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Sammanfattning 

I dagens digitaliserade samhälle ställs det stora krav på programvaruutvecklare. Kunder förväntar 

sig korta ledtider och leverans av felfria informationssystem. För att kunna hävda sig på 

marknaden krävs det att kvalitetssäkring är en väl integrerad del av systemutvecklingsprocessen.  

 

Denna rapport behandlar automatisering av gränssnittstester, som under senare år vuxit sig allt 

större inom kvalitetssäkring. Målet med vår utredning är att redovisa vilket testramverk som, i 

relation till fastställda kriterier, bäst lämpar sig för utveckling av automatiserade 

gränssnittstester. Testerna skall vara enkla att underhålla och leda till effektivisering. Vår slutsats 

skall presentera det ramverk som på bästa sätt möter fastställda kriterier. Det skall på ett tydligt 

sätt framgå att ramverket erbjuder implementering av automatiserade gränssnittstester på ett 

effektivt sätt, med gott stöd i form av tydlig dokumentation och framtidssäkert underhåll. 

 

Arbetet med studien delades in i fyra olika faser: Kunskapsfördjupning, urval av ramverk, 

utvärdering av ramverk, samt implementation och driftsättning av tester. De utvärderade 

ramverken har alla sina speciella egenskaper och att utvärdera dem sida vid sida har bidragit till 

att få en djup insikt i vilka egenskaper som är önskvärda inom utveckling av automatiserade 

gränssnittstester. 

 

Genom vårt utredningsarbete och jämförande experiment har vi kommit fram till vilket ramverk 

som bäst lämpar sig för utveckling av automatiserade gränssnittstester. Det utvalda ramverket 

möjliggör utveckling av underhållsbara tester, och via implementation i en skarp 

utvecklingsmiljö kunde vi konstatera att automatisering av gränssnittstester bidrar till en 

effektivisering av det kontinuerliga testarbetet. 

Nyckelord 

Systemutveckling, Informatik, Gränssnitt, Ramverk, Automatisering, Användargränssnitt, 

Driftsättning, Systemtest, Acceptanstest, Implementation  
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Begreppslista 

Användningsfall 

Ett användningsfall beskriver ett scenario eller en rad scenarier om hur en användare interagerar 

med ett system och vilket mål som ska uppfyllas (“Användningsfall,” 2013). 

 

API (Application Programming Interface) 

Ett API är en regeluppsättning av funktionsanrop. När ett program ges tillgång till ett API får det 

möjlighet att anropa de funktioner som är inkapslade bakom API: et (“Application Programming 

Interface,” 2013).  

 

CSS (Cascading Style Sheets) 

CSS är ett språk för att utforma presentationsstilen för webbsidor (“Cascading Style Sheets,” 

2013). 

 

Designmönster 

Ett designmönster är lösningar till problem som är återkommande. Denna lösning beskrivs som 

ett mönster. Designmönster är språkoberoende strategier för att lösa vanliga objektorienterade 

designproblem. (“Designmönster,” 2013) 

 

HTML (Hyper Text Markup Language) 

HTML är ett märkspråk och webbstandard som används för att strukturera webbsidor (“HTML,” 

2013). 

 

Java-applet 

En java-applet är ett program inbäddat i en webbsida (“Applet,” 2013). 

 

JavaScript 

JavaScript är ett dynamiskt skriptspråk som huvudsakligen körs i webbläsare. 

Användningsområdet är främst att sköta användares interaktion med gränssnitt (“JavaScript,” 

2013). 

 



 

 

Skalbar 

Förmåga hos ett system, nätverk, process att hantera en ökad mängd information på ett 

godtagbart sätt, dess förmåga att växa med uppgiften. Högre skalbarhet ger en högre förmåga. 

(“Scalability,” 2013) 

 

Versionshantering 

Versionshantering inom systemutveckling möjliggör parallell utveckling, vilket är användbart 

när flera personer utvecklar samma projekt (“Versionshantering,” 2013). 

 

XML 

Extensible Markup Language, XML, är ett universellt och utbyggbart märkspråk (“XML,” 

2013). 

 

Öppen Källkod (Open source) 

Ett program som ges ut som öppen källkod överlämnar tillgång till källkoden för dess användare. 

Med tillgång tillkällkoden är det möjligt att konfigurera programmet efter egna önskemål. 

Program med öppen källkod tenderar att finnas tillgängliga för fri nedladdning (“Öppen 

källkod,” 2013). 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesområde 

I dagens digitaliserade samhälle ställs det stora krav på programvaruutvecklare. Kunder förväntar 

sig korta ledtider och leverans av felfria informationssystem. För att kunna hävda sig på 

marknaden krävs det att kvalitetssäkring är en väl integrerad del av systemutvecklingsprocessen. 

Kvalitetssäkring består av flera olika aktiviteter där testning för att säkerställa att programvara 

utför det den är designad att utföra, och ingenting annat, utgör den ledande aktiviteten (Reza & 

Lande, 2010). Att kvalitetssäkra med hjälp av tester hjälper utvecklare garantera att programvara 

är konsekvent och förutsägbar - något som användare förväntar sig av en applikation. (Myers, 

Sandler & Badgett, 2011) 

 

Testning inom systemutveckling är en komplex serie av processer som bör pågå kontinuerligt 

under hela utvecklingsprocessen. Ofta kan testprocesser delas in i olika kategorier beroende på 

vilken abstraktionsnivå de utförs på. Indelningen sker generellt i kategorierna: enhetstester, 

integrationstester, systemtester och acceptanstester. 

 

Enhetstester går ut på att man testar de individuella metoder som utgör ett komplett system. Man 

tar inte hänsyn till systemet som en helhet, snarare fokuserar man på att logiken i de små 

byggstenarna är korrekt. Denna typ av testning startar ofta i ett tidigt skede och pågår därefter 

kontinuerligt. För att sedan säkerställa och testa hur alla enheter fungerar tillsammans som en 

helhet tillämpas integrationstester. Dessa två testkategorier samlar de test som utförs på en låg 

abstraktionsnivå. (Myers et al., 2012) 

Systemtester syftar till att testa så att ett komplett system utför de ändamål det är konstruerat för. 

På denna nivå tas ingen hänsyn till kodens struktur och logik. Om systemet tillhandahåller ett 

grafiskt gränssnitt kan man med fördel testa konkreta användningsfall och funktionalitet via 

gränssnittet. 

För att utreda om systemet motsvarar slutkundens förväntningar genomförs acceptanstester där 

kunden är ansvarig att kontrollera om de initiala kraven har uppfyllts. Även fast kunden har ett 

ansvar att godkänna produkten ligger ändå det huvudsakliga ansvaret hos utvecklaren att 
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integrera övriga testprocesser för att på så sätt säkerställa att acceptanstester godkänns. System 

och acceptanstester utförs på en hög abstraktionsnivå. (Myers et al., 2012). 

 

 

 

Figur 1: Illustration som på ett enkelt sätt visar hur slutkundens samt de olika 

systemegenskapernas tester samverkar med varandra (Myers et al., 2012, s. 117). 

Trots att tester är en vital del inom systemutveckling negligeras ofta testprocessen på grund av 

ökade kostnader samt brist på tid och resurser. Studier har visat att så mycket som upp till 50 

procent av den totala utvecklingskostnaden kan relateras till testning (Liebel, Alégroth & Feldt, 

2013). För att effektivisera testprocessen och reducera kostnader strävar man därför efter att 

automatisera så stora delar som möjligt. 

 

Automatiserad testning innebär att man drar nytta av speciellt framtagen mjukvara för 

exekvering och kontrollering av tester. Det är möjligt att implementera automatiserad testning 

genom hela testkedjan, men det förekommer främst på en låg abstraktionsnivå där logik och 

integration testas. Automatisering är speciellt värdefull vid regressionstester, en metod för att 

testa att programvara fungerar som tidigare vid förändringar eller ny funktionalitet, eftersom den 

typen av tester kommer köras frekvent och under hela utvecklingsprocessen (Börjesson, Feldt, 

2012). 

 

Ett tillvägagångssätt av testning som fått allt mer fokus under de senaste åren är gränssnittstester. 

Att mycket fokus flyttats till gränssnittstester beror främst på hur moderna applikationer är 

uppbyggda med grafiska gränssnitt i centrum (Liebel et al., 2013). Gränssnittstester sker på en 

hög abstraktionsnivå och faller under kategorin systemtest, eftersom man testar systemets 

funktionalitet via interaktion med systemets grafiska gränssnitt. Studier visar att manuell testning 
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av gränssnitt existerar i en hög grad hos mjukvaruutvecklare, medan automatiserad testning 

endast sker i liten skala (Liebel et al., 2013). Som tidigare nämnts är testning ofta mycket 

resurskrävande varför automatisering av gränssnittstester kan vara ett verktyg för att minska 

dessa kostnader. Att automatisering av gränssnittstester endast utförs i en liten skala beror 

mycket på begränsningar i designmönster och verktyg kopplat till tekniken, vilket kan resultera i 

komplexa tester som är tidskrävande att underhålla (Liebel et al., 2013). Samtidigt visar 

forskning på hur automatisering av gränssnittstester kan effektivisera testprocessen och åberopar 

utvecklingen av nya robusta testtekniker (Börjesson, Feldt, 2012).     

