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II 

 
Abstract 
 
This report is written in Swedish. 
 
In the process of developing new features for a SharePoint-based system the developer 
must choose which data storage method that should be used. There are two primary 
methods to store data in SharePoint. One is to use SharePoint’s built-in lists. The second 
is to use a custom-made database for data storage.  
 
In the study, we have examined the two methods and studied literature to produce 
important aspects, which should be taken into consideration when choosing data storage 
method. These aspects; speed, maintenance, flexibility, data integrity, redundancy, 
availability, security and simplicity to develop in, have been our base when we have 
compared the two methods. 
 
We have made a quantitative study as an experiment where we have measured the two 
methods in aspect of speed. We have also made a qualitative study where we have 
interviewed an expert in the SharePoint area. 
 
From the quantitative study we can show that a solution using a custom-made database is 
evident faster than a solution using lists. The method using a custom-made list is also 
much better at handling large quantities of data. 
  
From the qualitative study we have learnt that a solution with a custom-made database is 
more difficult to maintain in the long run in contrast to a solution using lists. From the 
perspective of the developer, the lists are easier to work with because of the built-in 
functions already developed by Microsoft. Another advantage using lists are that a 
solution using lists is easier to integrate with other parts of SharePoint. 
  
We cannot unambiguously say that one method is better than the other; we have learnt 
that this depends on the situation and therefore the developer must make an active choice 
on which method to use. Our opinion is that the developer should use lists for data 
storage in most situations. This is mainly because of all the methods and functionality 
already developed for the lists and because of maintaining the system is easier when 
using lists.  
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Sammanfattning 
 
I processen att utveckla nya funktioner i ett SharePoint-baserat system måste utvecklaren 
välja vilken datalagringsmetod som ska användas. Det finns två primära metoder att 
använda sig av när data ska lagras i SharePoint. Den första är att använda SharePoints 
inbyggda listor. Den andra är att använda en egenutvecklad databas att arbeta mot.  
 
Vi har i studien undersökt de båda metoderna och studerat litteratur för att ta fram viktiga 
aspekter som bör beaktas vid val av datalagringsmetod. De aspekter vi tagit fram är; 
snabbhet, underhåll, flexibilitet, dataintegritet, redundans, tillgänglighet, säkerhet och 
enkelt att utveckla i. Dessa aspekter har legat till grund för de jämförelser vi gjort. 
 
Vi har genomfört en kvantitativ studie i form av ett experiment där vi har undersökt de 
två metoderna med avseende på aspekten snabbhet. Vi har även genomfört en kvalitativ 
studie, där vi intervjuat en expert inom SharePoint-området. 
 
Från den kvantitativa studien kan vi visa på att använda en separat databas är påtagligt 
snabbare än att använda listor, metoden att använda en separat databas är även bättre på 
att hantera stora datamängder.  
 
Från den kvalitativa studien kan vi bland annat visa på att en lösning med egenutvecklad 
databas är svårare att underhålla än om lösningen använder sig av listor. Från en 
utvecklares perspektiv är det även enklare att använda listor med tanke på all den 
funktionalitet som redan finns inbyggd i listorna. En annan fördel med listorna är att det 
är enklare att interagera med andra delar i SharePoint om lösningen använder listor för 
datalagring. 
 
Vi kan inte entydigt säga att en metod är bättre än den andra utan det är 
situationsberoende och utvecklaren måste göra ett aktivt val av metod. Vi anser dock att 
man i de flesta situationer bör använda listor för datalagring i SharePoint. Detta är främst 
på grund av att det finns mycket färdigutvecklat om man använder listor samt att det blir 
lättare att underhålla ett system som bygger på listor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: SharePoint, datalagring, mjukvaruutveckling 
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet syftar till att ge läsaren en bakgrund till studien och problemområdet.  
Här presenteras frågeställningarna som ligger till grund för studien samt dess syfte. Vi beskriver 
också studiens avgränsningar och intressenter. 

1.1  Bakgrund 
Då det i dagens samhälle bedrivs fler och fler systemutvecklingsprojekt blir det allt viktigare att 
denna process är effektiv och leder till bra resultat. Systemutvecklingsprocessen består i regel av 
ett antal discipliner eller faser.  
 
Ett sätt att beskriva systemutveckling är genom livscykelmodellen. I ett systems livscykel, ingår 
följande faser; förändringsanalys, analys, design, realisering, implementering, förvaltning och 
drift samt avveckling. Det är faserna analys, design, realisering och implementering som ingår i 
själva systemutvecklingen (Andersen, s. 48, 1994). 
 
 
 

 
Figur 1: Livscykelmodellen (Andersen, 1994) 

 
De faser som ingår i systemutvecklingsprocessen kallas även för discipliner. I dessa discipliner 
bygger man systematiskt fram ett system som ska komma att tjäna en verksamhet. Den disciplin i 
systemutvecklingsprocessen som främst är relevant för denna studie är designfasen, som ligger 
till grund för realiseringen. Anledningen till detta är att det är i designfasen de flesta beslut som 
rör systemets uppbyggnad med avseende på tekniska aspekter tas. Författarna anser att det är 
viktigt att de val som tas i designfasen är väl grundade så att det kommande systemet tjänar 
verksamheten på bästa möjliga sätt. Det är här denna undersökning kan komma till användning.  
 
Det har i utvecklingssammanhang blivit mer och mer populärt att använda sig av så kallade 
portallösningar. Dessa portallösningar fokuserar på samarbete och informationshantering på en 
central nivå. En anledning till att dessa portallösningar har blivit populära skulle kunna vara att 
informationshantering har en central del i systemet. 
 
En plattform som använder denna typ av lösning och som har fått stor popularitet är SharePoint, 
som är utvecklat av Microsoft. Microsofts popularitet inom portallösningar har ökat från 15 % 
2002 till 24 % 2005 enligt de tillfrågade i en undersökning av Forrester Research (Root, 2005).  
 
Eftersom information är central i alla system är det viktigt att hanteringen av den görs på ett 
enkelt och effektivt sätt. Därför bör de beslut som tas för informationshanering i designfasen vara 
väl grundade.  
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Informationshanteringen kan i många fall göras genom olika typer av metoder, vilket även är 
fallet för SharePoint. När det finns flera olika metoder att välja mellan är det viktigt att valet blir 
bra och att det tas av en medveten anledning. 
 

1.2 Introduktion till problemområdet 
Den vanligaste typ av informationshanteringsmetod utanför SharePoint är att man använder sig 
av en extern databas där man lagrar all information eller data. Dessa externa databaser kan till 
exempel vara en databas i SQL Server, som är en programvara för databashantering. SQL Server 
är ett så kallat RDBMS (Relational Database Management System) (Holliday et. al, 2007, s. 11), 
som tillåter användare att definiera, skapa, underhålla och kontrollera tillgång till data i en 
databas. (Connolly & Begg, s. 16, 2005).  
 
SharePoint är en webbaserad samarbets- och dokumenthanteringsplattform framtagen av 
Microsoft. SharePoint möjliggör bland annat att man kan lägga upp samlingar av webbsidor som 
kan fungera som portaler. Termen SharePoint används oftast till att referera till Microsoft Office 
SharePoint Server (MOSS) eller Windows SharePoint Services (WSS). WSS är ett gratis tillägg 
till Windows Server, i WSS finns bara de enklaste verktygen och funktionerna. MOSS är en 
påbyggnad på WSS som inte är gratis. I MOSS finns det en mer verktyg och funktioner att 
använda sig av (Holliday et. al, s. 2-3, 2007). När vi använder begreppet SharePoint i denna 
undersökning menar vi MOSS version 2007.  
 
SharePoint bygger på teknologin ASP.NET, som exponerar webbsidor genom nätverk via 
Internet Information Services (IIS) som är en webbserver i Windows (ibid., s. 8). 
 
En applikation, eller en portal, i SharePoint består av en eller flera samlingar av sidor, vanligtvis 
refereras denna samling av sidor som en sidsamling. De enskilda sidorna i en sådan sidsamling 
utgör en inbördes hierarki av sidor. Det är alltså dessa SharePoint-sidor som tillsammans utgör 
applikationen likt en hemsidas undersidor utgör en hemsida. En SharePoint-sida kan i sin tur 
alltså innehålla andra sidor men även något som kallas för webbdelar som kan vara 
standardwebbdelar eller egenutvecklade. Dessa webbdelar skulle man kunna säga vara små 
byggstenar som sidorna är uppbyggda av. Detta kan vara till exempel bloggar, forum, wikis med 
mera (ibid., s. 23-32). 
 
Den interna datalagringen i SharePoint görs genom SQL Server. Men det finns olika metoder att 
välja mellan när det gäller datalagringen, ett alternativ är att använda SharePoints färdiga listor 
för att kontakta databasen, ett annat är att gå direkt mot en egenutvecklad databas, utan att gå via 
listorna. En SharePoint-lista kan jämföras med en databasvy som användare och utvecklare 
arbetar mot. En databasvy är ett dynamiskt resultat av en eller flera utfrågningsoperationer på en 
underliggande databas. En databasvy är en virtuell relation som nödvändigtvis inte behöver 
existera i den underliggande databasen men kan bli producerad på utfrågningsoperationer. 
Databasvyer används ofta för att användare bara ska få den information de behöver, ett annat 
motiv för att använda databasvyer är att dölja vissa känsliga kolumner eller fält för att på så sätt 
öka säkerheten i databasen (Connolly & Begg, s. 83-85, 2005).   
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Dessa listor är alltså inbyggda i SharePoint och de används ofta vid arbete med lagrad 
information. Det finns alltså möjlighet för utvecklaren att välja mellan olika typer av metoder för 
datalagring. Val av metod kan komma att påverka saker som till exempel utvecklarens 
arbetsprocess och det blivande systemets prestanda och flexibilitet. Därför är detta val i många 
fall väldigt viktigt.  
 
 

 
Figur 2: SharePoint-miljö (egen). Till höger avspeglas de metoder forskarna avser att undersöka i denna rapport, att gå direkt 
till en separat, egenutvecklad databas, eller använda SharePoint-listor för datalagring. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta fram kunskap om de metoder vi kommer att undersöka. 
Denna kunskap skulle kunna hjälpa organisationer/utvecklare som utvecklar applikationer i 
SharePoint. Vi avser också att ta fram relevanta aspekter som kan ligga till grund vid jämförelse 
mellan olika datalagringsmetoder.  
 

1.4  Intressenter 
De primära intressenterna och den huvudsakliga målgruppen för denna studie är personer och 
organisationer som utvecklar i SharePoint. De aspekter som tas fram skulle även kunna vara 
användbara för personer som har intresse i att jämföra andra typer av datalagringsmetoder som 
denna studie inte berör. En anledning till detta är att datalagring används överallt i olika system 
och att vissa aspekter kan tänkas vara universella, det vill säga gälla för fler metoder än de som 
tas upp i denna rapport. 
 
Det kan även tänkas att andra inom den akademiska världen som arbetar med datalagring inom 
system och systemutveckling kan komma att ha nytta av denna studie. 
 

1.5 Forskningsfråga 
 
Hur ska utvecklaren välja metod för datalagring i SharePoint? 
Denna fråga avser att ge utvecklare tydligare information som kan vara underlag vid val av metod 
för datalagring i SharePoint. Därför kommer de olika metoderna att jämföras och ställas mot 
varandra. 
 
För att möjliggöra jämförelserna innebär även frågan att ta fram en samling av relevanta aspekter 
för jämförelser av metoderna, som kan vara mer eller mindre viktiga för det system som ska tas 
fram under systemutvecklingsprocessen.  
 
Dessa jämförelser skulle senare kunna ligga till grund för en utvecklare när han/hon ska välja 
datalagringsmetod. 
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1.6 Avgränsningar 
De avgränsningar som är valda är i första hand att inte ta fram för många aspekter. Vi tänker oss 
att det räcker med en handfull aspekter som metoderna kan jämföras mot. Denna avgränsning har 
gjorts för att författarna inte ska ”drunkna” i mängder av aspekter samt att ju färre aspekter som 
betraktas, desto noggrannare jämförelser kan vi göra för varje enskild aspekt.  
 
