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Sammanfattning  
 
Denna studie ger en inblick i hur företag och utvecklare planerar och genomför testning i 
SharePoint idag och hur dessa uppfattas; om det finns problematik med detta eller inte. Många 
faktorer spelar in på hur testning planeras in i projekt och dessa har undersökts och 
diskuterats. Vidare prioriteras också testningen av utvecklarna själva när det finns planerad 
testningstid och vilka faktorer som spelar in på detta kommer studien att behandla. Studien 
grundar sig i en blandad forskningsansats där både intervjuer och en enkät har genererat data. 
Resultatet för studien är att ramverk behövs för testning av SharePoint vilket idag är en 
bristvara idag. Faktorer som bör beaktas vid planering är främst; risker, budget, 
teamsammansättning och kundens vilja. 
 
 

Abstract 
 
This study provides insight into how businesses and developers plan and perform testing in 
SharePoint and how it is perceived; if there are problems with testing or not. Many factors 
contributes to how testing will be planned into projects and these factors have been 
investigated and discussed in this study. Testing is also prioritized by the developers 
themselves in how much testing they actually want to execute in projects where the testing 
time have been planned. The study is based on a mixed research approach where both 
interviews and a questionnaire has been generated data. The result of this study is the need of 
providing guidelines for SharePoint testing which doesn’t exist fully today. Factors that needs 
to be considered in planning testing in projects is for instance: risks, budget, members of the 
development team and the clients wishes. 
 
 

Begreppslista 

 
• SharePoint - en produkt vilken underlättar till samarbete inom verksamheter och 

arbetsgrupper. Innehåller verktyg som ger stöd för exempelvis beslutsstöd och 
dokumenthantering.  

• Testning - verifiering och säkerställning av att en mjukvara gör vad den ska. Finns 
många olika nivåer av testning, en form av testning är exempelvis enhetstestning.  

• Mockning - gör det möjligt att utföra automatiska tester på enstaka delar av en 
funktion. Genom att “mocka” skapas en illusion av de övriga delarna i funktionen 
vilket gör det möjligt att använda enhetstestning i SharePoint. Vilket annars är 
problematiskt och som studien kommer att behandla.   

• Bugg - ett oväntat fel i mjukvaran vilket skapar problem för användaren. Testning sker 
bland annat för att identifiera dessa buggar vilket skapar ett bättre och säkrare system.  

• Script - skriven kod som automatiskt utför specifika uppgifter för att testa en 
mjukvara. Enhetstester är en testmetod som går att automatisera med hjälp av script.  

• Deploya - att sätta aktiviteter och funktioner i bruk och göra dessa tillgängliga för 
användning. När källkod anses klar och redo för användning ”deployas” koden. 

• MSDN – Microsoft Devoloper Network. MSDN är ett uppslagsverk med tydliga 
förklaringar och beskrivningar av Microsofts produkter.  
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Förord  
 
Tack till de 22 konsulter och utvecklare som ställde upp i enkäten och tack till de fyra 
utvecklare som ställde upp på intervjuerna. 
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1 Inledning  

SharePoint är Microsofts snabbast växande produkt genom tiderna (MSDN5) och är idag ett 
väldigt populärt utvecklingsverktyg med mer än 125 miljoner användare runt om i världen. På 
listan Fortune 500 Companies använder fyra av fem företag SharePoint som samarbetsportal 
(Lavenda, 2012). SharePoint-verktyget underlättar samarbetet bland anställda i verksamheter 
och reducerar även administrativa kostnader (MSDN3). Företag investerar av dessa 
anledningar i detta verktyg och förväntar sig en lösning i retur som är stabil och pålitlig. 
Därför krävs det att lösningar testas och verifieras innan de implementeras för att undvika 
problem och kostnader för kunden i framtiden (Majchrzak, 2012). 
 
För verksamheter ser testning av SharePoint-lösningar olika ut. SharePoint är i vissa ögon en 
komplex produkt att testa av olika anledningar vilket denna studie kommer att visa till viss 
del. Utöver produkten SharePoint finns det även andra faktorer som avgör hur testningen ser 
ut eller kommer se ut i projekt. Studien kommer därför även att visa hur testning i SharePoint-
lösningar planeras vad gäller tidsallokering och hur testning genomförs, därför är det 
individuellt både bland verksamheter och utvecklare och vilka faktorerna är som avgör hur 
testningen ser ut. För att nå fram till detta resultat är en genomgående förklaring av 
SharePoint och allmän testning väsentlig. 

 
 
1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till denna studie. Däribland vad SharePoint är och hur 
testning av SharePoint fungerar. 

 
 
1.1.1 SharePoint 

SharePoint är en utvecklingsplattform som har kommit att blivit populär när det kommer till 
utveckling av nya arbetssätt och samarbete bland organisationer och verksamheter. Tidigare 
har SharePoint ansetts vara ett dokumenthanteringssystem (Wikipedia, 2013). Idag är däremot 
SharePoint en webbapplikation och fungerar som en intranätportal och har ett större 
användningsområde, med betydligt fler funktioner än tidigare.   
 
SharePoint kan idag beskrivas som ett verktyg för att på ett förenklat och effektivt sätt 
förbättra samarbetet bland individer i verksamheter och organisationer. Microsoft själva 
beskriver produkten som att:  
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“SharePoint is the new way to work together. A simplified user experience helps you organize, sync, 
and share all your content. New social capabilities make it easy to share ideas, keep track of what your 
colleagues are working on, and discover experts you never knew existed“ (Microsoft, 2012).  

 
 
Användningsområdena och fördelarna med SharePoint kan sammanfattas i följande områden 
enligt MSDN3: 
 
Delning  
Användare kan dela med sig av idéer och få övriga användares tankar och åsikter på detta. 
Användare kan även dela med sig av dokument vilket gör att medarbetare kan ta del av 
dokumentet och redigera det, medarbetarna har i och med denna funktion alltid tillgång till det 
senaste dokumentet. 
 
Organisering 
Projekt kan organiseras med speciella samarbetssidor som en användare kan skapa i verktyget 
där planering, information, dokument, mötesanteckningar med mera kan delas bland 
projektmedlemmar för att underlätta samarbetet. Projekt kan även överblickas av deltagarna 
för att se hur arbetet skrider framåt och se om arbetet går enligt planerna. 
 
Utforskning  
SharePoint kan användas som en portal för att söka och knyta kontakt med nya personer både 
inom och utom sin egen organisation och det kan även användas till för att ha koll på vad ens 
medarbetare håller på med för slags projekt. Data och information kan utforskas och bli 
presenterat för användaren, detta kallas för business intelligence. Datan kan sedan publiceras i 
samarbetssidor för att medarbetare ska få möjlighet att ta del av informationen och användas 
som beslutsunderlag. Sökningar kan även filtreras för att sökningen ska ge så relevant svar 
som möjligt. 
 
Utveckling 
Till SharePoint finns möjlighet att göra utökningar med egenutvecklade applikationer som 
bygger på webbteknologier om så önskas. Detta gör det möjligt att skapa egna lösningar för 
en specifik verksamhet eller för ett specifikt projekt. Dessa applikationer kan även publiceras 
på SharePoints allmänna Store där applikationerna kan säljas och göras tillgängliga för andra, 
både inom och utom ens egna organisation.      
 
Hantering 
I och med SharePoints funktioner kan användare lägga värdefull tid på lösningar och 
innovationer till projekt istället för att lägga massor av tid på organisering och strukturering. 
Detta leder till att kostnader för projekt kan dras ner och lättare hanteras.  
 
För användaren är plattformen tillgänglig via en webbläsare där alla verktyg och all 
information finns tillgänglig. I verktyget kan både utvecklare och användare skapa användbar 
funktionalitet för en verksamhet eller för ett projekt. Verktyget bygger på ASP.NET-
funktionalitet som i sin tur tillhör .NET frameworket. Detta underlättar för de utvecklare som 
redan kan utveckla i ASP.NET vilka inte behöver lära sig på nytt utan har redan den kunskap 
som behövs för att utveckla till SharePoint (Chappell, 2009). 
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1.1.2 Testning av SharePoint  

I Microsofts egen bok Inside Microsoft SharePoint 2010 som beskriver plattformen, nämns 
testning i en liten utsträckning vilket tyder på att testning ännu inte är en väsentlig del av 
utvecklingsprocessen och att testning är lågt prioriterat. Wilén belyser även detta med att 
beskriva det som:  
 

“Many developers put testing and design patterns on the low-priority list. But you should now realize 
that it’s not as hard as it first looks and that testability should be on your high-priority list.” (Wilén, 
2011, s. 332).  

 
I förhållande till andra utvecklingsmiljöer testas inte SharePoint i samma utsträckning med 
anledning av att plattformen är utformad annorlunda. För att vidareutveckla detta är det svårt 
att automatisera testning av SharePoint-lösningar i samma utsträckning som traditionell 
systemutveckling. Detta med anledning av att verktyget är beroende av många delar (Wilén, 
2011).  
 
Det har visat sig att utvecklare i slutet av projekt hellre spenderar tid på utvecklande av 
funktioner än testning vilket sätter testningen i andrahand (McConnel, 2004). SharePoint är 
samtidigt en säker plattform i sig då det är en färdig produkt och har inbyggda funktioner 
direkt i verktyget. I samband med utveckling av SharePoint-lösningar börjar oftast inte arbetet 
med ett tomt blad som det kan göra i andra utvecklingsmiljöer. I och med detta ser många 
kunder och utvecklare att testningsbiten kan vara en överflödig process och man helt enkelt 
har tillit i produkten i sig (Milne, 2010).  

 
 
1.2 Problemformulering/Kunskapsbehov 

När projekt planeras tillsammans med kund och projektledare som tillsammans strävar att 
komma fram till en tidslösning för ett projekt, har det visat sig att testning ibland 
bortprioriteras, både i planeringsfasen men även vid den belagda testningstiden. Vilka faktorer 
som har en avgörande roll vid planering vad avser tidsallokering och hur testning genomförs 
kommer denna studie att undersöka. Exempelvis finns det vissa problem med att testa 
SharePoint som kan påverka testningen.   

 
 
1.3 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna studie är att presentera ett generaliserat resultat om hur testning av 
SharePoint-lösningar planeras vad gäller tidsallokering och hur testningen genomförs bland 
verksamheter och utvecklare. Studien syftar även till att generellt ta upp orsaker till vad som 
anses vara problematiskt med att testa SharePoint, men även skillnaden gentemot testning av 
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traditionell systemutveckling vilket i vissa fall kan innebära problematik vid testning av 
SharePoint.  
 
 
Forskningsfrågan som därav ställs är: Vad anser företag och utvecklare att det kan finnas för 
problematik med SharePoint-testning och vilka underliggande faktorer kan vara påverkande 
för planering och genomförande av testningen? 

 
 
1.4 Avgränsningar 

Studien valde att avgränsa arbetet i att fokusera på testning av SharePoint och främst hur 
testningen planeras vad gäller tid i projekt, men även vad utvecklare ser för problem och 
skillnader med testning av SharePoint gentemot testning av traditionell systemutveckling. 
Studien berör inte tekniska aspekter som exempelvis källkod av testning av SharePoint. Dessa 
val gjordes med anledning av författarnas intresse och tekniska kunskap av plattformen som 
inte ansågs tillräcklig för att förstå problematiken med SharePoint-testningen. Angående hur 
testningen genomförs och vilka faktorer som avgör varför testning prioriteras i andrahand, 
kommer denna studie endast att beröra tidsbristsaspekten. Avgränsningarna innebär att 
studien inte berör SharePoint som en teknisk utvecklingsplattform. Studien fokuserar istället 
på hur plattformens testning planeras i projekt och vilka faktorer som avgör tidsbudgeten för 
testning, men även vad utvecklare och testare anser att det finns för problem med SharePoint-
testning.  