 

Denna rapport kommer att behandla automatisering av gränssnittstester. Studien utförs i 

samarbete med SiteVision AB - ett svenskt produktföretag inom mjukvarubranschen som 

utvecklar webbpubliceringsplattformen SiteVision. 

1.2 Problemformulering 

SiteVisions webbpubliceringsplattform håller på att omstruktureras. Från att gränssnittet har varit 

byggt med en Java-applet skall det nu baseras helt på HTML, CSS och JavaScript. I samband 

med detta ser företaget en möjlighet till att förbättra sina tester kring gränssnittet. SiteVisions 

gränssnittstester går ut på att testa att sin webbpubliceringsplattform fungerar som det är tänkt. I 

dagsläget sker tester manuellt, men man har en önskan om att förbättra tillvägagångssättet för 

tester. Företagets uppfattning är att gränssnittstester skulle kunna genomföras mycket effektivare 

om man har stöd av ett ramverk som är utformat för automatiska gränssnittstester. 

 

SiteVision vill därför ha hjälp med att identifiera och utvärdera olika ramverk som kan underlätta 

tillvägagångssättet för och genomförandet av automatiska gränssnittstester. Denna 

problematisering är av generell karaktär och skulle kunna appliceras på valfri organisation som 

tillhandahåller ett webbaserat gränssnitt, då SiteVisions nya gränssnitt baseras helt på 

standardiserade webbtekniker. Ingenting är direkt knutet till SiteVisions produkt. 

 

Vår utgångspunkt för denna studie är ett antal kriterier som tagits fram i samarbete med 

SiteVision. De ligger till grund för vidare analys och problematisering kring vår undersökning.  

 

Dessa kriterier är att man med hjälp av ramverket skall kunna: 
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● Skapa scenarier (användningsfall) 

● Skapa scenarier med hjälp av skärminspelning 

● Testa scenarier i flera olika webbläsare 

● Testa i olika upplösningar 

● Enkelt underhålla testerna 

● Automatisera testerna 

● Komma igång någorlunda enkelt 

● Generera rapporter 

 

Att skapa scenarier innebär att ett användningsfall konverteras till ett testscenarie.  

Möjligheten att spela upp scenarier i flera olika webbläsare samt testa i olika upplösningar är 

nödvändigheter eftersom det inte finns någon form av standardläsare eller standardupplösning 

för tänkta slutanvändare. Man vill att testerna ska täcka hela användarbasen, oberoende av 

upplösning och webbläsare. 

Testerna får inte vara tidskrävande och problematiska att underhålla. Exempelvis ska en liten 

ändring i programkoden inte innebära att ett eller flera testscenarier fallerar. 

Vi har redan utrett begreppet automatiserade tester på en generell nivå, men mer konkret är det 

fördelaktigt om automatiserade tester sker fortlöpande under utvecklingsprocessen. 

Ramverken bör erbjuda en utförlig dokumentation som gör det enkelt att komma igång med 

implementationen, det vill säga reducera tidsåtgången för implementation av testkoden. Om 

ramverket inte kan implementeras enkelt riskerar det att motverka sitt självändamål, vilket är att 

vara tidsbesparande. 

Rapporter ska kunna genereras eftersom det är viktigt att man snabbt kan se var och när något 

har gått fel. Lämpligtvis bör rapporter genereras i XML-format eftersom det är universellt och 

utbyggbart. 

Utöver dessa kriterier har även icke-funktionella krav identifierats: 

 

● Möjlighet att exekvera tester lokalt och externt. 

● Aktivt testramverk 

● Generella riktlinjer för att bygga testvänliga gränssnitt 

● Ramverket bör vara plattformsoberoende 
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Tester skall kunna köras externt mot en server innan koden checkas in för versionshantering. 

Detta för att säkerställa att ny programkod fungerar som den är tänkt. Att testramverket är aktivt 

innebär att funktionalitet, support, och dokumentation uppdateras i nya utgåvor. 

  

Målet med vår utredning blir således att utvärdera vilket testramverk som, i relation till 

fastställda kriterier, bäst lämpar sig för implementering av automatiserade gränssnittstester. 

Testerna skall vara enkla att underhålla och leda till effektivisering. 

1.3 Avgränsning 

Vi avgränsar oss till att enbart behandla ramverk med öppen källkod i vår utredning. Detta beror 

på att vi inte har de ekonomiska förutsättningarna för att kunna behandla testramverk som kräver 

licens.  

Vi avgränsar oss även till att enbart utveckla kunskap om automatisering av tester för gränssnitt 

som är utvecklade med standardiserade webbtekniker. Att behandla gränssnitt utanför detta 

område är för oss irrelevant då vi vill fokusera på moderna webbapplikationer. 

För att nå en bred målgrupp och att rapporten ska bli applicerbar för ett brett spektrum avgränsar 

vi även oss till att enbart behandla plattformsoberoende ramverk. 

1.4 Intressenter 

Resultatet av vår studie är generell kunskap av vägledande karaktär inom effektivisering av 

gränssnittstester. Intressenter är de grupper som bedriver systemutvecklingsverksamhet med 

kvalitetssäkring inom sin intressesfär. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att redovisa vilket testramverk som bäst lämpar sig för utveckling av 

automatiserade gränssnittstester. Testerna skall vara enkla att underhålla och leda till 

effektivisering. 

 

Resultatet av vår utredning skall ses som ett förslag till vägledning i den process av att finna, 

jämföra och välja ramverk för gränssnittstest som många systemutvecklingsföretag kan befinna 

sig i. Resultatet skall ses som ett förslag till hur man kan går till väga för att implementera 

robusta tester som är enkla att underhålla. 

 

Målgruppen för rapporten är personer involverade inom systemutveckling i allmänhet och i 

synnerhet de som strävar efter att erhålla kunskap om hur man kan effektivisera 

systemutvecklingsarbetet med hjälp av automatiserade gränssnittstester. 
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3. Perspektiv 

3.1 Kunskapsläge 

Studien har utgått från ett blankt papper utan förutfattade meningar. Detta är viktigt eftersom det 

slutgiltiga resultatet skall präglas av rationalitet och objektivitet. Vårt kollektiva kunskapsläge 

om tester i allmänhet, och automatiserade tester i synnerhet, är inledningsvis begränsat. Dock har 

vår kollektiva kunskap inom systemutveckling gett oss insikt i värdet av att kvalitetssäkra kod 

genom testning. 

 

Strategin för att höja vår kunskapsnivå till en adekvat nivå är att ta del av vetenskapliga artiklar 

som behandlar ämnesområdet genom olika angreppssätt. Det finns i dagsläget en begränsad 

mängd vetenskaplig kunskap som behandlar området automatiserade gränssnittstester. 

Tillgången till vetenskapliga artiklar i klassisk bemärkelse rörande testramverk, samt slutsatser 

om hur man genom olika tillvägagångssätt upprätthåller och underhåller gränssnittstester på ett 

lämpligt sätt, är begränsad. Därför ser vi ett behov av att kritiskt granska och analysera befintlig 

kunskap för att på så sätt möjliggöra nyskapandet av den kunskap som krävs för att vår studie 

skall bedömas som hållbar och vidareförbar. Detta i kombination av regelbunden dialog med 

personer inom verksamhetsområdet samt att utföra komparativa tester av ramverk i praktiken, 

anser vi vara den mest naturliga vägen till att uppnå en högre kunskapsnivå. 

 

En insikt för att tydligare förstå vårt perspektiv på systemutveckling är att vi saknar direkt 

arbetslivserfarenhet från området. Vår samlade kunskap kommer främst ur litteraturstudier och 

olika simulerade arbetsuppgifter från utbildningen. Även om dessa tidigare studieprojekt är 

utformade för efterlikna arbetslivet inser vi att det finns flera brister med dessa som leder till att 

den tillfogade kunskapen inte kan jämställas med arbetslivserfarenhet. Därför är vårt perspektiv 

på ämnet inledningsvis grundat i litteraturstudier. 

3.2 Centrala begrepp 

Centrala begrepp redogör våra definitioner av vanligt förekommande begrepp. 

3.2.1 Ramverk 
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En uppsättning regler, riktlinjer och rekommendationer som utgör det praktiska verktyg som 

organisationer har för att säkerställa att projekt följer förväntade inriktningar. (”IT-ramverk,” 

2013). I vår rapport används benämningen ramverk för en paket med riktlinjer, mjukvara och 

rekommendationer som finns att tillgå för att implementera automatiserade gränssnittstester inom 

systemutveckling. Det skall även vara av typen öppen källkod. 

3.2.2 Automatisering  

Automatisering handlar om att låta en maskin utföra ett av människan tidigare utfört arbete, ofta 

av monoton karaktär (”Automatisering,” 2013). Test av programkod är ett exempel på en sådan 

uppgift. I vår rapport avser vi automatisering som den uppgift ett system utför då exekverbar kod 

körs från början till slut utan mänsklig interaktion. 