Ett annat val som gjorts är att inte ta hänsyn till användarna av det kommande systemet. Detta 
bortsett från att en utvecklare i vår mening, bör ha det kommande systemets användare i fokus 
när systemet utvecklas. Denna avgränsning har således inte att göra med bristande tilltro i 
användarcentrerad systemdesign hos författarna, utan avsikten med rapporten är helt enkelt att 
undersöka detta problem från en utvecklares perspektiv. 
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2 Metod 
Detta kapitel tar upp de utgångspunkter som ligger till grund för genomförandet av studien. 
Kapitlet beskriver även tillvägagångssättet för hur arbetet genomförs, det vill säga hur insamling 
av data gått till, hur den analyseras, samt de utvärderingskriterier som används vid utvärdering 
av studien. 
 

2.1 Kunskapskaraktärisering 
Goldkuhl (s. 18, 1998) menar att kunskapskaraktärisering är nödvändig för att man ska kunna 
fastställa strategin för arbetet för kunskapsutveckling.  
 
Forskningsfrågan i denna studie är formulerad för att besvara hur en person (utvecklaren) ska 
göra (välja metod) för att nå ett lyckat resultat. Kunskapen ligger till grund för själva handlingen. 
Detta kan beskrivas som normativ, eller vägledande kunskap (ibid., s. 21, 1998). Det är också det 
som är viktigast i systemutvecklingsprocessen vid valet av metod; att få den vägledningen. 
 
Detta innebär dock inte att all kunskap som skapas i denna studie uteslutande är normativ. Den 
initiala undersökningen av metoderna har till syfte att ge deskriptiv kunskap åt den fortsatta 
studien. Deskriptiv kunskap beskriver egenskaper hos en företeelse (ibid., s. 19, 1998). 
 
Kategoriell kunskap fås av de aspekter som tas fram, genom begreppsliggörandet av dem. Att 
klargöra och definiera begrepp är viktigt för att få fram annan kunskap, som i detta fall är den 
normativa kunskapen från jämförelserna, men har också ett kunskapsmässigt egenvärde (ibid., s. 
19, 1998). 

2.2 Forskningsstrategi 
Denna studie använder en kombination av både kvantitativ och kvalitativ forskning. I studiens 
öppningsskede har arbetet utgått från teori när vi har tagit fram aspekter som kan vara tillämpbara 
vid jämförelser av olika datalagringsmetoder. Det har skett kvalitativt då litteraturen som 
studerats har tolkats för att passa den abstraktionsnivå av datalagring denna studie fokuserar på.  
 
Även vid undersökningen av hur de olika metoderna är uppbyggda har arbetet skett kvalitativt, då 
syftet inte varit att mäta metoderna, för att sedan gå över till ett kvantitativt förhållningssätt när vi 
gjort snabbhetstester för att jämföra metoderna med avseende på aspekten snabbhet. Efter dessa 
snabbhetstester har vi gått tillbaka till ett kvalitativt förhållningssätt och genomfört en intervju 
med en expert på området för att ta reda på mer kunskap om metoderna med avseende på de 
andra aspekter som tagits fram.  
 

2.3 Tillvägagångssätt 
Handlingsgrafen i figur 4 nedan beskriver de aktiviteter i forskningsprocessen tillsammans med 
resultat från respektive aktivitet. Huvuddragen går ut på att från teori ta fram aspekter som sedan 
ska använda vid jämförelser. Parallellt med detta undersöks de metoder som ska jämföra för att få 
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en god grund att stå på inför fortsatt arbete. Detta görs dels genom ett experiment där vi jämför 
metoderna med avseende på snabbhet och dels genom en intervju med en expert. Därefter 
analyseras resultaten från experimentet och intervjun och sammanställs.  
 
 

 
Figur 3: Handlingsgraf över aktiviteter och resultat i studiens forskningsprocess (egen) 

 

2.3.1 Datainsamling 
För att ta fram aspekterna som används i undersökningarna har forskarna utgått från litteratur 
inom området. Samtidigt undersöktes även hur de olika lagringsmetoderna är uppbyggda, detta 
för att få en god inblick i metoderna. 
 
För att göra jämförelse mellan datalagringmetoderna med avseende på snabbhet gör vi en 
kvantitativ studie i form av ett experiment. Snabbhet är typiskt en sak som går att göra mätbar 
genom tidtagning. Vi gör även en kvalitativ studie i form av en intervju för att jämföra metoderna 
mot de övriga aspekterna.  
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Undersökning av metoder 
Vi har utfört en undersökning av metoderna för att få en god grund för den fortsatta studien. 
Denna undersökning har gjorts kvalitativt genom att studera dess struktur och uppbyggnad. Syftet 
med detta var att ta reda på hur de fungerar rent tekniskt.  Detta har skett genom att forskarna gått 
in i SharePoints databas och tittat på hur listor är uppbyggda. Vi beskriver resultatet från denna 
undersökning tillsammans med hur en utvecklare kan arbetar med metoderna vid utveckling i 
kapitel 3. 

Framtagning av aspekter 
Att finna aspekter för datalagringsmetoder visade sig vara svårare än vad vi förväntade oss. Det 
finns inte mycket litteratur att tillgå kring just detta. Ett annat område som det däremot finns en 
del litteratur för är litteratur om databashanteringssystem och databaser mer generellt. Därför har 
vi istället valt att söka i just denna litteratur. Forskarna anser att denna litteratur är tillämpbar på 
denna studie med tanke på att databashanteringssystem också hanterar data och operationer på 
data. De metoder som ingår i denna studie använder sig av SQL Server som är en RDBMS, det 
vill säga ett databashanteringssystem som hanterar relationell data. Man skulle kunna säga att de 
metoder vi kommer att jämföra ligger på en nivå ovanför ett databashanteringssystem (SQL 
Server). Därför, med tanke på att metoderna och databashanteringssystemet jobbar med samma 
data så är det samma, eller i alla fall liknande aspekter som kan användas vid jämförelser.  
 

 
 
Figur 4: Aspekter generaliserbara till databashanteringssystem (egen) 

Jämförelse av metoder 
För att få underlag för jämförelse av de två metoderna används primärt av två sätt, ett experiment 
och en intervju. Initial jämförelse sker även på en grundläggande nivå vid undersökningen av 
metoderna. 
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Experiment 
En aspekt som har framkommit är snabbhet. För att jämföra de två metoderna mot denna aspekt 
har forskarna utvecklat en webbdel som har till syfte att testa metoderna. Resultaten skrivs ut på 
skärmen. 
 
Experimenten har skett på två likadana datorer i samma miljö. Specifikationen av dem framgår 
nedan: 
 
Tillverkare:  Hewlett-Packard Company 
Modell:  HP Compaq dc5700 Microtower 
Processor:  Intel® Core™2 CPU 6400 @ 2.13 GHz 
Minne (RAM): 4,00 GB 
Operativsystem: Microsoft Windows Vista™ Business (32-bitars) med Service Pack 1 
 
För att utveckla i SharePoint behövs en virtuell miljö som kan tas fram med hjälp av Microsoft 
Virtual PC som kan köras på ens egen dator. Denna virtuella miljö har haft Microsoft Windows 
Server 2003 på sig och 1 500 MB i minne. 
 
Vi mäter snabbheten med hjälp av tidtagning, genom att jämföra systemtiden precis innan och 
precis efter operationerna. Resultaten presenteras i både diagram- och tabellform.  
 
Programmet med kod följer med som en bilaga till denna rapport. 
  
För att få säkra resultat testas operationer på stora datamängder. För att mäta insättning görs 
således många insättningar, lika många på båda metoder. Detta görs även flera gånger vilket 
minskar risken för mätfel. 
 
Vi gör mätningar med avseende på insättning, uppdatering, utsökning och borttagning. De försök 
som görs listas nedan: 
 
• Insättningar med 5000 per omgång, 30 omgångar 

• Insättningar med 1000 per omgång, 30 omgångar 

• Uppdatering med 1000 per omgång, 30 omgångar 

• Borttagning med 100 per omgång, 10 omgångar 

• Utsökning efter en av 500 000, 30 omgångar 

• Utsökning efter en av 3000, 30 omgångar 

• Utsökning efter kategori av 3000, 30 omgångar 

Insättningar gör vi från en tom lista eller databastabell. 
  
På likande sätt görs även borttagning fast med data redan inlagd i listan eller tabellen. Här har det 
dock varit svårt att mäta SharePoint-listor på stora mängder operationer. Det har tagit för lång tid 
för att det ska vara möjligt att mäta. 
 



 

- 10 - 

Då SharePoint-listan måste laddas första gången den används så tas detta i beräkningarna. Vi 
anropar därför egenskapen Count på objektet, för att få en mer rättvisande bild. 
 

Intervju 
För att genomföra jämförelser mot de aspekter som är svåra att göra med hjälp av experiment har 
forskarna valt att använda en kvalitativ intervju för att få information om dessa aspekter. För 
detta ändamål har forskarna tagit kontakt med Göran Husman, som är Sveriges enda MVP (Most 
Valuable Professional) i SharePoint, utsedd av Microsoft. Detta urval gör att vi får en pålitlig 
källa för dessa aspekter, vilket är viktigt för de intressenter denna studie riktar sig till och den 
situation de befinner sig i. 
 
Intervjun sker på Göran Husmans kontor på Human Data på Ferkens Gränd i Stockholm, där 
båda forskarna medverkar. Under intervjun används en ljudinspelare som fångar hela intervjun. 
Intervjun tar en timme. 
 
För att inte styra intervjun mot vissa specifika aspekter i början är de initiala frågorna öppna. Den 
inspelade intervjun följer med denna rapport som en bilaga. Resultatet av intervjun presenters i 
avsnitt 5.3. 

2.3.2 Analysmetod 
Analysen delas primärt upp i tre delar enligt följande; analys av experiment (kap 6.1), analys av 
intervju (kap 6.2) samt en sammanställning av intervju och experiment där vi utgår ifrån de 
aspekter som tagits fram (kap 6.3). 
 
I det första delkapitlet analyseras experimentet, därför handlar analysen främst om aspekten 
snabbhet, alltså den aspekt som undersöks genom ett experiment. För att få en bättre bild av 
resultatet och förenkla förståelsen av den görs diagram som visar på skillnaderna mellan 
metoderna, vilket går att göra eftersom vi här har en kvantitativ ansats. Det tas även upp en del 
om att hantera stora datamängder.  
 
I det andra delkapitlet berörs snabbhet och stora datamängder, men fokus ligger på de övriga 
aspekter som tagits fram. Eftersom det gjorts en kvalitativ intervju så tolkas den data som 
erhållits och resultatet av den formuleras med egna ord.  I det avslutande kapitlet sammanställs 
analysen från de tidigare två underkapitel och avslutas med en tabell där det listas fördelar och 
nackdelar med respektive metod utifrån alla aspekter som kommit fram under studien.    
 

2.3.3 Utvärderingsmetod 
De två huvudkriterierna som tillämpas i denna studie är trovärdighet och tillämpbarhet. 
 
Forsakarna delar den uppfattning som Guba & Lincoln (Bryman, 2002, s. 258) har om kriterier 
för kvalitativa undersökningar, att det kan vara svårt att direkt tillämpa reliabilitets- och 
validitetskriterier på samma sätt som i kvantitativa undersökningar. Det kan till exempel finnas 
mer än en möjlig beskrivning av den verklighet som utvecklaren befinner sig i när 
datalagringsmetod ska väljas.  
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På grund av detta väljer vi att använda oss av kriteriet trovärdighet. Trovärdigheten innehåller i 
sin tur fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 
konfirmera. 
 
Enligt Bryman förespråkar Guba & Lincoln även äkthet som kriterium. Äkthet anser vi dock 
passar bättre när man arbetar med personer som studieobjekt, vilket det inte i huvudsak handlar 
om i denna studie. 
 
Istället anser vi att ett annat kriterium är mycket viktigt för denna studie, nämligen tillämpbarhet, 
det vill säga att det kunskapsbidrag som kommer genereras är relevant och ger praktisk nytta. 
Detta anser vi eftersom vår primära målgrupp är personer och organisationer som arbetar med 
utveckling i SharePoint. Om målgruppen inte har nytta av vårt arbete har heller inte studien 
någon egentlig mening. Detta hänger samman med relevanskriteriet som enligt Bryman (2002, s. 
262-263) M. Hammerslay förespråkar. 
 