 
 
1.5 Kunskapsintressenter 

Kunskapsintressenterna för denna studie är utvecklare, testare och projektledare som jobbar 
med produkten SharePoint, kunder till SharePoint-plattformar samt personer med allmänt 
intresse för SharePoint och testning. 

 
 
1.6 Disposition 

I kapitel två beskrivs hur arbetet bakom uppsatsen har gått till väga, vilka 
datainsamlingsmetoder som har använts och vilken typ av forskningsmetod som har använts 
för att angripa problemet.  
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Vidare i kapitel tre beskrivs teori och litteratur om generell testning i förhållande till 
traditionell systemutveckling, hur utvecklingsprocessen ser, varför testning är bra och hur 
testning av SharePoint ser ut.  
 
Kapitel fyra avser att visa resultatet av enkäten och vad de intervjuer som genomförts har 
genererat. Det presenteras även en analys av resultatet kopplat till teoridelen.  
 
Till sist i kapitel fem beskrivs reflektionen av studien och vad som kunde ha gjorts bättre. En 
slutsats presenteras om vad studien resulterat i.  
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2 Forskningsansats 

I detta kapitel redogörs hur problemställningen har angripits, vilka datainsamlingsmetoder 
som har använts och hur urvalet till dessa har gått till, men även förklaringar av vissa begrepp 
kopplat till metodprocessen.    

 
 
2.1 Metodval 

I början av arbetet var syftet med uppsatsen att undersöka om ett specifikt företag testade sina 
SharePoint-lösningar på ett bra sätt eller inte, detta ledde istället in på ämnet att undersöka hur 
testning planeras vad som anses tidsmässigt i SharePoint-projekt och vad utvecklare och 
företag anser det finnas för problem med SharePoint-testning.  
 
Studien syftar till att undersöka hur testningen av SharePoint-lösningar planeras tidsmässigt, 
hur testningen genomförs av utvecklare och verksamheter samt vilken problematik det 
möjligen finns med testningen. I studien har en blandad forskningsansats valts att användas. 
En blandad forskningsansats innebär att både kvalitativa och kvantitativa 
datainsamlingsmetoder används för att samla in både detaljerad och generell data. När väl den 
kvalitativa och den kvantitativa datan är insamlad ska relationen mellan dessa förklaras vilket 
leder till att en starkare slutsats kan härledas än vad en datainsamlingsmetod gjort var för sig. 
En stark slutsats kan härledas eftersom detaljerad data ges i kvalitativa datainsamlingar medan 
generell data ges i kvantitativa datainsamlingar. En blandad forskningsansats gör därför att 
studien kan bemöta både utforskande och bekräftande forskningsfrågor, vilket denna studie 
har: Vad anser företag och utvecklare att det kan finnas för problematik med SharePoint-
testning och vilka underliggande faktorer kan vara påverkande för planering och 
genomförande av testningen? I denna studie var målet att presentera ett generaliserat resultat 
av SharePoint-testning vilket egentligen innebär att endast kvantitativa 
datainsamlingsmetoder vore lämpligt att använda. Dock var det nödvändigt för studien att 
förstå bakgrunden på detaljerad nivå och av den anledningen användes även en kvalitativ 
datainsamlingsmetod. Datan som genereras i de kvalitativa datainsamlingarna kan sedan 
generaliseras i de kvantitativa datainsamlingsmetoderna där även flera aspekter om fenomenet 
genereras. Detta innebär för denna studie att intervju-datan generaliseras i 
enkätundersökningen. En blandad forskningsansats genererar rikare förståelse om ett fenomen 
än vad endast en kvantitativ forskningsansats eller vad en kvalitativ forskningsansats hade 
resulterat i var för sig. Forskningsansatsen valdes med anledning att förstå fenomenet 
ordentligt och för att utveckla datan som genererades i den kvalitativa datainsamlingen med 
den kvantitativa datainsamlingen (Venkatesh et al. 2013).  
 
I studien har de genomförda intervjuerna legat till grund för den enkät som gjordes och 
skickades ut. För intervjuerna har personer med erfarenhet av utveckling och testning av 
SharePoint valts ut enligt ett bekvämlighetsurval (Oates, 2006). Respondenterna som har 
intervjuats är väl medvetna om hur arbetet i olika projekt fortskrider, de är dessutom 
medvetna om hur mycket testning som planeras i början av ett projekt och vet hur mycket 
testning som faktiskt genomförs. Respondenterna har även erfarenhet av utveckling och 
testning av traditionell systemutveckling vilket har resulterat i bra insikt i skillnader och 
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olikheter. Respondenterna jobbar på ett stort Stockholmsbeläget företag som oftast har kunder 
som omfattar en arbetskraft på cirka 15 000 personer vilket resulterar i stora och omfattande 
SharePoint-projekt. Detta gör att respondenterna har god erfarenhet och förståelse av 
produkten SharePoint samt att de är medvetna om hur testningen planeras i projekt vad gäller 
tid och vilka faktorer som beaktas. En intervju är en kvalitativ datainsamlingsmetod vilket ger 
förklarande och detaljerade svar, det är en metod för att förstå ett fenomen grundligt. 
Intervjuerna i denna studie har därför varit väldigt givande eftersom respondenterna svarar 
utifrån egen erfarenheter och kunskap.  
 
Enkäten har i denna blandade forskningsansats som mål att generalisera det som intervjuerna 
genererar på ett bredare perspektiv. Enkäten och frågorna utformades efter intervjuerna för att 
säkerställa att frågorna var relevanta för studien och att de faktiskt var relevanta för 
respondenterna. Eftersom frågorna var utformade utifrån intervjuerna täckte de delar av 
studien vilket gjorde att svaren redan var kategoriserade för att just täcka olika delar. Frågorna 
kontrollerades av utomstående personer för att säkerställa att frågorna var korrekt utformade 
och att de följde en röd tråd. Enkäten sändes sedan till personer på företag som utvecklar och 
testar SharePoint dagligen. Dessa företag valdes genom att undersöka deras tjänster och 
produkter genom hemsidor samt utifrån ett bekvämlighetsurval. Respondenterna för enkäten 
ombads att svara så generellt som möjligt, det vill säga hur det generellt ser ut i ett 
SharePoint-projekt enligt deras uppfattning och erfarenhet. Svaren på enkäten var till stor del 
slutna till fördefinierade alternativ och detta med anledning av att snabbt kunna analysera 
svar, möjlighet att göra statistiska slutsatser eller med anledning att göra generella antaganden 
på ett bredare perspektiv. Enkäten sändes ut via mejl till 16 stycken företag med uppmaning 
att sprida enkäten internt, samt att enkäten delades på SharePoint-forum (LinkedIn) och 
Facebook-grupper med fokus på SharePoint-utveckling med anledningen att få en mer 
generell studie bland företag och utvecklare. Alla svar som har samlats in för studien är 
anonyma, en statistik har förts på vilka företag som svarat och hur fördelningen legat mellan 
dessa, men företagsnamnen publiceras inte i studien. Enkäter underlättar till att samla in 
många svar för studien på kort tid och är en billig datainsamlingsmetod vilket även var en 
orsak till varför det användes. Enkäten är en kvantitativ datainsamlingsmetod vilket genererar 
svar som är generella och inte detaljerade. Detta resulterar i att studien får ett bredare 
perspektiv gentemot svaren i intervjuerna (Oates, 2006).  
 
För att uppnå ett generellt resultat för studien har alltså både intervjuer och en 
enkätundersökning genomförts. Intervjun genomfördes med anledning att samla in kvalitativ 
data som sedan kunde generaliseras på ett bredare perspektiv med hänvisning av 
enkätundersökningen.  
 
 
2.2 Forskningsprocess 

Insamling av information i böcker, artiklar och genom hemsidor har gett ett bra underlag för 
denna studie. Källkritik har varit essentiellt eftersom mycket programmering och utförliga 
guider är på personliga bloggar. MSDN (Microsoft Developer Network) har varit en stor 
tillgång till grundläggande fakta i denna uppsats eftersom det är Microsoft själva som äger 
både MSDN och SharePoint. MSDN är dock ingen utsagd artikel med författare utan mer en 
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förklaring och beskrivning direkt från ett företag som helhet. Böcker och tidsskriftsartiklar har 
sökts och funnits via Uppsala universitetsbiblioteks hemsida och genom denna portal säkrat 
kvalitét, källa och dess ursprung.  
 
Under arbetet har totalt tre intervjuer genomförts med fyra SharePoint-konsulter som i denna 
studie har valts att göras anonyma. Detta med anledning att nå en studie som inte är inriktad 
på företags värderingar utan få ärliga, subjektiva svar från respondenter som annars riskerar 
stå för att de kanske inte testar så mycket som de bör göra. Intervjuerna genomfördes på ett 
semi-strukturerat sätt vilket innebär att vissa teman och områden genomsyrar intervjuerna, 
under intervjuerna följs dessa teman men att ordningen på hur frågorna i dessa teman ställs 
inte är i fokus. Istället anpassas frågorna efter vad respondenten svarar (Oates, 2006). 
Intervjuerna var utformade genom att inledningsvis beskriva syftet med studien, därefter 
berörde intervjun frågor som närmre behandlar studiens syfte och då vilka faktorer som avgör 
planerandet av testning samt vilka problem som respondenterna ansåg. Respondenterna 
uppmanades att besvara hur de generellt har gjort och gör i sina projekt, stora som små, och 
därifrån göra en generell slutsats om vad de uppskattar att testning innebär i planeringstid och 
utförande i SharePoint-projekt. Dessa intervjuer har legat till grund för den enkät som senare 
gjordes då dessa intervjuer lyfte fram de väsentliga frågorna för studien.  
 
Enkäten som skapades fanns tillgänglig i 15 dagar där totalt nio stycken frågor med två 
följdfrågor ställdes. Frågorna på enkäten var utformade efter intervjuerna och därmed även 
kategoriserade därefter vilket gjorde att enkäten täckte olika delar av studien. Exempel på 
frågor var: “Hur mycket testning planerar du/ni i ett projekt?” och ”Hur mycket av den 
planerade testningstiden testar du faktiskt?”. Frågorna gjordes få, korta och koncisa med 
förhoppningen att det skulle resultera i ett större svarsantal med anledning av att det tar 
mindre tid att besvara. Enkäten besvarades av totalt 22 personer fördelade på olika företag. 
Målet för enkäten var att generera 20 svar eftersom det ansågs vara ett rimligt antagande med 
tanke på den tid och utsträckning som enkäten fanns tillgänglig för respondenterna, resultatet 
var därför tillfredsställande för författarna. Respondenterna var mestadels utförliga i sina svar 
men fördelningen av företag var inte normalfördelad, detta eftersom majoriteten av 
respondenterna var från ett och samma företag. Detta gör att resultatet behöver kritiseras.  

 
 
2.3 Analys och validering 

Under detta stycke presenteras hur analysering och validering av insamlad data bör göras. 

