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Sammanfattning 
Skatteverket erbjuder fler än 20 webbtjänster för privatpersoner och 
ännu fler för företag. För en organisation som har en sådan viktig 
funktion som Skatteverket så är det av största vikt att deras webbplats 
aldrig går ner eller att vissa delar slutar fungera. En användare loggar in 
på en tjänst med e-legitimation för att sedan byta till en annan tjänst. 
Syftet med den här rapporten är att ta reda på hur övervakning av en 
webbtjänst kan ske utifrån, testa funktionalitet automatiskt på en 
webbplats och automatisk inloggning med e-legitimation. För övervak-
ning av en webbtjänst utifrån så finns många olika tjänster och verktyg. 
WebDriver är ett applikationsgränssnitt och en motor för att styra en 
webbläsare med flera olika programspråk. Med hjälp av detta verktyg 
går det att testa en webbsida och dess funktioner. Stöd finns för de flesta 
webbläsare på marknaden. Exempel på verktyg för att automatiskt testa 
inloggning är Java Robot och Sikuli. Arbetet resulterade i flera verktyg 
för såväl inloggning med e-legitimation som tester för att hitta element 
på webbsidor. 
 
Nyckelord: Webbtestning, Funktionell testning, WebDriver. 
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Abstract  
Skatteverket (The Swedish Tax Agency) offers more than 20 web ser-
vices to individuals and even more to corporations. Skatteverket has a 
vital function in society and it’s important that their web site never goes 
down. A user may logon to one service with electronic legitimation and 
later change to another service. The purpose of this thesis is to learn 
how to monitor a web service from outside, to test a webpage and its 
functionality and how to a logon automatically with electronic legitima-
tion. Monitoring of webpages is offered by many services and tools. 
WebDriver is an API and engine to navigate a web browser and sup-
ports many of the biggest program languages.  With support from this 
tool it is possible to test a webpage and its functionality. It is supported 
by most web browsers on the market.  Examples of tools to automatical-
ly test logon with electronic identification are Java Robot and Sikuli. The 
project resulted in several tools for logon and tests of elements in 
webpages. 

Keywords: Web testing, Functional testing, WebDriver. 
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Terminologi 
AJAX Asynchronous JavaScript and XML är ett antal tekniker som 

samverkar för att kunna sända tillbaka data från webbläsare 
till server vid behov. 

API  Application Programming Interface, en uppsättning funkt-
ionsanrop som ger tillgång till vissa funktioner. 

CSS Cascading Style Sheets är stilmallar som används för att 
formge XML-dokument. 

CSS-  CSS-Selector används för att söka element på en HTML-sida 
Selector  för att välja element som ska utformas. 

DSL Domain Specific Language, domänspecifikt språk. Språk 
anpassat efter ett visst ändamål. 

GUI Graphic User Interface, grafiskt gränssnitt för applikationer. 

href Finns i HTMLs länkelement <a> för att skriva i en webba-
dress. 

IDE  Integrated Development Environment, integrerarad utveckl-
ingsmiljö är ett program som innehåller en texteditor, kompi-
lator och debugger. 

jar-fil En jar-fil är ett arkiv som består av bytekod från Java-klasser. 
En jar-fil kan användas av ett Java-program eller köras som 
ett eget program. 

JSON JavaScript Object Notation, ett sätt att formatera data som ska 
sändas. 

POST Metod för att sända data i en http-header. Används för att 
sända text från formulär på webbsidor. 

SSO Single Sign On, engångsinloggning. En inloggning flera olika 
tjänster  

UML Unified Modeling Language används bland annat för att rita 
modeller över klasser och hur de hänger samman. 
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XML Extensible Markup Language är ett märkspråk för att besk-
riva data med taggar. 

XPath Med XML Path Language går det att skriva frågor för att hitta 
noder i ett XML-dokument.
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1 Inledning  
Skatteverket har en stor organisation med mer än 10 000 anställda. 
Skatteverket är en förvaltningsmyndighet som sköter beskattning, 
fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. 
Skatteverket kan även utfärda id-kort och bevakar statens fodringar [1]. 
För de flesta svenskar så är Skatteverket de som skickar ut deklarationen 
varje år och numera deklarerar närmare 5 miljoner online [2]. Men 
Skatteverket erbjuder fler tjänster, såsom att beställa/skriva ut person-
bevis, flyttanmälan etc. Mer än 20 tjänster finns tillgängliga för privat-
personer och ännu fler för företag. Sedan en tid tillbaka kan användare 
logga in i en tjänst med e-legitimation för att sedan byta till en annan 
tjänst utan att behöva logga in igen. Detta är engångsinloggning eller 
Single Sign On (SSO).  

I en organisation som har ett 20-tal webbtjänster som interagerar med 
varandra är det svårt att mäta tillgänglighet och funktionsavvikelser 
webbtjänsterna emellan. Ny funktionalitet och förändringar sker i varje 
enskild tjänst löpande. Arbetet att testa webbtjänsters integration med 
varandra är tidsödande, sker i utvecklingsfasen och säkerställer att 
tjänsterna är tekniskt anpassade för varandra. Under drift påverkar 
olika faktorer integrationen vilket gör att den inte fungerar i specifika 
fall. 

För en organisation som har en sådan viktig funktion som Skatteverket 
så är det av största vikt att deras webbplats aldrig går ner eller att vissa 
delar slutar fungera. Om det ändå uppstår något problem så är det 
viktigt att detta genast meddelas. 

1.1 Problembakgrund 
I en liten applikation eller webtjänst är det lätt att testa källkod och leta 
efter buggar. När det bara finns en utvecklare så är testning mindre 
viktigt för att denne vet vad som skapade fel i programmet. Men 
applikationer växer och då särskilt webbtjänster. Fler och fler rader kod, 
klasser och metoder läggs till hela tiden och antalet utvecklare utökas 
allt mer. Till slut så blir applikationen så komplex att en utvecklare inte 
kan ha full förståelse för helheten. Detta ökar sannolikheten för att 
buggar och andra problem ska uppstå. Risken finns nu att en utvecklare 
ändrar något i sin del av programmet som sedan skadar en annan del. 
Detta kräver testning. Men att manuellt testa programvara är tidskrä-
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vande, tar mycket resurser och är benäget att bli fel pga. mänskliga 
misstag. Eftersom en webtjänst är dynamisk och hela tiden utvecklas så 
krävs det en löpande testning för att kontrollera så att nya tillägg 
fungerar tillsammans med gamla delar [3].  

1.2 Övergripande syfte 
Syftet med den här rapporten är att ta reda på hur övervakning av en 
webbtjänst kan ske utifrån, undersöka möjligheten att testa funktion-
alitet automatiskt på en webbplats samt undersöka möjligheten att testa 
automatisk inloggning med e-legitimation. 

Dessutom ska ett verktyg tas fram som visar exempel på hur ovanstå-
ende punkter rent praktiskt kan genomföras. 

1.3 Problemformulering och mål 
Det som ska utföras i projektet är följande: 

• Samla in och sammanställ på vilket sätt som är det bästa för att 
implementera övervakning för att bl. a mäta funktionsavvikelser i 
delar av ett system.  

• En analys av befintliga verktyg för funktionell testning och över-
vakning av webbtjänster ska genomföras.  

• Beskriva hur automatisk dynamisk övervakning av komplexa 
webbtjänster kan göras. 