3.2.3 Användargränssnitt  

Ett användargränssnitt kan beskrivas som en länk mellan användaren och den hårdvara eller 

programvara som användaren arbetar med. En typ av gränssnitt som blir allt vanligare är 

webbaserade användargränssnitt. Det innebär att användaren kan styra ett system med hjälp av 

sin webbläsare via en webbsida. (”Användargränssnitt,” 2013). I rapporten avser vi att ett 

användargränssnitt är ett webbaserat användargränssnitt. 

3.3 SiteVisions del i studien 

Eftersom vi ville belysa ett relevant och aktuellt ämne valde vi att kontakta ett företag i 

branschen för att på så sätt få ett underlag och resultat som är dagsaktuellt. SiteVision erbjöd ett 

scenario att utgå från. Vi vill poängtera att det material SiteVision bidragit med endast har 

behandlats som ett förslag till vägledning snarare än riktlinjer. Vi kände att det var värdefullt att 

erhålla vägledning från ett etablerat mjukvaruföretag, men vi vill än en gång understryka att 

SiteVisions roll under processen varit passiv utan inverkan på resultatet. 
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4. Metod 

Vår syn på hur en metod utformas handlar om hur problem och syfte skall behandlas. Vi avser att 

göra det i flera faser, där arbetet fördelas naturligt i flera steg som var och en förutsätter de andra. 

Det anser vi även bidra till ökad reliabilitet då en presumtiv läsare får ytterligare insikt i vårt 

tillvägagångsätt. 

Arbetet med studiens fyra olika faser ser ut enligt följande: Kunskapsfördjupning, urval av 

ramverk, utvärdering av ramverk, samt implementation och driftsättning av tester. Varje fas 

resulterade i att ett antal mål uppfylldes som var nödvändiga för att nästa fas kunde inledas. 

 

 

Figur 2: Illustration av metodens fasindelning 

4.1 Fas 1 - Kunskapsfördjupning 

Mål: Problembild samt avgränsning fastställd, kriterier fastställda för urval av ramverk, 

kriterier fastställda för jämförelser av ramverk 

 

Den inledande fasen, kunskapsfördjupning, var särskilt viktig eftersom den skulle komma att ta 

oss ur startgroparna och driva oss till att arbeta mot gemensamt uppsatta mål. Det handlade till 

en början om att identifiera problem - vad vi skulle göra, hur vi skulle göra det, samt vad vi inte 

skulle göra. 

Parallellt med dessa tankegångar handlade dessutom mycket av arbetet i 

kunskapsfördjupningsfasen om att utreda vårt förhållningssätt till kunskapsutveckling samt 

tillvägagångssättet för att utveckla den kunskap av vägledande karaktär vi identifierat som 

primär och således essentiell för vår studie. Vi ville skapa kunskap, och för att kunskapen vi 
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ämnade att skapa skall vara kvalitativ var vi först tvungna att samla in befintlig kunskap av 

relevans för vårt ämnesval, för att sedan förpassa den genom ett filter som präglades av vår 

identifierade problembild samt våra avgränsningar. I och med detta tillvägagångssätt kunde vi 

utvinna det material som har legat till grund för utvecklandet av nyskapande och vägledande 

kunskap som kunde bindas direkt till övriga faser och de arbetssteg som utfördes i var och en av 

dem. 

 

Kunskapsfördjupningsfasen inleddes med ett möte med SiteVision där representanter från 

företaget presenterade sitt önskemål om en utredning av automatiserade testramverk. Riktlinjer 

togs fram gemensamt för vad respektive part förväntade sig av processen. Vi framhöll att vår 

huvudsakliga slutprodukt är en vetenskaplig uppsats enligt riktlinjer från Örebro universitet och 

diskuterade hur dessa kunde möta övriga externa kriterier. Diskussionen resulterade i en 

problembild samt ett antal begrepp att ta hänsyn till inför de kommande litteraturstudierna 

(Bilaga 1). 

 

Litteraturstudierna påbörjades med medvetet breda sökningar efter vetenskapligt granskade 

artiklar relaterade till ämnet automatiserade tester. Vi använde oss initialt av nyckelord såsom 

”Automated GUI Testing” för att söka i Universitetsbibliotekets olika databaser. Vi fann två 

artiklar särskilt intressanta; Transitioning Manual System Test Suites to Automated Testing: An 

Industrial Case Study (Alegroth et al, 2013) samt Automated system testing using visual GUI 

testing tools: A comparative study in industry (Börjesson & Feldt, 2012).  Artiklarna har flera 

gemensamma nämnare, exempelvis att de fokuserar på automatiserade mjukvarutester samt att 

de båda var daterade till 2013, vilket gjorde dem relevanta eftersom automatiserade tester i 

allmänhet och gränsnittstester i synnerhet är ett ämnesområde under ständig utveckling. 

Kunskapen från dessa artiklar gav vägledning och inspiration till hur vi skulle söka ytterligare 

information samt mot vilket typ av resultat det var realistiskt att sträva. 

 

Eftersom studiens ämne och syfte är av snäv ansats, och tillgången till relevant vetenskapligt 

granskad information därmed begränsad, beslöt vi oss för att även ta del av föreläsningsmaterial 

från välkända källor, exempelvis Google Tech, samt artiklar som författats av personer som 

anses vara ledande inom ämnesområdet. Då studien sker i samarbete med företaget SiteVision 
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härstammar delar av vårt material från deras verksamhet och system, vilket ledde till att 

SiteVision blev en del av vårt studieobjekt. 

Vårt kunskapssökande skedde på bred front då vi ansåg det viktigt att ha en god förståelse om 

hela den begreppssfär där gränssnittstester ingår, för att på bästa sätt ha kunna dra relevanta 

slutsatser av våra resultat. I denna utökade sfär ingick även begrepp som rör implementering. 

 

Fasen avslutades med ett uppföljningsmöte med representanter för SiteVision där vi presenterade 

en analys av de kriterier vi erhållit i det inledande mötet baserad på den kunskap vi samlat in och 

vidareutvecklat. Här presenterades och demonstrerades för oss också de scenarier som skulle 

komma att ligga till grund för de testanvändningsfall vi syftat till att utgå från i våra 

ramverkstester (Bilaga 2). 

 

Kriterierna för urval av ramverk fastslogs utifrån det material som SiteVision tillhandahöll samt 

gällande avgränsning.  Resultatet av kunskapsfördjupningsfasen blev således att vi, med hjälp av 

inledande kriterier samt insamlad kunskap från vetenskapliga artiklar och annat material vi 

motiverat som relevant, kunde identifiera vår problembild och göra avgränsningar. Med hjälp av 

dessa faktorer kunde vi med stöd av vår kunskapsutveckling fastställa kriterier för urval av 

ramverk samt kriterier för hur vi skulle jämföra de valda ramverken med hjälp av definierade 

användningsfall som ett gemensamt tillvägagångssätt. Kunskapsfördjupningsfasens uppfyllda 

mål låg till grund för det fortsätta arbetet i nästa fas. 

4.2 Fas 2 - Urval av ramverk 

Mål: Välja ut ramverk för test. 

 

För att säkerställa en kvalitativ utvärdering av ramverk bestämde vi oss för att tillägna en fas för 

att välja ut ramverk för test. Denna fas kan ses som en förstudie där vi kontrollerade huruvida 

potentiella ramverk kunde uppfylla vårt syfte. Att använda sig av denna process var fördelaktig 

då vi tog med oss rationella beslut inför utvärderingsprocessen. 

 

Besluten i denna fas grundades med hänsyn till vår avgränsning och den kunskap vi utvecklat i 

kunskapsfördjupningsfasen. Initialt användes Wikipedias lista av gränssnittstestverktyg som 

utgångspunkt för val av ramverk (Tabell 1). Det bör nämnas att våra litteraturstudier inte 
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avslöjade något ramverk som inte fanns med på Wikipedias lista (Wikipedia 2013). Under 

kunskapsfördjupningsprocessen stötte vi på ett antal potentiella ramverk i vetenskapliga artiklar, 

föreläsningsmaterial från Google Tech och i artiklar från välrenommerade källor. Då vi tillfogat 

oss en stabil kunskapsgrund valde vi ut tre kandiderande ramverk för utvärdering i testfasen. De 

valda ramverken matchar vår avgränsning och de önskvärda egenskaper som vi fastställde i 

kunskapsfördjupningsfasen. 

 

Namn Krav plattform/miljö Krav system som testas 

AutoHotkey Windows Windows 

CubicTest Eclipse Selenium och Watir 

Dogtail Linux Gränssnitt med AT-SPI-stöd 

Jemmy Netbeans, Swing, SWT, 

JavaFX 

Utvecklat i Java 

Linux Desktop Testing 

Project 

Linux Valfri gränssnittsapplikation 

Maveryx Oberoende Utvecklat i Java 

QAliber Windows Webb 

Selenium Oberoende Webb 

Sikuli Oberoende Valfritt gränssnitt 

Robot Framework Oberoende Oberoende 

Watir Webbläsare Webb 

Xnee Unix Windows 

Jenkins-Windows-Testing Windows Windows 

Tabell 1: Ramverk av typen öppen källkod för gränssnittstester (“List of GUI Testing Tools,” 

2013). 
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4.3 Fas 3 - Utvärdering av ramverk 

Mål: Bedöma ramverk utifrån kriterier, fastställa vilket ramverk som lämpar sig bäst för 

implementering 

 

Denna del av metoden är vårt experiment. De utvalda ramverken testades i denna fas mot 

varandra för att avgöra vilket ramverk som är bäst lämpat. Att ha ett experiment som avgörande 

faktor i valet av ramverk ansåg vi vara fördelaktigt då en ren litteraturstudie inte kunnat ge oss 

den praktiska information vi behövt för att ta ett välgrundat beslut. Den kunskap vi utvecklat i 

tidigare faser vägledde vårt arbete med att utforma experimentet och att öka vår förståelse för 

vad som är relevant att fokusera på. Experimentet, där vi i praktiken fick se ramverket i arbete, i 

kombination med inledande litteraturstudie utgjorde en solid kunskapsgrund där teoretisk 

kunskap varvat med praktiska erfarenheter från experimentet låg till grund för ett rationellt 

beslut. 