 
 
2.3.1 Analys 

Den data som samlats in i arbetet genom de datainsamlingsmetoder som förklarats behöver 
analyseras innan den kan användas i studien. En blandad forskningsansats inkluderas av både 
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kvalitativ och kvantitativ data vilket innebär att analysen av datan kommer se olika ut 
beroende på vilken datainsamlingsmetod som är använd. Därför har den kvalitativa och den 
kvantitativa datan analyserats var för sig vilket Venkatesh et al. beskriver vara en viktig del i 
en blandad forskningsansats (Venkatesh et al. 2013).  
 
För att analysera intervjuer behövs först en transkribering av datan genomföras, transkribering 
innebär i detta fall att intervjuerna inledningsvis spelas in med en diktafon eller annan teknisk 
utrustning som senare skrivs rent i ett dokument. Kategorier utvecklas för att täcka olika delar 
av studien, detta kan exempelvis vara rubriker som datan ska behandla i studien och utförs för 
att underlätta utformandet av studien. Vidare fokuseras det på den relevanta datan som 
samlats in och denna tilldelas en passande kategori för att underlätta vilken del av studien den 
täcker. Först efter att den relevanta datan har tilldelats lämpliga kategorier sker en andra 
kategorisering (subrubriker) av svaren, detta med anledning av kunna bryta ner datan i bättre 
förståelse. Därefter försöker man se likheter eller mönster av datan och de kategorier som är 
uppsatta för att kunna utveckla resonemangen och studien (Oates, 2006).  
 
Enkäten har som tidigare beskrivits utformats efter intervjuerna och frågorna har därav delats 
in i olika kategorier för att täcka olika delar av studien. Analys av enkätens svar är till stor del 
redan gjord i och med att svarsalternativen för enkäten är slutna och redan indelade i klara 
kategorier. Därmed kan svaren presenteras i exempelvis tabeller eller diagram och på det 
sättet analyseras. Enkäten fyller funktionen i studien att generalisera det som sägs i 
intervjuerna eftersom den är konstruerad efter intervjuerna och därmed skapa en bredare 
studie.  
 
När väl intervjuerna och enkäten är analyserade var för sig förs datan ihop för att kunna 
användas kombinerat med varandra. I en blandad forskningsansats leder detta till att 
analyseringen av datan har en hög pålitlighet, eftersom det förekommer i både den kvalitativa- 
och den kvantitativa datainsamlingen, därmed kan en stark slutsats ledas fram till i studien 
(Venkatesh et al. 2013).   

 
 
2.3.2 Validering  

Valideringen av enkäter och intervjuer utförs för att försäkra att svaren håller bra kvalitet. 
Oates beskriver tre faktorer som man bör beakta i samband med enkäter. “Content validity”, 
“Construct validity” och “Reliability”. Content validity säkerställer att frågorna är relevanta 
för studien. Construct validity innebär att frågorna ger svar på det man vill ha. Reliability 
innebär att svaren är pålitliga och om samma svar hade repeterats vid ett annat tillfälle (Oates, 
2006). Genom att utgå från dessa faktorer bör en stark och relevant enkät ha skapats för 
studien. 
 
Intervjufrågorna utvecklades och validerades genom att återblicka i litteraturen för att 
säkerställa att frågorna var begrundade i nuvarande vetenskap och att de var relevanta för 
intervjun. Vidare efter den första intervjun validerades även frågorna då den intervjun skapade 
en djupare uppfattning av ämnet och en bättre vetskap om frågornas relevans beroende på hur 
respondenten svarade på frågorna.  
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3 Teoridel 

Under detta kapitel presenteras vad begreppet testning innebär, varför testning sker i projekt, 
hur testning av SharePoint-lösningar skiljer sig i förhållande till traditionell systemutveckling 
samt hur mycket tid som bör ägnas åt testning i projekt. 

 

 
3.1 Testning som en del av utvecklingsprocessen  

Ammann & Offutt beskriver hur viktig roll vissa mjukvaror idag spelar i vårt moderna 
samhälle, allt från mjukvaror som kontrollerar exempelvis trafikljus och garageportar till att 
kontrollera flygplan, bilar och även processer i våra moderna hem (Ammann & Offutt, 2008). 
Flera av dessa processer menar Portridge att en värld utan mjukvara annars skulle vara svåra 
att utföra (Partridge, 2011).   
 

“Software is an essential component of embedded applications that control exotic applications such as 
airplanes, spaceships and, air traffic control systems, as well as mundane appliances such as watches, 
ovens, cars, DVD players, garage door openers, cell phones, and remote controllers. Modern households 
have over 50 processors, and some new cars have over 100; all of them running software that optimistic 
consumers assume will never fail!” Ammann & Offutt (2008, s. 3). 
 

Lika viktigt som mjukvara är för oss människor i samhället är mjukvaran för företag och 
verksamheter. Oavsett vad mjukvaran är tänkt att användas till när den är färdigställd är 
testning en viktig del för att verifiera att mjukvaran är pålitlig. Av den anledningen är testning 
en del av den traditionella systemutvecklingscykeln när det kommer till systemutveckling. 
Det engelska begreppet är System Development Life Cycle (SDLC) och är ett begrepp för att 
användas i projekt för att uppnå tre primära mål. Dessa mål är: att säkerställa att 
kvalitetssystem levereras, att ge ledningen i projekt tydliga processer samt att få maximal 
produktivitet bland projektmedlemmarna (Bender, 2003). 
 
Dessa mål uppnås vanligtvis i en iterativ process som kan se olika ut men enligt Langer 
innefattas processen vanligtvis av tre faser - utveckling, testning och produktion. 
Utvecklingsfasen kan i sin tur delas upp i fyra delar; genomförbarhet, analys, design och 
programmering. Följande beskrivning följer Langer (2008).   
 
 
Utveckling 
Utvecklingen börjar med att undersöka genomförbarheten av projektet, det innefattar att 
utvärdera ifall den påtänkta lösningen är av värde för verksamheten och även att ROI (Return 
Of Investment) är acceptabel. Vidare görs en analys vilket innebär att skapa alla önskvärda 
funktioner som lösningen bör innehålla, detta formar till slut en kravspecifikation. Efter 
analys går projektet vidare till design vilket innebär hur kravspecifikationen i analysfasen ska 
uppfyllas och oftast tas här en prototyp fram för en första lösning. Även logiska beslut för hur 
lösningen ska fungera fattas men även val av hårdvara för lösningen kan vara relevant att 
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fatta. Till sist utvecklas och programmeras lösningen utifrån de beslut och krav som tidigare 
har fattats.  
 
 
Testning 
Innan lösningen testas på riktigt felsöker utvecklarna, att felsöka innebär att varje utvecklare 
själv går igenom sin eget skrivna programkod för att verifiera och säkerställa att koden gör 
vad den är tänkt att göra i lösningen. Först efter att utvecklaren har felsökt och utvecklaren 
anser att programkoden gör vad den ska, bör den skrivna programkoden testas på riktigt och 
kvalitetstestas. Det betyder i sin tur att lösningen går igenom en mer omfattande 
testningsprocess (se 3.3) för att verifiera att den möter de krav som sattes upp i analysfasen 
och att den är pålitlig. Denna testningsfas behöver inte utföras av det företag som till slut 
levererar den slutgiltiga produkten utan testningen kan outsourcas om man inte själv som 
leverantör behärskar de kunskaper eller har den tid som krävs. Outsourcing är därför ett bra 
sätt att ta hjälp fort och effektivt. Vad som krävs för att outsourcing-processen ska lyckas är 
bland annat ett tydligt kontrakt företagen emellan och att outsourca rätt personal. Craig & 
Jaskiel beskriver det på följande vis; 

 
“Outsourcing has recieved a lot of visibility in recent years and is a good way to get help quickly. The 
key to making outsourcing work is to have a good contract, hire the right outsourcer, have well-defined 
deliverables and quality standards, and have excellent oversight of the outsourcer’s work.” (Craig & 
Jaskiel, 2002, s. 302) 

 
 
Produktion 
I den sista fasen av systemutvecklingsprocessen; produktion (vanligtvis känd som 
implementation), när lösningen är testad och säkerställd att den möter de krav som sattes upp 
tidigare kan den till slut implementeras i den miljö där den ska verka. När lösningen väl är 
implementerad sker underhåll genom att lösa mindre buggar eller dylikt. Detta i sin tur kan 
leda till att nya kravspecifikationer eller testfalls-iterationer växer fram för att det exempelvis 
skedde missförstånd i den tidigare kravspecifikationen (Langer, 2008).  

 
 
3.2 Varför testning? 

Genom att definiera vad ordet “testning” betyder i samband med systemutveckling kan en 
förklaring ges till varför testning genomförs. Enligt IEEE finns det två förklaringar:  
 

1. “The process of operating a system or component under specified conditions, observing or recording the 
results, and making an evaluation of some aspect of the system or component.” 
 

2. “The process of analyzing a software item to detect the differences between existing and required 
conditions (that is, bugs) and to evaluate the features of the software items.” (IEEE, 1990). 

   
Den första definitionen menar att en mjukvara testas genom att bedöma ifall ett utfall som 
sker när programkoden exekveras (körs), är korrekt eller inte. Den andra säger att testning 
sker genom att hitta buggar och skillnader av existerande och väsentliga funktioner genom att 
bedöma mjukvarans funktionalitet (Majchrzak, 2012). 
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Att identifiera fel och buggar tillsammans med kravbedömning är alltså de primära 
anledningarna till varför testning görs på en mjukvara. Genom att testa mjukvaran på 
exempelvis dess funktionalitet, utförande och effektivitet med syfte att identifiera fel och 
buggar, och rätta till dessa, resulterar detta i att mjukvarans kvalitet ökar. I och med att 
kvalitén för mjukvaran ökar genom att testa den, ökar även värdet för mjukvaran vilket är bra 
för kunden. Utöver att mjukvarans värde ökar finns det även andra anledningar till varför 
testning av mjukvaror genomförs som är mer ekonomiskt inriktade för leverantören. Ett 
exempel är att problem med kunder kan växa fram om inte mjukvaran levereras som kunden 
önskat, i och med detta kan eventuella stämningar undvikas genom att testa mjukvaran innan 
implementation för att säkerställa att rätt produkt levereras. Även ett annat exempel är att 
kostnaderna för att identifiera samt att rätta till buggar och fel blir lägre ju tidigare i processen 
det görs (Majchrzak, 2012). 
 
 
Kostnaden för att identifiera och rätta buggar i mjukvaran blir allt dyrare ju längre in i 
utvecklingsprocessen testningen utförs (Hankinson, 2007). Figur 1 nedan illustrerar hur denna 
monetära kostnad förhåller sig till vilket stadie rättningen av buggar och fel utförs. Ju tidigare 
i tiden det utförs, desto billigare är kostnaden.   
 

 
Figur 1. Ju senare buggar rättas till i utvecklingsprocessen, desto dyrare blir kostnaden. 

 
 
3.3 Testning av traditionell systemutveckling  

I traditionell systemutveckling finns det olika strukturerade ramverk för testning. Testramverk 
underlättar för utförande av testning och fungerar som vägledande kunskap för utvecklare 
eller testare.  
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“(..) the Standards provide guidance on a wide range of test-related activities.“ (Downing & Haladyna, 
2006, s. 228). 
 

Figur 2 nedan är ett exempel på en modell eller ett ramverk som beskriver de olika 
testningsfaserna som generellt utförs i traditionell systemutveckling samt vilken testning som 
görs i samband med varje fas i utvecklingsfasen som tidigare har beskrivits (Ammann & 
Offutt, 2006).  

