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Sammanfattning 

Idag är det allt fler företag som väljer molnlösningar framför ”on premise lösningar” därför det 

för många företag blir mer lönsamt än en traditionell lösning för IT-infrastrukturen. SharePoint 

Online (SPO) tillsammans med Microsoft Office 365 är ett sådant verktyg. 

Rapporten behandlar uppbyggnaden av en webbplattformslösning för det fiktiva företaget K800, 

SPO valdes eftersom SPO är en kollaborativ webbplattform med många olika 

användningsområden och funktioner som hjälper företag att samarbeta online. SPO har ett enkelt 

sätt att administrera konton och användare, man får gott om lagringsutrymme som kan utökas. 

Uppdateringarna sker per automatik och utan att en administratör behöver göra en fysisk insats. 

De anställda har också en accesspunkt oavsett var de befinner sig oberoende av vilken enhet de 

använder sig av, och företaget betalar bara för de licenser man använder sig av. 

I SPO så byggdes en gemensam webbplats upp för internt bruk där användarna kan använda sig 

av sidor och funktioner beroende på den behörighetsnivå de blivit tilldelade. 

SPO kan kännas svårt till en början, men tack vare all material på Internet så går det att lära sig 

själv. Det uppstod några problem och svårigheter på vägen men tack vare Microsofts många 

Supportteam och andra nämnda så kunde felen avhjälpas och det var möjligt att leverera en 

färdigutvecklad webbplattform till K800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Examensarbete Nät & Kommunikationsteknik                                       Emil Jansson 

Umeå Universitet - VT 16                                                                       Janzon.emil@gmail.com 

Abstract 

Cloud services has come to be a major part for both small and big companies because it can be a 

more profitable solution in comparison to similar traditional “on premise” IT-infrastructure. 

SharePoint Online (SPO) together with Microsoft Office 365 is a tool for such a solution.  

This report covers the creation of one of those web platform solutions for the fictive company  

K800. SPO was chosen because SPO is a collaborative platform with many different applications 

and functions that will help companies to work together online. SPO has an easy way of 

administrate accounts and users, you get lots of storage space that can be expanded.  Updates are 

incorporated automatically without the help of an administrator. Employees have access from 

wherever they may be independent of what equipment they use, and you only pay for the licenses 

that you use.  

 

Within SPO a website was built for the company’s internal needs, where users can use different 

sites and functions depending on what limitations and authorization-level they have been given.  

SPO can be complicated for beginners, but thanks to all the material available online it’s possible 

to learn by yourself. However, there were some complications and difficulties along the way but 

thanks to Microsoft’s many different support teams and others mentioned the issues could be 

solved and a complete website collaboration platform to K800 was delivered.



 

 

 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................ 1 

1.2 Fiktiva företaget K800 ....................................................................................... 2 

1.3 Syfte ................................................................................................................... 3 

1.4 Frågeställning ..................................................................................................... 3 

2. Vad ska finnas med på SharePoint-Online plattformen. ....................................... 4 

3. SharePoint ................................................................................................................. 5 

3.1 Varför SharePoint Online? ................................................................................. 5 

3.1.1 Fördelar .......................................................................................................... 5 

3.1.2 Nackdelar ....................................................................................................... 9 

4. Historia ................................................................................................................ 10 

4.1 Versioner .......................................................................................................... 11 

5. SharePoint, en Plattform, ett Program, en Community? ..................................... 12 

5.1 SharePoint Wheel ............................................................................................ 13 

5.2 Olika abonnemang och kostnader. ................................................................... 15 

5.3 Online-versionen .............................................................................................. 16 

5.4 Konkurrens ....................................................................................................... 16 

6. Metod ...................................................................................................................... 17 

7. Resultat ................................................................................................................... 18 

7.1 SharePoint server & Installation ...................................................................... 18 

7.2 Användare och rättigheter ................................................................................ 19 

7.3 Personliga sidor och mail. ................................................................................ 20 

7.4 Gemensam Webbplats ..................................................................................... 21 

7.5 Publik Hemsida ................................................................................................ 24 

7.6 Felanmälan ....................................................................................................... 24 

8. Diskussion .............................................................................................................. 26 



 

 

 

8.1 Att arbeta i SharePoint Online ......................................................................... 26 

8.2 Behörigheter ..................................................................................................... 28 

8.3 Projektsidan och tidslinjen ............................................................................... 30 

8.4 Sidor och design ............................................................................................... 32 

8.5 Vyer ................................................................................................................. 32 

8.6 Långsam uppdatering ....................................................................................... 33 

8.7 Microsoft Support ............................................................................................ 33 

9. Slutsats .................................................................................................................... 34 

Vilken typ av företag passar lösningen för? ............................................................... 34 

10. Referenser ............................................................................................................... 35 

10.1 Tryckta källor: .............................................................................................. 35 

10.2 Otryckta källor: ............................................................................................ 35 

11. Bilaga ...................................................................................................................... 38 

Figurförteckning 
Figur 1. Vad ska finnas med på SharePoint-Online Plattformen. .................................... 4 

Figur 2. SharePoint Wheel.............................................................................................. 13 

Figur 3. Alla användare och vilka avdelningar/grupper de tillhör. ................................ 19 

Figur 4. Egen sida med dokument/bloggverktyg etc. ..................................................... 20 

Figur 5. Personlig mail samt Gemensam mail med snabbmeddelande .......................... 20 

Figur 6. K800 SharePoint Online Plattform ................................................................... 21 

Figur 7. Ekonomi-sidan .................................................................................................. 22 

Figur 8. Kontakter – Sida ............................................................................................... 23 

Figur 9. Internt Projekt ................................................................................................... 23 

Figur 10. Felanmälan – Sida ........................................................................................... 24 

Figur 11. Felanmälan – Formulär ................................................................................... 25 

Figur 12. Redigerat behörigheter .................................................................................... 29 

Figur 13. Kan redigera .................................................................................................... 29 

Figur 14. Kan inte redigera ............................................................................................. 29 

Figur 15. Problem med tidslinjen ................................................................................... 30 

Figur 16. Korrekt tidslinje .............................................................................................. 31 



 

1 

 

1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

Molnbaserade tjänster eller Cloud-tjänster anses som en av framtidens IT-lösningar, detta 

då både små och stora företag väljer att bygga sina affärssystem och programplattformer 

online istället för på sina egna fysiska servrar i deras egna lokaler s.k. ”on-premise 

lösningar”.  

I IT-verksamheter runtom i världen så börjar företagen att söka sig mer och mer mot 

molnbaserade tjänster. För både små och stora företag så kan en investering i en 

färdigutvecklad produkt som har stöd för att utvecklas online och uppdateras automatiskt 

vara en bättre lösning, istället för att lägga dyra pengar på en produkt som kanske bara är 

aktuell i några år. Nu kan man istället prenumerera på program eller lösningar beroende 

på vad man har för krav och önskemål på produkten. 