2.3.4 Presentationsmetod 
Då denna rapport är en uppsats på kandidatnivå på Institutionen för Data- och Affärsvetenskap 
vid Högskolan i Borås så följer vi angivna mallar för examensarbeten som beskrivs där. 
 
Resultatet av denna rapport kommer att presenteras skriftligt i analysen och slutsatsen av 
rapporten. Det författarna kommit fram till kommer även att ställas upp i tabellform där de 
primära för- och nackdelarna för respektive metod visas. I denna tabell listas de för- och 
nackdelar på de aspekter som tagits fram i rapporten. Detta leder till att läsare snabbt kan få en 
överblick över resultatet som rapporten genererat. 
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3 Beskrivning av datalagringsmetoder 
I detta kapitel presenteras vårt inledande resultat vad gäller undersökning av de båda 
metoderna. Detta är ingen komplett beskrivning av metoderna utan ska ses mer som de saker vi 
har lagt märke till vid undersökning och arbete med metoderna. 
 
I grunden för SharePoints egen datalagring används en SQL Server-databas. I den sparas alla 
listor och dess innehåll. Vid användande av listor vid egen utveckling lagras data i samma 
databas. Om man vid egen utveckling inte använder sig av SharePoint-listor, utan går direkt mot 
en egen databas är det naturliga att använda sig av en separat SQL Server-databas, eftersom SQL 
Server redan finns installerat och används av SharePoint. Det är också det vi utgår från i denna 
studie, då det är det troligaste scenariot. 

3.1 SharePoint-listor 
SharePoint har en egen objektmodell som används i programmet och när man utvecklar mot 
listor. De viktigaste datatyperna som handlar om listor är följade: 
 

• SPList 
Respresenterar en lista vid programmering. Den har ett namn och ett ID och kan man kan 
fråga den efter listföremål. 

• SPListItemCollection 
Innehåller de listföremål som finns i en lista. 

• SPListItem 
Innehåller själva föremålet. Vissa egenskaper är fördefinierade, så som ID, rubrik, när den 
skapades och av vem. Värdena för de fält som man har skapat själv kommer man åt 
genom att skicka med kolumnnamnet.  

I UML-diagrammet nedan visas relationerna mellan dessa objekt. En SPList innehåller samlingen 
Items som är av typen SPListItemCollection, som i sin tur innehåller själva föremålen, av typen 
SPListItem, som kan kommas åt med hjälp av att iterera genom samlingen eller genom en 
identifierare som talar om vilket föremål det är. Ett SPListItem vet vilken SPListItemCollection 
den tillhör (ListItems) och en SPListItemCollection vet vilken SPList den tillhör (List). 
 

 
Figur 5: UML-diagram över relationer mellan listobjekt 

 
Med SPList kan man göra mycket mer än att komma åt listföremålen, så som att använda vyer 
och ställa frågor mot listan. Det är skillnaden mellan SPList och SPListCollection.  
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Dessa objekt är en abstraktion mot den underliggande databasen, som lagrar listorna. Det betyder 
att man inte behöver göra några anrop till databasen direkt utan detta sköts av SharePoint. 
 
I Bilaga 1 visas tabellen där alla listor i SharePoint lagras. 
 
Listornas innehåll sparas i en annan tabell, där även andra data lagras. Den heter AllUserData och 
har, som vi kan se i Bilaga 2, väldigt många kolumner för att kunna hålla mycket data och 
mycket olika typer av data. Detta innebär att tabellen innehåller mycket null-värden, men vid 
hämtning så finns all data på samma ställe. 
 
Som vi också kan se från UML-diagrammet ovan så implementerar både SPList och SPListItem 
gränssnittet ISecurableObject, som gör att objektet exponeras mot SharePoints inbyggda 
behörighetssystem, vilket gör att i normalfallet kan bara användare med tillräckliga behörigheter 
använda föremålet eller listan. Det är en stor fördel att kunna använda ett redan färdigt system för 
detta. Detta är en sak som enligt egna erfarenheter går att frångå vid programmering genom att 
anropa en metod som åsidosätter behörighetsnivåerna. 
 
Då den underliggande stukturen i databasen för listor ska passa många olika datastukturer 
används inte främmande nycklar för listor som har relationer mellan varandra som brukar göras i 
databassammanhang. 
 
Genom SharePoint-gränssnittet får man en likande dataintegritet med validering när man lägger 
till eller redigerar i listor. Däremot när detta görs från egen kod finns inte längre denna integritet. 
Frågor mot listor sker med hjälp av frågespråket CAML. 
 
För att få åtkomst till värden vid programmering får man inte direkt vilken typ värdena har utan 
man måste typkonvertera för att få den korrekta typen av värdet. Dock finns vissa vanligt 
förekommande fält fördefinierade som man direkt kommer åt genom egenskaper på ett 
SPListItem. 

3.2 Egenutvecklad SQL Server-databas 
En egenutvecklad separat databas har ingen grundstruktur på samma sätt som en SharePoint-lista 
har eftersom man definierar strukturen själv och det går därför inte på samma sätt specificera hur 
en sådan ser ut. Vi kan dock beskriva allmänna egenskaper hos sådana databaser. 
 
Alla operationer, så som insättning, uppdatering, utsökning och borttagning, till en SQL-databas 
sker med hjälp av frågespråket Transact-SQL.  
 
För den bästa prestandan använder man vanligtvis lagrade procedurer i produktionsmiljöer. Dessa 
procedurer lagras i själva databasen och körs således på servern, vilket gör att klienten inte 
behöver skicka hela SQL-satser, vilket minskar trafiken mellan servern och klienten. 
 
Vid egenutveckling av databasen har man själv hand om normalisering och validiteten på den 
datamängd som ska lagras. 
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För att arbeta med data från databaser vid programmering använder man ofta datatyperna 
DataTable och DataSet. Vid åtkomst av data får man inte direkt vilken typ värdena har, utan man 
måste typomvandla värdet för att få den korrekta typen. 
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4 Aspekter 
I detta kapitel presenterar vi de aspekter som vi anser man bör ha med vid jämförelse mellan de 
två metoderna. 
 
Efter att ha undersökt, studerat litteratur och arbetat med metoderna tillsammans med den 
erfarenhet och kunskap vi har inom området har vi kommit fram till en samling aspekter. 
Aspekterna vi kommit fram till listas nedan. 

4.1 Effektivitet/Snabbhet 
Silberschaltz et al (s. 1, 2002) menar att de primära målen för ett databashanteringssystem är att 
tillhandahålla effektiv och bekvämlig hantering av information i en databas. Effektivitet och 
bekvämlighet är väldigt vida begrepp som kan ha en del i kanske alla aspekter vi tagit fram här, 
men det viktigaste med begreppet effektivitet anser vi vara att det ska vara effektivt, eller att det 
ska gå snabbt att arbeta, eller göra transaktioner med data i databasen. Vi anser att snabbhet är en 
viktig aspekt hos en datalagringsmetod, det är viktigt att det går snabbt när man manipulerar data 
i en databas. Ponera att man ska göra en utsökning i en databas där det finns en miljon rader, då 
kan det få en ganska stor betydelse hur lång tid det tar att gå igenom varje rad.  
 
Datamanipulation utgörs av fyra olika typer. Dessa typer är hämtning av data, insättning av data, 
borttagning av data samt modifiering av lagrad data (ibid., s. 12). 

4.2 Dataintegritet 
Med dataintegritet menas att data i en databas lagras i ett givet format. Ska det vara ett heltal i ett 
visst fält så ska det inte finnas möjlighet att lagra bokstäver där. Om god dataintegritet 
upprätthålls behöver det inte göras kontroller av data vid manipulering av den vilket gör att 
processen kan gå snabbare. Det är också säkrare med god dataintegritet, ett exempel på detta kan 
vara att om man ska addera två fält som man vet ska vara heltal så kan det uppstå ett fel i 
systemet om det skulle visa sig att data i det ena fältet innehåller bokstäver eller andra tecken 
(Connolly & Begg, s. 81-83, 2005). För att kunna mäta eller undersöka denna aspekt så kan man 
helt enkel titta på hur metoderna tillämpar dataintegritet. 

4.3 Redundans 
Redundans uppkommer när det finns samma data på flera ställen. Detta bidrar till större mängder 
data vilket leder till att databasen upptar större utrymme vilket kan leda till längre utsökningstider 
för manipulering av data. Men det kanske främsta problemet med redundans är att det kan leda 
till att data blir inkonsekvent, det vill säga att flera kopior av samma data inte längre blir samma 
utan att det är olika på flera ställen (Silberschaltz et al, s. 3, 2002). Detta leder till att det kan vara 
svårt att ändra ett värde i databasen med tanke på att det finns flera kopior av samma värde, man 
löper alltså större risk att missa att ändra värdet på alla ställen där det finns dubbletter (Connolly 
& Begg, s. 390-392, 2005). Som aspekt skulle man kunna jämföra redundansen i den 
underliggande databasen som metoderna arbetar mot. 
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4.4 Tillgänglighet  
Författarnas erfarenhet är att det är viktigt att data finns tillgänglig när man behöver den. Data bör 
vara tillgänglig på ett smidigt sätt oberoende vart i systemet man befinner sig. Data bör heller inte 
vara knuten till olika platser och otillgänglig om det inte har ett syfte i sig att den är det.  
 
Denna aspekt skulle kunna testas genom en undersökning av de olika metoderna och ser hur data 
blir tillgänglig via metoderna samt vad det finns för stöd för att göra data tillgänglig. Det skulle 
även kunna göras genom att intervjua en expert som är kunnig inom området. 

4.5 Säkerhet 
Säkerhet är viktigt när det handlar om databaser. Det kan i vissa fall vara känslig information som 
lagras i en databas och därför kan det vara viktigt att inga obehöriga får tillgång till den 
informationen. Det kan vara ett exempel på säkerhet, ett annat exempel kan vara att om en 
användare anger fel värden, eller kanske rent av tar bort information i ett fält så kan vissa delar av 
system sluta att fungera. Detta är alltså likvärdigt med dataintegritet som vi tidigare i aspekterna 
tog upp (Connolly & Begg, s. 541-547, 2005).  
 
Säkerhet som aspekt skulle kunna jämföras genom att se till hur de olika metoderna skyddar data 
och vad det finns för olika begränsningar säkerhetsansvariga kan sätta på datahanteringen. Det 
kan även tänkas att det göras kvalitativa undersökningar som att intervjua kunniga personer inom 
området för att få fram information om detta.  

4.6 Flexibilitet 
Författarna anser att flexibilitet är en viktig aspekt att ha med, anledningen till detta är att 
erfarenheten säger oss att det ofta görs ändringar i databaser och dess struktur. Med flexibilitet 
menas i detta fall alltså hur lätt det är att göra ändringar i en databasstruktur eller hur lätt det 
skulle vara att gå över till en annan metod. Författarna upplever det som att ändringar i 
databasstrukturen kan vara mycket vanligt under utvecklingsfasen. När dessa ändringar görs blir 
det således viktigt att det går att göra på ett smidigt sätt. Med flexibilitet menas alltså här hur pass 
låst en utvecklare är i sina tidigare beslut i val av metod eller val av struktur. 
 
Författarna anser att en intervju med personer som är kunniga inom området är bästa sätt att få 
fram information kring denna aspekt. Anledningen till detta är att det är svårt att sätta upp tester 
på grund av att det är en ganska vid aspekt i den meningen att man inte exakt kan säga vad det är 
som ska testas.   

4.7 Enkelt att utveckla i 
Genom att författarna själva är utvecklare finns det en insikt i att utveckla system. Vid utveckling 
av nya system så anser vi att det är viktigt att utvecklingsmiljön är enkel att arbeta i. Med 
enkelhet att utveckla i menas alltså svårigheten eller omständigheten att utveckla en webbdel eller 
funktion som använder sig av respektive metod. Det kan tänkas att det för vissa metoder finns 
färdiga lösningar man kan använda sig utav, som till exempel listorna i SharePoint som kommer 
att undersökas senare i rapporten. 
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Genom att det är svårt att ge ett konkret och rakt svar på frågan huruvida det är enkelt att utveckla 
i så anser författarna att det skulle passa bäst med en kvalitativ undersökning för att besvara 
frågan om en metod är enkel att utveckla i. Det är svårt att ta fram tester med resultat som är 
mätbara i denna fråga, därför passar en kvalitativ intervju på denna aspekt. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenterar vi vårt resultat av de undersökningar vi genomfört.  Det består av två 
delar, dels resultatet från de experimenten gällande snabbhet (kvantitativ), och dels resultatet 
från intervjun (kvalitativ). 