• En exempel-applikation som testar av inloggning ska tas fram åt 
Skatteverket. De kan sedan utgå från den för att jobba vidare på. 

 
Målet är att hitta bra verktyg som kan användas av utvecklare och 
testare utan stora utbildningsinsatser för att skapa test av webbtjänster. 

1.4 Disposition 
Bakgrund går igenom olika begrepp som kommer att användas i 
rapporten. Detta för att det ska vara lättare att förstå resten av rappor-
ten. Metod beskriver hur arbetet ska ske för att lösa problemen. Test av 
några tillgängliga verktyg visar upp olika verktyg och testar hur de 
fungerar. Resultat och utvärdering av verktyg jämförs med hjälp av 
testprogram. Avsnittet Testapplikationer beskriver mer detaljerat hur 
testprogrammen är konstruerade och ger exempel på hur de ska använ-
das. Slutsats tar upp problem och sammanfattar resultatet med en 
diskussion.  
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2 Bakgrund  
För att ge en förståelse för det som utreds i det här arbetet ges en 
bakgrund nedan. Det handlar om testningen och inloggningsmetoder 
för webbtjänster. 

2.1 Webbplatsövervakning 
Webbplatsövervakning eller övervakning av webbsidor är en process 
för att verifiera att användare kan interagera med en webbtjänst. Över-
vakning av webbsidor används ofta av företag för att säkerställa att 
webbtjänsten är igång och svarar på anrop [4]. 

Webbplatsövervakning kan antingen ske internt, d.v.s. ett program på 
samma server som webbplatsen bevakar så att serverprogramvaran inte 
går ner. Problemet med detta är om Internetanslutningen går ner eller 
om hårdvaran stannar så kommer ingen varning att sändas ut. En 
kompletterande lösning är att sätta upp extern övervakning. Det betyder 
att en eller flera servrar som är placerade på en annan plats bevakar 
webbservern genom att kontrollera åtkomsttider och om servern är 
fortsatt online [5]. 

2.2 Testning 
Testning är inget nytt påfund, det är något som har behövt göras sedan 
den första datorn kunde programmeras. Utvecklare styrs på sätt och vis 
av testning, de kontrollerar hela tiden om det senaste som skrevs 
fungerade. Utvecklare lär och utvecklas genom att göra rätt och fel. 
Programmeringen tillåter bara att man gör rätt annars kommer fel 
uppstå [6]. 

2.2.1 Enhetstestning 
Enhetstestning handlar om att testa små delar (enheter) i koden. Med 
enhetstestning så bryr man sig bara om att testa t ex en klass eller 
metod. Enhetstester ska inte ha några beroenden mot andra tester. Om 
ett test misslyckas så ska det inte dra med andra test. Detta är anled-
ningen att enhetstester används. Det är oftast inte heller önskvärt att 
dessa test kopplar upp sig mot databaser eller andra system. Det är 
möjligt att skriva s.k. mockup, funktioner som emulerar annan funktion-
alitet, för att spara testtid och isolera testet. Kanske det bara behövs ett 
test av en databasklass. För att slippa anropa databasen för mycket så 
får mockup-klassen hoppa in istället [7]. 
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Men när ett test körs på systemets hela funktionalitet i en sekvens så kan 
det dessvärre behövas tester med beroenden. Risken är nu stor att om 
ett test misslyckas så kommer nästa test att misslyckas. Det kan lätt bli 
så att alla test misslyckas men det är oklart vilket test som gjorde att 
kedjan bröts. Då är det viktigt med ett testverktyg som när ett test med 
beroenden misslyckas stoppar nästföljande test. Nu är det lättare att se 
vilket test som stoppade sviten av test och mycket tid sparas när flera 
test slipper köras [8]. TestNG1 är ett verktyg som har stöd för detta. 

2.2.2 Funktionell testning 
För att testa att en applikation uppför sig som specificerat så kan funkt-
ionell testning användas. All möjlig interaktion med applikationen 
testas, d.v.s. knappar, länkar, formulär, etc. [9]. Funktionell testning kan 
ske manuellt eller automatiserat [10]. Det handlar om att köra en serie 
av tester som emulerar interaktionen mellan användare och applikat-
ionen för att sedan jämföra resultatet med specifikationen eller förväntat 
resultat. 

2.2.3 Testverktyg 
För att underlätta för utvecklarna har många testverktyg utvecklats och 
varje programspråk med IDE har sina verktyg. Det finns ett stort antal 
företag som skapar sina testverktyg för att sälja som har just deras 
inriktning. Det finns också ett antal öppna källkodsverktyg2 som utveck-
las av företag eller communities. Denna rapport kommer framförallt att 
ta upp öppet källkodsverktyg eftersom att de är lättare att testa, koden 
finns tillgänglig och det finns ofta mer dokumentation om dessa. 
Dessutom är de gratis och inlåsning saknas [11]. 

2.3 Inloggning 
Webbtjänster kräver i regel någon sorts inloggning. Normalt sätt sker 
detta i webbläsaren genom att fylla i ett användarnamn och lösenord. 
Trafiken sker sedan med POST eller att ett JavaScript skickar ett JSON-
objekt eller liknande. Andra lösningar är att använda sig av ett API från 
redan kända tjänster såsom Facebook eller Google, nu kan användaren 
logga in direkt utan att skapa ett nytt konto. Men när det gäller myn-
digheter, banker och andra organisationer där det är av största vikt att 
användaren är den som de utger sig för att vara så är det mycket svå-
                                                
1 JUnit och TestNG är enhetstestningsramverk som går att använda direkt i Eclipse 
IDE. 
2 Open Source skrivs som öppen källkod i den här rapporten.  
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rare. Det traditionella sättet i Sverige har varit att skicka ut en kod med 
brev som användaren sedan kan logga in med. Men nackdelen med det 
är att dels så kostar det pengar att skicka brev, det är inte helt säkert och 
det tar tid.  

2.3.1 E-legitimation 
För att förenkla för såväl användare som organisation så har s.k. 
elektronisk legitimation eller e-legitimation tagits fram. Principen är att 
någon organisation som säkert kan bekräfta en persons identitet utger 
någon sorts digitalt certifikat som kan användas på alla webbtjänster 
som stödjer deras API. Tanken är att e-legitimation ska fungera som ett 
ID-kort fast på internet. 

Med e-legitimation så går det att logga in på myndigheter såsom 
Skatteverket, CSN, Lantmäteriet och banker t ex Swedbank. Det finns 
fler än 5,6 miljoner användare av e-legitimation i Sverige [12]. 

E-legitimation har flera olika lösningar. Det vanligaste är e-legitimation 
på fil, som är ett certifikat som laddas ner till en persondator. Det finns 
också e-legitimation på kort eller speciellt bundet till en mobil enhet. På 
en vanlig persondator är ett speciellt program skrivet till varje operativ-
system som stöds. Detta program hämtar upp e-legitimation på fil och 
ber användaren skriva in sitt lösenord vid behov. När en användare 
befinner sig på en webbsida som kräver e-legitimation som inloggning 
eller vid påskrift av virtuella dokument såsom deklaration eller studie-
försäkran startas programmet automatiskt. 

2.3.2 Tjänster för e-legitimation 
Den dominerande lösningen för e-legitimation i Sverige är BankID som 
är ett samarbete mellan det största bankerna, Swedbank, SEB, SHB etc. 