En sådan molnbaserad tjänst är SPO som tillsammans med Office 365 är en del av det 

programutbud som Microsoft Office erbjuder.  

Med SPO så kan användare på ett enkelt sätt dela bilder, dokument och filer med varandra 

på gemensamma sidor i SharePoint Online, arbeta tillsammans på projekt och skapa 

ärendehanteringssidor och gemensamma kalendrar och e-postlådor. Lagringsutrymme 

kan utökas vid behov genom att bara uppgradera abonnemanget. Man har kontakt med 

SPO oberoende av plats och enhet vart man än befinner sig, förutsatt att man har 

Internetanslutning.  
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1.2 Fiktiva företaget K800  

Beskrivning av det fiktiva företaget K800 och förutsättningarna 

För att kunna genomföra projektet och bygga plattformen så har jag skapat ett fiktivt 

företag vid namn K800. 

Förutsättningarna för att genomföra projektet är följande: 

          Företaget K800. 

 13 anställda som utgår ifrån 1 kontor. 

 Låg erfarenhet av liknande produkter. 

 Enkel lösning som alla med grundkunskaperna i Office paketet kan arbeta med. 

 

 Program som ska vara kompatibla. 

o Word, Excel, Powerpoint. 

 En online-portal för enklare access. 

 Tillgänglighet till Office 365 och deras produktutbud. 

 En godkänd projektplan och kravspecifikation. 

 

 Utvecklingsmöjligheter för företaget. 

 Möjlighet till expandering i framtiden. 

 Programplattformen har utvecklingspotential. 

 

Programplattformen som kommer att användas är SPO, samt många av de olika 

funktioner som finns med i Office 365 samt övrigt programutbud. 
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1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att studera SharePoint Online och utifrån de funktioner och 

möjligheter som finns i programvaran skapa en programplattform som möter dagens 

behov av Online-tjänster från ett företag. Lösningen ska vara framtidssäker och med 

utvecklingspotential. Tiden det tar att skapa SharePoint Online portalen för någon helt 

utan eller med mindre förkunskaper ska sedan jämföras med tiden det skulle ta för en 

SharePoint specialist. Detta för att se om det är möjligt för ett företag med minimala 

förkunskaper i SPO att kunna skapa ett intranät under given tidsram med specifikt givna 

funktioner. Samtidigt kommer en jämförelse göras av min egen uppfattning om 

uppbyggnadsprocessen i SharePoint Online mot vad Microsoft och andra företag går ut 

med för information om produkterna. 

 

1.4 Frågeställning 

 Hur upplevdes det att arbeta i SharePoint Online med hänsyn till: 

o Användarvänlighet 

 Vilka fördelar finns med SharePoint Online? 

 Vilka nackdelar finns med SharePoint Online? 

o Funktionalitet 

 Vad kan man använda SharePoint Online till? 

o Lätt/Svår uppbyggnad 

 Vad var lätt? 

 Vad var svårt? 

 Finns det mycket information för självinlärning av SharePoint Online? 

 Vilken tid och vilken kostnad är det att skapa en SharePoint Online plattform för 

ett mindre företag för en person med minimala förkunskaper? 

 Hur säkert är det för ett företag att använda Microsoft SharePoint Online? 

 Vilken typ av företag skulle kunna dra nytta av min lösning? 

 När skulle jag rekommendera att låta en SharePoint specialist bygga sidan? 
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2. Vad ska finnas med på SharePoint-Online plattformen. 

# 1 En gemensam plattform att dela på Word/Excel/PowerPoint - dokument ifrån. 

# 2 En teamsajt med snabb tillgång (quick-launch) 

# 3 Privata sidor / mallar färdigställda för de anställda som de sedan själva kan 

skräddarsy efter egna önskemål. 

# 4 Skräddarsydda bibliotek för Ekonomi, Kundservice, Bilder/Filmer med relevanta 

dokument. 

# 5 En gemensam kalender för teamsajten. 

# 6 Vidareutvecklingsmöjligheter med fler program inom Office365. 

# 7 En kontaktlista med alla anställda. 

# 8 En projektsida med struktur för Interna/Externa Projekt 

# 9 En SharePoint hemsida som är Publik för företaget. 

# 10 Ärendehanteringssida för Felanmälan 

 

Figur 1. Vad ska finnas med på SharePoint-Online Plattformen. 

  

Allt gick att genomföra förutom # 9, mer om detta i kapitel 3.1.2 - SharePoint Online 

Public Website Feature 
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3. SharePoint 

3.1 Varför SharePoint Online? 

3.1.1 Fördelar 

Att använda en molnbaserad tjänst kan från början kännas lite skrämmande från många 

olika perspektiv. Men kanske främst ur säkerhetssynpunkt eftersom man överlåter allt till 

det externa företaget som tillhandahåller molntjänsten och lösningen med säkerhet. Men 

när man ser till fördelarna med en Online-lösning i jämförelse med en ”on-premise 

lösning”, så kanske det finns delar som skulle löna sig genom att välja en molnlösning.  

Men vilka fördelar tänker man på när man hör att man ska migrera hela sin IT-lösning 

eller delar av den till en Online lösning eller ”en molntjänst”. Det första är givetvis att 

kostnaderna borde sjunka om man ser på kort tid, detta gör att man kan undvika att 

spendera och investera pengar på den fysiska utrustningen och tiden kan användas till 

annat istället för installationen. Servrar och lagringsutrymme m.m. köper/abonnerar man 

på årsbasis eller månadsbasis beroende på villkor av den man köper tjänsten.  

Vad är då fördelarna med SharePoint Online? [6][12][13] 

  

Administrering 

Det är enkelt att administrera konton och användare då man enkelt kan lägga till och ta 

bort nya användare i administrationscentret som finns inbyggt i SPO och Office 365. Om 

man vill använda sig av redan skapade ADs från ex. Windows servrar på andra 

domänkontrollanter så kan man migrera över dessa och synkronisera ihop de på ett enkelt 

och smidigt sätt då det finns inbyggda funktioner i SPO för just detta. [6][9][11] 
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Lagring 

I SPO så får man ett personligt lagringsutrymme som heter OneDrive där 1TB ingår som 

standard för att kunna lägga upp filer, bilder, dokument ja allt du vill kunna komma åt på 

din personliga sida. 

Gemensamt i SPO så får man 1TB per webbplatssamling, där man kan ha totalt 5 000 

objekt per dokumentbibliotek. 

Och behöver man mer utrymme så kan man enkelt beställa och köpa till mer 

lagringsutrymme som ordnas direkt, ingen installation behöver utföras, det skapas 

utrymme åt dig direkt i molnet och levereras direkt vid beställningen som du kan 

genomföra via administrationscentret eller genom att kontakta Microsoft Support. 