 

Ramverken utvärderades genom att vi skrev tre separata automatiserade test mot ett existerande 

webbgränssnitt. Det automatiserade testet bestod av ett konkret användningsfall från vår 

specifikation (Bilaga 2). Användningsfallet som användes var “Skapa sida med förvald mall”, ett 

typiskt användningsfall och en vital del av systemets funktionalitet. Användningsfallet innehåller 

interaktioner som är generella för webbgränssnitt. Inget är specifikt för systemet under test. 

Ramverken bedömdes utifrån ett antal kriterier som fastslagits genom kunskapsutveckling i 

tidigare faser. Alla tester i denna fas kördes lokalt på maskinen där testerna utvecklades. Att testa 

olika ramverk och kunna jämföra dem parallellt under hela processen från användningsfall till 

färdigt automatiserat gränssnittstest var nyttigt då det skapades en grundlig helhetsbild av varje 

ramverk. Det blev även mer tydligt vilka fördelar respektive nackdelar som fanns med respektive 

ramverk då vi hela tiden hade möjlighet att jämföra dem sida vid sida. Valet att använda samma 

användningsfall för ramverken under utredning var ett medvetet val, grundat i att ge de så 

snarlika förutsättningar som möjligt och minimera differenser grundade i externa faktorer. 

 

När användningsfallet konverterats till ett automatiserat gränssnittstest i respektive ramverk 

startade beslutsprocessen. Grunden i utvärderingen bestod av de kriterier framtagna i tidigare 

faser. Stort fokus lades även på huruvida testet var enkelt att underhålla. Det utvalda ramverket, 
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som mötte flest kriterier, togs vidare in i nästa fas där implementation och driftsättning stod i 

fokus. 

 

I Bilaga 3 - 5 presenteras testanvändningsfallen utvecklade i respektive ramverk. 

4.4 Fas 4 - Implementation och driftsättning av tester 

Mål: Testerna driftsatta 

 

Denna del av metoden användes för att studera det valda ramverket i praktiken. Att driftsätta det 

i en utvecklingsmiljö var en god chans att se hur det valda ramverket skulle fungera i 

verkligheten. Det finns en mängd faktorer som påverkar hur väl ett ramverk kan implementeras i 

en miljö och vid en enbart teoretisk utredning så riskerar man att inte upptäcka och ta hänsyn till 

detta. Vi som författare till rapporten såg också värdet i att inte nöja sig med enbart en teoretisk 

utredning - vi ville också ta del av den värdefulla erfarenhet som en driftsättning skulle ge. 

Denna fas vävde samman hela vår studie och kan ses som en naturlig avslutning där vi gått från 

informationsinsamling till driftsättning av skarpa automatiserade gränssnittstester. 

 

Det valda ramverket driftsattes med hjälp av tillhörande mjukvara för driftsättning. 

Driftsättningen gick smärtfritt och vi drog nytta av ramverkets inbyggda funktionalitet för att 

sätta upp en testmiljö där den uppsatta miljön distribuerade testfall till olika noder. Varje nod 

konfigurerades med webbläsare och plattform. Detta möjliggjorde testkörning parallellt mot flera 

olika kombinationer av webbläsare och plattform. 

 

Avslutningsvis integrerades testmiljön i en befintlig utvecklingsmiljö. De automatiserade 

gränssnittstesterna som tagits fram blev där en naturlig del av den kontinuerliga 

utvecklingsprocessen och kunde exekveras samt övervakas centralt. 

4.5 Alternativa metoder 

Vi är medvetna om att metoden hade kunnat genomföras med alternativa tillvägagångssätt. En 

alternativ metod är att undersöka hur olika företag i regionen har löst eller ser på problemet och 

utifrån det dra slutsatser kring vilket som är det bästa tillvägagångssättet för uppgiften. Då ämnet 

i sig är relativt nytt tror vi dock inte att kunskapen är tillräckligt utbredd för att kunna hävda en 
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slutsats enbart via kunskapsfördjupning från litteraturstudier och intervjuer. Den kunskap vi 

samlade på oss genom att själva utvärdera ramverk och tillvägagångssätt i en skarp 

utvecklingsmiljö gav oss den trygghet vi behövde för att kunna hävda en slutsats. En renodlad 

teoristudie tror vi inte hade gett oss den praktiska kunskap och insikt vi utvecklat genom vårt 

metodval. 
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5. Resultat 

Här presenteras resultaten från de olika faserna i metodavsnittet.  

 

Första delen av kunskapsfördjupningsfasen resulterade i dessa kriterier för ett första urval av 

ramverk. Kriterierna bygger på studiens avgränsning samt önskvärda egenskaper som grundades 

i diskussioner med företrädare för SiteVision. 

5.1 Kriterier för urval av ramverk 

 

● Ramverket skall lämpa sig för automatisering av tester för gränssnitt 

○ För att utvärderas måste självklart ramverket vara lämpat för gränssnittstester och 

besitta lämpliga egenskaper.  

● Ramverket är av karaktären öppen källkod 

○ I enlighet med vår avgränsning utvärderar vi enbart ramverk med öppen källkod. 

Studien görs utan ekonomiska medel och det är även en fördel att ha möjligheten 

att ändra i källkoden efter önskemål. 

● Ramverket är aktivt 

○ Om ramverket är aktivt pågår nyutveckling och felkorrigeringar. Att 

implementera ett avslutat projekt är inte ett alternativ i en så dynamisk bransch 

som systemutveckling. Det är även fördelaktigt med en aktiv support. 

● Ramverket är oberoende av plattform 

○ För att nå en bred massa är det viktigt att inte avgränsa sig mot en specifik 

plattform. Därför skall enbart plattformsoberoende ramverk ingå i urvalet. 

 

Den andra delen av kunskapsfördjupningsfasen resulterade i att bedömningskriterier för 

utvärdering av ramverk fastslogs. Kriterierna bygger på vår litteraturstudie där befintlig kunskap 

granskades och gav oss en inblick i vilka egenskaper och mönster som är fördelaktiga. De är 

även påverkade av ursprungliga önskemål. Notera att det ursprungliga önskemålet om att skapa 

scenarier med skärminspelning inte tagits med då vår bedömning är att denna metod genererar 

tester som är svåra och komplicerade att underhålla (Khalili, 2013). 
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5.2 Resultat för urval av ramverk 

Med stöd av framtagna kriterier för urval av ramverk valdes tre stycken ramverk ut för 

utvärdering. Samtliga av de utvalda ramverken stämde överens med våra avgränsningar och 

kriterier. 

 

● Robot Framework 

● Selenium 2.0 WebDriver 

● Sikuli 

 

Notera att ramverket Watir, som matchade våra kriterier och avgränsningar, valdes bort eftersom 

vi bedömde det som identiskt med Selenium. Den enda skillnaden är att man i Watir använder 

programmeringsspråket Ruby. 

5.3 Bedömningskriterier för utvärdering av ramverk 

 

1. Möjlighet att skapa användningsfall programmatiskt 

a. Kan man programmatiskt specificera ett användningsfall utan att använda sig av 

en skärminspelare? 

2. Finns det stöd att köra testfallen i olika webbläsare? 

3. Kan testerna utföras oberoende av pixelförflyttning och designförändringar? 

4. Nivå av simplicitet för underhåll av tester 

a. Finns det stöd för objektorientering? 

b. Blir testen läsbara? Kan man som utomstående förstå vad testfallet utför? 

c. Hur skulle ett stort test se ut, kan det brytas ner i återanvändbara moduler? 

5. Ger ramverket stöd för generering av XML-baserade rapporter? 

6. Enkelt att komma igång? 

a. Har ramverket en aktuell och utförlig dokumentation? 
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b. Besitter ramverket i sitt standardutförande den funktionalitet som krävs för att 

realisera användningsfallen? 

5.4 Resultat för utvärdering av ramverk 

Denna matris sammanfattar de olika ramverkens egenskaper. Resultatet behandlas som en 

vägledning för valet av testramverk. Under fas 3-4 framkom även att det fanns mer komplexa 

egenskaper som även måste värderas, såsom nivå av integrering med andra vanliga verktyg och 

komponenter. Även detta spelar in i bedömningen av helhetsbilden för ramverket. 