Utöver BankID så erbjuder Telia en tjänst som kallas Telia e-legitimation 
[13] som med hjälp av programvaran Net Id fungerar på samma sätt 
som BankID. Telia e-legitimation ges ut av Telia eller via Ica-Banken. 
Tidigare använde även SEB Telias lösning men har nu gått över till 
BankID. 

Även Nordea har en egen lösning som de kallar Nordea e-legitimation 
men själva tekniken är samma som BankID använder och Nordea är på 
väg över till BankID [14]. 
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3 Metod 
Målet med arbetet är att ta reda på hur övervakning av webbtjänster 
fungerar, hur automatiska tester av funktionalitet på en webbplats går 
till samt hur automatisk inloggning med e-legitimation går till. För att 
göra detta så togs en arbetsmetod fram som beskrivs i det här avsnittet. 
Först sattes en tidsplan upp och sedan bestämdes plattform och sök-
ningsmetodik. Till sist togs en plan fram för att beskriva hur framtagen 
information ska redovisas. 

3.1 Tidplan 
Planen för arbetet uppläggs enligt nedan: 

• April: Studier, programmering. 
• Maj: Jämförande resultat, rapport. 
• Juni: Kompletteringar, korrigeringar, redovisning. 

3.2 Val av plattform och språk 
Eftersom det här examensarbetet handlar om testning och övervakning 
av webbtjänster så väljs i första hand verktyg som använder sig av Java 
för att slippa inlärning av nya språk. Dessutom finns det mycket test-
verktyg till just Java. Windows väljs som operativsystem eftersom det 
som finns tillgängligt, men hänsyn tas till att det ska vara möjligt att 
använda sig av flera olika plattformar. Öppen källkods-verktyg väljs för 
att det ska vara lätt att integrera dem tillsammans med egna skrivna 
program och tester. 

3.3 Insamling och sammanställning av material 
För att söka och hämta artiklar och böcker användes Mittuniversitetets 
biblioteks elektroniska resurser, t ex Google Scholar, Primo och Libris. 
För att hitta övrig information så användes i första hand allmänt till-
gängliga söktjänster på Internet. 

Sökningar sker på begrepp som: 

• Web testing 
• Functional web testing 
• Web monitoring 

 
Utifrån insamlat material redogöra hur implementering av övervakning 
görs för att mäta avvikelser i ett system. 
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3.4 Analys och test av verktyg 
Jämförelse mellan verktyg sker genom att testa verktygen. Variabler för 
testet är:  

• Hur enkelt det är att skriva applikationer?  
• Hur snabbt går ett test?  
• Hur fungerar verktyget?  
• Vad finns det för nackdelar och fördelar? 

3.5 Beskriv dynamisk övervakning 
En redogörelse av hur dynamisk övervakning av komplexa webbtjäns-
ter behöver utföras. 

3.6 Programmering av en applikation 
Utifrån den jämförande studien av test- och övervakningsverktyg så tas 
en enklare applikation fram för att visa vad som är möjligt. Applikat-
ionen ska använda sig av de analyserade verktygen som är den bästa 
sammansättningen. 

3.7 Samarbete med Skatteverket 
Kommunikation med handledare på Skatteverket sker genom e-post 
eftersom arbetet genomförs på distans. Handledningen behandlar frågor 
om mål, syfte och resultat. Men kritik ges också på rapport och pro-
gramkod. 
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4 Test av några tillgängliga verktyg 
Här nedan ges en beskrivning av olika test- och automationsverktyg. 
Även verktyg för att  försöka logga in via e-legitimation tas upp och 
testas.  

4.1 Testverktyg för webben 
Vid sökning hittades ett antal testverktyg för att driva webbsidor som 
passade in på metoden.  

4.1.1 Selenium WebDriver 
Selenium WebDriver, WebDriver eller Selenium 2 [15-16] är ett API och 
en motor för att styra en webbläsare från något av programspråken, 
Java, C#, Ruby och Python. WebDriver-API använder ett wire protocol3 
med ett antal gränssnitt/interfaces för att hitta och manipulera element 
på en webbsida och även för att kontrollera en webbläsare [17]. 

Det officiella inbyggda stödet är för Mozilla Firefox, som har Firefox-
Driver inbyggt i Selenium-paketet. Men även Google Chrome- och 
Opera-teamen har implementerat egna lösningar. Det finns även stöd 
för Android, PhantomJS, HtmlUnit, Internet Explorer och Safari. En del 
webbläsare kräver att en server som kommunicerar med WebDriver 
wire protocol finns i datorns sökväg (PATH4). Servern ska exekvera i en 
egen process för att styra sin webbläsare och den startas och styrs från 
testkoden. 

Med hjälp av WebDriver går det att skriva ett program som bland annat 
navigerar en webbläsare, klickar på element, fyller i formulär och 
kontrollerar resultat. För att testa funktionalitet på en webbplats skrivs 
ett test som kör en viss sekvens. Sedan går det att använda sig av t ex 
JUnit eller TestNG för att generera ett resultat. Detta kan vara hjälpsamt 
för utvecklare som bara behöver ändra eller lägga till ett test för varje ny 
funktion som ska läggas till. Sedan kan all funktionalitet testas i en serie 
av tester. 

                                                
3 Wire protocol kommunicerar på applikationsnivå med t ex XML eller JSON. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wire_protocol Hämtad 2013-05-21 
4 PATH är en variabel för att specificera vart körbara filer finns som då kan köras utan 
att ange sökväg.  https://en.wikipedia.org/wiki/PATH_(variable) Hämtad 2013-05-20 
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Det finns sedan tidigare en annan version av Selenium, Selenium 1 eller 
Selenium RC som använde sig av JavaScript i webbläsaren för att 
navigera. Selenium 1 hade också ett något mer omfattande API än 
WebDriver. Men JavaScript kan inte styra alla delar av en webbläsare 
och det är inte heller önskvärt att föra in mer JavaScript än vad sidan 
redan har. WebDriver togs därför fram av Simon Stewart på Google och 
är på väg att bli en standard för webtestning [17]. Selenium 2 är alltså 
standardimplementationen av WebDriver 

Selenium Grid är ett verktyg som gör det möjligt att koppla samman 
flera Selenium-servrar på olika plattformar och webbläsare. Ett test kan 
alltså köras samtidigt på flera servrar för att testa så att flera olika 
miljöer fungerar som dem ska. Eller så kan Selenium Grid användas för 
att köra olika test parallellt på flera servrar för att snabba upp testen 
[18]. 

Principiellt fungerar WebDriver på samma sätt med olika webbläsare.  

En instans av en WebDriver startas: 

WebDriver driver = new FirefoxDriver(); 
  
För att sedan öppna en webbsida så anropas WebDrivers get-metod: 

driver.get("http://www.skatteverket.se/"); 
 
Att hitta element går på flera olika sätt, med id, name, linkText, partial-
LinkText och class. Stöd för XPath och CSS finns också, då skrivs helt 
enkelt ett XPath- eller CSS-selector-uttryck (se Kodexempel 1). Det är 
även möjligt att skicka med JavaScript för att hitta ett specifikt element. 

 
Kodexempel 1: Hitta element med WebDriver och XPath 

Enligt W3Cs standard så ska alla id vara unika på en webbsida och detta 
medför att sökning efter id är ett säkert sätt att hitta element på en 
webbsida. Det är också det snabbaste sättet att hitta ett element på en 
webbsida tack vare att webbläsarna är optimerade för detta [19].  