 
Figur 2. V-modell för testning och dess faser. 

 
 
Unit Test 
Enhetstest är den lägsta nivån av testning och syftar till att testa enskilda funktioner och 
enheter genom att isolera dem från övrig logik i mjukvaran (Ammann och Offutt, 2008). Ofta 
vet testaren väl vad enheten har för metodsignatur och vilken datatyp den har, därför vet även 
testaren vad enheten ska resultera i för resultat. Enhetstest är en effektiv testmetod för att 
upptäcka fel och buggar vilket gör den till en populär testmetod bland testare och utvecklare 
och används innan flera enheter sätts ihop och skapar ett större system (Dooley, 2011). 
Eftersom enhetstestning är den första riktiga testningsfasen, vill utvecklare hitta så många fel 
och buggar som möjligt med tanke på att kostnaden för att identifiera buggar senare stiger 
markant (se figur 1). Wang & Gui menar att enhetstest har en stor betydelse till att förbättra 
mjukvarans slutgiltiga kvalité (Wang & Gui, 2010).  
 
 
Module Test  
Module test fokuserar på att testa relaterade enheter och funktioner i en mjukvara tillsammans 
och se hur de interagerar med varandra. Denna typ av testning kan exempelvis vara en klass i 
programmeringsspråken C++ eller Java. Testerna utförs genom att isolera de komponenter 
som ska testas genom att utvecklarna själva utför testningen (Ammann och Offutt, 2008).  
 
 



14 
 

Integration Test 
Integrationstester utförs för att testa hur flera komponenter och funktioner samarbetar och hur 
interaktionen utförs mellan dem, däribland är även hårdvara inkluderat. Integrationstest är en 
av de mest tidskrävande testningsfaserna (Steindl & Mottok, 2012).  
 
 
System Test 
Detta test förutsätter att individuella funktioner och delar i system fungerar var för sig och 
testet syftar därför till att testa mjukvaran som en helhet. Systemtest syftar därför till att testa 
det sammansatta systemet för att fastställa huruvida det möter kundens kravspecifikation eller 
inte. Systemtest fokuserar dessutom på att identifiera designproblem (Ammann & Offutt, 
2008).    
 
 
Acceptance Test 
I denna typ av test är det kunden som bestämmer hur testningen ska se ut och som avgör när 
mjukvaran är färdig och korrekt, därför är acceptanstest även känt som “kundtest”. 
Acceptanstestet syftar till att kunden testar funktionerna i den slutgiltiga lösningen för att 
sedan bedöma om de stämmer överens med de förväntningar som kunden har. Det är ett bra 
sätt för att upptäcka hål i utvecklares programkod där utvecklaren kan ha missuppfattat 
kravspecifikationen vilket leder till att mjukvaran inte uppfyller kundens förväntningar 
(Rogers, 2004). Att acceptanstestet godkänns av kunden är en förutsättning för att mjukvaran 
ska levereras och implementeras till kund (Grady, 2007).  

 
 
3.4 Automatiserad testning  

När system och mjukvara växer och bli större i produktionsfasen menar Dustin et al. att det 
krävs att testningen utförs automatiskt vilket innebär att testscript utvecklas som testar en 
mjukvara. Ett script är programkod som är utvecklad av antingen utvecklare eller utnämnda 
testare. Scriptet kan utvecklas efter behov, ett exempel kan vara att testa olika datatyper för en 
funktion eller att scriptet utför test med stor datamängd för att se hur väl mjukvaran klarar det. 
Automatiserad testning kan ses som en egen utvecklingsprocess eftersom det behöver 
planeras och designas precis som vanlig systemutveckling behöver. Automatiserad testning 
bör inkluderas i början av systemutvecklingsprocessen där testet skrivs för att testa det som 
utvecklas, det bör även vara utformat för att kunna användas flera gånger vilket gör det 
effektivt. Skulle däremot mjukvaran behöva ändras, att exempelvis funktioner läggs till eller 
tas bort, behöver även testet ändras. Detta för att scriptet inte längre testar de rätta 
funktionerna (Dustin et al. 1999).    
 
För verksamheter som utför testning är automatiserade tester bra att använda, det innebär att 
minimala resurser används samtidigt som det är en effektiv och noggrann testningsmetod 
(Dustin et al. 1999). 
 
Automatiserad testning innefattas vanligtvis av Unit test, Integration test och Functional 
testing vilket motsvarar System test som tidigare förklarats (von Weitershausen, 2008).  
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3.5 Testning av SharePoint 

SharePoint använder sig inte av automatiserad testning i samma utsträckning som testning i 
vanlig traditionell systemutveckling (Wilén, 2011). Enhetstestning är en typ av automatiserad 
testningsmetod som är koncentrerad på att testa en specifik enhet av systemet och isolera 
denna enhet från resterande funktioner. Detta test ska sedan utvärdera om funktionen som 
testas gör det den ska eller ej. När det kommer till enhetstest i samband med vanlig 
traditionell systemutveckling ger det vanligtvis höga utfall av buggar vilket naturligtvis är 
värdefullt för en utvecklare att bli upplyst om (MSDN6).  
 
Enhetstestning i samband med SharePoint finns det vissa svårigheter. Detta eftersom 
SharePoint är beroende av sin miljö och logik i användargränssnittet, där knapptryck kan 
skapa väsentliga förändringar och att av den anledningen är det svårt att avgränsa och 
koncentrera testningen på mindre delar. Detta leder till att det är svårt att veta om de 
automatiserade testerna testar de delar som de är utformade för att testa. Wilson et al. 
beskriver problemet på följande vis:  
 

“When it comes to unit testing, one of the challenges in SharePoint development is the nature of 
SharePoint code and how developers implement logic in the user interface (UI) classes (such as a web 
part or custom control). This makes it difficult to test business logic residing in the UI class, and this 
makes it even more difficult to ensure that your automated unit tests cover the majority of your code 
base.” (Wilson et al. 2012, s. 282).  

 
Även Wilén belyser problemet med att SharePoint är beroende på omgivningen och logiken i 
användargränssnittet vilket gör det svårt att testa separata komponenter:  
 

“It’s very hard to test components and applications automatically in SharePoint. And it’s even harder to 
test the components outside the SharePoint environment because most components rely on the 
environment.” (Wilén, 2011, s. 326). 

 
Enhetstest är dock möjligt att genomföra, men det bygger på att utvecklare eller testare 
behöver skriva kod som skapar en illusion av att vara resterande delar av en funktion, detta 
kallas att man “mockar”. Att mocka är enligt Ladd et al. en intelligent testmetod som fungerar 
genom att skriva script som simulerar andra funktioner och som går att utveckla för olika 
ändamål. Scripten går att specificera exempelvis genom att ange vilka metoder som ska 
anropas och i vilken ordning de ska anropas, vad som ska returneras och/eller om 
felmeddelande ska skickas (Ladd et al. 2006).  
 

“Mocks can be scripted to expect one or more methods, called in a particular order, and 
with a particular set of parameters. Mocks can return any preset value, throw an exception 
instead of returning a value, or simply return void.” (Ladd et al., 2006, s. 296).  

 
Genom möjligheten att mocka finns alltså möjligheten att utföra enhetstestning på SharePoint, 
detta leder till att det finns delade meningar om just enhetstestning och SharePoint.  
 
Ett annat problem med testning av SharePoint-lösningar har också visat sig vara att 
produktionsmiljön kan skilja sig från utvecklingsmiljön, alltså att produkten som ska 
implementeras inte fungerar i produktionsmiljön på samma sätt som den gör i 
utvecklingsmiljön. Utvecklingsmiljön är den miljö som mjukvaran utvecklas och 
genomarbetas i av utvecklare medan produktionsmiljön är den miljö som systemet ska 
implementeras och fungera i, i verkligheten hos kunden. Varför detta problem uppstår finns 
det många anledningar till men vanligtvis är det på grund av att den funktionalitet som är 



16 
 

skapad i utvecklingsmiljön inte gör sig väl i en verklig miljö hos kund. Detta gör att det 
skapas extra timmar åt att rätta till fel och buggar (Molina & Pastor, 2007).  
 
För att undvika liknande problem gäller det först och främst att hitta en utvecklingsmiljö som 
stämmer överens med vad utvecklaren behöver utveckla, exempelvis om utvecklaren ska 
arbeta server-side vilket innebär att utvecklingen sker mot en server istället för mot den lokala 
datorn, eller skapa applikationer eller för andra specifikationer. Denna miljö ska optimera 
utvecklarens arbete och förenkla utveckling av lösningar och projekt samt att utvecklarens 
arbetsgivare ska godkänna miljön (MSDN7). Förhoppningsvis efterliknar utvecklingsmiljön 
produktionsmiljön så mycket som möjligt och när deployment och implementerande av 
systemet sker bör det inte vara något problem (MSDN8).  

 
 
3.6 Hur mycket testning? 

Att testning ska ingå i projekt och att det tillhör utvecklingscykeln är uppenbart, men hur 
mycket ska testas och hur mycket tid ska egentligen testning ta upp i ett projekt?  
 
Allt går inte att testa, att testa alla funktioner i en mjukvara skulle ta alldeles för mycket tid av 
projekttiden och därigenom stor del av budgeten för projektet. Därför gäller det för kund och 
projektledare att estimera mängden testning att den ger en positiv utdelning. Testningen bör 
vara så effektiv som möjlig.   
 

“Customers and project managers will want to spend an amount on testing that provides a return on 
investment for them.” (Graham et al., 2008, s. 10). 

 
Hur mycket tid som bör spenderas på testning har vid tidigare undersökning visat en siffra på 
50 % av projekttiden men det beror på väldigt många olika faktorer och kan inte sägas vara en 
siffra att sikta på. Snarare tvärtom, att 50 % är missledande.  
 

“A commonly cited figure for all testing is 50 percent of the time spent on the project, but that’s 
misleading.” (McConnell, 2004, s. 501). 

 
Graham et al. menar att det inte finns någon mall eller fast siffra för hur mycket testning som 
bör utföras. Istället avgörs mängden testning genom vissa faktorer som behöver beaktas, 
exempelvis genom att bedöma riskerna kopplat till mjukvaran, kunderna och övriga 
intressenter om den inte testas. I samband med riskbedömning tas hänsyn till både tekniska 
och affärsmässiga aspekter. Tiden som läggs på testning avgörs därför beroende på riskerna 
och hur stor budgeten är för ett specifikt projekt (Graham et al., 2008). Vilket även Majchrzak 
bekräftar. Ju större risker och kostnader kopplat till projektet, desto mer testning krävs 
(Majchrzak, 2012).  
 
Testning är oftast uppsatt i form av mål och att det finns ett specifikt syfte bakom testningen. I 
och med leveransdatum och tillhörande tidspress kan projekt få äventyra viss funktion eller 
testning i syfte att möta leveransdatum. Enligt Dustin et al. är det en vanlig återkomma bland 
utvecklare att missa leveransdatum, 90 % av alla utvecklare anses någon gång ha missat 
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leveransdatum under karriären och i 67 % av alla utvecklare är det en vanlig återkommande 
händelse att missa leveransdatum (Dustin et al.,1999). 
 