 

En kombination av önskvärda egenskaper och möjlighet att skapa tester med eleganta och 

underhållsbara designmönster gjorde att Selenium valdes ut som det bäst lämpade ramverket. 

 

I Bilaga 3 - 5 presenteras testanvändningsfallen som realiserats i respektive ramverk. 

 

Ramverk 1 2 3 4 5 6 

Selenium 2.0 

WebDriver 

Ja Ja Ja a: Ja 

b: Ja 

c: Ja 

Nej a: Ja 

b: Ja 

Sikuli Nej Ja Nej a: Ja 

b: Ja 

c: Ja 

Nej a: Ja 

b: Ja 

Robot 

Framework 

 

Ja Ja Ja a: Nej 

b: Ja 

c: Ja 

Ja a: Ja 

b: Nej 

Tabell 2: Resultat för utvärdering av ramverk 

5.5 Resultat implementation och driftsättning  

Selenium implementerades i en skarp utvecklingsmiljö. 

 

Resultatet av implementationen blev att testanvändningsfall kan köras från en utvecklingsmiljö 

mot en hubb som distribuerar test mot ett flertal noder. De olika noderna har unika 
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konfigurationer av operativsystem, webbläsare och versioner, vilket täcker de vanligast 

förekommande kombinationerna som används. Testmiljön skalar väl eftersom testerna kan delas 

upp på ett flertal maskiner och köras parallellt. 

 

Implementationen av vår testmiljö möjliggör tester mot följande kombinationer: 

 

Webbläsare Operativsystem  Webbläsare Operativsystem 

Internet Explorer 8 Windows XP  Firefox Windows 7 

Internet Explorer 8 Windows 7  Firefox Mac OS X 

Internet Explorer 9 Windows 7  Chrome Windows 7 

Internet Explorer 10 Windows 7  Chrome Mac OS X 

Internet Explorer 10 Windows 8  Safari Mac OS X 

Tabell 3: Implementation 

Resultatet innebar effektivisering av testarbetet i stort, då en skalbar automatiserad testmiljö som 

körs parallellt mot olika kombinationer minskar behovet av manuell testning avsevärt. 
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6. Analys 

6.1 Robot Framework 

6.1.1 Beskrivning 

Robot Framework är ett ramverk för utveckling av acceptanstester. Det är ett aktivt projekt med 

öppen källkod. Dokumentationen är omfattande och lättillgänglig via Google Code. (“Robot 

Framework”, 2013) 

Ramverket har en syntax som drar nytta av nyckelordsdriven testning, vilket är en metod som 

innebär att man definierar ett nyckelord för varje funktion man vill testa i ett användningsfall. 

Nyckelordet representerar de kriterier som måste uppfyllas för att funktionen ska exekveras 

korrekt. (“Keyword-driven-testing”, 2013) 

 

Robot Framework är utvecklat i Python, men är plattformsoberoende eftersom det finns 

medföljande standardtestbibliotek till förfogande som möjliggör att det kan användas med 

exempelvis Java eller .NET. Utöver standardtestbiblioteken erbjuder även ramverket ett brett 

utbud av externa testbibliotek varav de flesta har öppen källkod. Ett exempel är 

Selenium2Library, som implementerar Selenium WebDriver vilken lämpar sig för 

webbgränssnittstester. Det finns också möjlighet att implementera egenutvecklade testbibliotek. 

Robot Frameworks syntax kan skrivas direkt i ett textdokument, men man kan med fördel 

använda sig av det medföljande gränssnittet RIDE för att på så sätt få en god överblick av 

testdata, stöd med utformning av syntax, samt struktur i sitt arbete. Det finns även 

tilläggsverktyg som gör att Robot Framework kan användas direkt i exempelvis 

utvecklingsverktyget Ecplise och kodredigeringsverktyget Sublime Text. (“Robot Framework”, 

2013) 

 

Robot Frameworks arkitektur är konstruerad på så sätt att testdatan, som realiseras genom 

ramverkets nyckelordsbestående syntax, kompileras med hjälp av implementerade testbibliotek 

och testverktyg för att på så sätt kunna interagera med det system som är under testning. (“Robot 

Framework,” 2013) 
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Figur 3: Robot Frameworks arkitektur (“Robot Framework,” 2013). 

6.1.2 Utvärdering 

Robot Framework utvärderades på Windows 7 med hjälp av bedömningskriterier för utvärdering 

av ramverk samt definierade användningsfall. Testerna konstruerades i RIDE och exekverades i 

webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox och Internet Explorer - både lokalt och mot en 

extern server. 

Installationsprocessen bedömdes under utvärderingen som omfattande. Utöver installation av 

Python, Robot Framework, samt RIDE krävdes dessutom att flera Python-tillägg installerades för 

att Robot Framework överhuvudtaget skulle fungera på Windows. Dokumentationen för själva 

installationsprocessen var bristfällig så här krävdes erfarenhet av Windows i synnerhet. Dessa 

aspekter ställde sig mot kriteriet att det skall vara enkelt att komma igång. 

Under utvärderingen implementerades det externa testbiblioteket Selenium2Library. För att 

testanvändningsfallen skulle kunna exekveras utan att fallera krävdes också viss modifikation i 

testbibliotekets källkod vilket krävde viss systemutvecklingsvana. Detta är ett bevis på att 

ramverket inte besitter tillräcklig funktionalitet i sitt standardutförande. 

 

Det är fullt möjligt att skapa testanvändningsfall programmatiskt, även om det sker på ett 

förenklat sätt i och med ramverkets beteendedrivna nyckelordssyntax. Det nyckelord som anges 

motsvarar en funktion, som exekveras med hjälp av variabler som definieras beroende på vad 



 

23 

nyckelordet kräver. Bildexemplet nedan visar att nyckelordet “Input text” kräver två variabler - 

en för det element i vilket texten skall skrivas, samt en för vad som skall skrivas. Elementet 

identifieras i det här fallet med hjälp av dess unika identifierare. 

 

 

Figur 4: Ett nyckelord med tillhörande variabler. 

Att identifiera element är av högsta nödvändighet vid tester som innebär att interaktion med ett 

gränssnitt sker. De länkar, textinmatningsfält, listor, etc. som kräver interaktion kan identifieras 

på olika sätt. Robot Framework erbjuder ett antal olika tillvägagångssätt för att identifiera 

element. Det lämpligaste sättet är att nyttja elementets unika identifierare, eftersom det alltid kan 

kopplas direkt till elementet i fråga. Det finns andra tillvägagångssätt för att identifiera element, 

exempelvis genom en CSS-selektor, ett Xpath-uttryck, eller genom att söka efter ett specifikt 

innehåll i ett element. Dessa tillvägagångssätt kan dock vara känsliga för förändringar i 

gränssnittsstrukturen och således resultera i att testet blir skört. En testdesign som resulterar i 

sköra test är något man vill undvika (Carino et al,. 2012). Att man under konstruktionsfasen av 

ett gränssnitt därför namnsätter varje element med en unik identifierare lönar sig sedan i testerna, 

eftersom det ger ett stabilare test och gör det enklare att underhålla. 

 

Robot Framework erbjuder även möjligheten att skapa egna nyckelord. Detta kan exempelvis 

vara lämpligt när man vill uppnå extra tydlighet och noggrannhet i testanvändningsfallen. Ett 

exempel skulle kunna vara att man avslutar varje användningsfall med att man genom ett 

egendefinierat nyckelord kontrollerar att ett villkor uppfyllts. Bildexemplet nedan visar hur ett 

användningsfall avslutas med ett eget nyckelord som kontrollerar att förstasidan visas. Det 

egenskapade nyckelordets funktionalitet definierar man i användningsfallens tillhörande 

resursfil, och det kan i sin tur innehålla ett valfritt antal nyckelord, vilket gör att det fungerar som 

en instans med ett användningsfall i det ursprungliga användningsfallet. 

 

 

Figur 5: Ett testanvändningsfall som avslutas med ett eget nyckelord. 
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I resursfilen deklareras, förutom de egna nyckelorden, även de variabler som behövs för att 

nyckelorden ska exekveras korrekt, samt de externa testbibliotek som skall användas. Att samla 

samtliga variabler i en resursfil är inget krav - men fördelaktigt. Detta eftersom det gör att 

testanvändningsfallen blir lättöverskådliga och enklare att underhålla, samt uppmuntrar till 

återanvändning jämfört med om man skulle skriva varje enskild variabel direkt i de olika 

testanvändningsfallen. Bildexemplet nedan visar ett utdrag ur en resursfil med ett fåtal 

deklarerade variabler, samt funktionaliteten i ett eget nyckelord. I Bilaga 3 presenteras ett 

exempel på en resursfil i sin helhet. 

 

 

Figur 6: En resursfil som innehåller variabler samt funktionaliteten i ett eget nyckelord. 

 

Robot Frameworks uppmuntrar till att upprätthålla och 

bibehålla en god struktur i sitt arbete. Varje 

testanvändningsfall skrivs i ett separat textdokument som var 

och ett kopplas mot resursfilen. I gränssnittet RIDE erhåller 

man en god överblick och möjlighet ges till att strukturera och 

bryta ner testanvändningsfall i mindre delar så att de kan 

återanvändas för att undvika redundans. 