[4][6][9][11] 

 

Uppdateringar och Underhåll 

Detta skiljer sig ofta från större program som man laddat hem då de skickar ut stora 

uppdateringar som ibland kan vara svåra att lära sig och ladda in och installera. Nu får 

man istället mindre men fler uppdateringar kontinuerligt och kan välja vilka funktioner 

som är intressant nog att lägga till på sin sida. [6][9][11] 

 

Access 

Som företagare och arbetsam 2016 så är många personer väldigt mobila och arbetsplats 

och kontor kan skilja sig från dag till dag. Därför ska dina data kunna vara tillgängliga 

till dig oberoende av var du befinner dig. Oavsett om du använder mobiltelefon, surfplatta 

eller dator, oavsett modell eller tillverkare så kan du komma åt Office 365 och SPO, så 

länge du har en internetuppkoppling och en webbläsare.  

Skulle du tappa bort din telefon, eller dator där man oftast annars förvarar sina filer och 

data, så är de senaste ändringarna, ja kanske hela dokumentet borta för evigt. Men har 

man istället en online-lösning så kan man skaffa en ny dator och filerna är säkra precis 

där man lämnade de. [6][9][11] 
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Licenser och onödigt utrymme 

Med Office 365 och SPO så kan man begränsa antalet licenser som man behöver, samt 

lägga till och ta bort användare beroende på hur företaget förändras med tiden, man 

behöver alltså bara betala för de licenser som man använder sig utav. 

Skulle en person lämna företaget, så kan man enkelt ta bort den personen och ge licensen 

till en annan användare istället. Så man kan istället återanvända sina licenser utan att köpa 

på sig fler till nya användare. Detta gör att man får mer pengar över till annat, samt att 

man får en programplattform som är nödvändigt stor för de behov och krav som ställts. 

Man köper det utrymme som man behöver och skulle man behöva mer eller mindre så 

kan man ändra och uppdatera efter behov. [6][9][11] 

 

Ekonomi 

Kostnaden i jämförelse med att ha en ”on-premise lösning” kostar oerhört mycket om 

man ska kunna garantera samma uptime som en molnbaserad lösning ex. på 99,9%. Det 

krävs stora investeringar i uppstartskostnader och sedan underhåll. Sedan tillkommer 

tiden för det administrativa arbete som IT-personalen måste lägga på underhåll av den 

fysiska utrustningen. [6][9][11] 

 

Säkerhet 

En stor faktor är säkerheten, vad händer om våra ”företagshemligheter” och annan känslig 

information helt plötsligt ska lagras på en extern webbplats istället för i våra egna 

hårddiskar i våra egna kontor. Vem står för säkerheten och vilken säkerhet ingår när man 

köper en lösning av typen ”moln-tjänst” från Microsoft.  

Serverhallarna eller lagringsplatserna är hemliga. Datacentren som Microsoft 

tillhandahåller har också den senaste tekniken och utrustning när det kommer till inbrott 

och stöldrisk, så därför ska dina lagrade filer och ”företagshemligheter” vara i säkert 

förvar i en av deras serverhallar. När det kommer till kryptering så används BitLocker 

kryptering, som är ett krypteringssätt som krypterar hela diskar och volymer av data. Den 

använder AES(advanced encryption standard) och 128/256 bitars nycklar, vilket anses 

som väldigt säkert.  
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Man använde och använder också SSL(secure sockets layer) och TLS (transport layer 

security)  för transport över http för autentisering och kryptering mellan program och 

servrar. [6][7][8][9][11] 

 

Kryptering 

Ingen ”data mining” eller ghosting för reklamföretag och liknande av Office 365 och 

SPO, dina uppgifter ligger säkra och företagets integritet utsätts därför aldrig för onödiga 

risker då det behålls i säkerhet. 

En annan sak som Microsoft erbjuder är att du kan välja vart du vill ha dina data placerad, 

d.v.s. om du vill lagra ditt utrymme på någon annan plats än USA, eller på någon annan 

plats. Vart du önskar placera din data kan också skilja sig utifrån dina beroenden och 

specifika önskemål. [7][8][9][11] 

 

Dataskyddsöverenskommelse 

Kontrollerad och stödjer både EU Safe Harbor samt EU model Clauses och de standarder 

som ingår i ISO 27001. Det vill säga att dina data är skyddad och övervakad och 

garanterad säker. [6][7][8][9] 

 

IT-avdelningen 

Mer tid för IT-avdelningen till annat, då underhåll av servrar och utrustning blir ett 

problem mindre, eftersom allting lagras online istället och är uppbyggt och klart, detta 

gör att man sparar både tid och pengar. [6][9] 

 

Programplattform Online 

Du kan arbeta direkt från din webbrowser och efter att ha genomfört den första 

installationen av användarkontot så är allt klart för att användas, användaren kan sätta 

igång och logga in direkt utan att ladda ner några extra appar eller program. Har man även 

Office-paketet installerat på sin enhet så kan man välja att använda sina egna program 

istället för online-verktygen och får då tillgång till mycket mer funktioner än de lite 
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enklare redskapen som finns på webben. För att sedan ladda upp dokumentet till SPO. 

[6][9] 

3.1.2 Nackdelar 

 

Förändring 

En nackdel som har varit ett stort problem även för Microsoft är det faktum att när stora 

nya uppdateringar ska implementeras på SPO, så kan det i värsta fall vara så att de 

speciella funktioner och konfigureringar (mest utseendemässigt) kan komma att tas bort 

eller förändras. Det gör det problematiskt för ett företag att bibehålla sin rätta image utåt 

och kanske internt med, och gör att man kanske måste bygga om sina sidor och strukturen. 

[9][11] 

 

Bandbredd 

Beroende på hastighet på nätverk/Internet så kan du vid en ”online-lösning” som SPO 

vara i behov att öka på din bandbredd för att det ska fungera optimalt vilket kan medföra 

ökade kostnader, och skulle det vara så att du har dålig internet-förbindelse till ditt företag 

så finns det förmodligen bättre alternativ och lösningar som vore mer lämpliga. [9][11] 

 

Beroende 

Man är alltid beroende till vad SPO och Office 365 erbjuder för funktioner och 

programtillbehör. Därför när man bygger sin portal så måste man utgå ifrån de funktioner 

som finns tillgängliga i programutbudet. Att få sin plattform att likna den gamla som man 

vant sig vid kan ibland vara svårt, vissa funktioner finns inte, eller vissa rutiner kanske 

måste ändras. Om man därför har väldigt många rutiner och de sätt man har att arbeta på 

måste vara på ett visst sätt, så kanske man ska överväga eller se efter om de viktigaste 

sakerna och kraven på systemet verkligen fungerar som man vill innan man börjar med 

en total migrering till en moln-tjänst. [9][11] 
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SharePoint Online Public Website Feature 

Tidigare så kunde man direkt med hjälp av SPOs egna verktyg skapa och bygga upp en 

publik hemsida. Men sedan mars 2015 så har de tänkt om och tagit bort den funktionen. 

Detta beror främst på att de tyckte att i jämförelse med företag och programplattformer 

som specialiserar sig direkt på webbpublicering och uppbyggnad av hemsidor, så kom de 

inte upp i samma standard. Och valde därför att lägga ner den publika 

webbsidefunktionen. 