“More than 90% of developers have missed ship dates. Missing deadlines is a routine occurrence 
for 67% of developers.” (Dustin et al. 1999, s. 26). 
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4 Empiridel 

Under detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna och enkäten. Personerna som har 
besvarat enkäten och de personer som har ställt upp på intervjuerna kommer under detta 
kapitel att refereras till som respondent eller respondenterna eftersom de har valts att göras 
anonyma. För att underlätta presentationen av den insamlade datan har intervjuerna och 
enkäten delats upp var för sig. Resultatet av intervjuerna och enkäten har vidare delats upp i 
två olika kategorier, Planering och genomförande av testning i SharePoint samt Problematik 
och skillnader med testning av SharePoint. 

 
 
4.1 Presentation av empiri 

Under detta stycke presenteras den insamlade data som studien har genererat. Presentationen 
är uppdelad i intervjuer för sig och enkäten för sig. Var och en av dessa har två likadana 
underrubriker. 

 
 
4.1.1 Resultat av intervjuerna 

I intervju nummer ett framgick utgångspunkten för studien vilken var att identifiera 
problematiken med testning av SharePoint-lösningar samt hur testningen planeras och 
genomförs hos utvecklare och företag. Detta bildade en grund till vad problemet var och att 
det behövdes djupare förståelse för hur testningen planerades. 
 
 

Planering och genomförande av testning i SharePoint 
Det finns vanligtvis en “best practise” eller en faktor på hur mycket tid som bör ägnas åt 
testning enligt en respondent, men att denna faktor vanligtvis endast är en höftsiffra på 10-15 
% av projekttiden som många använder i planeringen. Detta visade sig även i enkätsvaren, se 
figur 4 i presentation av enkäten. Att testning planeras mellan 10-15 % av projekttiden är 
dock ingen bestämd siffra som man utgår ifrån enligt respondenten, respondenten menar att 
det snarare är rimliga antaganden som görs när testningstiden planeras: 
 
              “Rimligt om vi utvecklar i fyra veckor, då behöver vi tid att testa i exempelvis en vecka”. 
 
Respondenter förklarar vidare att testningstiden är väldigt beroende på hur utvecklingsteamet 
ser ut och vilka utvecklare som ingår i teamet. Respondenten menar att planeringen av 
testningstiden därför hamnar på projektledarens ansvar, att som projektledare känna sitt 
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utvecklingsteam och veta hur väl teamet vanligtvis brukar leverera lösningar. Respondenten 
förklarar det på följande vis: 
 

“För varje 10 timmar vi jobbat med funktionalitetsutveckling producerar vi exempelvis två timmar 
buggrättning”.  

 
Därför är det projektledarens erfarenhet som har en avgörande roll i planeringen av 
testningstiden. Har man varit projektledare i exempelvis tio olika projekt känner man sitt 
utvecklingsteam, matematiken har under denna period gjorts och projektledaren kan därav 
göra rimliga antagande på hur mycket tid som bör ägnas åt testning i ett projekt.  
 
Däremot i projekt som är stora med många utvecklare i teamet är det enligt respondenten svårt 
att som projektledare säga att det ska vara X antal timmar testning. Den är mer varierande. 
Detta eftersom att komplexiteten i systemet troligtvis är högre och källkod från flera olika 
utvecklare sätts samman och skapar ett system som därför är beroende av flera delar. Därmed 
finns det fler saker som kan gå fel i större projekt än i mindre projekt. Större system sägs även 
enligt respondenten generellt sett vara mer verksamhetskritiska för kunden än vad det är med 
mindre projekt, därmed är oftast testningsbudgeten större i dessa projekt. Respondenten 
menar att mängden testning vanligtvis avgörs genom att bedöma hur teamsammansättningen 
ser ut, vilka riskerna är, hur stort projektet är och vilken vana utvecklingsteamet har att jobba 
med SharePoint som verktyg.  
 

“Teamsammansättning, risker, storlek på projekt och vana med produkten är A och O för att avgöra 
testningen”.   

 
Med tanke på hur utvecklingsteamet ser ut och vilka som ingår i ett team är det intressant att 
veta hur tankarna går runt att outsourca testningen av SharePoint-lösningar. I vissa fall kan 
dessa företag sitta utomlands vilket gör att de är längre ifrån verkligheten och ser bara 
rapporter på papper, de har ingen förståelse för vad kunden vill och vad kunden behöver. 
Respondenten menar att testningen är än viktigare i ett sådant projekt än i ett projekt som har 
mer lokala testare. Det är också en fråga i hur just testningsdelen kan vara den del som 
prioriteras att läggas utomlands eller på ett annat företag istället för det ansvariga företaget. 
 
Hur mycket testning som faktiskt görs är enligt en respondent en kostnadsfråga för kunden 
eftersom att det är den som i slutändan betalar för timmarna som testningen kräver. I de fall 
kunden inte vill ha en omfattande testningsprocess väljer då istället att endast göra ett 
acceptanstest. Så här beskriver en respondent det:  
 

“Betalar inte kunden för testning väljer man att endast göra ett acceptanstest och om det godkänts är det 
levererat”. 

 
Den planerade testningstiden kan ibland bli förminskad och det beror oftast på grund av att 
projektet har hamnat i tidsbrist, alltså att projektet tar mer tid än förväntat enligt respondenten. 
När projekt hamnar i tidsbrist tas vanligtvis tid ifrån den planerade testningstiden för att på så 
sätt utveckla de funktioner som behövs för systemet med syfte att möta leveransdatum. I 
tidsbrist kommer testningen därför i andrahand. Respondenten menar att det är svårt att veta 
när projektet inte anses klara leveransdatum och hur mycket tid som kan tas från den 
planerade testningstiden. Respondenten menar vidare att det är farligt att ta tid från 
testningstiden. Respondenten beskriver det som följande:  
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“Om utvecklingen drar ut på tiden är det väldigt lätt för att möta leveransdatum att man minskar och 
minskar på testtiden. Testningen kommer i andrahand. I slutändan sitter du och kodar saker samma dag 
som du ska deploya. Då är du ute på djupt vatten och felen kommer som ett brev på posten. Säg att vi 
behöver tre veckor testning, det kan krympa till två veckor men när du väl hamnar där, hur långt kan du 
skjuta det hela innan du faktiskt kan säga: ‘nu kan vi inte släppa det här till kund’?”. 

 
I dessa situationer menar respondenten att det, som leverantör av ett IT-system, gäller att ha 
en öppen kommunikation med kunden och meddela att projektet kommer att drar ut på tiden. 
När det kommer till att behöva prioritera för kund och att välja vilka delar som ska till vid 
tidspress menar respondenten att om kunden väljer att ta bort viss testningsdel och 
koncentrera sig på acceptanstest istället, följer projektet kundens vilja. 
 
I intervjuerna var det framgående av respondenterna att testning var viktigt och att de gärna 
ville lägga ner mer tid på testning än vad de gör idag, vilket även enkätens respondenter 
svarade i majoritet. En respondent menar att de gärna testar mer på grund av att när en lösning 
levereras till kund kan man känna en viss osäkerhet i att lösningen inte är nog testad, men att 
kunden har acceptanstestat och godkänt lösningen ändå. Därför har det senare levererats. En 
annan respondent menar vidare att alla leveranser av system inte behöver vara 100 % testat, i 
vissa fall räcker det att systemet är någorlunda testat i form av att utvecklarna har förtroende i 
sin produkt men att testning alltid är bra och att testning ger en bekräftelse på att rätt produkt 
blir levererad.  
 
 

Problematik och skillnader med testning av SharePoint 
Problematiken med testning av SharePoint-lösningar är enligt en respondentens erfarenhet att 
den utvecklingsmiljö som lösningen utvecklas på skiljer sig i förhållande till den miljö som 
lösningen ska levereras till. När lösningen anses redo och klar att levereras i 
utvecklingsmiljön fungerar den inte i den produktionsmiljö som den ska verka i. 
Respondenten menar att orsaken till detta kan vara flera saker men att problemet går att 
undkomma genom att använda så kallade sandboxmiljöer, dessa sandboxmiljöer är mer lik 
den verkliga miljö som kunder har men är dyrt att använda och kräver att kunden väljer att 
betala för det.  
 
Enhetstestning tar respondenten upp som ett problem eftersom SharePoint är beroende och 
har kopplingar till flera delar i lösningen, vilket gör det svårt att isolera delar och testa dem 
separat. Däremot tydliggör respondenten att det är dennes erfarenhet som utgör grunden i 
uttalandet och att denne är tämligen ny på SharePoint, respondenten fortsätter och menar att 
det finns de utvecklare som inte anser att det är ett problem eftersom mockning är möjligt i 
SharePoint. Men en annan respondent i en intervju menar att mockning kostar mer än vad det 
är värt i samband med testning av SharePoint och att det är en generell åsikt bland de flesta 
utvecklare till SharePoint. Av den anledningen har respondenten och dennes utvecklingsteam 
mer eller mindre gått ifrån enhetstestning för SharePoint. SharePoint är dock enligt en 
respondent en komplex produkt och det finns flera saker som kan skapa fel och buggar enligt 
respondenten. Att vara en duktig utvecklare är enligt respondenten inte nog, utvecklaren 
behöver förstå produkten SharePoint.  
 

“SharePoint är en komplex produkt att testa utav väldigt många orsaker. Det är en krånglig arkitektur, 
du måste vara duktig, det räcker inte med att vara en duktig utvecklare för SharePoint utan du måste 
förstå plattformen.”.   
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Respondenten menar vidare att SharePoints komplexitet kan innebära att vissa 
utvecklingsteam istället utför det som anses enkelt än det som är svårt och jobbigt.  
 

“Man gör hellre något man kan som är enkelt än det som känns svårt och jobbigt.”. 
 
I diskussion om skillnaden att testa SharePoint gentemot vanlig testning framgår det att 
testramverk än så länge är dåligt utvecklade för SharePoint och att det kan bidra till att det är 
svårt att testa SharePoint. Ramverk kan enligt respondenten vara ett hjälpmedel för hur 
testning ska utföras och ett vägledande dokument för hur projektet ska testas, men att det inte 
finns. 
 

“SharePoint är en produkt som är lite speciell utifrån det perspektivet som gör testningen lite 
annorlunda. För normalt sätt när du bygger något i .NET eller Java så finns det testramverk och hur man 
ska testa det från början. Det finns inte här“.  

 
Ramverk finns till viss del enligt en annan respondent men dessa ramverk är mer utvecklade 
för specifika projekt och utvecklade av utvecklarna själva i början av projekttiden, dock 
används inte testramverken i den omfattningen som respondenten önskar med anledning av att  
de inte är tillräckligt bra.  
 
En annan skillnad med SharePoint i jämförelse med traditionell testning är att testning av 
traditionell utveckling består av att vanligtvis testa algoritmer och logik, detta är lättare enligt 
respondenten att testa än den komplexitet som finns i SharePoint i och med att produkten är 
beroende av många delar som finns i systemet. Testning av SharePoint-lösningar är en 
kombination av algoritmer och det beroende SharePoint har till hur användaren har klickat i 
systemet vilket kan ge flera olika effekter. Beroende på hur användaren har klickat och gjort 
viktiga val tidigare i systemets användargränssnitt kan det ge flera olika utfall, vilket gör att 
testningen behöver beakta många typer av utfall och alla går inte att beakta.     

 
 
4.1.2 Resultat av enkäten 

Enkäten har besvarats av 22 utvecklare inom SharePoint fördelade på åtta olika företag. 
Frågorna för enkäten utvecklades utifrån de svar som de tre intervjuerna gav och dessa 
kategoriserades för att täcka olika delar av studien. Figur 3 nedan visar hur enkätens 
respondenter var fördelade för varje företag. 
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Figur 3. Fördelning på hur många av respektive anonymt företag som svarade på enkäten. 