5.1 Resultat av kvantitativ studie 
Som vi beskriver i avsnitt 4.1 finns det fyra typer av datamanipulation, vilka är insättning, 
modifiering, borttagning och hämtning av data. Resultatet av tester av dessa typer redovisas i 
detta avsnitt. Under experimenten gör vi även en del andra observationer som inte går in under 
snabbhet. Dessa presenterar vi också här. 
 
För alla operationer mot den separata databasen har lagrade procedurer använts. Detta för att det 
är det troligaste scenariot för applikationer i produktionsmiljö. 
 
Vi använder nedan orden föremål och rad. Ett föremål är ett objekt i listor, medans en rad är en 
rad i en databastabell. När vi skriver omgång menar vi en testomgång, dvs. en mätning för flera 
operationer.  En åt gången är å andra sidan en operation av många i en testomgång. 
 
För insättning, modifiering och borttagning gör vi många operationer i samma omgång. 
Anledningen till detta är att vi får säkrare resultat att jämföra. Vid en operation för ett föremål 
eller en rad är tiden det tar så liten att det blir svårt att mäta, och att andra delar av programmet 
som körs spelar in. 

5.1.1 Insättning 
Insättning innebär för test mot listan att vi lägger in en mängd föremål i den, ett åt gången. För 
databasen lägger vi in en mängd rader, en åt gången. Vi baserar insättningarna på samma data för 
både listan och databasen. Vi gör två olika tester med olika antal insättningar per omgång.   
 
Det första testet görs från en tom lista respektive en tom databastabell. Vi gör insättningar med 
5000 föremål/rader per omgång, 30 gånger. Rådata från detta test återfinns i Tabell 1 i Bilaga 3. 
 
Det andra testet görs från en tom lista respektive en tom databastabell. Vi gör insättningar med 
1000 föremål/rader per omgång, 30 gånger. Efter var tionde försök nollställs listan och databasen.  
Rådata från detta test återfinns i Tabell 2 i Bilaga 3. 
 
En observation vi gör är att om vi försöker sätta in mer än 10 000 föremål i en lista under samma 
körning är risken stor att operationerna inte körs klart utan det kraschar och en felsida visas. 
Vissa gånger läggs alla föremål in i listan, andra inte. 

5.1.2 Modifiering 
Modifiering innebär för test mot listan att vi uppdaterar en mängd föremål i den, en åt gången. 
För databasen uppdaterar vi en mängd rader, en åt gången.  
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Testen görs när 10 000 föremål respektive rader finns inlagda som data. Uppdatering görs på 
1000 rader/föremål per omgång, 30 omgångar. Rådata från detta test återfinns i Tabell 3 i Bilaga 
3.  

5.1.3 Borttagning 
Borttagning innebär för test mot listan att vi tar bort en mängd föremål i den, en åt gången. För 
databasen tar vi bort en mängd rader, en åt gången.  
 
Testen gör vi utifrån en lista/databastabell med 100 föremål/rader från början. Vi tar bort alla 100 
föremål/rader per omgång, i totalt 10 omgångar. Rådata från detta test återfinns i Tabell 4 i 
Bilaga 3. 
 
Anledningen till att vi tagit färre föremål/rader att ta bort mot andra tester är att borttagning från 
en lista tar lång tid och att det därför svårt att göra mätningar på fler föremål. 

5.1.4 Hämtning 
Hämtning innebär för listan att vi gör utsökningar av ett eller flera föremål med hjälp av CAML 
mot den. För databasen gör vi utsökningarna av ett eller flera föremål, precis som övriga tester 
med hjälp av en lagrad procedur och SQL.  
 
Vi försöker få med spannet av möjliga scenariers genom att testa både mot en stor lista och också 
en förhållandevis liten lista. Vi gör dessutom utsökning av ett föremål och många föremål eller 
kategori som vi kallar det. 
 
Det första testet avser utsökning efter ett föremål/en rad och görs på en lista/databastabell med 
500 000 föremål/rader. Vi gör först 15 utsökningar med föremålet först i listan raden först i 
tabellen och sedan 15 där föremålet/rader är placerat sist. Detta gör vi eftersom vi då kan se om 
placeringen har någon betydelse för resultatet. Rådata från detta test återfinns i Tabell 5 i Bilaga 
3. 
 
Det andra testet avser utsökning efter ett föremål/en rad och görs på en lista/databastabell med 
3 000 föremål/rader. Vi gör först 15 utsökningar med föremålet först i listan raden först i tabellen 
och sedan 15 där föremålet/raden är placerat sist. Detta gör vi eftersom vi då kan se om 
placeringen har någon betydelse för resultatet. Rådata från detta test återfinns i Tabell 6 i Bilaga 
3. 
 
Det tredje testet avser utsökning efter en kategori av föremål/rader som motsvarar ungefär en 
fjärdedel av listan/tabellen med totalt 3000 föremål/rader. Detta gör vi 30 omgångar. Rådata från 
detta test återfinns i Tabell 7 i Bilaga 3. 
 
Vi har även försökt göra ett test som avser utsökning efter en kategori av föremål/rader som 
motsvarar ungefär en fjärdedel av listan/tabellen med totalt 500 000 föremål/rader. Dock så tar 
detta allt för lång tid för körningen mot listan att köras, vilket alla försök har resulterat i krasch 
och ett felmeddelande. 



 

- 20 - 

Att söka efter många föremål i en mycket stor lista, som till exempel en kategori av föremål, så 
tar det mycket lång tid och slutar allt som oftast med ett fel och en felsida visas. Att söka efter 
enstaka föremål i en väldigt stor lista går, men dock långsamt. 
 
Det vi också märker är att första gången vi gör något med vårt resultat tar det mycket längre tid 
än kommande gånger efter det. Det är troligt att vid själva sökningen händer inte så mycket med 
listan, men när man vill komma åt något från resultatet instantieras listan och mer data hämtas. Vi 
har även tagit med detta i tiderna som vi redovisar. 
 

5.2 Resultat av kvalitativ studie 
Den kvalitativa delen består av en intervju med experten Göran Husman. I detta kapitel 
sammanfattar vi det som kom fram under intervjun. 
 
I början av intervjun tog vi upp att vi ansåg att det inte fanns mycket information att tillgå om 
dessa metoder och att många utvecklare förmodligen har svårt att veta vilken metod de ska 
använda sig av. Göran bekräftade detta och menade på att det nog oftast är så att när utvecklare 
ska göra en egen webbdel eller funktion i SharePoint så blir det oftast att data lagras i listor. Detta 
är också tanken med SharePoint, att man i de flesta fall ska använda sig av listorna. Om man 
använder sig av listor så får man en utökad möjlighet att arbeta med data med tanke på alla 
funktioner som redan finns inbyggda i listorna för att manipulera data som ligger i dem. 
 
Vi frågar även om Göran har några riktlinjer för användning eller om det finns specifika fall då 
man absolut bör använda sig av någon av metoderna. På den frågan så menar Göran på att man 
oftast inte bör gå från listorna med tanke på dels den funktionalitet man förlorar om man 
använder sig av en egen databas men också av underhållsskäl och att egenutvecklade webbdelar 
kanske ska interagera med standardwebbdelar eller andra saker i SharePoint och att det då skulle 
kunna uppstår problem om man inte använder sig av listorna. 
 
Vi förtydligar nedan lite av det Göran menar med listornas funktionalitet, underhåll och 
integration. 
 
Med listornas funktionalitet så menas alltså det att man vid användande av listor har färdiga 
metoder och funktioner som man kan använda när man arbetar och utvecklar med listorna. Om 
man skulle använda sig av en egen databas så måste man skapa dessa metoder och funktioner 
själv, vilket kan vara tidskrävande och i vissa fall svårt. Men på listorna finns det alltså en mängd 
metoder och funktioner för allt från behörigheter och säkerhet till ren manipulation av data att 
använda sig av. Detta menar Göran att det är en stor fördel med listor. Man kan lita på listornas 
funktionalitet och stabilitet med tanke på att det ligger enormt mycket utvecklingstid med 
kompetenta personer från Microsoft som skapat den. Men om man skulle utveckla själv så kanske 
det ibland inte blir lika säkert och stabilt. 
 
Med underhåll så menas alltså själva underhållet av systemet och de webbdelar som ingår i det. 
Om vi ringar in, eller bara ser till datahanteringen när det gäller underhåll av ett system så är det 
överlägset att använda sig av listor. Om det skulle uppstå några problem med listorna så står 
Microsoft för support. Om man däremot använder en egen databas blir det den som har utvecklat 
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webbdelen som är ansvarig. Detta kan bidra till problem vid lösningar som har en egen databas, 
ofta är det bara ett fåtal personer, eller kanske bara en enda, det vill säga den som utvecklat 
webbdelen som vet hur databasen är uppbyggd och fungerar. I ett sådant fall så betyder det alltså 
att om det skulle uppstå ett problem eller om man vill vidareutveckla systemet så kan det vara 
svårt att få tag i den kunskap som krävs för att lösa problem eller att vidareutveckla. I många fall 
så finns inte ens kompetensen på företaget som använder systemet utan det finns istället hos ett 
konsultföretag. 
 
Vad gäller integration med andra webbdelar i systemet så är det en styrka att de egenutvecklade 
webbdelarna använder sig av listor. Genom detta möjliggörs integration lättare med tanke på att 
nästan alla av de standardwebbdelar som finns använder sig av olika typer av listor för 
datahanteringen. Om en lösning som använder sig av en egen databas ska interagera med andra, 
standardwebbdelar eller webbdelar som använder sig av listor blir man tvungen att ”översätta” 
data så att omgivningen kan förstå och arbeta med data från databasen. 
 
Men Göran menar på att det finns fall där man inte bör använda sig av listor och istället gå mot 
en egen databas. Ett typfall på detta menar Göran vara när man ska utveckla någonting där det är 
stora datamängder och man gör frekventa manipulationer där det krävs snabba svar. Anledningen 
till att en egen databas är bättre i dessa fall är att det är snabbare att göra utsökningar och 
manipulera data som lagras i en egen databas. Microsoft menar att listor inte är skapta för att 
hantera väldigt stora mängder data, det går att lägga in stora mängder data i en lista, men det är 
inte säkert att det går fort. Anledningen till att det inte går lika fort att söka och arbeta med data i 
en lista är listans underliggande struktur och alla saker systemet gör utöver de rena utsökningarna 
eller den rena manipulationen. Dessa saker utöver manipulation eller sökning är alltså saker som 
systemet gör så att de inbyggda metoderna på listorna ska fungera. Så om snabbhet är ett måste i 
det man utvecklar och man inte behöver den inbyggda funktionaliteten som finns på listorna så 
kan det vara lämpligt att gå ifrån listorna och använda en egen databas istället. Göran ger som 
exempel ett system som hanterar aktier och som måste kunna visa kursändringar i realtid. 
 

5.2.1 Flexibilitet 
Göran anser att det skulle vara enklare att ändra datalagringsmetod från lista till egen databas än 
tvärtom, det vill säga att gå från egen databas till lista. I denna aspekt skulle man med andra ord 
kunna säga att listorna är mer flexibla. Det är alltså lättare att ändra sig om man gjort beslutet att 
använda sig av listor. 
 
Om man ser till flexibiliteten att byta datatyp i en kolumn så går det inte att göra på någon av de 
olika metoderna på ett enkelt sätt. 
 