Därför så kommer punkt # 9 : 

# 9 En SharePoint hemsida som är Publik för företaget. 

 

att behöva modifieras något, detta gör att vi kommer att använda ett tredjehandsföretag 

och hemsida att bygga en publik hemsida. 

Ett av programmen som finns som förhandsval i SPO är Wix, det finns givetvis flera 

alternativ när man ska skapa en publik hemsida.  

Sidan för att skapa sin egen webbplats hittar man på http://sv.wix.com/. 

[10] 

4. Historia 

SPO är en kollaboration av program, utvecklingsverktyg och appar som byggts på med 

åren. Det började utvecklas under Windows XP tiden, alltså runt början av 2000-talet. Så 

det har funnits ganska länge och byggts på och förändrats under tidens gång för att möta 

dagens krav från olika företag och verksamma inom IT-branschen m.fl.  

Det började med olika projekt och program som sedan slogs ihop och till slut blev 

SharePoint, som sedan också blev SharePoint Online när moln-tjänster började utvecklas 

och komma fram mer under den senare delen av 2000-talet. Men de första versionerna av 

SharePoint var en on-premise lösning som bestod av fysiska enheter som installerades på 

plats och implementerades ofta till den befintliga IT-lösningen ute hos företag. Då 

kallades det för Office-Server och bestod av olika program som sedan kom att utgöra 

grunden för SharePoint. 
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I Office-servern så fanns bl.a. FrontPage som är en plattform för att skapa hemsidor. Det 

fanns med i vissa versioner av Office-paketet. Man slutade att utveckla FrontPage 2003 

då det ersatts med andra program, men genom SharePoint så lever detta 

webbplatsutvecklingsverktyg fortfarande kvar men har sen dess bytt namn, vissa 

funktioner och webbutvecklingsverktyg finns dock fortfarande kvar. 

Man använde sig också av Exchange server och sök-motorer, dokumenthantering och 

publiceringsverktyg. Projektets namn var ”Tahoe” som sedan blev SharePoint Portal 

Server. [5][18] 

4.1 Versioner 

Det har funnits totalt 7 versioner som släppts av SharePoint och nu kommer också 

SharePoint 2016 inom kort.  

Den första versionen kom 2001 med namnet: Microsoft SharePoint Portal Server 2001. 

De största förändringarna i dessa 7 versioner är framförallt att SharePoint blivit mer 

användarvänligt och bytt Interface några gånger för att förbättra användarvänligheten. 

Man har också lagt till Community delen till SharePoint som gör det möjligt för personer 

med liknande erfarenheter eller arbetsuppgifter, hobbys m.m. att ta del av varandras 

information på ett enklare sätt än tidigare. Det betyder också att man som administratör 

kan dela upp personer utefter arbetsuppgifter eller arbetsplats och säkerhetsnivåer, så att 

man får en enklare och mer strukturerad plattform att arbeta ifrån.  

Andra funktioner som lagts till är Application Program Interfaces för bl.a. JavaScript, 

Silverlight och .Net. Detta innebar att det kunde vara svårt att använda sig av SPO i 

samband med webbsideutveckling i början då vissa av dessa funktioner saknades. 

Andra funktioner som har lagts till vid senare versioner är att man kan använda sig av 

olika webbläsare och ändå använda ”drag and drop” emellan webbläsarna, detta 

underlättar oerhört så man slipper spara ner filen först till sin dator ev. byta filformat och 

sedan ladda upp filerna på nytt. Helst om det är många filer på flera olika platser så sparar 

man väldigt mycket tid. [4][5][18] 
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5. SharePoint, en Plattform, ett Program, en Community? 

Vad är SharePoint? 

Är det en programvara från Microsoft som kombinerar intranät, projekthantering, 

dokumenthantering m.m.? 

Är det en plattform där man kan umgås online med sina kollegor, skapa filer tillsammans 

och arbeta mot gemensamma mål? 

Är det ett program som man kan använda istället för att använda sin lokala dator med 

lokala program, i en moln-miljö som alltid finns tillgänglig? 

Är det en Community där man kan arbeta tillsammans på olika projekt och redigera och 

dela med sig av olika dokument? 

Svaret på ovanstående frågor är JA! 

SharePoint är så mycket mer än bara ett program, det är ett tillägg till Officepaketet där 

man kan använda alla delar inom Office 365 men med extra funktioner online, d.v.s. att 

man alltid kan ha sina filer och dokument tillgängliga online i en form av molntjänst som 

inkluderar oerhörda mängder med funktioner och program, allt man behöver är en enhet 

som kan komma ut på internet. SPO är utvecklat för alla enheter som mobiltelefoner, 

surfplattor och datorer, detta gör att man kan komma i kontakt med SharePoint online, 

vare sig man befinner sig på kontoret, på bussen eller på hotellet, den enda begränsningen 

är att det ska finnas internetåtkomst. 

När man som användare loggar in mot SPO så får man sin egen sida och kan ta del av 

antingen den information som man själv vill ta del av, eller den information som 

administratören anser vara nödvändig för dig.  

Som administratör och SharePoint arkitekt så skapar man en plattform utformad och 

designad utefter sina eller andras behov väldigt enkelt. Den kan vara byggd med ett 

väldigt enkelt upplägg för den som nöjer sig med grundutbudet, eller på lite mer komplexa 

sätt för den som vill ha mer avancerade funktioner.  

Det finns också avancerade funktioner för säkerhet och delning, men är samtidigt väldigt 

enkelt att använda sig av för den som har grundläggande kunskaper inom IT och 

datahantering. 
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5.1 SharePoint Wheel 

När man ska förklara vad SharePoint är och vad det gör så kan det ibland verka ganska 

komplext och svårt att greppa vad det egentligen är för något. Därför har man tagit fram 

en modell som kallas för SharePoint Wheel.  

Hjulet delas upp i 6 lika stora delar och har följande punkter:  

[2] 

 Sites 

 Communities 

 Content 

 Search 

 Insights 

 Composites 

 

 

 

 

Figur 2. SharePoint Wheel  

 

Sites 

SharePoint skapar webbsidor. 

Man kan skapa både intranät och extranät och ge möjlighet till externa gästers inlogg och 

tillträde genom att skapa användare och bjuda in dem till webbplatsen. 

Man kan också använda sig av Sites för att skapa privata sidor för enskilda personer. 

