig processoranvändning angett i procent av 
total processorkraft för att hämta transaktionshistorik 

Antal 
transaktioner SFTP-klient REST-klient Webbrobot 

1 13,96 13,25 12,94 

5 14,1 14,19 12,96 

10 14,04 13,46 12,95 

25 14,02 13,92 12,93 

50 13,94 15,04 12,93 

100 13,98 15,47 12,93 

250 14,1 17,74 12,84 

500 14,84 20,21 12,77 

1000 14,9 21,48 12,84 
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Genomsnittlig RAM-användning angett i kilobyte för att 
hämta transaktionshistorik 

Antal 
transaktioner SFTP-klient REST-klient Webbrobot 

1 17114,6 7840,99 111062,917 

5 17277,75 7948,01 116260,303 

10 17320,62 7942,34 118434,69 

25 17320,89 7942,34 127144,061 

50 17090,37 7942,34 150250,417 

100 17272,54 7945,9 195970,545 

250 17444,14 7945,98 174294,717 

500 17781,71 7942,72 256790,383 

1000 18323,37 8059,37 438648,76 

 
 
Total nätverksanvändning angett i kilobyte för att hämta 
transaktionshistorik 

Antal 
transaktioner SFTP-klient REST-klient Webbrobot 

1 12,41 1,50 201,07 

5 13,22 2,95 202,02 

10 13,51 2,31 203,16 

25 15,55 6,23 206,68 

50 17,27 7,33 211,557 

100 22,18 12,26 223,98 

250 36,07 26,9 265,52 

500 60,94 51,24 330,96 

1000 109,42 97,05 461,00 
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