WebElement element = driver.findElement(By.xpath("//a[@class='dek-
button dek-etjanst']")); 
 
element.click(); 
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4.1.2 Test av Selenium WebDriver med FirefoxDriver 
FirefoxDriver följer med i Selenium-paketet. När en FirefoxDriver instan-
sieras så läggs det till ett tillägg till Firefox i form av en xpi-fil (Firefox 
extension) [20]. Efter det så startas Firefox automatiskt. Här uppstår ett 
problem om flera test ska köras i rad. Det tar nämligen flera sekunder 
för Firefox att starta. Det kanske inte låter som mycket men det tar 
ibland så lång tid så att felsökning redan börjat begrundas. Laddnings-
tiderna av webbsidor går också mycket långsammare än vid normal 
surfning. 

4.1.3 PhantomJS 
PhantomJS är en webbläsare utan fönster, s.k. huvudlös [21]. PhantomJS 
styrs av Javascript. PhantomJS kan användas för att extrahera data från 
webbsidor eller för att automatiskt ta en ögonblicks-
bild/skärmavbildning av webbsidor. PhantomJS är baserad på WebKit5. 
PhantomJS generar en webbsida likt en riktig webbläsare men ritar 
aldrig upp sidan grafiskt och sparar på det sättet resurser och detta kan 
snabba upp en testsvit mycket. PhantomJS har numera också stöd för 
WebDriver, vilket innebär att samma kod som används till ett Selenium-
test kan användas med PhantomJS.  

För- och nackdelar: 

+     Slipper rita upp sidor 
+     Snabb 
+     WebKit 
-  Kan vara svårt att följa navigeringen 

4.1.4 Test PhantomJS med WebDriver 
Att använda samma testkod för WebDriver med Firefox och PhantomJS 
fungerade till en viss gräns, eftersom det är skilda webbläsare så funge-
rar t ex XPath lite olika. När det i Firefox går att klicka på ett div-
element så är det omöjligt med PhantomJS där man istället måste klicka 
på det faktiska a-elementet. Det kan ha med WebKit och Mozillas 
skillnader att göra. PhantomJS är mycket snabbare än Firefox när man 
kör dessa med WebDriver. Inte bara det att Firefox är långsam utan 

                                                
5 WebKit är en webbläsarmotor och ett öppen källkods-projekt startat av Apple som 
bygger på webbläsarmotorn KHTML. WebKit är mycket populärt och numera så 
bygger Google Chrome och Apple Safari på WebKit. http://www.webkit.org/ 2013-04-
10 
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också för att PhantomJS saknar GUI och aldrig ritar upp sidan. 
PhantomJS kan om så önskas rita upp en sida och då som en bild-fil som 
sparas för att titta på i efterhand. Detta kan vara hjälpsamt för att få reda 
på vad som verkligen händer. T ex om ett försök görs att logga in med e-
legitimation på skatteverkets hemsida så kommer det att genereras en 
bild där det står att e-legitimation inte är installerat.  

4.1.5 HtmlUnit 
HtmlUnit [22] har liknande funktionalitet som Selenium-paketet men 
skillnaden är att det inte ingår en riktig webbläsare. HtmlUnit simulerar 
en webbläsare men saknar GUI och är därmed också huvudlös. 
HtmlUnit kan användas tillsammans med t ex JUnit för testning och kan 
navigera sidor och emulera webbläsare. HtmlUnit har ett visst stöd för 
JavaScript. HtmlUnit kan användas tillsammans med WebDriver, då 
som webbläsare och WebDriver som motor och API. 

För- och nackdelar: 

+    Slipper extern webbläsare 
+    Prestanda 
- Ingen riktig webbläsare 
- Stöder inte alla funktioner som en modern webbläsare har 

4.1.6 Watir/Watij 
Watir uttalas Water och är ett bibliotek i öppen källkod för programme-
ring i Ruby. Watir kan användas för att testa Internet Explorer. Det som 
gör Watir speciellt är att det implementerar ett eget domänspecifikt 
språk (DSL), det innebär i det här fallet att det är baserat på HTML-
specifikationen och uppdateras när HTML utvecklas. Istället för att 
använda XPath eller CSS-Selector så går det att använda enkel kod (se 
Kodexempel 2) som även den som inte kan programmera i Ruby kan 
förstå [23-24]. 
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Kodexempel 26: Sökning med Watir på skatteverket.se 

Watir kan numera använda sig av WebDriver för att lättare stödja flera 
webbläsare.  

Det finns en implementation av Watir som kallas Watij (uttalas wattage) 
och den är specifik för Java. Watij är precis som Watir väldigt enkel att 
skriva kod till (se Kodexempel 3). Watij har dock inte uppdaterats sedan 
2010 men stödjer Internet Explorer, Mozilla Firefox och Safari. Watij 
kallar sitt Java-API för WebSpec. 

 
Kodexempel 3: Sökning med Watij på google.com 

4.2 Verktyg för inloggning 
Vid sökning hittades ett antal verktyg som klarar av att styra en vanlig 
skrivbordsapplikation. Det kan vara svårt att få tillgång till bakomlig-
gande kod eller API för att styra ett program. I det här fallet vill vi styra 
e-legitimations-programvara för Windows. Det som går att göra då är 
att emulera mus och tangentbord, dvs. ett verktyg tar kontrollen över 
mus och tangentbord så att programmet kan testas. 

BankID och Net Id är i vägen för testprogrammen då de använder sig av 
externa program, det man kan göra här är att försöka ta reda på deras 
protokoll och imitera det från ett program eller på något sätt fylla i 
lösenord automatiskt. När e-legitimation väljs så laddas en ny sida. När 
denna sida har laddats klart så kan man i Java använda klassen Robot 
[25] som kan styra det aktiva fönstret och skriva in lösenord och sen 
trycka Enter. Detta borde fungera på alla plattformar, med nackdelen att 
fönstret måste vara främst.  

                                                
6 Bygger på exempel från http://watir.com/examples/. 

browser = Watir::Browser.new 
browser.goto 'http://www.skatteverket.se' 
browser.text_field(:name => 'query').set 'Personbevis' 
browser.button(:name => 'submitButton').click 
 

WebSpec spec = new WebSpec().mozilla(); 
spec.open("http://www.google.com"); 
spec.find.input().with.name("q").set.value("Skatteverket"); 
spec.find.input().with.type("button").with.value("Google 
Search").click(); 
//check the results 
spec.find.a().with.href("http://www.skatteverket.se/").shouldExist(
); 
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4.2.1 Java Robot 
Det första verktyget som hittades är det som är inbyggt i Java SE, Robot 
som går under paketet java.awt.Robot. Robot är till för att testa och styra 
Java-program [26-27].  

Oracles definition är (citat översatt till svenska) ”Denna klass används för 
att generera systemspecifik (native) inmatning för användning vid test auto-
mation, demos och andra applikationer där mus och tangentbord behöver 
kontrolleras” [25].  

Java Robot är något begränsat, istället för att skriva en sträng som Robot 
ska trycka ner tangenterna för så måste varje tangent anges en och en.  

 
Kodexempel 4: Trycka på Enter med Java Robot 

För att trycka ner Enter-tangenten så skrivs ett keyPress men för att 
släppa tangenten måste också keyRelease anropas (se Kodexempel 4).  