5.2.2 Dataintegritet 
Göran kan inte direkt svara på huruvida någon metod är bättre än den andra med avseende på 
denna aspekt.  
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5.2.3 Redundans 
Det kan kännas som att man förlorar kontroll över normaliseringen när man inte kan bygga upp 
sin egen databas och normalisera efter behov. Men Göran menar på att man lugnt kan lita på att 
den underliggande databasen som listorna använder är normaliserad och uppbyggd på ett bra sätt. 
Det är nämligen folk som utvecklat MS SQL Server som har gjort dessa databaser, och Göran 
menar på att de som jobbar där har god kunskap på hur man bygger en bra databas. 
 

5.2.4 Tillgänglighet 
Tillgängligheten skulle man kunna säga är likvärdig hos de båda metoderna. Listorna är 
visserligen bundna till sidor, man behöver alltså komma åt sidan för att komma åt listan som 
tillhör den. För att komma åt data som ligger på en annan sida än den ”man är på” så behöver 
man alltså veta adressen till sidan eller söka igenom alla sidor som finns i hela applikationen för 
att få tillgång till listan. Men för att komma åt en databas så behöver man veta vart databasen 
finns, man behöver alltså adressen till databasen. Man skulle därför kunna säga att 
tillgängligheten är likvärdig hos de båda metoderna. 
 

5.2.5 Säkerhet 
Vad gäller säkerheten hos de båda metoderna så kan man säga att det ligger i utvecklarens 
händer. Man har som utvecklare lika stora möjligheter att upprätthålla god säkerhet. Dock så kan 
det vara lättare att jobba med säkerheten med listor med tanke på att man kan använda 
SharePoints behörigheter som listorna har god funktionalitet med. 
 

5.2.6 Enkelt att utveckla i 
Här har vi kanske den största skillnaden mellan metoderna om man bortser från snabbheten. 
Listorna är från en utvecklares perspektiv mycket enklare att utveckla i. Man behöver inte skapa 
en databas eller funktionalitet för att kommunicera med databasen eller att manipulera data. En 
lista är mycket enkel att skapa dessutom, en utvecklare som har gjort det förut kan göra det på ett 
par sekunder. Om man jämför med tiden att skapa en helt ny databas och funktionalitet för att 
kunna arbeta med data som ligger i den så går det knappt att jämföra. 
 
Här kan man även se utveckling på kort och lång sikt. Det ovannämnda är alltså på kort sikt, det 
vill säga, hur skapar jag en webbdel som hanterar datalagring? Sen bör man även se utveckling på 
lång sikt, alltså vidareutveckling eller liknande. Som vi nämnde tidigare så är Microsoft 
supportskyldiga om det är rena problem men just listorna, detta är en stor styrka hos listorna.  
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6 Analys 
I detta kapitel analyserar vi de resultat vi fått genom experimentet och intervjun. Kapitlet är 
indelat enlig följande; analys av experimentet (kap 6.1), analys av intervju (kap 6.2) och 
sammanställning av intervju och experiment där vi utgår ifrån de aspekter som tagits fram (kap 
6.3). 
 

6.1 Analys av experiment 

6.1.1 Insättning 
I diagram 1 nedan ser man tydlig skillnad i tid när det gäller insättning av data i listor respektive 
en egenutvecklad databas. X-axeln är antalet gånger testet upprepades och Y-axeln antal 
millisekunder det tog att göra insättningen (5000 objekt). Det framgår av diagrammet att båda 
linjerna är relativt stabila, det är med andra ord liknade resultat varje gång. Detta betyder också 
att skillnaderna metoderna emellan är ganska lika och skillnaden är ganska stor, listorna är 
ungefär tio gånger långsammare än den egenutvecklade databasen.  
 

 
 
 
 
Diagram 2 nedan visar även det resultat av insättningar av objekt. Skillnaden nu är att det bara är 
1000 objekt som sätts in per gång. Denna gång är resultaten inte lika jämna över alla omgångar, 
resultaten varierar mer från gång till gång, men det framgår fortfarande skillnad metoderna 
emellan. Att göra insättningar i den egenutvecklade databasen är i snitt ungefär dubbelt så snabb 
än att göra insättningar i en lista. Detta kan ses genom snittiderna i testet som blev 16196,957 
millisekunder för insättning i lista och 813,83689 millisekunder för insättning i egenutvecklad 
databas (Bilaga 3, Tabell 3). Men denna gång är skillnaden inte lika tydligt, det framgår av 
diagrammet att vid insättning nummer åtta så är insättning mot listan snabbare än att sätta in i 
databasen, vad detta beror på kan forskarna inte säga, men det kan ha att göra med att fler andra 
processer i datorn kördes när insättningen mot den egenutvecklade databasen gjordes. Hur som 
helst så är det, sett till snittiderna även här ganska stora skillnader mellan de olika metoderna. 
 

Diagram 1: Diagram över insättning, 5000 per omgång (Bilaga 3, Tabell 1) 

Antal upprepningar 
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6.1.2 Modifiering 
I diagram 3 nedan visas resultatet från undersökningen vid modifiering av data som redan fanns i 
databasen/listan. I testet ändrades 1000 objekt per omgång och diagrammet visar tydliga 
skillnader på hastighet. Bortsett från att det är avsevärt snabbare att göra ändringar på data i den 
egenutvecklade databasen så uppvisar den heller inte lika stora fluktuationer mellan omgångarna. 
I snittiden som framgår i Tabell 3 i bilaga 3 så är det drygt femton gånger snabbare att göra 
ändringar på tusen objekt i en egenutvecklad databas än att ändra innehållet i en lista.  
 

 
 
 

6.1.3 Borttagning 
Diagram 4 visar resultatet av borttagning av 100 objekt åt gången vid tio omgångar. Denna 
undersökning, likson de tidigare visar tydliga skillnader vad gäller snabbhet. Det märks heller 
inte lika stora fluktuationer vid borttagning mot den egenutvecklade databasen i jämförelse med 
att ta bort från listan. Snittet visar att listorna är lite drygt 50 gånger långsammare än den 
egenutvecklade databasen. 

Diagram 2: Diagram över insättning, 1000 per omgång (Bilaga 3, Tabell 2) 

Diagram 3: Diagram över modifiering, 1000 per omgång (Bilaga 3, Tabell 3) 

Antal upprepningar 

Antal upprepningar 
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6.1.4 Hämtning 
Diagram 5 visar resultaten från utsökningar eller hämtningar av data med de olika metoderna. 
Diagrammet visar trettio försök att hämta ett föremål i en databas/lista som innehåller 500 000 
rader/objekt. Att söka i den egenutvecklade databasen gav mer stabila resultat över försöken och 
det var denna gång väldigt stor skillnad på snabbhet metoderna emellan. Att söka i den 
egenutvecklade databasen var i snitt lite drygt 390 gånger snabbare än att söka i listor, vilket är 
anmärkningsvärt. Detta är ett tydligt tecken på att listorna inte är snabba när dem innehåller stora 
datamängder. 
 

 
 
 
Diagram 6 visar även det ett diagram över utsökningar. Denna gång är det dock betydligt färre 
objekt i listan/databasen. Denna gång innehåller listan/databasen 3000 objekt/rader istället för 
500 000 som det var i föregående test (diagram 5). Något som var tydligt i detta test var att nu när 
det är färre objekt inlagda så visar resultatet att skillnaderna inte alls är lika stora som i 
föregående test. I föregående test var det över 390 gångers skillnad, nu är det lite drygt två 
gångers skillnad. Listan är fortfarande långsammare, men skillnaden mellan metoderna är inte 
alls lika stor i detta test. Det visar alltså på att mängden data i listan har stor betydelse för hur 
snabba svarsresultaten blir vid utsökningar.  

Diagram 4: Diagram över borttagning, 100 per omgång (Bilaga 3, Tabell 4)  

Diagram 5: Diagram över hämtning, efter ett föremål/en rad, 500 000 inlagda (Bilaga 3, Tabell 5) 

Antal upprepningar 

Antal upprepningar 
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Diagram 7 visar resultatet av ett test där det gjordes utsökningar efter kategorier, alltså inte ett 
enstaka objekt/red utan en samling objekt/rader utspridda i listan/databasen. Det fanns även i 
detta test totalt 3000 objekt i listan/tabellen. Diagrammets Y-axel visar i diagrammet dels antalet 
millisekunder för utsökningarna (den blåa och röda linjen), men den visar även antalet objekt som 
var sökresultatet genom den gröna linjen. Y-axeln visar alltså två olika enheter. Diagrammet visar 
att antalet objekt/rader som returnerades vid utsökningarna var knappt 800 med vissa variationer, 
men det är inte riktigt det som är det viktiga här utan snarare de andra linjerna som visar på 
snabbheten för respektive metod. Och som i tidigare tester så är det snabbare att söka i en 
egenutvecklad databas än att söka i listor. Nu när vi efterfrågade fler objekt så blev skillnaden 
större än i testet ovan (diagram 6) då vi endast efterfrågade ett objekt. Alltså ökar tidsskillnaderna 
mellan metoderna när antalet objekt/rader som efterfrågas ökar. Denna gång ökar tidsskillnaden 
till att utsökningar efter kategori mot en egenutvecklad databas är lite drygt tio gånger snabbare 
än att göra motsvarande utsökning mot en lista.    
 

 
 
 
 

Diagram 6: Diagram över hämtning, efter ett föremål/en rad, 3000 inlagda (Bilaga 3, Tabell 6) 

Diagram 7: Diagram över hämtning, efter kategori, 3000 inlagda (Bilaga 3, Tabell 7) 

Antal upprepningar 

Antal upprepningar 
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6.1.5 Sammanfattning av testerna 
Under de tester som gjorts så har det uppmärksammats tydliga skillnader vad gäller snabbheten 
på alla de olika typerna av datamanipulering, dvs. insättning, uppdatering, borttaggning och 
hämtning. Det har visat sig, som författarna redan från början trodde att det skulle gå snabbare att 
använda en egenutvecklad databas än att använda SharePoints inbyggda listor. Detta verkar bero 
på att det är en mängd operationer som görs utöver själva datamanipulationen när man gör något 
mot en lista. Dessa operationer görs alltså för att listornas inbyggda funktioner behöver mer 
information än bara den rådata som hanteras, detta är även anledningen till att listornas 
underliggande databas är oerhört komplex. Detta menar Göran Husman är anledningen till att 
listorna är långsammare än egenutvecklade databaser. 
 
Det har i testerna visat sig bland annat att listorna är mer än 390 gånger långsammare än om en 
egenutvecklad databas används när det gäller hämtning av data. Det säger sig självt att detta 
skulle kunna få konsekvenser om det är ett system som hanterar stora mängder data och gör 
många anrop till underliggande data. Men det ska också tilläggas att de operationer som gjordes i 
testerna oftast var stora operationer, det vill säga att det var nästan alltid stora mängder data som 
användes. Det gjordes utfrågningar på flera tusen objekt i samma fråga mot listan/databasen. 
Detta är nog inget som är vanligt förekommande att man gör ofta i de flesta organisationer. Ofta 
gör man en manipulation på ett objekt i en lista/databas som inte innehåller så många objekt. Och 
vad testerna visar så är listorna inte så långsamma när det handlar om manipulation av ett fåtal 
eller enskilda objekt när det inte finns stora datamängder i listan. 
 
Någonting annat förutom skillnader i snabbhet märktes även att listor inte är bra på att hantera 
stora mängder data. Under många av testerna så kraschade operationen när testprogrammet 
jobbade mot listorna. Detta var väldigt överraskande för forskarna och vi undersökte mycket om 
det fanns några fel i testprogrammet. Men efter en noggrann undersökning kunde det konstateras 
att listorna är väldigt instabila när det görs manipulationer med stora datamängder i snabb följd. 
Visserligen var detta när det gjordes operationer med flera tusen objekt, men det känns som att 
listorna borde klara av det. Att det går långsamt kan i vissa fall accepteras, men när systemet 
kraschar mitt i en serie av operationer så kan det tyckas att det är väldigt dåligt. Att det görs 
sådana stora operationer så tätt efter varandra kanske inte görs så ofta i verkligheten i de system 
som vanligtvis körs i olika typer av verksamheter, men det känns ändå som att detta bör kunna 
hanteras. När tester gjordes mot den egenutvecklade databasen uppstod det aldrig några problem 
vid operationer med stora datamängder, det kunde utan problem göras insättningar med flera 
hundra tusen objekt medans en lista kunde krascha om det var över tio tusen objekt. Ett test som 
författarna planerat hade tänkt ta med i denna rapport var att göra utsökningar efter kategorier när 
det fanns 500 000 objekt i listan/databasen, men detta var något som inte gick att genomföra på 
grund av att utfrågningen mot listan kraschade alla försök som gjordes. 
 