Ramverket möjliggör dessutom en god dokumentation av sitt 

arbete. Såväl varje enskilt testanvändningsfall som resursfiler 

samt egna nyckelord kan 

dokumenteras för att på så 

sätt uppnå största möjliga tydlighet. 

Gränssnittet RIDE tillhandahåller ett par olika 

redigeringslägen. I textredigeringsläget ges möjligheten att på fri hand utforma 

testanvändningsfallen efter ramverkets syntax. Det finns också möjlighet att arbeta i ett 

standardläge där man tydligt kan konstruera testanvändningsfallen med hjälp av tabeller, samt 

Figur 7: Överblick av 

testanvändningsfall i RIDE. Visar 

exempel på god struktur och 

nedbrytbarhet. 
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erhålla syntaxhjälp och andra verktyg som underlättar arbetet. I Bilaga 3 presenteras samtliga 

testanvändningsfall där de visas i textredigeringsläget. Bilden nedan visar hur ett 

testanvändningsfall utformas i standardläget. 

 

 

Figur 8: Testanvändningsfallet Logga in visar här hur man enkelt ser i vilken turordning varje 

nyckelord med tillhörande variabler kommer att exekveras. 

Ramverket ger stöd för generering av XML-rapporter. En sådan skapas per automatik efter varje 

avslutad körning, tillsammans med en rapportfil samt en loggfil i HTML-format (Bilaga 3). 

6.2 Selenium 2.0 WebDriver 

6.2.1 Beskrivning 

Selenium är ett ramverk för webbläsarautomatisering och används främst för systemtester via 

webbgränssnitt. Ramverket är aktivt och i dess utvecklargrupp finns personer från stora 

organisationer som Google och Mozilla (“Selenium Contributors”, 2013). Dokumentationen 

kring ramverket är väl utformad och olika exempel finns att tillgå via Seleniums hemsida.  

 

Selenium implementerar WebDriver, ett objektorienterat API för att skapa programmatiska 

tester. WebDriver använder sig av direkta anrop till webbläsaren och kör den via webbläsarens 

egna metoder, något som är kraftfullt jämfört mot tidigare versioner då man injicerade JavaScript 

som styrde webbläsaren (“Selenium WebDriver”, 2013). 

Ramverket har stort stöd för olika webbläsare och operativsystem. Möjligheter finns även att 

implementera tester i olika programmeringsspråk, bland annat har Selenium fullt stöd i Java och 

C#. 
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Figur 9: Illustrationen visar hur flödet ser ut när ett testskript körs mot ett system (“Selenium 

WebDriver”, 2013). 

Ramverket tillhandahåller även god funktionalitet för att sätta upp en miljö som kan ansvara för 

att köra tester. Med en dedikerad testmiljö slipper testare köra tester lokalt och kan även dra 

nytta av tester som körs parallellt mot olika webbläsare och plattformar. 

6.2.2 Utvärdering 

Selenium testades på Mac OS X med hjälp av uppsatta bedömningskriterier och användningsfall. 

Som programmeringsspråk valdes Java och testerna byggdes i utvecklingsmiljön IntelliJ IDEA. 

Valet föll på Java på grund av dess plattformsoberoende karaktär och stöd för objektorientering, 

vilket är värdefullt för att skapa hållbara tester. Stort fokus lades på att utveckla ett hållbart 

designmönster. Här hämtade vi inspiration från Seleniums Page Object-mönster (“Test design 

considerations”, 2013). Testerna kördes initialt lokalt mot Chrome och Firefox. När vi sedan fått 

upp en dedikerad testmiljö kördes även testen mot Internet Explorer. 

 

Seleniums föregångare tillhandahåller en skärminspelare för att generera testskript. 

Vi valde medvetet bort att testa denna variant då våra litteraturstudier försett oss med kunskap 

om att denna metod skapar sköra tester som är komplicerade att underhålla (Khalili, 2013). 

 

Testfallen i Selenium skapas i något av de programmeringsspråk som ramverket stödjer. Det 

Page Object-baserade designmönstret som utvecklades i experimentet innehåller flera 

objektorienterade egenskaper för att minska redundans och förenkla underhåll. Varje sida på 

systemet under test objektifieras till en klass med egenskaper och metoder. Egenskaper blir de 

element på webbsidan man vill kommunicera med. Detta leder till god abstraktion då man endast 

plockar ut de delar av varje sida man verkligen behöver. Metoder blir de handlingar en 

användare kan tänkas utföra på en specifik sida. Exempelvis är en inloggning, eller ett 
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knapptryck användarscenarion som konverteras till metoder på sidobjekten. Denna metodik 

uppmuntrar till modularisering där varje sida ansvarar för sina egna metoder. De kan även med 

fördel kombineras och återanvändas för att skapa hållbara tester. 

 

Sidobjekten innehåller ingen testlogik, till detta används en testklass. Att ha testlogik och 

sidobjekt separerade underlättar även underhåll då förändringar i gränssnitt enbart behöver 

återspeglas på sidobjekten, testerna förblir intakta (Takala, Katara & Harty, 2011).     

 

 

Figur 10: Exempelbild från 

utvecklingsmiljö 

Trädstrukturen visar hur sidor, eller delar av sidor, 

objektifieras till klasser. I Tests-klassen finns testerna 

definierade. Denna klass sköter även initiering och 

exekvering.  

En viktig del i designmönstret som utvecklades är att varje metod returnerar ett sidobjekt. Detta 

möjliggör att testdelarna kan kedjas - något som resulterar att själva testerna blir tydliga och lätta 

att läsa. Modulariseringstänket blir extra tydligt med denna teknik då man ser hur små moduler 

samarbetar för att uppnå testfallen. Vi använde oss av ett beteendedrivet perspektiv när vi 

namnsatte testfallen och metoderna, allt för att kunna vara tydliga och kommunicera vad 

testfallen ska uppnå och vad varje metod är ansvarig för. Målet var att en utomstående person 

skulle kunna förstå testfallets syfte och tillvägagångssätt utan att ha djupgående kunskaper inom 

programmering. 
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Figur 11: Exempelbild på ett testfall som kontrollerar 

användningsfallet: “Navigera i redigeringsläget”. 

Läsbarheten är god då metoder kedjats 

och man sekventiellt följer vilka 

metoder som uppnår testfallet.  

Testet försäkrar att man hamnar på den 

sidan man sökt efter. 

Tester som skapades i experimentet är stabila och är inte knutna till pixelpunkter. De kan köras 

oberoende av upplösning och designförändring, tack vare att element med fördel specificeras via 

CSS-selektorer. Selenium tillhandahåller inte något stöd för att generera rapporter. Det ska dock 

nämnas att moderna utvecklingsmiljöer ofta tillhandahåller funktionalitet för att skapa rapporter 

via inbyggd testfunktionalitet. 

 

I Bilaga 4 presenteras de testanvändningsfall som utvecklades i Selenium.   

6.3 Sikuli 

6.3.1 Beskrivning 

Sikuli ger användare möjlighet att automatisera gränssnittsinteraktioner med hjälp av 

bildigenkänning för att identifiera och kontrollera element i ett gränssnitt. Det kan i andra termer 

beskrivas som en mer avancerad grafisk inspelare. Sikuli har två essentiella funktioner - ett 

förenklat programmeringsspråk som är lätt att förstå, samt en funktion för bildigenkänning. 

Denna lösning är särskilt användbar om man inte har direkt åtkomst till gränssnittets källkod 

eller saknar programmeringskunskaper.  

Sikuli utvecklades till en början av User Interface Design Group på Massachusetts Institute of 

Technology men är idag öppen källkod och underhålls av dess sociala nätverk. Detta medför 

nackdelar eftersom det inte finns någon officiell support eller garanti men samtidigt är det 

kostnadsfritt och support från ramverkets användare är utbrett. 
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När man installerar Sikuli så kan man välja mellan två olika versioner. SikuliX-IDE eller 

SikuliX-API. SikuliX-IDE riktar sig till användare som vill utveckla och köra skript med hjälp 

av Sikulis funktioner i en enkel utvecklingsmiljö med stöd för visuell bildigenkänning. SikuliX-

IDE har för närvarande enbart stöd för Python, men stöd för fler språk är under utveckling. De 

nedladdningsbara paketet innehåller allt som behövs för att komma igång med automatiserade 

gränssnittsinteraktioner. 

 

För att använda Sikulis funktioner i Java-program eller med andra Java-baserade språk som inte 

stöds för närvarande av SikuliX-IDE bör man använda SikuliX-API. API-paketet innehåller allt 

som behövs för att utveckla, testa och köra Sikuli i valfri utvecklingsmiljö, exempelvis Eclipse, 

NetBeans eller IntelliJ IDEA. 

 

● SikuliX-IDE (för enkel peka/klicka-användning och mer avancerade skript med Python) 

● SikuliX-API (för Java-programmering och användning med andra utvecklingsmiljöer) 

 

Då vi under vårt arbete har fått en djupare insikt i utbudet av ramverk valde vi medvetet att 

fokusera på ett angreppssätt som skiljer sig mot de övriga två alternativen. Detta för att få en 

bredare förståelse. Vi valde därför att fokusera vår utvärdering på SikuliX-IDE. 

