
Kom igång med 

Swish i kassan! 
 

Beskrivning 
Den här dokumentationen beskriver hur man kommer igång med vår koppling till  

Swish i kassasystemet och är framtagen i syfte att butiken själv skall kunna klara installationen. 

Om man känner sig osäker kan man få hjälp med hela installationen mot en mindre avgift. 

Men innan vi kan sätta igång är där några saker att tänka på. 

 

 

Förberedelse 
Det första man måste göra är att kontakta sin bank och be att få ett Swish ”Handels”-avtal. 
OBS! Det är viktigt att det är ett ”Handels” avtal, annars kommer det inte att fungera. 
 
Ett handelsavtal knyts till Ert organisationsnummer samt en eller flera juridiska personer som 
ansvarar för certifikathanteringen, mer om detta längre fram i dokumentationen.  
Enkelt kan man säga att butiksinnehavaren anger antingen sitt egna personnr endast eller 
ytterligare personnr från en medarbetare, med anledning att när man skapar ett certifikat så måste 
man identifiera sig med mobilt bank id och på så vis styrka att man är rätt person. 
 
Har ni flera butiker under samma organisationsnr så räcker det med ett handelsavtal. 
 
Certifikatet används mellan Er dator och Swish betalningsväxel för att upprätta en säker 
anslutning. 
 
Nästa steg är att se till så Ert kassasystem är uppdaterat till rätt version: 181123.1 eller senare. 
Det ser ni längst ner i kassasystemet 

 
Har ni inte rätt version, se: Uppdatera version 
 
  



Uppdatera version 
Uppdatera kassasystemet till senaste version. Uppdatering bör inte ske samtidigt som försäljning 

sker i annan kassa! 

 

Gå till menyn: Hjälp och Versionshantering 

Klicka på knappen: Sök efter nyare version 

  
 
Följ anvisningarna på skärmen. När kassasystemet är uppdaterat behöver den starta om sig själv, 

invänta att kassasystemet startas igen automatiskt. Det kan ta några sekunder, vänligen starta 

inte manuellt. 

 

Om ni kör med flera kassor i butiken så måste dessa startas om efter uppdatering är gjord. 

Sedan kommer ni få anmodan om att uppdatera även dom, vänligen svara JA. 

 

 

  



Installera Swish 
Nu har vi ett Swish handelsavtal samt rätt version av kassasystemet. 

 

Först måste vi skapa ett nytt betalsätt i kassan, lämpligast döper vi detta till Swish. 

Gå till menyn: Register / Varuförsäljning / Artikelgrupper 

Tryck på knappen: Ny 

Ange beskrivning: Swish (eller vad ni vill döpa betalsättet till, visas på dagsavslutet!) 

Ange intäktskonto: Här anger ni det konto ni önskar redovisa Swish på i kontorapporten. 

Kryssa sedan i kryssrutan: Betraktas som betalsätt och är omsättningsbefriad! OBS! Viktigt! 

Tryck Spara och stäng 

 
 

Nu har vi skapat ett nytt betalsätt och är en bit på vägen. 

Fortsätt enligt följande: 

 

Gå till menyn: Arkiv / Inställningar / Företagsuppgifter 

Välj fliken: Integrationer samt Swish. 

   



Ange Ert Swishnummer ni erhållt från Er bank. Det måste vara numret som är kopplat till Ert Swish 
handelsavtal! 
 
Välj vilket betalsätt som betalningarna skall redovisas på, här väljer ni det betalsätt ni skapade på 
föregående sida. 
 
Kryssa i: Använd Swish i kassan 
 
Om Er kassaterminal är utrustad med en mindre skärm som är vänd mot kunden och kan visa 
grafisk information som tex kvittot eller bilder, då kan ni också välja att visa Swish instruktioner 
direkt mot kund när betalning skall göras. Detta underlättar för Er kund och snabbar upp hela 
processen. Kryssa i: Visa Swish betalinformation i VGA kunddisplay. 
 
Om ni inte har denna lilla extra skärm, så kryssa inte i rutan. 

 

  
 
Sista steget Skapa ”Certifikat” 
Om ni har fler kassaterminaler eller butiker med samma orgnr/Swish avtal så behöver ni bara 
utföra detta steg på en av terminalerna.  
För övriga terminaler se avsnittet Exportera / Importera certifikat 
 
1. Tryck på knappen: Hantera certifikat 
2. Vår certifikathanterare startas, fortsätt på nästa sida 

 



 
Instruktionerna som visas på skärmen är samma instruktioner som du just nu läser. 
 