6.2 Analys av intervju 

6.2.1 Snabbhet/stora datamängder 
Något som kom fram under intervjun var att Göran menade på att den RDBMS som SharePoint 
använder sig utav (SQL Server 2005) inte är byggd för att hantera den databasstruktur som 
SharePoint-listorna använder sig av. Han menar på att nästa version av SQL Server kommer att 
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hantera listornas struktur på ett mycket mer effektivt sätt.  Detta kommer att bidra till att listorna 
blir snabbare samt att dem kommer att bli bättre på att hantera stora datamängder. Han tyckte att 
vi skulle göra om testerna när den nya versionen kommer för han menade på att vi förmodligen 
skulle se ganska stora skillnader då. 
 

6.2.2 Dataintegritet 
Denna aspekt fick vi inte mycket information om. Det som kom fram ur intervjun var ungefär att 
de bör vara jämbördiga, men Göran, som vi intervjuade menade på att han inte var säker. Detta 
blir alltså en aspekt som vi blir tvungna att lämna utan vidare information.  
 

6.2.3 Redundans 
Använder man sig av en egenutvecklad databas har man själv kontroll över normaliseringen och 
kan själv välja normaliseringsnivå. Detta kan vara både en styrka och en svaghet anser vi. Har 
man goda kunskaper om normalisering och hur en databasstruktur bör se ut så kan det vara en 
styrka att kunna styra normaliseringen dit man själv vill. Men om utvecklaren inte har goda 
kunskaper om normalisering så kan detta vara en svaghet, det kan alltså för den utvecklaren bli 
svårt att skapa en databas som håller god kvalité på data bara för att normaliseringen inte är 
tillfredställande. Om man ser till listorna så kan man lita på att normaliseringen i den 
underliggande databasen håller en bra nivå med tanke på att det är kunnigt folk som lagt ner 
mycket tid på att göra den bra. Genom att det alltså finns färdiga databasstrukturer som listorna 
använder sig av och att de är dessutom bra normaliserade, behöver inte ens utvecklaren besitta 
kunskaper om normalisering samt att han/hon heller inte behöver lägga tid på normaliseringen. 
Detta anser vi vara något som talar för användning av listor. 
 

6.2.4 Tillgänglighet 
Tillgängligheten till data metoderna emellan tycks vara relativt likvärdiga. Det finns i båda fallen 
liknande sätt att komma åt data oavsett varifrån man vill komma åt den. Tillgängligheten på data 
som används av en applikation blir oberoende av metod något som utvecklaren själv får se till att 
det fungerar på ett bra sätt. Metoderna har inga större för- och nackdelar sinsemellan. 
 

6.2.5 Säkerhet 
Det ligger i båda fallen i utvecklarens händer att hantera säkerheten för data. Det kan i båda fallen 
skapas god säkerhet på data systemet använder sig av. Det kan dock tänkas att det är lättare att 
hantera behörigheter på listorna med tanke på att det finns inbyggda behörighetsfunktioner i 
SharePoint, vilka listorna stöder. Det finns möjlighet att genom enkel kod lägga på behörigheter 
på antingen en hel lista eller på de föremål som ligger i listan. Man kan även göra så att man 
sätter behörigheter på den sida listan är kopplad till, då slår behörigheterna automatiskt igenom 
på listorna och man behöver inte ens tänka på att sätta behörigheter specifikt på listorna. Det skall 
även nämnas att man inte behöver skriva kod för att sätta behörigheter på en lista. Man kan helt 
enkelt göra detta från SharePoints gränssnitt bara man är inloggad som administratör. Detta är 
alltså något som talar för listorna vad gäller denna aspekt. 
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6.2.6 Flexibilitet 
Vad gäller flexibiliteten så fick vi från intervjun reda på att det i vissa fall kan vara mer flexibelt 
att använda sig av listor med tanke på att det är lättare att gå från listor till en egenutvecklad 
databas än tvärtom. Man är alltså mer låst i sitt val när man har valt att använda sig utav en 
egenutvecklad databas. 
 
Det är även så att listor är lättare att integrera med andra delar av system och andra 
standardwebbdelar som redan finns i SharePoint. Det är en del av hela tanken med SharePoint, 
dvs. att man har all information samlat på ett ställe och att det finns webbdelar som hämtar 
information från olika ställen i systemet och sammanställer den för användaren. Det skulle i 
många fall vara svårt att bygga en flexibel webbdel där data lagras i en egenutvecklad databas 
som sedan andra webbdelar ska kommunicera med. Här har listorna en fördel att nästan alla 
standardwebbdelar i SharePoint använder sig av listor, och därmed blir det lättare att koppla ihop 
dessa med egenutvecklade webbdelar som även de använder sig av listor.    
 
Vi bör dock lägga till här att detta gäller flexibilitet inom SharePoint. Om man ska se till ett större 
perspektiv, att man ska flytta data till andra typer av program så är det lättare att flytta en 
egenutvecklad databas med tanke på att den inte är tätt kopplad med SharePoint. Men att listorna 
är tätt kopplade till SharePoint är alltså en styrka om man ser till flexibiliteten inom SharePoint. 
 
Att behörigheter kan ändras från gränssnittet kan även ses som att det bidrar till bättre flexibilitet, 
detta genom att det blir enklare att ändra behörigheter och man behöver inte sätta dem från kod 
utan kan göra detta efter det att man skapat applikationen. 
 

6.2.7 Enkelt att utveckla i 
Som vi redan i sammanfattningen av intervjun tog upp så ser vi här en ganska stor skillnad 
metoderna emellan. Genom att det finns mycket färdiga funktioner och metoder att använda sig 
av när man använder listor spar detta mycket tid för utvecklaren. Vi har själva utvecklat en hel 
del i SharePoint och använt oss av både listor och egna databaser. Och vår egen uppfattning är att 
listorna är avsevärt enklare att utveckla i, något som vi även fick bekräftat i intervjun. Det är 
uppbyggt på ett smidigt sätt utifrån en utvecklares perspektiv om man ser till listorna. Med endast 
ett par rader kod så har man skapat en lista som kan innehålla alla möjliga typer av information. 
Det finns även många färdiga metoder och funktioner man kan använda sig av. Ponera att man 
skulle skapa en applikation bara som hastigast, kanske för ett test eller liknande, då kan det vara 
jobbigt att behöva skapa en egen databas och en koppling till den, detta är alltså något man inte 
ens behöver tänka på om man använder sig av listorna, för allt finns redan färdigt. En annan sak 
är även att man egentligen inte ens behöver skriva kod för att skapa en lista, man kan från 
gränssnittet i SharePoint enkelt skapa listor och lägga till och ta bort kolumner efter eget tycke. 
 

6.2.8 Underhåll  
Denna aspekt är en som dök upp först under intervjun, Göran ansåg att detta var en mycket viktig 
aspekt om man tänkte i ett längre tidsperspektiv. Genom att Microsoft står för support om det 
skulle uppstå några problem med listorna så talar detta för dem. Det är även så att en lösning med 
egen databas kan riskera att bli för tätt kopplad till den person som utvecklat den. Detta kan leda 
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till att det i framtiden efter det att ett system utvecklats kan vara svårt att få tag i den personen 
som skapat lösningen. Detta skulle i värsta fall kunna leda till att det inte går att underhålla 
systemet och att man skulle bli tvungen att kassera det om det skulle uppstå problem med 
datahanteringen, eller i alla fall att man blir tvungen att skapa en helt ny datastruktur. Och i de 
flesta fall så är ett systemutvecklingsprojekt relativt långsiktigt, vilket ökar betydelsen för enkelt 
underhåll av system som byggs. 
 

6.3 Sammanfattning av analyserna 
 
I tabellen nedan listar vi de största skillnaderna mellan de olika metoderna efter det vi kommit 
fram till efter att ha analyserat resultat från undersökning och intervju. 
 
 
 SharePoint-listor Egenutvecklad databas 
Snabbhet Märkbart långsammare 

datamanipulering än vid 
manipulation mot en 
egenutvecklad databas  

Snabb 

Dataintegritet - - 
Redundans  Styrka att utvecklaren inte 

behöver normalisera själv, 
det finns redan en 
underliggande databas till 
listorna som har god 
normalisering. 

En svaghet att utvecklaren 
behöver göra normalisering 
själv. Dock så har 
utvecklaren kontroll över 
normaliseringen och 
redundansen vilket i vissa 
fall kan vara bra. 

Tillgänglighet - - 
Säkerhet Finns inbyggda säkerhets- 

och behörighets funktioner 
på listorna vilket gör att det 
kan vara lättare för 
utvecklaren att upprätthålla 
en bra säkerhet vid 
användande av listor. 

Ligger i utvecklarens 
händer helt att upprätthålla 
en god säkerhet.  

Flexibilitet Listorna är mer flexibla på 
så sätt att man inte är lika 
låst i sitt val om man valt 
att använda listor. Listorna 
är även mer flexibla för att 
interagera tillsammans med 
andra webbdelar. 

- 

Enkelt att 
utveckla i 

Mycket finns redan färdigt. 
Metoder, funktioner och 
underliggande databas finns 
redan. Det finns även 

Allt från databas till 
metoder för att manipulera 
data behöver skapas av 
utvecklaren. 
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behörighetshatering färdigt, 
vilket kan kommas åt från 
gränssnittet i SharePoint. 

Underhåll Stor fördel att om det är 
rena problem med listorna 
så står Microsoft för 
support. När man använder 
listor så möjliggör det även 
att andra än just den som 
utvecklat systemet kan göra 
ändringar och underhålla 
det. 

Nackdel att en lösning som 
använder sig av en 
egenutvecklad databas kan 
vara mycket tätt kopplad till 
just den person som 
utvecklat den, detta kan 
medföra 
underhållssvårigheter.  

Stora 
datamängder 

Är inte bra på att hantera 
stora datamängder. 

Är överlägsen listorna på 
att hantera stora 
datamängder. 

Tabell 1: Tabell över skillnader metoderna emellan utifrån aspekter (egen) 
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7 Avslutande diskussion 
I detta kapitel presenterar vi slutsatsen, dvs. det vi kommit fram till i denna studie. Efter 
slutsatsen finns även en utvärdering av studien samt en utvärdering av metoden. 
 

7.1 Slutsatser 
 
Forskningsfrågan i denna rapport är väldigt vid. Efter att ha genomfört en intervju med en expert, 
gjort experiment och tagit fram aspekter som kan beaktas vid val av datalagringsmetoderna har 
författarna kommit fram till att det inte går att säga svart på vitt vilken metod som är den bästa. 
Efter genomförd datainsamling och analys av insamlad data så har vi kunnat urskilja en mängd 
egenskaper hos de metoder som undersökts.  
 
Det har visat sig att listorna inte är lika snabba som den egenutvecklade databasen. Det är i 
många fall, speciellt när det är stora mängder data inblandat ganska stora skillnader vad gäller 
just snabbhet metoderna emellan. Det har i experimentet visat sig att just datamängden är väldigt 
avgörande om man vill ha snabba svar vid manipulation av föremål i listor.  
 
Detta leder till en annan aspekt, hur metoderna hanterar stora datamängder. Bortsett från att 
listorna är långsammare än den egenutvecklade databasen så är listorna mycket sämre på att 
hantera stora datamängder. Det visade sig i experimenten att en lista får problem bara man 
kommer upp över ett par tusen föremål. Den egenutvecklade databasen visade däremot inga som 
hels problem att hantera stora datamängder. 
 
Det är just dessa två aspekter som listorna presterar sämre än den egenutvecklade databasen, 
snabbhet och stora datamängder. 
 