 
 
Planering och genomförande av testning i SharePoint 
På frågan: “Hur mycket testning planerar du/ni i ett projekt?” erhölls det högsta resultatet att 
cirka en tredjedel (31 %) av respondenterna planerar någonstans mellan 10-20 % av den totala 
projekttiden på testning i ett generellt SharePoint-projekt. Andra höga resultat på frågan är att 
cirka en femtedel (19 %) svarade att de planerar omkring 20-35 % av den totala projekttiden 
medan 15 % av respondenterna svarade 10-20 %. En femtedel (20 %) av respondenterna 
svarade på samma fråga att de antingen inte vet (12 %) eller att det inte brukar vara någon fast 
tid för testning i projekt (8 %). Fullständig presentation för alla svar på frågan redogörs nedan 
i figur 4.    

 
Hur mycket testning planerar du/ni i ett projekt? 

 
Figur 4. Planerad testning.  

 
 
Detta är respondenternas svar på hur mycket tid som i ett generellt projekt planeras till att 
spenderas på testning, men det är inte säkert att den planerade testningstiden faktiskt ägnas åt 
testning. I enkätundersökningen ställdes frågan: “Hur mycket av den planerade testningstiden 
testar du faktiskt?” och den högsta andelen svar som erhölls var att cirka en fjärdedel (26 %) 
av respondenterna faktiskt ägnar hela (100 %) den planerade testningstiden åt testning av 
SharePoint-lösningar. Det betyder å andra sidan att resterande del (74 %) av respondenterna 
inte ägnar hela den planerade testningstiden åt att testa SharePoint-lösningar. Orsaken till 
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detta presenteras i intervjudelen (4.1.1). Fullständig presentation av svaren från 
respondenterna redogörs i figur 5 nedan.  
 
 

Hur mycket av den planerade testningstiden testar du faktiskt? 

 
Figur 5. Andel av den planerade testningstiden som ägnas åt testning. Alternativ ett är 0-10 %, alternativ två 10-

20 % och så vidare, alternativ tio innebär att 100 % av den planerade testningstiden ägnas åt test. 
 
 

Vad som påverkar hur stor del av projekttiden- och budgeten som spenderas åt att testa 
SharePoint-lösningar är enligt enkätundersökningen alla av de i förväg (se figur 6) bestämda 
faktorerna på planeringen av mängden testning. Av dessa faktorer är det främst hur stor 
budgeten är för just testning som det tas hänsyn till av respondenterna när testning planeras. 
Ett projekt som kräver en omfattande testningsprocess kommer vanligtvis med en större 
testningsbudget och därför har ett större projekt en större planerad mängd testning än i ett 
projekt som inte har lika stor budget. Även storleken på projektet har enligt 
enkätundersökningen betydelse. I större projekt är det vanligtvis fler inkluderade utvecklare 
och därmed fler funktioner till lösningen som ska utvecklas än i mindre projekt. Detta gör att 
komplexiteten är högre i större projekt än i mindre projekt och det finns fler aspekter att 
beakta när testningen planeras, därmed finns det fler orsaker till att buggar kan uppstå i 
lösningen.  
 

Vilka faktorer påverkar mängden test som planeras in i ett projekt? 

 
Figur 6. Faktorer som påverkar mängden test.  
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Respondenterna har utöver dessa faktorer beskrivet i figur 6, även angett övriga aspekter som 
de tar hänsyn till i planeringen av mängden testning. Risker är en faktor som en respondent 
anser vara viktig när det kommer till planering av testningstiden av SharePoint-lösningar. 
 

“Risker (mycket viktigt)”. 
 
En annan respondent påpekar även en liknande faktor, nämligen hur verksamhetskritiskt 
systemet är. Är systemet verksamhetskritiskt har systemet troligtvis även högre risker än vad 
ett system som är mindre verksamhetskritiskt.  
  

“Hur verksamhetskritiskt systemet är”.  
 
Det framgår även av en respondent att det ställs krav på projektledare i projekten. Att 
projektledaren bör vara medveten om hur mycket buggar och tid som vanligtvis brukar 
förekomma i projekt. 

 
“Medvetenhet hos projektledare och ledare om hur mkt buggar som brukar uppstå”.  

 
Systemets tekniska komplexitet brukar även avgöra hur mycket tid som planeras åt att testa 
systemet. Är systemet av hög grad komplext är det troligtvis mer testning än i ett projekt med 
mindre grad av komplexitet.  
 

“Grad av teknisk/logisk komplexitet”.  
 
 
Som tidigare nämndes angav cirka en tredjedel (31 %) av respondenterna att de i ett generellt 
SharePoint-projekt planerar omkring 10-20 % testning, samtidigt säger en stor del (74 %) av 
respondenterna att de inte ägnar hela den planerade testningstiden åt testning. På frågan: 
“Skulle du vilja lägga mer tid än vad du gör idag på test?”, blev resultatet (se figur 8) att 
drygt tre av fem respondenter (57 %) vill lägga mer tid på testning än vad de gör idag medan 
cirka en tredjedel (30 %) säger att de inte vill det.  
 

Skulle du vilja lägga mer tid än vad du gör idag på test?

 
Figur 8. Andel som vill lägga mer tid på testning av SharePoint-lösningar.  

 
 

Problematik och skillnader med testning av SharePoint  
Vid frågan om outsourcing var syftet att undersöka om företag ofta hyr in bemanning från 
andra företag för att ta hand om just testningsdelen. Respondenterna svarade med en majoritet 
på 55 % att de inte gör det medan 23 % av respondenterna gör detta, se figur 7. I aspekten av 
att testning i SharePoint är en svårighet och överkommandet av information i intervjuer att 
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testningen oftast outsourcas ledde till slutsatsen att det kan vara på grund av svårigheterna och 
att experter utifrån hellre ska ta över den uppgiften. Det har också lett fram till andra 
anledningar till outsourcing, såsom val av tid på det ansvariga företaget och en kostnadsfråga i 
och med att det oftast är billigare att hyra in arbetskraft från andra länder. 
 

Vid test i projekt, outsourcar ni oftast en eller flera personer som får det ansvaret? 

 
Figur 7. Andel som outsourcar testningen i projekt.  

 
 
I och med att utgångspunkten för denna uppsats från början var att analysera svårigheterna 
med testning av SharePoint-lösningar undersöktes huruvida utsträckningen av standarder för 
just detta såg ut. En standard är oftast ett hjälpmedel och en mall att följa för att förenkla och 
effektivisera arbetet med testning. Enkäten visade att 43 % av respondenterna inte har sådana 
standarder och att en tredjedel (30 %) har det, se figur 9.  
 

Har ni test-standarder på det företag du jobbar då? 

 
Figur 9. Andel som har färdiga test-standarder.  

 
 
Testning av SharePoint-lösningar visade sig i teoridelen tidigare att det finns delade meningar 
om, vissa menade att det fanns ett problem medan vissa menade att det inte gjorde det. På 
frågan: “Finns det problem med testning av SharePoint och t.ex. enhetstest?” svarade närmre 
tre femtedelar (61 %) av respondenterna att det finns ett problem med testningen av 
SharePoint-lösningar medan resterande två femtedelar säger att det inte gör det, se figur 10.  
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Finns det problem med testning av SharePoint? 

 
Figur 10. Andel som anser att det finns problem med att testa SharePoint-lösningar.  

 
Respondenterna har på samma fråga, om de svarat Ja, även beskrivet vad de ser som orsaker 
till varför det är problematiskt att testa SharePoint-lösningar. En respondent menar att viss 
funktionalitet i SharePoint inte går att avgränsa vilket innebär problematik.  

 
“SharePoint har en del standardfunktionalitet som inte går att ‘koppla ur’ dvs för att enkelt testa”. 

 
En annan respondent nämner att testmallar inte finns att det inte heller går att ta fram en 
generell testmall som är värd arbetet vilket är ett problem i sig.  
 

“Problemet är att det inte går att ta fram en GENERELL testmall värt jobbet”. 
 

SharePoint anses även av respondenter redan vara en testad produkt vilket innebär att den 
redan anses stabil och av den anledningen är SharePoint problematisk att testa.  

 
“SharePoint är en produkt som redan är testad”. 

 
Automatisering av testning återkommer av respondenter i enkäten att vara problematiskt, 
testerna utförs ofta manuellt och det idag ställs höga krav på de personer som testar. Att dessa 
personer bör ha god insikt i vad som möjligtvis kan skapa buggar i systemet för att på det 
viset kunna identifiera buggarna.   
 

“Stora problemet med SharePoint tester är att det inte går att automatisera på något bra sätt. Testerna är 
oftast manuella och olika saker kan göras på flera olika sätt. Detta är svårt att skriva exakta testfall för 
och ställer höga krav på testaren att tänka ut scenarion där det kan gå snett”.  

 
De olika miljöerna som existerar kan även vara problematisk för testningen av SharePoint-
lösningar. En respondent lyfter fram att det är i synnerhet är produktionsmiljön som är den 
miljö som skapar problem i testningsaspekten. 
 

“Svårt att köra testning på lösningar, speciellt om det inte finns en dedikerad testmiljö (endast 
produktionsmiljö)”. 
 
 

Dessa kommentarer ovan från respondenterna är alltså några anledningar och orsaker till 
varför respondenterna anser att det är problematiskt att testa SharePoint-lösningar. I 
enkätundersökningen visade det sig även att majoriteten av respondenterna (61 %) ansåg att 
testning av SharePoint-lösningar skiljer sig gentemot testning av lösningar till vanlig 
traditionell systemutveckling, se figur 11.  
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Skiljer sig testning i SharePoint i jämförelse med testning av traditionell utveckling? 

 
Figur 11. Andel som anser att det finns skillnader med att testa SharePoint-lösningar gentemot traditionell 

systemutveckling.  
 
Även här har respondenterna, om de svarat Ja, beskrivet hur de anser det skiljer sig. En 
respondent menar att SharePoint-testning utgörs skillnaden eftersom det redan är en färdig 
produkt, att SharePoint innehåller redan testade funktioner och därför behövs inte testning om 
inte egenutvecklade funktioner inkluderas. 
 

“I och med att SharePoint är en produkt så behöver vi inte testa funktioner som ingår i produkten, så 
länge vi inte anpassar dem”. 

 
Detta påvisar även en annan respondent i enkäten vara en skillnad gentemot traditionell 
testning.  
 

“SharePoint är en mer färdig produkt från början”. 
 
Även här då frågan syftar på skillnaderna återkommer miljöerna som ingår när systemet 
utvecklas av en respondent. Men till skillnad från vad en respondent angav som problem i 
testning av SharePoint i föregående fråga, vilket var produktionsmiljön, svarar här en 
respondent att utvecklingsmiljön utgör de stora skillnaderna.  
 

“Mer krävande miljöer, problematik med återskapande av problem i utvecklingsmiljön”. 
 
Kunskapen och vanan att arbeta med SharePoint som produkt anser en respondent utgöra 
skillnaden gentemot traditionell testning. Det krävs bra förståelse om produkten SharePoint 
om vad som är önskvärt beteende eller ej, det behövs det inte i samma utsträckning i 
traditionell testning. Respondenten menar vidare att automatisering av testning även utgör en 
skillnad då detta är begränsat i SharePoint-testning.   
 