6.3.2 Utvärdering 

Det medföljande gränssnittet erbjuder en grundläggande uppsättning verktyg, som man med 

enkla medel kan komma igång och skapa användningsfall. Sikulis syntax är en kombination av 

enkla kommandon, exempelvis musklick, tangentbordsinmatning och att infoga skärmklipp. 

Tillvägagångsättet är att man väljer ett kommando från menyn, tar ett skärmklipp med 

skärmklippsverktyget och sedan kopplar kommandot till bilden. Denna process upprepas sedan 

till dess att man har gått genom samtliga steg i användningsfallet. När koden körs så exekveras 

raderna sekventiellt. 
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Figur 12: Muskommandon 

Muskommandon (metoder) väljs från en meny. 

 

Figur 13: Google Chrome-

ikon 

Efter att ett kommando infogats öppnas skärmklippsverktyget 

automatiskt och valfri yta på bildskärmen markeras. Centrum 

på bilden markeras med ett kryss, där muspekaren kommer att 

klicka. Då musknappen släpps infogas bilden automatiskt där 

markören är placerad. 

 

Figur 14: Kommandon 

Sista steget är att koppla kommandot till skärmklippet, med 

eventuell extra argument. De flesta tangentbordsinmatningar 

kan även simuleras. Denna process upprepas sedan till dess att 

man har gått genom samtliga steg i användningsfallet.  

Därefter kan sekvensen köras och musen kommer att förflyttas över skärmen och utföra en serie 

av kommandon. Det finns även möjlighet att exportera koden till en körbar fil som sedan kan 

distribueras för exempelvis undervisningssyfte.  

 

Som tidigare nämnt erbjuder även Sikuli en API för att importera Sikulis funktionalitet till valfri 

utvecklingsmiljö för Java. Tester kan sedan skrivas i Java-kod och nyttja fördelarna som det 

medför, exempelvis objektorientering. Figur 15 visar ett Sikuliprojekt från utvecklingsmiljön 

IntelliJ IDEA. 
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Figur 15: Exempel från utvecklingsmiljö 

Ett objekt instansieras som håller information 

om vad som visas på skärmen. Metoder, i form 

av interaktioner, körs sedan på skärmklipp från 

gränssnittet. 

 

Figur 16: Exempel på skärmklippsfiler 

. 

Den främsta fördelen med Sikuli är att det är lätt att komma igång. Själva gränssnittet är enkelt 

att navigera i. Det krävs heller ingen större kunskap inom något programmeringsspråk, även om 

det underlättar för att man ska kunna utnyttja Sikulis fulla potential. Att söka element via 

skärmklipp är lätt att lära sig samt går fortare än exempelvis nyckelord (Yeh, Tsung-Hsiang, 

Miller, 2009). Sikuli fungerar med alla visuella gränssnitt på Windows, Mac och Linux. Det 

innefattar även fjärrsessioner, virtuella maskiner, simulatorer och webbgrafik i form av HTML, 

Flash eller Java. Allt som visas på bildskärmen går att automatisera. Bildigenkänningen fungerar 

oberoende av koordinater. Om ett element visas på skärmen så som det ser ut på skärmklippet 

kommer Sikuli att hitta det. 

 

Sikuli är ett pågående projekt, det är långt ifrån en färdig produkt. Själva installationen av Sikuli 

kräver en relativt hög nivå av IT-kunskap då dokumentationen är något bristfällig. Ramverket 

bygger på bildigenkänning, vilket har flera nackdelar. Den största begränsningen är att Sikuli 

bara kan verka på den synliga ytan av bildskärmen, och kan därför inte identifiera dolda element 

(Yeh et al., 2009). Ett annat problem är att olika plattformar har olika teman och därav olika 

utseende på element, vilket gör att det kan krävas att olika test konstrueras för olika plattformar. 

Om en skärmklippsbild i koden inte överensstämmer med hur ett element ser ut så kommer 
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Sikuli inte att hitta elementet i gränssnittet vilket gör att testet fallerar. Sikuli lämpar sig därför 

inte att användas i en miljö där det grafiska gränssnittet förändras ofta, testerna blir sköra och 

kräver mycket underhåll, vilket är något man vill undvika (Carino et al., 2012). 

 

I Bilaga 5 presenteras det testanvändningsfall som utvecklades i Sikuli.   

6.4 Implementation 

Den utvecklade testmiljön som driftsattes inkluderade följande: 

 

● En klient med koden för gränssnittstest framtagen enligt användningsfall. Klienten är 

plattformsoberoende. 

● En dedikerad server med mjukvara för Selenium Server konfigurerad som hubb. 

● Ett antal virtuella maskiner med mjukvara för Selenium Server konfigurerade för att 

agera noder. Varje nod är uppkopplad mot hubben. 

 

Samtliga filer som behövs för implementationen av Selenium Server finns fritt att tillgå via 

Seleniumprojektet på Google Project Hosting. 

6.4.1 Klient 

Klienten som valdes för driftsättning hade som enda krav att den skulle ha stöd för att köra Java-

kod. I vårt test valdes en bärbar Apple Macbook Pro med Mac OS X som operativsystem. Som 

utvecklingsmiljö valdes Intellij IDEA. Denna konfiguration är tänkt att representera en typisk 

arbetsstation. Tanken är att varje utvecklare skall kunna köra test mot hubben oberoende av 

operativsystem. 

 

Seleniums servermjukvara består av en Java-fil samt kompletterande drivrutiner för webbläsarna 

Internet Explorer och Google Chrome. Mozilla Firefox och Safari har inbyggt stöd i Selenium. 

Samma filer används för både hubb och nod, åtskillnad görs genom vilka startparametrar som 

körs på filen när den startas. Det är även önskvärt att minimera antalet parametrar i skriptet för 

att göra det mer överskådligt, istället läggs parametrar i en tillhörande konfigurationsfil (Bilaga 

6). 
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6.4.2 Hubb 

Maskinen där hubben installerades är en dedikerad server som hanterar tester. Operativsystemet 

på servern är en typ av Linuxdistrubition. Vi laddade upp Selenium Server-filerna och skapade 

ett skript för att få Selenium Server att köras vid uppstart. En mer detaljerad beskrivning finns att 

tillgå i Bilaga 6. Denna del av installationen fortlöpte utan större komplikationer tack vare bra 

dokumentation från Selenium och support från SiteVision. 

De virtuella maskinerna konfigurerades enligt initiala krav rörande plattform och webbläsare. 

Resultatet blev således ett flertal olika kombinationer som är tänkta att täcka den stora 

majoriteten av slutanvändare (Tabell 3). 

6.4.3 Nod 

På varje virtuell maskin installerades mjukvaran för Selenium Server med startparametrar för att 

agera nod. Dessa sparades i en körbar fil. Övriga konfigurationsparametrar definierades i en 

separat konfigurationsfil. I konfigurationsfilen definierades detaljer såsom webbläsare, 

operativsystem och IP-adresser - allt för att göra den körbara filen mer överskådlig och lättskött. 

Fler detaljer kring den körbara filen och konfigurationsfilens parametrar finns att tillgå under 

Bilaga 6. Efter att den första noden hade konfigurerats och vi verifierat dess funktionalitet så 

paketerade vi installationsmappen och distribuerade paketet till resterande klienter, på så vis 

behövde vi endast redigera konfigurationsfilens unika parametrar och exekvera den körbara filen 

för varje unik maskin. Detta försäkrade oss om att vi hade samma mjukvaruversioner på samtliga 

noder. 
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Figur 17: Resultatet av implementation (“Selenium Grid,” 2013) 

Från klienten kördes sedan gränssnittstesterna mot hubben som distribuerade tester mot 

respektive nod. På så vis kan alla framtagna scenarier testas simultant. Efterhand då noderna 

returnerar resultatet mot hubben sammanställs resultatet i en tydlig testrapport (Figur 18). 

 

 

Figur 18: Testrapport 
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7. Diskussion 

Ramverken som granskats i rapporten har alla som mål att förenkla tester av webbgränssnitt. 

Intressant nog har de testade ramverken också olika angreppssätt på hur testning bör gå till väga. 

Robot Framework bygger på nyckelordsdriven testning där programmering separeras från 

designen av testen. Selenium med sin implementation av WebDriver satsar på att tillhandahålla 

ett rikt API med stöd av flera programmeringsspråk, där användaren i utbyte mot 

programmeringsfärdigheter får stor kontroll över testmöjligheter. Sikuli bygger på 

bildigenkänning och levereras med en simpel utvecklingsmiljö där man snabbt kan komma igång 

och skriva tester. Ramverken har alla sina speciella egenskaper och att utvärdera dem sida vid 

sida har bidragit till att få en djup insikt i vilka egenskaper som är önskvärda inom utveckling av 

automatiserade gränssnittstester. 

 

Olika egenskaper och angreppssätt betyder i studiens fall även olika fördelar och nackdelar. Då 

ramverken under test har distinkta egenskaper har experimentet möjliggjort att vi tydligt kunnat 

identifiera fördelar och nackdelar i relation till studiens kriterier. Dessa återfinns redovisade i 

Tabell 2. 