För- och nackdelar: 

+    Ingår i Java SE  
- Osmidigt att jobba med tangenter. 
- Klarar inte av alla program 

4.2.2 Java Robot med BankID 
Ett försök gjordes med Robot för att logga in med BankID på Skattever-
kets hemsida. Med hjälp av FirefoxDriver så stegade sig programmet 
fram från skatteverket.se till inloggningen med BankID för inkomstde-
klarationen 2013. Det fungerade mycket bra och BankID inloggningsru-
tan kom upp som den skulle. För att undvika att trycka ner varje tan-
gent en och en och sedan släppa upp dem så användes Clipboard-klassen 
från Java SE. Clipboard använder sig av den temporära buffert som 
används för att tillfälligt spara urklipp till minnet, alltså det minne i en 
dator som tillfälligt sparar information när användaren klipper ut, eller 
kopierar från ett dokument. Tack vare Clipboard så kan en sträng använ-
das för att sedan klistras in som lösenord.  

Ett test gjordes men inget klistrades in i BankID-applikationen. Samma 
resultat även vid markering med ALT-tangent och rätt bokstav för 

robot.keyPress(KeyEvent.VK_ENTER); 
robot.keyRelease(KeyEvent.VK_ENTER); 
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inmatningsrutan. Ingenting verkade fungera. Test gjordes med att 
klistra in data i Googles Chrome som inte är skriven i Java och det 
fungerade bra. Så det var inget fel på programmet. Efter att ha läst om 
Robot och hur folk har problem med helskärmsläge så var det första 
tanken att det var problemet [28]. Felet tycktes vara att BankID går upp i 
helskärmsläge eller att det har en blockering mot operationer från 
mjukvara. Det skulle kunna utnyttjas för att logga in med någons 
BankID. Men efter vidare efterforskningar så hittades mer information 
på BankIDs webbplats. BankID skriver att deras program inte fungerar 
med mjukvarutangentbord så det är sannolikt att de har spärrat den här 
funktionen.  

BankID skriver såhär: ”Om användaren har en PC utan fysiskt tangentbord 
(en vanlig PC men med endast pekskärm) så kommer inte BankID på fil eller 
BankID på kort i kortläsare utan knappsats (transparent kortläsare) att fun-
gera, eftersom skärmtangentbordet inte kan användas tillsammans med BankID 
säkerhetsprograms säkra inmatning/visning.” [29] 

4.2.3 Java Robot med Telia e-legitimation 
Net Id består delvis av ett tillägg/plugin till webbläsaren och fungerar 
bara om det är installerat till webbläsaren. Av den anledningen fungerar 
det inte på huvudlösa webbläsare. Dock ska Net Id fungera på Firefox 
och Chrome. Till att börja med så skrevs ett testprogram som öppnade 
skatteverkets hemsida för att sedan klicka sig vidare till inloggning mot 
Inkomstdeklaration. Telia valdes och härmed ska ett fönster för Net Id 
dyka upp. Men med Firefox så kom aldrig inloggningsfönstret upp. 
FirefoxDriver laddar Firefox med en ny profil utan plugins och tillägg, 
vilket den gör för att det alltid ska vara en ny ren instans av Firefox [30]. 
Som tidigare har nämnts finns möjligheter med Webdriver att läsa in 
tillägg men då måste tillägget vara förpackat på ett speciellt sätt. Net Ids 
tillägg är tyvärr inte det, den installeras vid installation av Net Id och 
inte genom webbläsaren. Detta medför att Firefox inte laddar Net Id och 
när tillägget borde laddas så visas ett fel.  

Lösningen på det här problemet är att låta Firefox ladda en redan 
befintlig profil som har stöd för tillägget. Det görs genom att ange 
sökvägen till (se Kodexempel 5) den tidigare skapade profilen. Att detta 
tillvägagångsätt kan leda till oförutsedda problem bör beaktas. Det är 
nämligen så att nu laddas all historik, cookies, tillägg etc. vid start av 
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Firefox. Detta ökar sannolikheten att testen misslyckas pga. fler variab-
ler som kan leda till fel.  

 
Kodexempel 5: Välja Firefox-profil med WebDriver 

Test utfördes med huvudprofilen på datorn, när Net Id fönstret dyker 
upp så trycker Java Robot ner Enter-tangenten och en inloggningsruta för 
lösenord dyker upp. Java Robot klistrar nu in lösenordet och trycker ner 
Enter-tangenten för att gå vidare. Nu laddas inkomstdeklarationens 
webbsida och WebDriver kontrollerar om det är rätt rubrik på sidan. 
Därmed har automatisk inloggning gjorts med e-legitimation.  

Här uppstår ett undantag (exception) när det gäller Firefox. Något 
problem med JavaScript uppstår men hela sidan har laddats. Problemet 
är dock att WebDriver nu har avslutats så ingen mer testning kan genom-
föras. När det gäller Chrome eller Internet Explorer så fungerar det utan 
problem, dock måste en paus läggas in efter att lösenordet skrivs in så 
att sidan får en chans att ladda. 

4.2.4 Sikuli 
Det andra verktyget för inloggning som upptäcktes är Sikuli. Sikuli är 
öppen källkod och utvecklas från början av en grupp från MIT men 
underhålls nu av Sikuli Lab. Sikuli har ett skriptspråk med ett verktyg 
för att spela in de testsekvenser som önskas. 

Sikuli kan också enkelt integreras i ett Java-program med deras Java-
API. Sikuli har mer att erbjuda än Robot, då den har inbyggd bildigen-
känning. Om Sikuli matas med en bild så kan Sikuli hitta ett element 
som liknar bilden i ett program och klicka på den. Detta är intressant då 
ingen förståelse behövs för den underliggande koden. Sikuli behöver 
bara jobba rent grafiskt. Sikuli har även implementerat en egen version 
av WebDriver som ärver FirefoxDriver. SikuliWebDriver har med andra 
ord stöd för allt som FirefoxDriver erbjuder men det går även hitta 
element på en webbsida utifrån bilder [31]. 

FirefoxProfile profile = new FirefoxProfile(new 
File("C:\\Users\\AUSER\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Profile
s\\aprofile\\")); 
 
WebDriver driver = new FirefoxDriver(profile); 
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5 Resultat och utvärdering av verktyg 
Här följer en jämförelse mellan alla verktyg och ett resonemang om 
vilket verktyg som bör användas eller inte. 

5.1 Övervakning av webbtjänst utifrån 
För övervakning av en webbtjänst utifrån så finns många olika tjänster 
såväl fria som kommersiella. Gratistjänsterna [32] ansluter till webbplat-
sen då och då och skickar ett meddelande om något är fel. De uppfyller 
inte riktigt kravet att se om vissa tjänster är nere. 

Ett separat program skulle kunna skrivas som löpande kör tester men i 
slumpmässig ordning. I så fall måste programmet veta vilka test som är 
möjliga på en viss webbsida och sen gå vidare och undvika att gå till 
huvudsidan för mycket. 

5.2 Testa funktionalitet automatiskt på en webbplats. 
Skatteverkets hemsida är mycket omfattande med ett stort antal länkar, 
så att skriva tester för varenda länk på varje sida skulle i praktiken vara 
omöjligt. Att låta programmet testa sig fram stegvis och ha ett test för 
varje sida med förväntat resultat skulle kunna vara en möjlighet.  

Om Selenium WebDriver används som testverktyg så kommer navige-
ringen ske till störst del genom att söka id för olika element på webbsi-
dan. Detta borde fungera utmärkt tills dess att ett id behöver ändras. Då 
kommer testet att misslyckas eller resultatet bli fel. Detta skulle kunna 
avhjälpas något med hjälp av naturligt språk [33] eller ett domänspeci-
fikt språk. Annars kan Sikuli användas för att hitta element att klicka på. 
Här är fördelen att om den underliggande strukturen ändras så hittas 
fortfarande rätt element. Men om designen ändras så måste testpro-
grammet skrivas om. 