“Kunskap om SharePoint behövs för att kunna avgöra vad som är standard och vad som inte är önskvärt 
beteende i systemet. Automatisering är även mer begränsat inom SharePoint jämfört med traditionell 
testning”. 

 
Möjligheten att mocka har tidigare beskrivits och detta anser en respondent vara väldigt 
tidskrävande och att testningen av att använda den tekniken resulterar i låg grad av 
effektivitet.  
 

“Extremt mycket behöver Mockas vilket gör att väldigt mycket tid läggs för att få ut lite effekt av test 
av den kod som faktiskt utvecklas”. 
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4.2 Analys av empiri 

I det här kapitlet undersöks och analyseras datainsamlingen av intervjuerna och enkäten och 
dessa kopplas samman till teoridelen. Vid analys av intervjusvaren gällde det att tolka vissa 
svar som respondenterna gav och fundera över i vilken position dessa stod i. Några av 
respondenterna är väldigt insatta i SharePoint-testning medan andra är duktiga SharePoint-
utvecklare men inte insatta i testning av SharePoint. Relationen mellan respondenterna och 
författarna spelar också in eftersom vissa respondenter kände sig mer bekväma och kunde 
svara lite mer fritt. 

 
 
4.2.1 Planering och genomförande av testning i SharePoint 

Som Graham et al. (2008) skriver finns det inga exakta siffror på hur mycket testning som bör 
planeras i ett SharePoint-projekt men den allmänna uppfattningen hos respondenter i enkät 
och intervju var att i ett generellt SharePoint-projekt är det vanligtvis cirka 10-20 % testning 
av den totala projekttiden. Dock framgår det att det inte är en fast siffra, 20 % av 
respondenterna vet inte eller har ingen fast siffra för testning. Enligt respondenterna i både 
intervjuer och enkäten beror mängden testning på olika faktorer. Några av dessa faktorer är 
bland annat hur verksamhetskritiskt projektet är för kunden och vilka risker som finns därtill. 
Graham et al. (2008) skriver, vilket även respondenterna bekräftat i både enkäten och i 
intervjuer, att mängden testning är beroende av vilka risker som finns för alla inblandade 
intressenter och hur verksamhetskritiskt systemet är för kunden. Studien har även visat att 
faktorer som projektets storlek, vilka tidigare erfarenheter utvecklarna i projektet har, hur 
budget och tidsplan för projektet ser ut, projektledarnas medvetenhet men även vad kunderna 
har för specifikationer för projektet även behöver beaktas i planering av testning.  
 
Dustin et al. (1999) beskriver att av alla utvecklare är det i 67 % av fallen vanligt att projekt 
inte hinner färdigställas till det tänkta leveransdatumet och att 90 % av alla utvecklare någon 
gång under karriären har missat leveransdatum. I och med enkätens resultat där endast en 
femtedel (26 %) av respondenterna testar 100 % av den planerade testningstiden och 
respondenter från intervjuerna menar på att de hellre lägger testningstiden på annat när de 
hamnar i tidspress, som exempelvis mer utveckling av funktioner för mjukvaran. Detta med 
anledning att de prioriterar funktionerna högre än testning.  
 
Studien visar på att projekt kan hamna i tidsbrist och att i dessa situationer måste uppgifter 
prioriteras om vad som ska utföras i slutskedet, här prioriteras ofta testning bort. När det 
kommer till att kunden får prioritera i sådana lägen brukar det även här resultera i att det är 
just testningen som prioriteras bort. Detta sker med hänvisning av den tillit kunden 
förhoppningsvis har till leverantören och de utvecklare som ingår i utvecklingsteamet.  
 
En absolut majoritet av både respondenter i intervjuerna och enkäten vill spendera mer tid åt 
testning av SharePoint-lösningar än vad de faktiskt gör idag. Hur mycket man vill testa skiljer 
sig beroende på vem man frågar enligt studien. Graham et al. (2008) nämner att projektledare 
i förhållande till utvecklare är mer ekonomiskt inriktade, de vill lägga ner den mängd testning 
som är inom budgeten men som fortfarande håller bra kvalité och har ett positivt utslag 
ekonomiskt. Studien visade att utvecklare och testare å andra sidan vill lägga mer tid på 
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testning på grund av att testning alltid är bra och av den anledningen vill de testa mer. Ju mer 
testning desto bättre system. En respondent menar dock att allt som levereras inte behöver 
vara fullt testat och att när kunden har acceptanstestat och godkänt det uppfyller systemet alla 
krav och är därmed en färdig produkt.   

 
 
4.2.2 Problematik och skillnader med testning av SharePoint 

Som presenteras i intervjudelen finns det en del problematik och svårigheter med att testa 
SharePoint. Automatisk testning är ett exempel som visat sig vara ett problem med 
SharePoint, detta på grund av att det inte används i samma utsträckning som i vanlig 
traditionell testning vilket Wilén (2011) bekräftat. 61 % av respondenterna från enkäten 
bekräftar att det finns ytterligare problem med testning av SharePoint och med anledning av 
den höga koppling av andra komponenter som SharePoint har. Enhetstest är ett av problemen 
som både är förklarat av respondenter och av både Wilson et al. (2012) och Wilén (2011), att 
SharePoint är komplicerat att enhetstesta just på grund av den höga beroendefaktor som finns 
i SharePoint och att det är beroende på hur användaren har klickat i användargränssnittet. 
Enligt Ladd et al. (2006) går detta att lösa med hjälp av mockning och att dessa mocktester 
går att modifiera som man vill och därmed att det är en intelligent testmetod. Men 
respondenter i studien menar att enhetstest kostar mer än vad det värt i resultat.  
 
Ett annat problem som både studien och Molina & Pastor (2007) har bekräftat är att den 
utvecklingsmiljö som utvecklingen sker på när systemet utvecklas vanligtvis skiljer sig i 
förhållande till den miljö som systemet ska fungera i hos kund. Detta problem kan resultera i 
fler omarbetningstimmar som inte var inplanerade eftersom flera funktioner måste skrivas om 
för att passa i miljön på plats. 
 
Problematiken med att testa SharePoint är enligt studien även till stor del det som utgör de 
stora skillnaderna mellan att testa traditionellt och att testa SharePoint. Respondenterna 
beskriver även att det inte finns testramverk att följa för SharePoint, och att i testning av 
SharePoint behöver man dessutom förstå produkten SharePoint eftersom det är en färdig 
produkt i sig vilket även utgör vissa skillnader.  
 
Outsourcing är idag ett populärt verktyg när det kommer till utförande av testning. Så som 
Craig & Jaskiel (2002) skriver är det ett väldigt smidigt sätt att få arbetet gjort snabbt och 
effektivt men för att få ett lyckat samarbete krävs bra kommunikation samt ett tydligt 
kontrakt. Utan denna kommunikation kan det bli problem i projektet vilket studien har visat. 
Enkätresultatet visar att cirka hälften av företagen väljer att inte använda outsourcing (55 %) 
men om det används är det beroende av bra kommunikation för att det ska vara lyckat 
tillvägagångssättet. 
 
Såsom Haladyna & Downing (2006) skriver kan standarder vara en viktig del i testprocesser 
eftersom det ger bra vägledning och stöd i testningsfasen. Men eftersom SharePoint är 
konstruerat på ett speciellt sätt och har många beroende komponenter finns det inte många 
teststandarder utvecklade enligt respondenterna. Teststandarder är till viss del utvecklade på 
företag med en respons på 30 % i enkätundersökningen, dock framgår det inte av enkäten vad 
det är för typ av standarder som existerar hos företagen eftersom det lika gärna kan vara 



30 
 

teststandarder som är utvecklade för ett specifikt projekt som det framkommit att det är i 
intervjuer. Dessa teststandarder som redan finns är utvecklade för specifika projekt menar en 
respondent inte är tillräckligt utvecklade för att vara till hjälp. Det finns också en del 
teststandarder utvecklade av privatpersoner på bloggar och liknande men dessa följs inte av 
respondenterna och är inte tillräckligt kvalitetssäkra idag. 
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5 Avslutande del 

Under detta kapitel presenteras diskussion och generalisering av studien samt reflektioner 
angående studien och vad som kan ha gjorts annorlunda. Vi vet dock att åsikterna som 
respondenterna har vid tidpunkten de besvarade enkäten kan ha förändrats efter denna 
tidpunkt, vilket kan göra att generaliseringen blir svår. 

 
   
5.1 Diskussion och generalisering 

Hur stor del av projekt som är dedikerad till testning varierar beroende på olika anledningar, 
såsom storlek på projekt och budget. Men även faktorer som rör risker och hur 
verksamhetskritiskt systemet är för inblandade intressenter är något som absolut bör beaktas 
när testningstiden estimeras för projekt. Därför krävs en bra förståelse för kundens 
verksamhet om riskerna ska estimeras av projektledare och utvecklare. Kunden bör sedan bli 
medveten om hur mycket testning som kan komma att krävas på projektet och hur många 
timmar som bör läggas på detta. Att faktorer som exempelvis risker har stor påverkan på hur 
mycket testning som utförs i projekt anser vi kan generaliseras brett inom branschen och rör 
inte bara SharePoint-projekt, utan även ända typer av system.  
 
Vid ett nytt projekt får utvecklare en färdig tidsplan för projektet som beskriver hur många 
timmar som ska läggas på vad i projektet. Testningstimmarna i projektet är dock de timmar 
som kan komma att prioriteras bort i viss mån. Om utvecklarna exempelvis har tidsbrist och 
måste prioritera sina resterande timmar, läggs hellre dessa timmar på utvecklande av andra 
funktioner och att optimera de redan existerande funktionerna. 57 % av respondenterna i 
enkäten svarade att de vill testa mer än vad de gör idag och detta kan vara begrundat i att tiden 
från början är minimerad och att processer måste prioriteras bort. Ansvaret i denna fråga kan 
ifrågasättas med tanke på att det är projektledaren tillsammans med utvecklarna som oftast 
planerar projekttiden men samtidigt bör kunden än en gång göras medvetna om varför 
testning är viktigt och i och med detta betala för fler timmar. 
 
En annan orsak till varför majoriteten vill testa mer kan vara att projekt säljs i timmar och att 
dessa timmar ska vara optimerade för att kunna säljas in till kund lättast. Om en kund väljer 
mellan ett projekt med få timmar och ett projekt med fler timmar och båda projekten 
resulterar i samma slutprodukt väljer kunden troligtvis det projekt med färre timmar på grund 
av kostnaden. Dock kan projekt med fler timmar alltså vara att föredra eftersom projekt med 
fler timmar kan ha mer testning för en slutprodukt med högre funktionalitet och effektivitet. 
Detta tror vi inte är något som är speciellt för just SharePoint-projekt att utvecklare vill testa 
mer och att projekt säljs i timmar, utan detta tror vi är något som kan generaliseras brett för de 
flesta utvecklingsprojekt som utförs på marknaden.  
 
Gör det något att testning prioriteras bort och sätts i andrahand? Det är en fråga om kvalitet på 
redan existerande projekt och det är en helt annan frågeställning och undersökning som skulle 
behöva göras. Vad vi vet idag fungerar de flesta system som levereras till kund och att de 
kunder som inte är nöjda med sina system byter ut dessa mot nya, moderna och mer 
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anpassade. Det hade varit intressant för studien att kontakta kunder som beställt SharePoint-
lösningar för att få deras syn på testningsaspekten vilket hade gjort studien intressantare. 
 