Det finns många olika mallar man kan använda sig av beroende på sitt ändamål för sidan 

som man ska skapa. Man kan exempelvis skapa sidor för sitt team s.k. teamsites, man kan 

skapa sidor för att lägga upp dokument och hantera de enskilt eller gemensamt, man kan 

skapa projektsidor för att enklare kunna dela med sig av projektmaterial till sina kollegor, 

eller kanske med sina kunder för att enklare ge de tillgångar till det material man önskar 

dela med sig av.[1][3] [11][14][16] 

 

Sites

Communities

ContentSearch

Insights

Composites
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Communities 

SharePoint är också en sorts Community, där man tillsammans kan jobba mot 

gemensamma mål och där man kan dela på material. Man kan också använda sig av 

teamsites där man kan bl.a. beroende på geografiska områden och speciella inställningar 

arbeta utifrån de önskemål och beroenden som man har för projektet. Man kan dela 

sidorna med de man önskar. Man kan använda sig av dessa funktioner för att lägga upp 

gemensamma mappar för bilder/filer/dokument/presentationer/databaser m.m. [1][2][3] 

[11] 

 

Content 

Content eller innehållet på SharePoint bestäms av användaren själv, eller administratören 

och företaget. Därför kan man skräddarsy sin SPO utifrån de önskemål och funktioner 

som man själv anser vara viktiga. En bra egenskap med innehållet är att man kan dela det 

med de man önskar.  

Säkerheten är också väldigt hög, om man vill att den ska vara det. Man kan exempelvis 

ge tillgång till en enskild person som ska ha tillgång till ett visst material, eller dela med 

alla. Eftersom SPO också är kompatibelt med Officepaketet så har man byggt in färdiga 

program i SPO som gör det möjligt att redigera och ändra dokument direkt i webbläsaren 

istället för att du som användare ska ladda ner dokumentet ändra och sedan ladda upp det 

igen. Detta sparar tid och prestanda på servrar etc. då synkroniseringen utförs direkt när 

ändringen utförs, man kan även arbeta tillsammans med andra i samma dokument. [1][3] 

[11][14][16] 

 

Search 

I SharePoint så finns det en otroligt stark och bra sökmotor som man kan använda sig av 

för diverse sökningsfunktioner. Man kan söka på personliga uppgifter, dokumentnamn, 

databaser m.m. [1][2][3][11] 

Insights 

Med insights så kan man aggregera ihop olika databaser och programfiler/strukturer med 

SharePoint. [1][2][3][11] 
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Composites 

SharePoint har möjligheter för att utvecklas och förändras med hjälp av funktioner som 

”Customize” där man ta hjälp av andra program som exempelvis Invizio m.fl. för att 

förändra utseendet till det man önskar, man kan också implementera script och kodning 

till sina sidor för att förändra utseendet efter sina egna önskemål. [1][2][3][11] 

5.2 Olika abonnemang och kostnader. 

Beroende på vilken typ av företag, och storlek på företaget så finns det en lösning av 

Office 365 för alla. För närvarande så finns det tre huvudabonnemang men önskar man 

ett mer skräddarsytt paket så finns det massor av olika kategorier av abonnemang som 

man kan använda sig av och köpa. Man betalar endast för de licenser och antalet 

användare som man önskar och slipper på så sätt extra onödiga utgifter. 

 

Den version och abonnemang som används i detta arbete är Office 365 Business 

Essentials, och i denna version så ingår en e-post per användare på 50GB, 1TB fillagring, 

möjlighet till HD-videokonferens samt Officepaketet online, vilket är enklare versioner 

av de olika Office programmen, men man kan fortfarande göra det nödvändigaste som att 

skapa, redigera och dela dokument.  

I andra versioner och abonnemang så får man hela Officepaketet och kan ladda hem 

produkterna till sin Mac eller PC, telefon eller tablet samt använda sig av Online 

versionen. 

 

Kostnaden för ett abonnemang är något beroende på hur många funktioner man önskar 

och behöver. Den billigaste abonnemangsformen kostar 39,40kr per användare/månad 

om man beställer ett årsabonnemang. Annars får man betala 47,20kr per månad om man 

istället vill prenumerera månadsvis. 

Det senaste abonnemanget som kommit är Office 365 Enterprise E5, som ger en 

tillgänglighet till alla funktioner som finns och går att använda sig av. [4] 
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5.3 Online-versionen 

När man använder sig av Online versionen så sparas allting till en moln-tjänst som man 

alltid har access till, förutsatt att man har Internet-förbindelse, dock finns även ett offline-

läge så man fortfarande kan komma åt den senaste sparade kopian av sidorna och 

dokumenten när man senast lämnade portalen. Fördelen med detta är att om man som 

företag är mycket på resande fot och behöver tillgång till sina dokument och program 

överallt och från alla möjliga enheter så kan man vara säker på att man alltid har 

dokumenten med sig oberoende vart du befinner dig, så länge en internet-förbindelse 

finns. Fördelen är att på SPO kan man direkt i plattformen redigera de dokument man vill 

ändra på. Detta förutsatt att SPO har stöd för just det programmet för det dokument man 

vill redigera. 

Med SPO så skiljer sig programmen man använder jämfört med om man skulle använda 

sig av programmen direkt på en ”on-premise” lösning. Då måste programmen finnas 

installerad på din egen server, men nu finns allting uppbyggd direkt på din portal och i 

din webbläsare.[1][3][11] 

5.4 Konkurrens 

I dagsläget så finns omkring ett hundratal företag och programvaror som tillverkar och 

specialiserar sig på liknande online-verktyg som SPO. De mest kända programmen som 

idag används är framförallt:  

Dropbox, Google Drive, OpenText, Wordpress, Owncloud m.fl. 

Några skillnader mellan dessa program och SPO är att SPO innehåller flertalet eller alla 

funktioner som dessa program innehåller, och kanske även mer därtill. Ska man specifikt 

bara använda sig av att skapa en hemsida, så finns det andra program som är enklare och 

mer direkt anpassade för just det ändamålet. Ska man använda sig av enbart en filserver, 

så kanske det också finns andra alternativ som är bättre för just det. Men vill man ha en 

helhetslösning, en webbplats, filserver, dokumentredigerare m.m. där det annars skulle 

behövas två eller flera program eller plattformar. Så räcker det med en programvara, SPO 

är ett utmärkt verktyg om man vill skapa sig en helhetslösning med flertalet funktioner 

och användningsområden. [1] 
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6. Metod 

Arbetet har blivit utfört i projektform där en lista med innehåll för portalen upprättas för 

att sedan ha blivit uppbyggt och genomfört, en projektplan och en tidsplan upprättades 

för att enklare kunna styra över projektflödet från start till slut. 

Det fiktiva företaget K800 skapades för att kunna få ett bättre arbetsflöde, därtill skapades 

också en lista med de olika funktioner som skulle upprättas och finnas med på sidan. 

För att arbeta i SPO så införskaffades en testversion av SPO gratis där man har en 

testperiod som sträckte sig över 60 dagar. 

Namnet på utvärderingsversion var E3 Enterprise Office 365. 

Man skapade en användare, en domän och kopplade sedan ihop dessa två och loggade in. 

Sedan så installerades Office 365 med SPO på den molnserver som man skapat. I mitt 

fall så skapade vi en domän som döptes till K800. 