WebDriver skapar ett gemensamt API och sammankoppling för flera 
olika verktyg. Utvecklare av testverktyg går mot att ge stöd för WebDri-
ver, t ex var Watir och PhantomJS från början helt separata verktyg men 
har öppnat upp WebDriver-API. Även en standardisering är på gång av 
W3C [17]. Av den anledningen så ser det ut som att WebDriver är 
testverktyget för framtiden och ett bra val för att testa funktionalitet på 
en websida. Valet föll med andra ord på WebDriver för att program-
mera ett testprogram som vandrar fram på Skatteverkets webbplats. 
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WebDriver är trots det inte det mest lättprogrammerade men erbjuder 
istället bredd. 

5.3 Jämförelse mellan verktyg 
Med WebDriver så är det möjligt att byta mellan olika webbläsare bara 
genom att ändra några rader kod. I och med detta kunde några enkla 
test genomföras för att se hur snabbt de olika webbläsarna jobbade. En 
jämförelse av några egenskaper hos de testade verktygen finns i Tabell 
1. Tabellen visar att det de olika verktygen har liknande funktionalitet 
men att ett verktyg har oftast på svagheter och styrkor. Testverktyg kan 
alltså väljas utifrån ändamål. 

 Huvudlös JavaScript Full 
webbläsare 

WebDriver 
Stöd 

Java 

PhantomJS Ja JA JA JA Med 
WebDriver 

HtmlUnit Ja Delvis NEJ JA JA 

Watir Nej JA JA NEJ Endast med 
Watij 

Selenium med 
FirefoxDriver 

NEJ JA JA JA JA 

Tabell 1: Jämförelse mellan verktyg 

Det första testet (se Länktest i figur 1) består av att läsa in skatteverket.se 
och sedan hämta alla länkar som finns på sidan. Efter det så söks varje 
länk upp och klickas på, en sida laddas klart. Efter det så navigeras det 
bakåt till Skatteverkets första sida igen. Detta upprepas tills alla länkar 
är testade.  

Dessvärre fungerade inte HtmlUnit för den klarade inte av CSS-Selector 
på ett bra sätt. HtmlUnit kastar ett undantag och så är testet slut.  
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Figur 1: Testjämförelse 

Det andra testet (se Seleniumtest i Figur 1) börjar på skatteverket.se och 
klickar sig vidare mot inkomstdeklaration 1 (som sidan såg ut 2013-05-
12) för att sedan stänga webbläsaren, detta upprepas tio gånger. Med 
det här testet kan uppstartstiden ses. Ska man göra många test där 
miljön måste rensas kan det vara smart att välja den webbläsaren som 
startar snabbast. Testet visar framförallt att på fyra sekunder kan 
HtmlUnit ladda 20 webbsidor men de större webbläsarna behöver rita 
ut all grafik vilket medför betydligt längre laddningstider. Men även 
starten av webbläsarna tar lång tid då de är externa, motsatt till 
HtmlUnit som ingår i en jar-fil med Selenium WebDriver-paketet. 
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6 Testapplikationer 
Ett antal tester kodades i Java med hjälp av WebDriver.  

6.1 Driver-klassen 
Efter att praktiskt testat WebDriver-API så framgick det ganska snabbt 
att det som verkade enkelt i teorin var lite svårare i praktiken. De olika 
WebDriver lösningarna skiljer sig åt till en viss del så för att byta Web-
Driver så måste flera rader kod ändras eller bytas ut. Detta blir efter 
några gånger ganska enformigt. Av den anledningen skapades en klass 
med namnet Driver. Driver-klassen är statisk och inget Driver-objekt 
behöver skapas. Vid behov behöver Driver bara anropas för att få ett 
WebDriver-objekt.  

 

Figur 2: Driver 

Metoderna följer mönstret get och sedan namnet på webbläsaren, t ex 
getChrome() returnerar en ChromeDriver. För Firefox kan en speciell 
sträng för profil skickas med. För att få alla olika webbläsares WebDri-
ver-objekt så finns en metod som returnerar en List med String för att 
kunna skapa alla tillgängliga WebDriver. Att just en List med String 
returneras beror på att det inte är önskvärt att instansiera alla WebDriver 
på en gång, detta slår mot prestanda och är onödigt. 

Driver-klassen användes sedan i alla program som använder WebDriver 
för att navigera. 

6.2 Test av inloggning med e-legitimation 
För att logga in med e-legitimation på skatteverkets webbplats så skrevs 
ett program med två klasser. 
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6.2.1 LogonTest 
LogonTest är ett enkelt program som loggar in på skatteverkets hemsida 
med e-legitimation från Telia.  

Ett WebDriver-objekt som styr en webbläsare som har pluginet Net Id 
begärs från Driver-klassen. Sedan öppnas själva webbläsaren med 
skatteverket.se som startsida. WebDriver ombeds nu att vänta tills ett 
specifikt element är laddat på sidan. Elementet är en länk till Inkomst-
deklaration 1 som när det är tillgängligt klickas av WebDriver. 

I nästa steg laddas en ny webbsida med olika val av inloggningsme-
toder. WebDriver väntar tills en länk för Telia e-legitimation är tillgäng-
lig och startar sedan en ny tråd med klassen NetIdFiller som ska logga in 
med programvaran Net Id automatiskt. Efter det klickar WebDriver på 
länken och väntar på att den andra tråden har loggat in klart. WebDriver 
tar då tillbaka kontrollen och kontrollerar om inloggningen är lyckad 
eller inte. 

En tidmätning görs också på hela förloppet för att det ska vara enkelt att 
jämföra flera verktyg eller för att se hur lång tid webbplatser tar på sig. 

6.2.2 NetIdFiller 
NetIdFiller har till uppgift att med hjälp av Java.awt.Robot logga in med 
Net Id på en webbsida. Klassen ärver såväl ClipBoardOwner som Runn-
nable. Klassen har bara en metod som innehåller kod och det är run()-
metoden som startas när en ny tråd av klassen skapas. Om en tråd körs 
av klassen så väntar Robot först lite för att inloggningsrutan ska komma 
upp. Sedan trycker Robot på Enter-tangenten för att trycka bort en första 
textruta som Net Id visar. Med hjälp av ClipBoard så kan NetIdFiller i 
nästa fönster klistra in lösenordet i en textruta. 

Att använda ClipBoard för att klistra in ett lösenord kan ses som säker-
hetsrisk och även att skriva lösenordet rakt i koden. Detta är något som 
bör ses över vid professionell användning. 

6.3 Länktest 
Ett test för att söka igenom och testa en webbsidas alla länkar togs fram. 
Programmet använder förutom Selenium-paketets jar-filer tre olika 
klasser: Driver, AllLinksTest och Logger. 
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6.3.1 Logger 
Klassen Logger används för att logga felmeddelanden. Om Log-
ger.log(”någontext”) anropas så sparas text, datum och tid till fil. 

6.3.2 AllLinksTest 
AllLinksTest är ett WebDriver-baserat test som har till uppgift att läsa av 
alla länkar på en webbsida och sedan testa om det går att klicka på alla 
länkar.  