7.1 Robot Framework 

Robot Frameworks styrkor hittas i dess kraftfulla nyckelordsdrivna syntax. Testfallen blir 

lättlästa då programmering separeras helt från skapandet och underhållet av tester. Separationen 

förenklar underhåll, något som är fördelaktigt vid utveckling av tester (Takala et al., 2011). Den 

medföljande utvecklingsmiljön RIDE förenklar processen att skapa och underhålla test genom 

goda strukteringsmöjligheter där användaren med lätthet kan överblicka delarna av ett testfall. 

Robot Framework integreras lämpligtvis med externa testbibliotek för att uppnå god 

kompatibilitet. Att vara beroende av externa testbibliotek ser vi som både en fördel och nackdel. 

Det är fördelaktigt då användaren kan forma ramverket efter önskemål och integrera de 

testbibliotek som behövs. Utbudet av externa testbibliotek är stort och täcker ett brett spektrum 

av testmöjligheter. Nackdelen med att förlita sig på externa testbibliotek är att ramverket kan ses 

som begränsat i sitt standardutförande. Känslan var att man anpassade testet utifrån ramverkets 

kapabilitet och att man var bunden till de fördefinierade nyckelorden. Under experimentets gång 

upptäcktes det även att installationsprocessen på en Windows-plattform var omfattande, vilket är 
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en nackdel då vi lagt vikt på att ramverken bör vara plattformsoberoende samt att det skall vara 

enkelt att komma igång. 

7.2 Sikuli 

Sikulis främsta fördel är enkelheten att komma igång och skapa tester. Inga större 

programmeringskunskaper är nödvändiga då man med hjälp av den medföljande 

utvecklingsmiljön kan skapa tester med några få knapptryck. Man är dock inte helt begränsad till 

de fördefinierade metoderna som erbjuds, med en lite djupare kunskap inom Python/Java-

programmering kan kraftfullare tester skapas. Eftersom Sikuli bygger på bildigenkänning kan 

man testa allt som är synligt på en skärm. Det spelar ingen roll vad för typ av gränssnitt man 

testar, så länge det är synligt är det möjligt att skapa tester med Sikuli. Detta är självklart en stor 

fördel då det bidrar till en stor flexibilitet.  

Att vara beroende av bildigenkänning är dock inte enbart positivt. En mindre förändring i 

designen där t.ex. en ikon byter färg eller är dolt leder till att testet fallerar Ett test som är 

känsligt mot förändringar är således ett skört test och sköra test är något man vill undvika inom 

utvecklingen av automatiserade gränssnittstest (Carino et al,. 2012). Nackdelarna med 

bildigenkänning är påtagliga och om man avser att bygga en stabil testbas så bör Sikuli användas 

med försiktighet.  

Det finns potentiellt intressanta hybridlösningar där man kombinerar Sikulis bildigenkänning 

med Selenium för att nyttja det bästa ur respektive ramverk, denna lösning är dock allt för 

odokumenterad för att finnas med i vår utredning. Dokumentationen kring Sikuli är generellt 

bristfällig och i jämförelse med Selenium är intressegruppen runt projektet mindre, vilket leder 

till att det är svårare att hitta information och vägledning. 

7.3 Selenium 

Största fördelen med Selenium hämtas från dess implementation av WebDriver som bidrar till ett 

kraftfullt och rikt API att arbeta med. Att kunna välja mellan flertalet olika programmeringsspråk 

är också värdefullt då testutvecklingen kan anpassas beroende på situation och utvecklingsmiljö. 

Seleniums plattformsoberoende karaktär och breda stöd för direkt kommunikation med olika 

webbläsare bidrar till ett kraftfullt ramverk med stora möjligheter. Selenium är väl dokumenterat 

och det finns flera tydliga exempel att tillgå från dess dokumentation. En tydlig fördel är att man 

kan läsa om flera olika designmönster, något som visade sig vara mycket användbart i 
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utvecklingen av hållbara tester. En nackdel med ramverket är att webbläsardrivrutiner beter sig 

olika. Exempelvis kan testkod behöva anpassas för att tillgodogöra tillkortakommanden i vissa 

webbläsardrivrutiner, något som inte är optimalt under utveckling. För att nyttja Seleniums kraft 

fullt ut bör även gränssnittet under test vara väl namngivet med tydliga identifierare. Finns inga 

unika identifierare måste andra selektorer användas som kan vara känsliga för förändringar i 

gränssnittsstrukturen, vilket kan resultera i sköra test. Har man kontroll över källkoden är dock 

detta inget problem. Erfarenhet av programmering med ett serversidespråk är ett måste för att 

lyckas väl med testutveckling i Selenium, något som kan vara ett hinder för potentiella 

användare. 

 

Inga av Seleniums nackdelar väger dock över de fördelar som presenterats i rapporten. 

Rapportens initiala informationsinsamlingsfas tillsammans med experimentet där ramverken 

jämfördes sida vid sida bidrog till ett välgrundat beslut där Selenium valdes ut som det ramverk 

som är bäst lämpat. Vi anser att Selenium möter studiens kriterier på ett tillfredsställande sätt.  

 

Den kunskap som utvecklats rörande automatisering av gränssnittstester är vägledande och 

nyskapande. Föråldrade tekniker som skärminspelning har förbisetts och istället har fokus lagts 

på utvecklingen av underhållsbara tester. Det Page Object-inspirerande designmönstret som 

utvecklades i Selenium förenklar underhåll och erbjuder flexibilitet via objektorientering. 

Designmönstret möjliggör även upprätthållande av en tydlig struktur inom testerna, där testlogik 

och sidobjekt är separerade. Att metoder inom testfallen döpts med en beteendedriven 

namnsättning i kombinationen med att metoderna kan kedjas, bidrar till en god läsbarhet där 

utomstående kan förstå hur testfall uppnår sitt syfte. 
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8. Slutsats 

Syftet med rapporten var att utreda vilket ramverk som i relation till fastställda kriterier, bäst 

lämpar sig för utveckling av automatiserade gränssnittstester. Stort fokus låg på att utveckla 

underhållsbara tester som skulle leda till effektivisering. 

  

Genom vårt utredningsarbete och jämförande experiment kan vi dra slutsatsen att Selenium är 

det ramverk som bäst lämpar sig för utveckling av automatiserade gränssnittstester. Selenium 

möjliggör utveckling av underhållsbara tester och via implementation i en skarp utvecklingsmiljö 

kunde vi konstatera att automatisering av gränssnittstester via Selenium bidrar till en 

effektivisering av det kontinuerliga testarbetet. 
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Bilaga 1: Inledande möte 
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Bilaga 2: Användningsfall 
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Bilaga 3: Realisering av testanvändningsfall i Robot Framework 

 

Robot Frameworks medföljande gränssnitt, RIDE 

 

 

Resursfil med importerade testbibliotek samt variabler 
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Användningsfallet “Skapa sida med förvald mall” 
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Rapportfil samt loggfil i HTML-format  
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Bilaga 4: Realisering av testanvändningsfall i Selenium  

 

Klass som sköter testfall och initiering. Notera hur testmetoderna kedjas för ökad läsbarhet. 
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Sidobjekt 
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XML-fil med inställningar för parallell testkörning mot olika webbläsare och plattformar 
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Bilaga 5: Realisering av testanvändningsfall i Sikuli 

 

Sikulis utvecklingsmiljö 
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Testanvändningsfall 
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Bilaga 6: Implementation 

Sammanfattning av implementation: 

 

1. Skriv test på arbetsstationen (client) 

2. Installera Selenium Server på en dedikerad server 

3. Installera ett antal virtuella maskiner med olika kombination av webbläsare enligt 

framtagna scenarier 

4. Installera nödvändiga filer på virtuella maskiner samt en körbar fil som ansluter mot 

Selenium Server hubben 

5. Kör test från arbetsstationen (client) mot Selenium Server hubben som distribuerar 

testkod mot noderna 

6. Verifiera resultat i form av XML-rapport 

 

Hubb 

Vi laddade upp filen selenium-server-standalone-2.37.0.jar på servern, tilldelade den korrekta 

rättigheter i filsystemet och skapade sedan ett startskript (bashscript) som kör filen med 

parametern -role hub vilket startar Selenium 2 Grid som hubb. 

 

Nod 

Vi avsåg från början att lägga alla övriga parametrar i en extern konfigurationsfil men vissa 

parametrar fann vi inget fungerande json-format på utan tvingades lägga dessa som 

startparametrar på javafilen. 

 

 

Bilden nedan visar en fil med 

namnet “registerToHub.bat” 

som är ett startscript för en 

virtuell Windows-nod som kör 

Google Chrome samt Internet 

Explorer. 
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● “-DwebDriver.chrome.driver=”chromedriver.exe” pekar på en drivrutin för webbläsaren 

Google Chrome som noden skall köra test på. 

● “-DwebDriver.ie.driver=”IEDriverServer.exe” pekar på en drivrutin för webbläsaren 

Internet Explorer som noden skall köra test på. 

● “-nodeConfig config.json” pekar på den externa konfigurationsfilen där vi har angett 

unika egenskaper för noden (se bild nedan). 

 

Resterande konfigurationsparametrar definierandes i config.json. 

 
 

 