Eftersom arbetet utfördes utifrån en lista med funktioner som plattformen skulle innehålla 

(se figur. 1) så kom programplattformen att byggas upp och utformas utifrån den listan 

samt installationen av program och appar. De flesta funktioner och webbdelar som finns 

med, är kopplade till det innehållet. Vissa delar är ”förbättringar” som gjorde att sidan 

blev enklare att arbeta utifrån för användarna.  

Projektet löpte på fram till slutet av maj och därför skulle en färdig produkt levereras till 

2016-05-31.  
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7. Resultat  

!! 

För en mer omfattande och detaljerad beskrivning av resultatet se bilaga 1.  

(SharePoint Online – Skapande Process). 

!! 

7.1 SharePoint server & Installation 

För att börja arbeta med SPO och Microsoft Office 365 så kan man skaffa sig en test och 

utvärderingsversion genom att söka på E3 Enterprise Office 365 på Google. Denna 

utvärderingsversion är helt gratis och gäller 30 dagar i utgångspunkt men med möjlighet 

att förlängas ytterligare 30 dagar. 

SPO är en programvara som installeras online då man skapar sin användare samt 

administratörs konto och domän. Men för att SPO ska fungera som det är tänkt så behöver 

man konfigurera upp det för att användaren/användarna ska kunna ta del av de funktioner 

som finns i SPO.  

Man behöver också installera Office365 på sin portal för att få alla funktioner som ingår 

och kan utnyttja alla de funktioner och program som de innehåller och företaget kan dra 

nytta av, men detta görs per automatik första gången varje enskild användare loggar in. 

När det sedan kommer till installation och tillägg för appar och program för 

administratören så finns det oerhörda mängder av både kostnadsfria program och appar 

som man kan köpa och installera på sin webbplats. 

En av delarna som kommer med Office 365 och SPO är ”Webbsidor” som kommer med 

en förinstallerad sida som man kan börja bygga upp sin portal på. Det finns funktioner 

som underlättar skapandet av sidan i form av en ”mall för din första sida” som man kan 

använda sig av genom att bara trycka på ikoner och sedan lägga till och installera appar. 

När man gjort detta så kan man välja att utveckla sin webbplats utefter sina eller företagets 

behov och önskemål för att få en mer skräddarsydd sida. 
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7.2 Användare och rättigheter  

Totalt så skapades 13 användare och 4 separata grupper. 

Samtliga blev tilldelade rätt behörigheter beroende på vilken avdelning de tillhör. 

Webbplatsen skiljer sig både utseendemässigt och vissa funktioner kan saknas beroende 

på vilka rättigheter man har eller saknar. 

 

 

Figur 3. Alla användare och vilka avdelningar/grupper de tillhör. 
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7.3 Personliga sidor och mail. 

Alla användare har en personlig sida i Office 365 som kallas för Delve samt en mail i 

Outlook som är synkroniserad med SPO, så dokument som en användare vill använda 

privat eller dela via plattformen eller med sina kollegor fungerar.  

 

Figur 4. Egen sida med dokument/bloggverktyg etc. 

 

Figur 5. Personlig mail samt Gemensam mail med snabbmeddelande 
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7.4 Gemensam Webbplats 

K800’s första punkt var att få en gemensam plattform att arbeta utifrån, och därför så har 

deras K800 SPO portal skapats. 

 

Figur 6. K800 SharePoint Online Plattform 

Startsidan består av en newsfeed med nyheter, gemensamma dokument för hela företaget 

och en gemensam kalender som är länkad från alla separata kalendrar i de olika 

avdelningarna. Det är också en meny till alla avdelningar med behörighetsnivåer satta 

beroende på vad man tillhör och ska ha behörighet till. 

Även dokumenten och nyheter är det behörighetsnivåer satta på så alla kan lägga till, men 

inte ta bort dokument. Detta för att ingen av misstag ska råka ta bort dokument. 

Alla avdelningarna har fått sin separata sida med inställningar och funktioner satta till 

deras önskemål och tillvägagångssätt i arbetet. 

Ekonomi har en gemensam ärendeuppföljningssida, gemensamma dokument, en kalender 

och en newsfeed på sin sida. De har även en quicklaunch med snabblänkar direkt till de 

sidor som de använder mest, där kan de också lägga till ytterligare sidor vid önskemål 

och behov enkelt och snabbt.  
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Figur 7. Ekonomi-sidan 

Även kundservice/IT-avdelningen/Ledningsgruppen har fått liknande sidor skapad till sig 

med behörighetsnivåer för att anpassa så att bara rätt personer har tillgång till rätt saker. 

Bibliotek och gemensamma dokument finns på samtliga sidor så att personalen enkelt 

kan dela med sig av sina tillgångar både inom avdelningarna men också över hela 

företaget via Startsidan.  

Det finns också en kontaktlista på sidan för att få en enkel översikt över de anställda och 

snabbkontakter med dem via Skype/snabbmeddelanden/mail/telefon. 

Avdelningarnas kontaktuppgifter finns också med i en egen lista på sidan. 
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Figur 8. Kontakter – Sida 

Det finns också en gemensam projektsida, som har två underwebbplatser  

Interna och Externa projekt. 

Här kan man enkelt skapa nya projekt som man sedan tilldelar de personer som ska ingå 

i projektet via behörighetsinställningarna.  

 

Figur 9. Internt Projekt 
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7.5 Publik Hemsida 

# 9 var att skapa en publik hemsida för företaget. Men detta var en funktion som togs bort 

i Mars 2015.  

Och eftersom vi ska fokusera på SPO så skapades bara en enkel publik hemsida. 

Men en mall till en hemsida har byggts upp och finns på: 

http://evak46.wix.com/K800 /  

[17] 

 

7.6 Felanmälan 

En gemensam sida för felanmälan skapades för att IT-avdelningen enklare ska ha översikt 

över problemen som kan uppstå på ett företag.  

Här kan alla användarna rapportera fel genom ett formulär och sedan följa sina ärenden 

från start till slut. Det är tre olika ”vyer” men från samma lista som visar i vilket stadie 

ärendet befinner sig i, ”Nya Ärenden” ”Pågående Ärenden och ”Avklarade Ärenden”. 

 

Figur 10. Felanmälan – Sida 

 

http://evak46.wix.com/k-800/
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Figur 11. Felanmälan – Formulär 
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8. Diskussion 

8.1 Att arbeta i SharePoint Online 

Kan till en början kännas både enkelt och svårt, detta beroende på hur mycket man har 

arbetat med liknande utvecklingsverktyg och infrastrukturer inom databaser eller 

webbplatser m.m. Det är många olika aspekter att tänka på när man ska börja lära sig SPO 

för att sedan börja arbeta med det.  

Men som det är idag så finns det väldigt mycket material att använda sig av både från 

tryckta källor och otryckta källor. Det finns också väldigt många videor och 

utbildningsmaterial som är gratis för alla. Däremot så kan det vara en idé att gå en kurs 

för att lära sig grunderna och sedan utveckla sina färdigheter på egen hand. 

Fördelarna är många och man kommer snabbt in i att jobba med portalen, verktygen är 

enkla och man hittar relativt snabbt rätt tillvägagångssätt för att lösa eventuella problem 

man stöter på.  