Gå vidare till Steg2. 

 
Ert Swish handelsavtal utfärdas av Er bank medans certifikatet utfärdas av Swish. 

För att Swish skall veta vem ni är behöver vi förmedla denna information till dem och på ett säkert 

sätt och detta kallas för CSR – Certificate Signing Request. 

Denna information är dessutom krypterad. 

 

Innan informationen kan genereras måste vi kontrollera att ni har rätt förutsättningar för detta. 

Java Runtime Environment (JRE) måste nämligen vara installerat på Er dator. 

 

Tryck på knappen: Utför kontroll 

Nu söks Er dator igenom efter JRE och förslår sökvägen om programmet hittas. 

Om programmet inte hittas så visas en länk som ni kan trycka på för att komma till hemsidan för 

Java och där ni kan ladda ner / installera verktyget. När det är gjort tryck sedan på utför kontroll 

igen och fortsätt enligt nedan. 

 

 



Verktyget hittades. 

 
Tryck på knappen: 1 Skapa CSR 

 
 

Tryck på knappen: 2. Gå vidare till steg 3 

 

 
 

Här visas er CSR i krypterat format. 

All denna text behöver man kopiera och klistra in i Swish Certificate manager. 

För att vara säker  på att man får med all information 

Tryck  på knappen: 1. Kopiera CSR till urklippet 

 



Öppna Swish Certificate manager genom att klicka på länken 

 
 

Tryck på knappen: 2. Gå vidare till steg 4. 

 
 

Gå över till Er webbläsare och den nyligen öppnade sidan: Swish Certificate Manager 

 

 
På nästa sida visas förklaring och information om hur man loggar in och skapar certifikat. 

Er CSR måste fortfarande finnas i urklippet, om ni har tappat informationen finns den kvar under 

Steg 3.  

 

Fortsätt enligt nästa sida 

 

 



Certifikat administration 
Personer som är auktoriserade av handlaren/butiken som ”certifikat kontakt” (CPOC) kan 
administrera butikens certifikat genom att logga in på Swish Certificate Management som finns 
tillgänglig på: https://comcert.getswish.net/ 
 

Följande funktioner tillhandahålls 

• Logga in och Logga ut 

• Beställa nytt certifikat för butiken 

• Lista alla certifikat som CPOC har behörighet att administrera 

• Ladda ner tidigare utgivna klientcertifikat för butiken 

• Återkalla nytt certifikat för butiken 
 
 

Logga in 
En person som har registrerats av handlarens bank som certifikatansvarig kan logga in genom att 
ange sitt personnr samt handlarens organisationsnr och swishnr. 
Det är viktigt att berörd person uppgett sitt personnr till handlarens bank. 
 
Om personen använder BxID eller BgID, då är det personens identitetsnummer istället för 
personnummer man anger. 
 
En person kan verifiera sin identitet med hjälp av Mobilt BankID eller BankID på kort (eller BxID / 
BgID) på kort. 
 
Om personen använder Mobilt BankID måste han eller hon också ange sitt personnummer. 
 

 
 
Endast certifikaten relaterade till specifikt Swishnummer kan administreras åt gången. Om en 
person representerar flera handlare med olika Swishnummer måste man först logga ut och sedan 
logga in igen med annat Swishnummer. 
  

https://comcert.getswish.net/


Beställa nytt certifikat 
När man är inloggad så visas CPOC namn längst upp till höger. 
Under flikarna visas aktuell butiks organisationsnr och Swishnr. 
 
Certificates 
Visar befintliga certifikat som tidigare har skapats. Här kan man trycka ”Download” för att ladda 
ner ett befintligt certifikat. Tex om man skall installera i fler butiker, då behöver man inte skapa nytt 
certifikat hela tiden. 
 
New certificate 
Skapar ett nytt certifikat.  
Har man flera butiker under samma organisationsnr och samma Swishnr behöver man bara skapa 
ett certifikat. Detta kan sedan återanvändas i de andra butikerna. 
 
Har man fler butiker men med olika Swishnr eller organisationsnr då måste man skapa nytt 
certifikat för respektive. 
 

 
 
Klicka på: New certificate 
 
 

 
Klistra in CSR texten som du har kopierat i steg 3. 
Inställningarna skall vara som på bilden. Tryck sedan på Generate. 