En egenskap där författarna däremot anser att listorna är bättre än den egenutvecklade databasen 
är det att utvecklaren har en väldigt bra utvecklingsmiljö när denne använder sig av listorna. Det 
finns mycket färdig funktionalitet som redan finns som utvecklaren således inte behöver göra. 
Det finns till exempel färdiga metoder för att manipulera föremålen i listorna samt en mängd 
andra funktioner och metoder som finns att tillgå för användaren om denne använder listor. Om 
utvecklaren å andra sidan väljer att använda en egenutvecklad databas för datalagring måste 
utvecklaren själv ta fram alla metoder denne ska använda sig av, vilket i många fall kan vara 
tidskrävande. 
 
Om utvecklaren har valt metoden att gå mot en egenutvecklad databas och själv skapar databasen 
samt metoder för att manipulera data i databasen så blir han/hon väldigt tätt kopplad till det 
system som denne bygger. Detta kan leda till att det blir svårt att underhålla systemet på sikt. Om 
det skulle uppstå problem med systemet med avseende på just datalagringen eller att systemet ska 
vidareutvecklas är man mer beroende av den/de som utvecklat systemet om applikationen 
använder en egenutvecklad databas. Om listor istället används så finns det en mängd utvecklare 
som kan anlitas för att lösa eventuella problem eller för att vidareutveckla systemet. Detta är 
alltså en ganska stor fördel vid användning av listor. 
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Två andra aspekter där författarna anser att listorna har fördel är flexibilitet och säkerhet. Listorna 
är mer flexibla att kommunicera och kopplas samman med övriga delar av SharePoint än vad en 
egenutvecklad databas är. Detta grundar sig i att nästan alla standardwebbdelar och funktioner i 
SharePoint använder sig av just listor för dess datahantering.  
 
Vad gäller säkerheten så finns det samma möjligheter för utvecklaren att upprätthålla denna för 
de båda metoderna. Skillnaden här är dock att listorna har inbyggda behörighetsfilter samt andra 
funktioner för att hantera säkerhet inbyggt. Detta leder således till att utvecklaren kan spara tid på 
att inte behöva utveckla detta själv.   
 
De egenskaper som ovan nämnts för de olika metoderna kan vara väldigt viktiga att belysa och 
framhäva. Men det går inte bara att se till dessa egenskaper och sedan säga att en metod är bättre 
än en annan. Det går däremot att säga till exempel att det är snabbare att göra datamanipulationer 
på data som är lagrad i en egenutvecklad databas. Det går även att säga att det är lättare att 
underhålla ett system som bygger på SharePoints egna listor. Det vi vill försöka få sagt här är att 
det endast går att säga att en metod är bättre än en annan om det gäller en specifik egenskap, 
såsom snabbhet. Om det är helheten som ska bedömas, det vill säga hela metoden i sig så anser 
författarna att detta inte går att göra för en generell kontext, eller i ett generellt fall. 
 
När en utvecklare befinner sig i designfasen i ett systemutvecklingsprojekt och ska ta ett beslut 
om vilken datalagringsmetod som skall användas finns det inget facit som gäller för alla olika 
fall. Utvecklaren måste här se till ändamålet för just det utvecklingsprojekt denne befinner sig i 
och vad det kommande systemet behöver ha för egenskaper. Vi menar att utvecklaren inte bör 
ställa sig frågan om vilken datalagringsmetod som ska väljas direkt. Den första frågan 
utvecklaren bör ställa sig är vilken kontext systemet kommer att användas i och hur arbete med 
systemet kommer att se ut. Utifrån detta bör utvecklaren definiera ett antal aspekter denne anser 
vara viktiga och sedan utifrån detta se till vilken metod som ska användas.  

 

7.2 Utvärdering av studien 
 
Som vi skriver i kapitel 2.3.3 om utvärderingsmetod, grundar vi oss främst på två kriterier för 
utvärdering. Dessa är trovärdighet och tillämpbarhet. 

7.2.1 Trovärdighet 
 
Vi har bekräftat resultatet från den genomförda intervjun med respondenten vilket förstärker 
tillförlitligheten i resultaten. 
 
Överförbarhet får vi då våra resultat även kan tillämpas till andra delar i 
systemutvecklingsprocessen, som till exempel realiseringsfasen eller förvaltningsfasen, vilket gör 
studiens resultat användbar även i dessa faser. 
 
Vi har försökt skapa en genomgående redogörelse av alla delar i forskningsprocessen. Rådata 
från experiment och intervju finns att tillgå. 
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Det går att styrka de experimentresultat genom att genomföra de tester vi genomfört på liknande 
miljöer och programvara. Intervjun går inte att göra om på samma sätt som experimenten men 
rådata finns tillgänglig för att lyssna på. 

7.2.2 Tillämpbarhet 
 
Tillämpbarheten anser vi är god. Våra resultat kan utgöra en god grund för utvecklare och 
organisationer som arbetar med egenutveckling i SharePoint. Det gäller både de framtagna 
aspekterna och jämförelserna. 

7.3 Utvärdering av metod 
Vi anser att den forskningsprocess som vi genomgått hela tiden har fört oss närmare svaret på de 
frågeställningar vi har haft. Det är rimligt att utgå från litteratur om datalagring när vi söker våra 
aspekter. Det har varit svårt att hitta litteratur just för allmänna datalagringsmetoder. Många 
författare kommer direkt in på en specifik teknik. Vi anser dock att detta inte har varit något stort 
problem då SharePoint i grunden bygger på en SQL Server databas, och har därför kunnat ta 
sådana aspekter som rör databashanteringssystem.  
 
Det finns dock aspekter som man inte hittar ofta i till exempel databasböcker. Då tänker vi på 
underhåll som exempel. Detta var ett kriterium som framkom först under vår intervju.  
 
Vi tycker att vi har gjort rätt metodval vad gäller jämförelserna. Snabbhet var det kriterium som 
vi ansåg gick att mäta. Därför angav vi en kvantitativ ansats till detta och genomförde ett 
experiment. De andra aspekterna vi tagit fram lämpar sig bättre att jämföra kvalitativt varför vi 
genomfört en intervju med gott resultat.  
 

8 Fortsatt forskning 
 
Enligt Göran Husman är den kommande versionen (version 2008) av SQL Server mer anpassad 
till den sorts struktur på data som finns i SharePoint, vilket skulle tala för att listor skulle bli 
snabbare än vad de är idag. Det skulle vara intressant att genomföra liknande experiment gällande 
snabbhet när denna version kommer. 
 
Det skulle också vara intressant att göra jämförelser med avseende på de framtagna aspekterna 
mellan SharePoint och andra liknande system, så som WebSphere från IBM, för att höja blicken 
och titta på aspekterna mellan olika plattformar i stället för inne i en specifik plattform. Detta 
skulle istället underlätta valet av plattform, i ett mycket tidigare stadium, snarare än metoden i en 
plattform som man redan valt. 
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9 Ordlista 
 
Applikation 
Man kan säga att en applikation, eller en portal, i SharePoint består av en samling av sidor, 
vanligtvis refereras denna samling av sidor som en ”site collection” (sidsamling). 
 
ASP.NET 
ASP.NET är en teknologi utvecklad av Microsoft för att skapa dynamiska webbsidor.  
 
CAML 
Collaborative Application Markup Language (CAML)  är en XML-baserat märkspråk som 
används i SharePoint-teknologier.  
 
DBMS 
Database Management System (DBMS) eller databashanterare är en programvara för att hantera 
data i en databas. Ett annat ord för detta är databashanteringssystem.  
 
Databas 
En databas är en samling organiserad information eller data som det är lätt att söka efter och 
hämta enskilda bitar information, samt även att lägga till, ändra eller ta bort information. 
 
Datalagring 
Datalagring är något som används i många program för att skapa en lagring av data över tid för 
att vara åtkomlig från andra platser och andra tillfällen. 
 
Datalagringsmetod 
En datalagringsmetod definierar vi som ett sätt att åstadkomma datalagring över tid. De två 
metoder vi undersöker i denna studie är att använda SharePoint-listor och att använda en separat 
databas. 
 
Datamanipulation 
Datamanipulation betyder att ändra i den data som finns. 
 
Lagrad procedur 
En lagrad procedur är en sorts metod som är tillgänglig för applikationer som vill komma åt ett 
relationsdatabassystem. Lagrade procedurer lagras som namnet antyder i själva databasen. 
 
Normalisering 
Databasdesignteknik för att säkerställa att data i en databas uppnår önskvärd kvalitet (Connolly & 
Begg 2005, s. 388). 
 
Plattform 
En plattform är en bas av förutsättningar som gör det möjligt att köra en viss tillämpning av 
programvara. Det kan till exempel bestå av hårdvara, operativsystem och stödprogram. En 
plattform kan även ses som en grund för vidareutveckling för en tillämpning. 
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RDBMS 
Relational Database Management System (RDBMS) eller Relationsdatabashanteringssystem är 
ett program för hantering av relationsdatabaser som tillåter användare att definiera, skapa, 
underhålla och kontrollera tillgång till data i databaser (Connolly & Begg 2005, s. 16). Ett 
exempel på detta är SQL Server.  
 
Relationsdatabas 
En relationsdatabas är en databas där data är organiserad i relationer, eller tabeller som vi kallar 
det i denna rapport, eventuellt med restriktioner mellan tabellerna eller i en och samma tabell. 
 
SharePoint 
Plattformen SharePoint är en webbaserad samarbets- och dokumenthanteringsplattform framtaget 
av Microsoft. SharePoint möjliggör bland annat att man kan lägga upp samlingar av webbsidor 
som kan fungera som portaler. Termen SharePoint används oftast till att referera till Microsoft 
Office SharePoint Server (MOSS) eller Windows SharePoint Services (WSS). WSS är ett gratis 
tillägg till Windows Server, i WSS finner man de enklaste verktygen och funktionerna. MOSS är 
en påbyggnad på WSS som inte är gratis. I MOSS finns det en mer sofistikerad arsenal av 
verktyg och funktioner att använda sig av.  (Holliday et. al, 2007, s. 2-3) När vi använder 
begreppet SharePoint i denna undersökning menar vi MOSS version 2007.  
 
SharePoint-sida 
Enskilda sidor i en sidsamling utgör en inbördes hierarki av sidor. Det är alltså dessa SharePoint-
sidor som tillsammans utgör applikationen likt en hemsidas undersidor utgör en hemsida. 
 
SQL Server 
SQL Server är en RDBMS från Microsoft som också används som underliggande databas i 
SharePoint. 
 
UML 
Unified Modeling Language (UML) är ett objektorienterat generellt språk för modellering av alla 
typer av system, som främst används inom programvarukonstruktion. 
 