Vidare vid frågorna: “Finns det problem med testning av SharePoint och t.ex. enhetstest?” 
och “Skiljer sig testning i SharePoint i jämförelse med testning av traditionell utveckling?” 
har följande frågeställning väckts: Är det okunskap eller kunskap som resulterat i 
respondenternas svar? Med tanke på vad som är presenterat i teorin; att det finns delade 
meningar om testning av SharePoint, är det alltså enligt oss en fråga om vilken kunskap 
utvecklaren har om produkten SharePoint. Utvecklarna som har svarat på enkäten kan ha 
bristande erfarenhet i testningen av SharePoint vilket kan vara orsaken till att de anser att det 
finns problematik eller att de i motsatt håll har god erfarenhet av SharePoint och därmed 
svarat att det inte finns några problem med testningen. Kunskapen om SharePoint anser vi är 
nyckeln och svaret på tidigare fråga, om det finns problem eller inte, alltså att kunskapen 
väger tyngst eftersom det visar om utvecklarna kan och förstår SharePoint eller ej. Dock 
enligt intervjuerna framgår det att det generellt bland SharePoint-utvecklare anses vara 
problematiskt att testa SharePoint-lösningar. Oavsett om det finns problem eller inte i 
utvecklares ögon, anser vi att teststandarder är att föredra eftersom det finns många fördelar 
med det. Detta kanske mestadels rör de utvecklare och testare med mindre erfarenhet då 
standarder påvisar problemen och hur de ska lösas. Standarder underlättar och gör att vissa 
problem som hör till testning av SharePoint till viss del försvinner. 
 
Frågorna: “Finns det problem med testning av SharePoint och t.ex. enhetstest?” och “Skiljer 
sig testning i SharePoint i jämförelse med testning av traditionell utveckling?” kan ha förts 
samman till en och samma fråga. Detta eftersom studien visade bland annat att skillnaderna 
mellan traditionell utveckling och SharePoint-testning i vis mån även kan ses som ett av de 
problem som anses med SharePoint-testning enligt respondenterna.  
 
Outsourcing och de kommunikationssvårigheter som kan komma i samband med det är en 
stor diskussion för sig. Varför testning är just den del av systemutvecklingsprocessen som 
lämnas över på ett annat företag, oftast på en annan ort, begrundar sig i flera anledningar som 
studien inte behandlat men det som framgått av studien är att i de fall outsourcing sker är 
testningen än viktigare att det utförs korrekt i projekt. 

 
 
 
5.2 Slutsatser och reflektion  

Under detta stycke presenteras slutsatsen av studien och en reflektion av hur vi anser att 
arbetet med studien har fortskridit. 
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5.2.1 Slutsats 

För att knyta an till forskningsfrågan är slutsatsen att det generellt finns problematik med 
testning av SharePoint såsom SharePoints höga beroendefaktor. Detta underliggande problem 
genomsyrar exempelvis enhetstester som kräver extra arbete från utvecklares sida att då 
exempelvis mocka. SharePoints beroendefaktor är även en orsak till att testningen inte går att 
automatisera i den mån utvecklare önskar.  Ett annat problem som studien resulterat i är 
saknaden av existerande ramverk och guidelines. Utvecklare och testare anser att testningen 
skulle underlättas ifall detta existerade. Ett tredje problem som studien resulterade i är att den 
miljö där system utvecklas i och den miljö som systemet implementeras i, skiljer sig gentemot 
varandra och att detta innebär extra arbete att acklimatisera systemet i den nya miljön. 
Skillnaderna av testning av SharePoint gentemot testning av traditionell systemutveckling är 
också en del av problematiken eftersom det i studien visade att detta är ett hinder för 
framförallt juniora SharePoint-utvecklare. SharePoint anses även vara en färdig produkt i sig 
vilket innebär att utvecklare och testare behöver känna produkten och veta vad som är 
önskvärt beteende eller inte, detta gör att det är svårt för de utvecklare med mindre erfarenhet 
att testa SharePoint.   
 
Angående forskningsfrågan och hur testning planeras tidsmässigt är slutsatsen att det inte 
finns någon generell uttalad fast tid för hur mycket testning som bör utföras i SharePoint-
projekt. Projektledarens erfarenhet har en betydande faktor som avgör stor del av 
testningstiden men att även andra faktorer behöver beaktas. I planeringen måste framförallt 
faktorer som; risker, som avgörs av hur verksamhetskritiskt systemet är för alla berörande 
parter, men även hur utvecklingsteamet ser ut, hur stor budgeten är för testningen samt storlek 
på projekt beaktas. Kundens preferenser har även en avgörande roll i planeringen av testning 
då kunden betalar för den. Det ställs även krav på projektledare att känna sitt utvecklingsteam 
i hur mycket teamet vanligtvis producerar buggar och därmed veta hur mycket tid som 
rimligtvis behövs för testningen.  
 
Det är kund som betalar för den tid som testningen kräver och därmed är det kunden som 
väljer vad den vill betala för. En projektledare och utvecklare kan övertyga och sälja in vad 
som ska ingå i ett projekt men det är kunden som i slutändan ska betala för det. I vissa fall 
väljer kunden att välja bort testning och bara använda sig av ett acceptanstest och detta kan i 
vissa projekt vara tillräckligt. I många fall kan endast ett acceptanstest vara ifrågasatt med 
tanke på att kunden kanske inte har tillräcklig förståelse för varför testning görs, vad det kan 
ha för konsekvenser för den slutgiltiga lösningen och vilka riskerna är för kundens 
verksamhet. Övergripande slutsats av studien är att ramverk och guidelines är av stor 
betydelse för samtliga parter i projektet. Ramverk skulle underlätta för utvecklare att faktiskt 
utföra testningen, för projektledare att uppskatta testningstiden i projekt samt för att lättare 
påpeka vikten av testning för kund i säljprocessen som då förstår vikten av testningen och 
säkerheten som följs av testningen. 

 
 
5.2.2 Reflektion av enkäten 

Resultatet från enkäten gav bra och rik insikt i testning av SharePoint av 22 stycken 
utvecklare. Målet med enkäten var att få 20 stycken svar vilket vi ansåg vara en rimlig 



34 
 

frekvens med tanke på den tid som befogades. Frekvensen resulterade därmed i en 
tillfredsställande uppslutning. 22 svar för enkäten kan tyckas vara för låg frekvens för att 
studien ska kunna generaliseras, vilket även vi håller med om. Därför behöver resultatet 
kritiseras. Däremot var alla inkomna svar av vikt för studien och har ändå påvisat att resultatet 
återkommer i vad som genererades av intervjuerna. Studien kan även anses vara vinklad mot 
ett företag eftersom majoriteten av respondenter representerade ett och samma företag och att 
detta gör att resultatet återigen behöver kritiseras. Vi hade gärna sett att det var en 
normalfördelning bland de företag och respondenter för att få en bättre trovärdighet i 
resultatet. Tillförlitligheten för respondenterna kan också ifrågasättas med anledning av att vi 
inte helt säkert vet att dessa respondenter har erfarenhet av SharePoint-utveckling. Detta gör 
att studiens resultat återigen behöver kritiseras. Dock är enkäten utskickad till företag som 
erbjuder tjänster och produkter med SharePoint-utveckling och svaren som är insamlade via 
enkäten tyder på att personerna som svarat har kunskap och jobbar med SharePoint-
utveckling. Stor del av enkätens resultat återkommer i de svar som genererades av 
intervjuerna och detta tyder ändå till viss del på att studien anses relevant, men att en högre 
svarsfrekvens och en mer normalfördelning bland företagsrepresentanter hade resulterat i en 
mer generaliserad studie samt med en högre trovärdighet.  
 
Vid frågan ”Skiljer sig testning i SharePoint i jämförelse med testning av traditionell 
utveckling?” svarade 33 % att de inte visste. Detta är en aspekt som gör att studiens resultat 
inte är generalisbar då den möjliga okunskapen bland respondenterna är av för stor vikt. På 
grund av detta resultat (33 %) reflekterar respondenternas möjliga okunskap även över på 
andra svar som respondenterna angett på enkäten, detta eftersom de kanske inte har tillräcklig 
kunskap för att ange trovärdiga svar på resterande frågor. Därför behöver även resterande svar 
kritiseras på dess trovärdighet.   
 
Oates (2006) riktlinjer för att validera en enkät har kunnat följas bättre, exempelvis har 
respondenterna inte alla gånger följt anvisningarna i en fråga, exempelvis på de ställen i 
enkäten som respondenterna ombads att inte ange mer än två alternativ har detta inte alla gång 
följts. Två frågor på enkäten gav i stort sett samma svar vilket kunde undvikits. En fråga som 
vi i efterhand upptäckte hade varit intressant att få med i enkäten men som inte var påtänkt vid 
tillfället, dock erhölls svar på den frågan genom intervjuerna. En annan önskan angående 
enkäten hade varit att det var mer jämnt fördelat mellan företagen på enkäten, ett företag hade 
en majoritet i respondenter medan andra företag endast hade en person som besvarade 
enkäten, detta leder till att svaren inte är så generella som vi önskat och att resultatet behöver 
kritiseras och tas under övervägande. Vi är medvetna om att vissa frågor på enkäten är svåra 
för respondenterna att på ett exakt och ärligt sätt svara på eftersom alla projekt ser olika ut 
samt att uppskatta exakt tid generellt är svårt, därför behöver även dessa övervägas hur 
trovärdiga de är. Vissa fördefinierade alternativsvar kan dessutom missats när enkäten 
skapades vilket även gör att resultatet för studien är vinklat mot svarsalternativen. 
Respondenterna ombads däremot att på enstaka frågor ange andra faktorer som de anser passa 
bättre in på frågan än de alternativ som fanns fördefinierade, vilket vissa respondenter gjorde.  
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5.2.3 Reflektion av intervjuerna 

För intervjuerna valdes det att göra få frågor med anledningen att få respondenten att tala fritt 
och därmed få mycket sagt, dock gick respondenterna in på väldigt tekniska delar vilket inte 
är så relevant för studien. Respondenterna har även på frågorna svarat med väldigt långa svar 
vilket gör att inte allt som sägs hör till rätt fråga och respondenterna får kontroll av intervjun 
istället för att vi har kontroll. Vissa frågor kan ha varit bättre formulerade genom att vara mer 
koncisa och exakta för att erhålla de svar som vi ville ha. En önskan hade varit att ha fler 
respondenter från fler företag för att skapa en bredare studie, men vi är väldigt nöjda med de 
svar vi fick av de respondenter som ställde upp eftersom de har god erfarenhet av utveckling i 
SharePoint. Frågorna grundade sig i den litteratur som erhölls samt de konsulter som väckte 
frågeställningen. Trovärdigheten i detta har reflekterats över men vi är ändå eniga om att det 
har varit det bästa resultatet med tanke på utfallet.  
 
Eftersom studien använt sig av både kvalitativ och kvantitativ dataanalys var det viktigt att 
interagera och väva samman enkäten och intervjuerna på ett tydligt sätt och det resultat som 
framtagits är vi väldigt nöjda med. Att både få djupa analyser genom intervjuer som gav en 
djup grund att stå på inför skapandet av enkäter vilket i sin tur gav en bred insikt i företags 
agerande i testning av SharePoint. Tillsammans har vi fått både djupet och bredden vilket vi 
anser ha bidragit bra för studiens resultat.  
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