Nu är ditt certifikat genererat 
Nu är certifikatet genererat.  

Här visas nu när certifikatet genererades och hur länge det är giltigt. 

När giltighetstiden gått ut måste man generera ett nytt certifikat och göra om processen. 

Det står också vem som utfärdat certfikatet och vem som begärt certifikatet (CPOC). 

 

 

Kopiera hela texten 
Ställ dig i rutan och markera all text, eller ställ dig i rutan och tryck CTRL-A så markeras all text. 

Det är viktigt att all text är markerad, inkl BEGIN CERTIFICATE och END CERTIFICATE alla 

längst ner. 

 

 

  



Gå till Steg 4 i vår Swish Certifkat hanterare 
Klistra in den markerade texten i certifikat rutan under steg 4. 

 
Tryck på knappen: 1. Skapa certifkat 

 

Klart! 

 

Tryck Stäng 

 

Grattis! Nu är vi nästan färdiga! 

 

Om ni har fler butiker / terminaler inom samma Swish avtal / orgnr läs vidare under Exportera / 

Importera certifkat. 

Men innan ni gör det skulle vi rekommendera att ni testar att Ert certifikat är OK och att Er swish 

koppling fungerar. Tryck på Spara och stäng företagsinställningarna. 

 

Starta om kassasystemet. 

 

 

Verifiera att Swish kopplingen fungerar 
1. Ni måste ha laddat ner och vara klara för att utföra Swish betalning via Er mobiltelefon. 

2. Slå in en artikel i kassan som vi önskar betala med Swish, ta ett litet belopp. 

3. Tryck betala och välj sedan Swish  

 
 

Fortsätt på nästa sida 

 
 
 
  



 
Tryck Godkänn 
 

 
Öppna Er swish app och tryck på ”Kamera” symbolen för att scanna QR-Koden. 
Sikta in Er mobil på QR Koden på skärmen. 
 
Information om köpet skall då visas i Er APP på telefonen och för att slutföra testet  
tryck Betala (i appen) 
 
 
När ni genomför köpet så kommer ni bli debiterade genom Er Swish app och beloppet dras från 
Ert konto. Ni kan sedan göra ett återköp i kassan för att få tillbaka pengarna. 
 
 
  



När köpet gått igenom visas följande 
 

 
 
Kvittot skrivs ut och allting är klart! 
 
För att återföra pengarna 
Hämta upp kvittot i kassan via tidigare kvitton

 
På kvittot visas referensen från Swish köpet och måste finnas med. 
Det är referensen som talar om för Swish vilken transaktion det är som skall återföras. 
 
Tryck på knappen: Återköp hela försäljningen 
 
Tryck betala och välj Swish 
  



 
Referensen visas i klartext och tryck sedan på knappen: Godkänn 
 

 
Återköpet är klart och pengarna är återförda! 
 
Grattis! Er Swish koppling är nu installerad och testad! 
 
Har ni flera terminaler eller butiker med samma Swish avtal / orgnr, följ nästa sida. 
 
  



Exportera / Importera certifikat 
För att förenkla hela processen kring certifikat så har vi tagit fram en snabb och smidig lösning 

som gör det möjligt att exportera / importera certifikat.  

 

För att kunna importera certifikat på övriga terminaler / butiker måste man först ha Exporterat 

certifikatet. 

 

Man måste exportera certifikat för varje terminal det skall importeras på. 

Så har man 3st terminaler till, så måste man exportera 3st certifikat. (avgift 1kr / export) 

 

 

 

Exportera certifikat 

Gå till den terminal där ni skapade certifikatet! 

 

Gå till menyn: Arkiv / Inställningar / Företagsuppgifter 

Välj fliken: Integrationer samt Swish. 

  
 
Tryck på knappen: Exportera certifkat 

 

 
Ange Ert mobilnr, tryck OK  

Ni kommer nu behöva bekräfta att ni angav rätt mobilnr, ange samma mobilnr igen 
 

  



 
En kod har nu skickats som SMS (avgift 1kr) till den telefon ni uppgav. 

Är det flera terminaler upprepa detta steg. 

 

 

Importera certifikat 
Gå till den terminal där ni önskar importera certifikatet och tryck på knappen: Importera certifikat 
 

 
Ange koden ni erhöll i SMS 
 
 
Systemet arbetar och sedan är det klart! 
För att säkerställa, genomför ett Swish köp även på denna terminal. 
 
 