Webbdel 
En SharePoint-sida kan innehålla andra sidor men även något som kallas för webbdelar. Dessa 
webbdelar skulle man kunna säga vara små byggstenar som sidorna är uppbyggda av. Detta kan 
vara till exempel bloggar, forum, wikis med mera. (Holliday et. al, 2007, s. 23-32) 
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 Bilaga 1 
Tabell över SharePoints databastabell AllLists 
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Bilaga 2 
Tabell över SharePoints databastabell AllUserData 
tp_ID int 
tp_ListId uniqueidentifier 
tp_SiteId uniqueidentifier 
tp_RowOrdinal int 
tp_Version int 
tp_Author int 
tp_Editor int 
tp_Modified datetime 
tp_Created datetime 
tp_Ordering varchar(512) 
tp_ThreadIndex varbinary(512) 
tp_HasAttachment bit 
tp_ModerationStatus int 
tp_IsCurrent bit 
tp_ItemOrder float 
tp_InstanceID int 
tp_GUID uniqueidentifier 
tp_CopySource nvarchar(260) 
tp_HasCopyDestinations bit 
tp_AuditFlags int 
tp_InheritAuditFlags int 
tp_Size int 
tp_WorkflowVersion int 
tp_WorkflowInstanceID uniqueidentifier 
tp_DirName nvarchar(256) 
tp_LeafName nvarchar(128) 
tp_DeleteTransactionId varbinary(16) 
tp_ContentType nvarchar(255) 
tp_ContentTypeId tContentTypeId:varbinary(512) 
nvarchar1 nvarchar(255) 
nvarchar2 nvarchar(255) 
nvarchar3 nvarchar(255) 
nvarchar4 nvarchar(255) 
nvarchar5 nvarchar(255) 
nvarchar6 nvarchar(255) 
nvarchar7 nvarchar(255) 
nvarchar8 nvarchar(255) 
ntext1 ntext 
ntext2 ntext 
ntext3 ntext 
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ntext4 ntext 
sql_variant1 sql_variant 
nvarchar9 nvarchar(255) 
nvarchar10 nvarchar(255) 
nvarchar11 nvarchar(255) 
nvarchar12 nvarchar(255) 
nvarchar13 nvarchar(255) 
nvarchar14 nvarchar(255) 
nvarchar15 nvarchar(255) 
nvarchar16 nvarchar(255) 
ntext5 ntext 
ntext6 ntext 
ntext7 ntext 
ntext8 ntext 
sql_variant2 sql_variant 
nvarchar17 nvarchar(255) 
nvarchar18 nvarchar(255) 
nvarchar19 nvarchar(255) 
nvarchar20 nvarchar(255) 
nvarchar21 nvarchar(255) 
nvarchar22 nvarchar(255) 
nvarchar23 nvarchar(255) 
nvarchar24 nvarchar(255) 
ntext9 ntext 
ntext10 ntext 
ntext11 ntext 
ntext12 ntext 
sql_variant3 sql_variant 
nvarchar25 nvarchar(255) 
nvarchar26 nvarchar(255) 
nvarchar27 nvarchar(255) 
nvarchar28 nvarchar(255) 
nvarchar29 nvarchar(255) 
nvarchar30 nvarchar(255) 
nvarchar31 nvarchar(255) 
nvarchar32 nvarchar(255) 
ntext13 ntext 
ntext14 ntext 
ntext15 ntext 
ntext16 ntext 
sql_variant4 sql_variant 
nvarchar33 nvarchar(255) 
nvarchar34 nvarchar(255) 
nvarchar35 nvarchar(255) 
nvarchar36 nvarchar(255) 
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nvarchar37 nvarchar(255) 
nvarchar38 nvarchar(255) 
nvarchar39 nvarchar(255) 
nvarchar40 nvarchar(255) 
ntext17 ntext 
ntext18 ntext 
ntext19 ntext 
ntext20 ntext 
sql_variant5 sql_variant 
nvarchar41 nvarchar(255) 
nvarchar42 nvarchar(255) 
nvarchar43 nvarchar(255) 
nvarchar44 nvarchar(255) 
nvarchar45 nvarchar(255) 
nvarchar46 nvarchar(255) 
nvarchar47 nvarchar(255) 
nvarchar48 nvarchar(255) 
ntext21 ntext 
ntext22 ntext 
ntext23 ntext 
ntext24 ntext 
sql_variant6 sql_variant 
nvarchar49 nvarchar(255) 
nvarchar50 nvarchar(255) 
nvarchar51 nvarchar(255) 
nvarchar52 nvarchar(255) 
nvarchar53 nvarchar(255) 
nvarchar54 nvarchar(255) 
nvarchar55 nvarchar(255) 
nvarchar56 nvarchar(255) 
ntext25 ntext 
ntext26 ntext 
ntext27 ntext 
ntext28 ntext 
sql_variant7 sql_variant 
nvarchar57 nvarchar(255) 
nvarchar58 nvarchar(255) 
nvarchar59 nvarchar(255) 
nvarchar60 nvarchar(255) 
nvarchar61 nvarchar(255) 
nvarchar62 nvarchar(255) 
nvarchar63 nvarchar(255) 
nvarchar64 nvarchar(255) 
ntext29 Ntext 
ntext30 Ntext 
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ntext31 Ntext 
ntext32 Ntext 
sql_variant8 sql_variant 
int1 Int 
int2 Int 
int3 Int 
int4 Int 
int5 Int 
int6 Int 
int7 Int 
int8 Int 
int9 Int 
int10 Int 
int11 Int 
int12 Int 
int13 Int 
int14 Int 
int15 Int 
int16 Int 
float1 Float 
float2 Float 
float3 Float 
float4 Float 
float5 Float 
float6 Float 
float7 Float 
float8 Float 
float9 Float 
float10 Float 
float11 Float 
float12 Float 
datetime1 Datetime 
datetime2 Datetime 
datetime3 Datetime 
datetime4 Datetime 
datetime5 Datetime 
datetime6 Datetime 
datetime7 Datetime 
datetime8 Datetime 
bit1 Bit 
bit2 Bit 
bit3 Bit 
bit4 Bit 
bit5 Bit 
bit6 Bit 
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bit7 Bit 
bit8 Bit 
bit9 Bit 
bit10 Bit 
bit11 Bit 
bit12 Bit 
bit13 Bit 
bit14 Bit 
bit15 Bit 
bit16 Bit 
uniqueidentifier1 Uniqueidentifier 
tp_Level Tinyint 
tp_IsCurrentVersion Bit 
tp_UIVersion Int 
tp_CalculatedVersion Int 
tp_UIVersionString  
tp_DraftOwnerId int 
tp_CheckoutUserId int 
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Bilaga 3 
Resultat från undersökningen av metoderna med avseende på snabbhet. 
 
Lista (ms)  

Separat databas (ms) 
Totalt antal rader/föremål (st) 

55069,1856 5838,3952 5000 
54778,768 5708,208 10000 
54217,9616 5397,7616 15000 
54658,5952 6509,36 20000 
57092,0944 5367,7184 25000 
52966,1616 6098,7696 30000 
55770,1936 6289,0432 35000 
54718,6816 6409,216 40000 
57562,7712 5838,3952 45000 
56581,36 6459,288 50000 
56020,5536 6098,7696 55000 
55119,2576 5688,1792 60000 
57723,0016 5257,56 65000 
56471,2016 5818,3664 70000 
57162,1952 5568,0064 75000 
57232,296 6118,7984 80000 
60306,7168 5347,6896 85000 
59585,68 5648,1216 90000 
58824,5856 6509,36 95000 
63411,1808 5397,7616 100000 
66145,112 6248,9856 105000 
56170,7696 6238,9712 110000 
65384,0176 6178,8848 115000 
64803,1824 5257,56 120000 
64332,5056 6269,0144 125000 
66405,4864 7200,3536 130000 
67286,7536 6339,1152 135000 
69049,288 5027,2288 140000 
68117,9488 5808,352 145000 
65544,276 6078,7408 150000 
59617,05939 5933,865813  

Tabell 1: Resultat för insättning, 5000 per omgång 
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Lista (ms) Separat databas (ms) Totalt antal rader/föremål (st) 

28410,85 1452,088 1000 
67767,44 1692,434 2000 
25666,91 1311,886 3000 
35200,62 21881,46 4000 
24785,64 1161,67 5000 
20108,92 861,2384 6000 
66745,98 901,296 7000 
19778,44 20098,9 8000 
20509,49 871,2528 9000 
31315,03 27229,25 10000 
17214,75 1812,606 1000 
57662,92 1502,16 2000 
14510,87 1922,765 3000 
54508,38 981,4112 4000 
15001,57 1021,469 5000 
13619,58 911,3104 6000 
78422,77 1171,685 7000 
13579,54 1081,555 8000 
13459,35 921,3248 9000 
13018,72 971,3968 10000 

37273,6 2333,355 1000 
13589,54 2264,254 2000 
15512,31 2373,413 3000 
46637,06 901,296 4000 
14611,01 2523,629 5000 
11997,25 911,3104 6000 
13589,54 1321,901 7000 
90980,82 881,2672 8000 
14060,22 951,368 9000 
17565,26 911,3104 10000 

30236,81267 3504,408747  
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Tabell 2: Resultat för insättning, 1000 per 
omgång 
 

  Lista (ms) Separat databas (ms) 

14380,68 791,1376 
15652,51 731,0512 
16523,76 711,0224 
16924,34 981,4112 
16603,88 741,0656 
16153,23 731,0512 
14961,51 711,0224 
16563,82 741,0656 
15081,69 921,3248 
15362,09 711,0224 
16403,59 791,1376 
18446,52 811,1664 
16003,01 801,152 
16333,49 831,1952 

15852,8 791,1376 
17344,94 821,1808 
15221,89 791,1376 
15872,82 821,1801 

15442,2 891,2816 
16423,62 861,2384 

21701,2 851,224 
15291,99 751,08 
16173,26 801,152 

17735,5 791,1376 
15281,97 751,08 
15572,39 941,3536 
15752,65 1021,469 
16503,73 811,1664 



 

- 47 - 

14891,41 801,152 
15452,22 911,3104 
16196,957 813,83689 

Tabell 3: Resultat för modifiering, 1000 per omgång 

 
 

Lista (ms) Separat databas (ms) 
14436,75 100,144 
4836,955 140,2016 
4246,25 130,1872 
4256,12 100,144 
4155,976 130,1872 
4556,552 80,1152 
7340,552 80,1152 
4416,35 100,144 
4356,264 120,1728 
4346,25 100,144 
5694,8019 108,15552 

Tabell 4: Resultat för borttagning, 100 per omgång 



 

- 48 - 

 
Lista (ms) Separat databas (ms) 
76359,8 190,2736 
78142,3632 190,2736 
75608,72 200,288 
74026,4448 190,2736 
76159,512 170,2448 
75408,432 200,288 
76119,4544 160,2304 
73946,3296 150,216 
75108 200,288 
77691,7152 170,2448 
75929,1808 210,3024 
72784,6592 170,2448 
77211,024 200,288 
74126,5888 220,3168 
77881,9888 190,2736 
    
75178,008 200,288 
72414,1264 170,2448 
70911,9664 180,2592 
73185,2352 210,3024 
75788,9792 230,3312 
69299,648 170,2448 
72934,8752 170,2448 
75067,9424 200,288 
73966,3584 150,2304 
71843,3056 180,2592 
69309,6624 210,3024 
72634,4432 220,3168 
68498,496 170,2448 
71933,4352 220,3168 
70040,7136 190,2736 
73983,7136 189,6064533 

Tabell 5: Resultat för hämtning, efter ett föremål/en rad, 500 000 inlagda 
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Lista (ms) Separat databas (ms) 
50,072 40,0576 
30,0432 10,0144 
30,0432 10,0144 
50,072 20,0288 
30,0432 10,0144 
40,0576 10,0144 
50,072 10,0144 
40,0576 20,0288 
60,0864 30,0432 
30,0432 10,0144 
50,072 10,0144 
40,0576 20,0288 
50,072 10,0144 
50,072 10,0144 
40,0576 10,0144 
    
50,072 20,0288 
40,0576 30,0432 
40,0576 10,0144 
40,0576 30,0432 
30,0432 30,0432 
50,072 20,0288 
40,0576 10,0144 
40,0576 30,0432 
40,0576 20,0288 
50,072 20,0288 
50,072 30,0432 
50,072 20,0288 
30,0432 20,0288 
40,0576 20,0288 
20,0288 10,0144 
41,72666667 18,35973333 

Tabell 6: Resultat för hämtning, efter ett föremål/en rad, 3000 inlagda 
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Lista (ms) Separat databas 
(ms) 

Kategori Antal i svar 

1482,1312 130,1872 Kategori 1 753 
520,7488 40,0576 Kategori 1 753 
470,6768 30,0432 Kategori 1 753 
460,6624 50,072 Kategori 1 753 
390,5616 40,0576 Kategori 1 753 
400,576 50,072 Kategori 1 753 
        
470,6768 50,072 Kategori 2 736 
510,7344 60,0864 Kategori 2 736 
410,5904 40,0576 Kategori 2 736 
390,5616 30,0432 Kategori 2 736 
350,504 40,0576 Kategori 2 736 
310,4464 60,0864 Kategori 2 736 
        
370,5328 50,072 Kategori 3 719 
350,504 40,0576 Kategori 3 719 
360,5184 50,072 Kategori 3 719 
370,5328 70,1008 Kategori 3 719 
440,4896 30,0432 Kategori 3 719 
430,6192 50,072 Kategori 3 719 
        
540,7776 40,0576 Kategori 4 792 
841,2096 10,0144 Kategori 4 792 
450,648 40,0576 Kategori 4 792 
500,72 40,0576 Kategori 4 792 
560,8064 50,072 Kategori 4 792 
500,72 40,0576 Kategori 4 792 
495,2895333 47,15113333   

Tabell 7: Resultat för hämtning, efter kategori, 3000 inlagda 

 



 

 

 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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