AllLinksTest har en test()-metod som kör hela testet. Till att börja begärs 
en List av strängar med alla tillgängliga WebDriver från Driver. Sedan 
börjar testet köras en gång för varje sorts WebDriver. Tidtagning påbör-
jas på varje test och sedan begärs en WebDriver utifrån strängen. Däref-
ter öppnas skatteverket.se. Ett LinkedHashSet skapas och fylls med alla 
href från a-element på sidan. När sedan alla element har lästs in så är det 
dags att testa alla länkarna. Eftersom det är ett funktionellt test måste 
klick genereras och inte bara direkt gå till adressen. Utifrån adresserna 
så söks a-elementet upp för dessa med hjälp av ett CSS-Selector-uttryck. 
Om elementet hittas så klickas det annars kommer ett undantag kastas 
och ett felmeddelande loggas. Till sist skrivs det ut hur lång tiden testet 
tog och vilken WebDriver som kördes. 

6.4 Övervakning och funktionell testning 
Genom att sätta ihop de olika testen som tagits fram kunde en större 
applikation tas fram.  Det resulterade i programmet SSOTest som består 
av fyra klasser och en subklass. SSOTest loggar in på skatteverkets 
hemsida via personbevis. Programmet byter sedan mellan olika e-
tjänster och sparar information om hur det gick i en databas. 

Klassen Driver användes i det här programmet och är oförändrad sedan 
den beskrevs tidigare i rapporten. 

6.4.1 Logger 
Logger (se UML i Figur 3) har också beskrivits tidigare i rapporten men 
har nu utökats. Logger är fortfarande en statisk klass men några nya 
metoder har lagts till. Logger har dessutom fått en inre klass Pa-
geStatisticValue som används för spara data i en databas. 
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Figur 3: Logger och PageStatisticValue 

Metoder 

• log(String) tar en String och loggar den till en separat textfil med 
tid och datum. 

• saveTitle(String) sparar titeln på sidan till en databas. 

• findTitle(String) tittar i databasen för att se om titeln finns tidigare 
i databasen.  

• getTime(long) är en metod för att omvandla en long i ms till Date. 

Den statiska strängen NEWLINE tilldelas vid start aktuellt operativ-
systems tecken för ny rad. 

6.4.2 PageStatisticValue 
När Skatteverkets alla webbtjänster testas om de är online och fungerar 
som det ska så kontrolleras det om de laddas och i så fall ska titeln för 
sidan sparas. Här kommer klassen PageStatisticValue (se UML i Figur 3) 
in. Klassen PageStatisticValue symboliserar ett element i databasen. 
Klassen PageStatisticValue har två variabler, long time och String title. title 



Extern testning av webbtjänster 
Övervakning och funktionell 
testning  

Testapplikationer 
2019-03-28 

 

23 

sparar titeln i databasen och time vid vilken tid som det sparades. 
Databahanteraren som valdes heter MapDB7 och är ett litet program 
som integreras i Java-koden med en jar-fil. Databasen sparas sedan på 
fil. 

PageStatisticValue-klassen har två metoder för att hämta title och time 
men data kan bara sättas vid skapandet av objektet. Klassen Pa-
geStatisticValue omdefinierar också equals och compareTo-metoderna för 
att kunna jämföra objekt i databasen. 

6.4.3 AutoFillEID 
Klassen NetIDFiller från tidigare har utvecklats till AutoFillEID (se UML 
i Figur 4) och använder Java Robot för att logga in. Denna klass fungerar 
på samma sätt som tidigare. Variabeln PASSWORD bestämmer Net Ids 
lösenord. För att det ska fungera så ska en e-legitimation finnas tillgäng-
lig på datorn. DELAY bestämmer hur lång tid i ms som Net Id har på sig 
att starta och byta fönster. 

   

Figur 4: AutoFillEID 

6.4.4 LogonNetId 
LogonNetId (se UML i Figur 5) är klassen som styr allt. Main-metoden 
skapar ett LogonNetId och anropar test(). LogonNetId skapar vid start ett 
WebDriver-objekt genom att anropa Driver-klassen. Kravet är att det är 
en webbläsare som har stöd för Net Id. test()-metoden startar tidtagning 
och anropar nu logon(). logon() startar igång webbläsaren och navigerar 
till skatteverket.se. Sedan klickar logon() på Personbevis och väljer 
därefter att logga in med Telia. Nu startas en ny tråd med AutoFillEID 
som loggar in med Net Id. Sedan återgås det till test(). 

                                                
7 MapDB är en integrerad databas som bygger på JDBM och är öppen källkod under 
Apache License 2.0. http://www.mapdb.org/ Hämtad 2013-06-05 



Extern testning av webbtjänster 
Övervakning och funktionell 
testning  

Testapplikationer 
2019-03-28 

 

24 

  

Figur 5: LogonNetId 

Test anropar nu SSOTest()-metoden. SSOTest() klickar på ”Byt e-tjänst” 
och en lista med alla e-tjänster kommer upp. SSOTest() testar nu alla 
länkar och använder Logger-klassen för att logga felmeddelanden och 
för att kontrollera om något har ändrats sedan tidigare körningar. 

6.4.5 Testkörning 
Alla program kompilerades och kördes direkt med hjälp av Eclipse IDE. 
Testen utfördes på en PC med Windows 8, Net Id av senaste version. En 
snabb internetanslutning krävs. 
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7 Slutsatser 
Målet med rapporten var att hitta bra verktyg som kan användas för att 
enkelt skapa test av webbtjänster. Detta mål har uppfyllts med testpro-
grammen skrivna för WebDriver och flera exempel har skapats för 
detta. 

Sammanfattningsvis så har arbetet tagit en något annorlunda väg än det 
var tänkt från början. Det resulterade i mer funktionell testning än 
övervakning, dels för att funktionell testning är lättare att genomföra 
med mindre resurser och dels för att det inte finns mycket information 
om övervakning utifrån.  

Planen för arbetet var att först göra efterforskning för att hitta fakta om 
området för att sedan gå vidare och börja programmera. Men för att 
faktiskt förstå teorin så krävdes praktik i form av programmering så 
arbetsmetoden blev mer att hitta och testa.  

7.1 Återkoppling mellan mål och resultat 
Syftet med rapporten sammanfattades i tre punkter.  

• Ta reda på hur övervakning av en webbtjänst kan ske utifrån. 

Det finns fler än ett sätt att övervaka webbtjänster utifrån. I den här 
rapporten så fann jag att det går att göra det med testprogramvara som 
kör en viss sekvens med jämna mellanrum. Det resulterade dock inte i 
ett specifikt program som går in och söker av helt automatiskt. Men ett 
testprogram togs fram som kan kontrollera länkar på en sida för att se 
om länkarna ändras eller om en av sidorna som länkas till slutar fungera 
eller byter titel.  

• Testa funktionalitet automatiskt på en webbplats. 

Funktionell testning blev huvudnumret i den här rapporten. Mycket 
fokus lades på WebDriver med slutsatsen att det är ett verktyg för 
framtiden eftersom att det satsas från flera håll på WebDriver. Funkt-
ionell testning med WebDriver är mycket kraftfull eftersom det går att 
styra webbläsaren som en användare skulle ha gjort det. Det finns stöd 
för flera olika språk och det är ett verktyg som rekommenderas. Jämfö-
relsen mellan verktyg visare dock på att det finns andra verktyg som är 
mer anpassade och har flera smidiga funktioner såsom Watir med sitt 
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mer naturliga språk. PhantomJS är också ett väldigt bra verktyg för den 
som redan skriver mycket JavaScript på webbsidor. Som jämförelsen 
beskriver så ska verktyg väljas efter ändamål. 