Microsoft har i flera omgångar gjort om SPO för att det ska bli mer användarvänligt och 

skriver att allting ska vara färdigt och installerat direkt när användaren loggar in för första 

gången. Jag kan hålla med på den punkten, SPO installerar alla grundkomponenter vid 

första inloggningen och sedan är det klart för att användas, väldigt smidigt och enkelt. 

Detta är även en av de bästa egenskaperna utifrån en administratörs synpunkt där man 

enkelt kan bygga upp och administrera användare och grupper så som man önskar. På 

relativt kort tid så kan man med minimala förkunskaper bygga upp en webbportal åt ett 

företag under relativ kort tid. Man kan också enkelt synkronisera ihop olika 

domänkontrollanter med varandra genom några enkla knapptryckningar i SPO.  

Lagringsutrymmet är stort och kommer att utökas i efterkommande versioner vilket ger 

stora möjligheter till lagring med alla typer av filer, detta är en bra sak då filerna bara blir 

större och större och mer lagringskapacitet kommer att krävas i framtiden. 

Under arbetets gång så fick man se att uppdateringar sker kontinuerligt och man får hela 

tiden feedback av Microsoft Office support team vad som skett och ev. om några stora 

uppdateringar kommer att ske, detta gör också att man ser vad som sker i SPO och kan 

följa med enklare i uppdateringarna som administratör.  
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Accessen är otroligt bra, detta också mycket tack vare att vi har tillgång till 

höghastighetsinternet i nästan hela Sverige. Utifrån de olika enheter och platser som jag  

har provat att komma in på portalen så har alla fungerat, skogsområden, sjöar, berg, på 

mobil och laptop, både 3G, 4G och Wi-Fi.  

Licenserna var också något som var otroligt smidigt och enkelt att administrera, när man 

ville ha nya licenser eller ta bort licenser så kunde detta göras med ett knapptryck och 

uppdaterades direkt via administrationscentret, det tog bara några sekunder att ordna till. 

Utifrån säkerhetsaspekten så har det varit svårt att testa, men när Microsoft som är ett av 

världens ledande företag inom IT använder sig av modern teknik och framtidssäkra 

krypteringsmetoder så utgår jag ifrån att min information är relativt säker.  

Det enda som jag kunde se som en svaghet i säkerheten var inloggningen, om man har 

någon form av keylogger och kan lägga in den på administratörens dator eller enhet så 

kan man få tillgång till väldigt mycket information på portalen vilket kan vara ett stort 

bekymmer, men här kan man använda sig av alternativa inloggningsmetoder som Azure 

AD Connect m.m. för att kringgå den vanliga inloggningsprocessen, detta finns också 

inbyggt för aktivering i SPO och Microsoft Office 365 Online för säkrare inloggning. 

En annan nackdel som togs upp var bandbredden att man kunde bli tvungen att utöka sin 

bandbredd beroende på vart man arbetar ifrån, men eftersom jag under hela arbetets gång 

har haft tillgång till Internet oavsett vart jag befunnit mig så har jag alltid haft tillgång till 

SPO. Och med tanke på utvecklingshastigheten på bredband så täcks detta behov av 

åtminstone de flesta länderna i västvärlden, där fler kommer till för varje år som går. 

Sätter man däremot upp en Plattform åt ett företag som ofta har dålig täckning till Internet 

så kanske man ska överväga en annan produkt eller lösning, eftersom det är en viktig 

beståndsdel av att använda sig utav SPO. 

En stor nackdel som jag också fick uppleva var att de tagit bort det externa 

hemsideverktyget, detta var ett smidigt och bra verktyg som gav företag en mer ”all-

round” produkt som hade allt. Nu måste man använda sig av ytterligare ett externt 

program eller företag för att skapa sin externa sida, vilket kanske medför extra arbete eller 

extra kostnader. 
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SharePoint Wheel 

När SharePoint beskrivs så använder man sig ofta av ”SharePoint Wheel” och med den 

förklaringen som ges, så är SharePoint Online ett multiverktyg för att kunna skapa externa 

och interna sidor och publicera sidor med skräddarsydda funktioner/appar/program 

utifrån de krav och önskemål som ställts. Jag tycker att jag fick en bra sammanfattning 

av de olika ”SharePoint-Wheels” som jag läste och lärde mig, och dem tar oftast med det 

viktiga som man behöver förstå när det kommer till SharePoint Online.  

Jag håller helt med om att SharePoint Online är ett väldigt bra verktyg för att skapa 

gemensamma sidor och använda sig av dessa för att dela dokument och arbeta 

tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Att kunna skapa projektsidor och installera 

appar och program för diverse ändamål. Att dessutom kunna dela upp sidorna i 

behörighetsnivåer och med användarrättigheter styra över accessen på sidorna gör det 

hela mycket mer säkert. 

8.2 Behörigheter  

Att börja läsa på och förstå sig på behörighetsnivåer och rättigheter är en väldigt bra start 

och fördel efter att man kommit igång med att förstå vad SPO är för något och vad man 

kan använda det till. Att sätta upp grupp och användarrättigheter direkt är en väldigt bra 

grund till att sedan bygga vidare på. Detta för att vid senare tillfälle kan det bli många fel 

som tar onödigt lång tid att justera i efterhand. I mitt fall så tog det många timmar att 

justera och se till att användarna i grupperna Ekonomi och Kundservice bl.a. inte skulle 

ha rätt till att redigera sidorna på webbplatsen, utan endast redigera/lägga till/ta bort 

dokument som fanns på underwebbsidorna. Men när jag satte till redigeringsrättigheter 

så kunde de både göra det, och redigera designen på sidan, vilket påverkar hela sidan för 

alla. Så efter att ha läst på ytterligare om rättigheter och justerat några punkter på 

rättighetslistan enligt nedan, så kunde jag sedan fortsätta med att göra samma sak på de 

andra grupperna. 
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Figur 12. Redigerat behörigheter 

 

Figur 13. Kan redigera 

 

Figur 14. Kan inte redigera 

 

Ett problem som jag hade i början med rättigheterna var att behörighetsnivåerna tog tid 

på sig innan de slog igenom, man var tvungen att vänta ett tag, detta skedde dock bara de 

första dagarna av arbetets gång, detta ändrades sedan och då slog rättigheterna igenom 

direkt man satte de. 

Så jag provade flertalet rättigheter för att se om det gjorde någon skillnad, men problemet 

kvarstod så då eftersom jag gjort samma procedur flera gånger utan att det fungerade, 

som man ibland måste göra när det kommer till datorer och teknik, så valde jag sedan 

alternativet ”Fullständiga Rättigheter” som egentligen var fel, accepterade, och bytte 

sedan tillbaka igen. Och då slog det igenom. 
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Men jag tror att anledningen till problemet första gången var p.g.a. att SPO kan vara segt 

med uppdateringar, detta har visat sig på profilbilderna som inte uppdateras förrän dagen 

efter att de lagts till. 