• Automatisk inloggning med e-legitimation. 

Automatisk inloggning med e-legitimation visade sig svårare än det var 
tänkt från början. Inloggning med BankID gick aldrig att få att fungera. 
Det är förmodligen inte meningen att man ska använda något annat än 
tangentbordet för att skriva in lösenordet och detta gör BankID säkert. 
Med Net Id som är Telias lösning gick det dock att skapa ett program 
som med hjälp av java.awt.Robot kunde styra Net Id-programvaran i 
Windows-miljö. Inloggningen lyckades varje gång utan problem. 

Syfte utgick från frågeställningarna men frågeställningarna är lite mer 
diffusa och målen i syftet är mer specifika om vad ska göras. 

• En undersökning av befintliga verktyg för funktionell testning 
och övervakning av webbtjänster ska genomföras.  

Det finns otaliga verktyg där tillgänglighet och funktion mäts. I rappor-
ten har några verktyg beskrivits och/eller testats. Dessa verktyg kan 
enskilt eller tillsammans övervaka och testa funktionalitet på en webb-
sida.  

• Ta fram vilket som är det bästa sättet att implementera övervak-
ningen för att bl. a mäta funktionsavvikelser i delar av ett system.  

Det går inte med säkerhet säga vad som är det bästa sättet att imple-
mentera någonting men genom att mäta av olika element på en webb-
sida så kan funktionsavvikelser upptäckas. Ett verktyg för detta har 
tagits fram som sparar resultatet av olika mätningar och kontrollerar 
skillnaderna. 

• Beskriva hur automatisk dynamisk övervakning av komplexa 
webbtjänster kan göras. 

Denna punkt passar in på det tredje målet i syftet och då med samma 
resultat. 

• En applikation ska tas fram. 
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En exempelapplikation togs fram och presenterades i den här rapporten 
samt överlämnades till skatteverket. 
 

7.2 Diskussion och problematik 
Webbsidor blir mer och mer komplexa, detta medför svårigheter att 
testa dem på ett säkert sätt. Det finns inga självklara sätt att testa webb-
tjänster på. Det finns ingen definitiv guide, ”såhär gör du”. Utan test-
ning är något som fortfarande är under utveckling och hur mer webben 
utvecklas, ju mer måste också testverktygen utvecklas. Även om det har 
varit önskvärt så finns det inget riktigt bra sätt att automatisera hela 
testprocessen. Någon måste fortfarande skriva testen men med ett bra 
samarbete mellan programmerare och testare så kan det underlättas 
mycket. Genom bra uppmärkning av element i HTML-koden med id 
och en vilja hos programmerarna att inte byta id på dessa så finns det 
möjligheter att bygga automatiska verktyg.  

Som det är nu på Skatteverkets förstasida så ändras den med tiden 
under året, t ex när deklarationen ska lämnas in. Då förstörs testen 
ganska lätt. Det finns även spår av elementen i koden på skatteverkets 
hemsida som inte visas. Detta innebär att det är möjligt att söka fram 
dessa element men inte klicka på dem för de är inte synliga eller saknar 
innehåll.  

BankID var under hela arbetet en källa till problem. Till att börja med så 
visade det sig att inloggningen inte sker på en webbsida och det i sig är 
ett stort problem. Javas Robot-klass klarade inte heller av att skriva till 
BankID-klienten eftersom BankID sannolikt spärrar detta. I nästa skede 
när ett nytt verktyg fanns tillgängligt så fungerade inte längre BankID 
på den enda tillgängliga dator som fanns. Detta innebar att det inte gick 
att genomföra testeten som önskades.  

Användningen av automatiserade test så som beskrivs i den här rappor-
ten skulle kunna missbrukas. Verktygen för funktionell testning skulle 
användas för att överbelasta en webbtjänst och på det sättet stoppa 
tjänsten. Denna problematik har dock med hur webben är utformad 
med fritt tillgängliga tjänster mer än funktionell testning. Automatisk 
inloggning av e-legitimation kan användas för att logga in på en e-tjänst 
utan att användaren behöver slå in sitt lösenord. Detta skulle kunna 
göras på avstånd för att det ska se ut som en speciell användare har 
loggat in från deras dator. Detta kräver dock att lösenordet är känt av 
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den som utför detta samt att det går att installera programvara på 
användarens dator. 

Ett testprogram skrevs för PhantomJS med WebDriver-API som häm-
tade alla länkar på Skatteverkets förstasida för att sedan prova varje 
länk och se om sidan laddades och i så fall skrevs titel ut. PhantomJS är 
huvudlös så det är allt som visas. Så är även HtmlUnit och eftersom de 
båda kan köras med WebDriver så provade jag att ändra WebDriver 
rakt av. Detta gick tyvärr inte. CSS-Selector fungerar olika på PhantomJS 
och HtmlUnit. För att slippa sådana här problem bör element hittas med 
de inbyggda metoderna såsom By.id. Dock räcker det inte alltid till när 
man vill hitta alla a-element och få ut deras href. Det går också att 
specificera vilka funktioner som ett test kräver och på det sättet blockera 
WebDriver-implementationer. 

Vid en dålig anslutning eller överbelastad dator kan flera av testen 
misslyckas pga. av att de väntar på att vissa händelser ska inträffa inom 
en rimlig tid. 

7.3 Etiska aspekter 
Det är inte helt självklart varför testverktyg ska ha en etisk påverkan. 
Men i arbetet framkommer det att det går att logga in med hjälp av test-
applikation, detta innebär att den skulle kunna användas för att göra en 
så kallad bruteforce attack, dvs försöka logga in med olika lösenord tills 
det. DDOS attack är också en möjlighet, dvs att anropa en tjänst gång på 
gång tills den inte längre kan skapa flera anslutningar och på det sättet 
blir onåbar.  

7.4 Framtida arbete 
Genom att skapa flera test och sprida ut de över flera servrar med hjälp 
av Selenium Grid skulle det utan alltför stora investeringar gå att göra 
ett övervakningssystem som hela tiden kontrollerar att webbtjänsterna 
är uppe och fungerar som de ska. 

Resultatet av det här arbetet genererade ett test som kontrollerar ett 
antal tjänster för Skatteverket och sparar undan titel och tid. Några olika 
element borde istället kontrolleras för att säkerställa att webbtjänsten 
fungerar som det är tänkt. Klassen PageStatisticValue måste utökas eller 
så kan en kraftigare SQL-baserad databas användas för detta ändamål. 
Utvecklarna bakom tjänsterna måste bestämma vilka element som 



Extern testning av webbtjänster 
Övervakning och funktionell 
testning  

Slutsatser 
2019-03-28 

 

29 

behöver sökas av eftersom de har störst förståelse för hur webbtjänsten 
fungerar. 

Det som kunde vara intressant att utveckla vidare är att genom samar-
bete med utvecklare se till att alla viktiga element i HTML-koden märks 
upp med id. Det skulle sedan kunna genereras testkod från detta, dvs. 
vilka element som ska undersökas. Det borde gå att göra detta automa-
tiskt vid byggande och kompilering av webbtjänsten.  

Det går att fortsätta fördjupa och bredda sig i det här ämnet och mer 
forskning och utveckling behövs för att testning ska gå framåt.  
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