8.3 Projektsidan och tidslinjen 

En av dem största utmaningarna som jag möttes med och hade var problemet som uppstod 

i samband med att jag försökte skapa en projektsida för interna och externa projekt som 

olika personer skulle kunna vara delaktiga i. Till en början så var det svårt att tänka ut 

bästa möjliga scenario om hur projekt skulle startas upp och delges till personer så att 

enbart de hade tillgång till rätt projekt och inte alla användare.  

Eftersom jag i samråd med Chirag Khatri fick informationen om att man inte kan ha 

projekten uppdelad på olika sidor som jag först tänkt ut, startade/pågående/avklarade. Så 

skapade jag istället en helt egen sida och struktur för projektdelen. 

Här delade jag upp sidan i Interna och Externa projekt, där jag sedan kunde lägga till nya 

projekt och som även K800 kommer att kunna använda sig av sedan för att skapa och 

lägga till nya projekt. För att sedan ta bort de projekt som är avklarade, eller välja att 

spara på annat håll. 

Ett annat stort problem var att när jag skapade en lista med uppgifter i projektet så ska 

per automatik tidslinjen som är inbyggd använda de datum som man angett i uppgiften 

och sedan skapa tidslinjen och sträcka ut den över hela det ”fönster” som man angett att 

tidslinjen ska befinna sig  i. Mitt problem var att bara en liten del av denna kom med och 

förstörde hela poängen med tidslinjen. 

 

Figur 15. Problem med tidslinjen 
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Och hur det till slut såg ut när jag väl fått problemet avklarat. 

 

Figur 16. Korrekt tidslinje 

 

 

Detta var jag tvungen att ta hjälp från flera personer för att klara av, till slut så kom jag i 

kontakt med Akshara Gaikwad Project Online Support Engineer för Microsoft Support 

som kunde berätta för mig att det var ett relativt nytt problem som de fortfarande jobbade 

på att lösa, och det var bara en handfull personer som råkade ut för att tidslinjen betedde 

sig på det här sättet. Så ”tyvärr” så var det ett sånt där fel som jag bara fick acceptera, jag 

kunde göra något åt det… ”Det bara är så”. 

Så efter ca. 3 dagars väntan så var problemet löst och jag fick ett meddelande från Akshara 

att de löst problemet med tidslinjen och att det nu skulle fungera som vanligt igen. Så då 

kunde jag gå tillbaka och skapa de sidor som utseendet blivit felaktigt på. 
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8.4 Sidor och design 

Enligt Microsoft så är SPO ett verktyg för att skapa sidor på ett enkelt och smidigt sätt, 

och jag kan bara hålla med. 

SPO erbjuder otroligt smidiga och lättarbetade verktyg för att på ett enkelt sätt kunna 

bygga upp en snygg och stilren portal som man sedan kan utveckla med script och 

kodning om man vill bygga på den ännu mer.  

Men grunden finns inbyggd och är relativt enkel att starta upp. Genom några enkla steg 

så kan man skapa en portal som sedan fungerar för flertalet personer och med de 

funktioner som man behöver. Inbyggda appar och även appar och program från 3dje-

hands företag som skapat olika lösningar inom SPO finns i gratisversioner och 

köpversioner.  

För utseendet och designen på sidan så kan man använda sig av inbyggda teman som är 

färdiga att implementera genom några knapptryckningar, de ger en möjlighet att skapa 

sidor som känns mer personliga.  

För att underlätta arbetet med SPO så kan man använda sig av mallar… vilket jag tyvärr 

insåg och hittade lite för sent, d.v.s. efter jag skapat merparten av sidorna. 

Hade jag gjort om allting så hade jag börjat med att skapa mallar för att sedan kunna lägga 

till direkt vilket hade underlättat och snabbat upp arbetet betydligt. 

8.5 Vyer 

Vyer är en otrolig viktig funktion att lära sig från grunden, vill man använda sig av en 

lista eller kalender men se bara vissa delar av listan eller filtrera bort något eller ha två 

separata bilder från samma sida, så kan man använda sig av funktionen vyer. D.v.s. att 

man ställer in vad man vill se och sedan så lägger man till olika vyer istället för 

programmet/appen/listan. Detta gör att man kan få olika utseende beroende på de 

filtreringar som man gjort från samma bild/program/app eller lista. 

Exempelvis så använde jag mig av vyer på både den gemensamma kalendern och till 

sidan för felanmälan. Det är en vy av flera kalendrar, och flera vyer av samma lista. 

Så man kan skapa och använda vyer åt ”båda hållen” vilken är ett starkt och bra verktyg. 
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8.6 Långsam uppdatering 

Microsoft menar på att uppdateringarna och underhåll ska ske i realtid när man arbetar i 

SPO. Men här har jag en annorlunda upplevelse. På vissa delar av arbetet så har jag lagt 

lång tid till att försöka ordna till fel som ”med tiden” löst sig. Det har bl.a. varit 

profilbildsuppdateringarna som för vissa personer tog upp emot ett dygn innan dem slog 

igenom. Ett av problemen var att för majoriteten av bilderna så fungerade det direkt utan 

komplikationer. Därför utgår man ifrån att det är något fel när man gjort samma procedur 

som med de som fungerade, men profilbilden ändras inte direkt som för de andra. Så man 

kan få ha tålamod med vissa delar när man arbetar med SPO, då de till slut ”kanske” löser 

sig av sig själv. 

8.7 Microsoft Support 

Är otroligt duktiga och har en servicenivå som för mig var över förväntan. Jag gick in 

med förväntningarna om att det skulle dröja dagar eller till och med veckor innan jag fick 

någon respons vid min första kontakt med Microsoft Support, och dessutom för att jag 

bara hade en ”utvärderingsversion” av SPO, därför antog jag att det kunde ta längre tid 

än nödvändigt. Men redan dagen efter jag rapporterat ett fel så blev jag kontaktad av 

Nikolay Nikolov, (Microsoft Office 365 Frontline Support Engineer) som sedan hjälpte 

mig vidare i mina ärenden. Där fick jag även kontakt med två andra supporters i olika 

avdelningar som kunde hjälpa mig i mina ärenden det var Akshara Gaikwad Project 

Online Support Engineer och Chirag Khatri SPO support Engineer. 

Så otroligt bra och tillmötesgående supportteam med kort svarstid, och mina fel 

avhjälptes också på bara några dagar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

9. Slutsats 

Tid och kostnad. 

När det kommer till tid och kostnader för arbetet så är det ingen avgift att skaffa 

SharePoint Onlines programvara utvärderingsversion, man kan välja att först arbeta i den 

för att sedan förlänga och betala för en prenumeration om man önskar det.  

De kostnader som uppstår är endast arbetad tid. 

För mig tog det totalt 60 timmar att skapa webbplatsen åt det fiktiva företaget K800. 

Ingen extra kostnad skulle uppstå om det finns anställda som har utrymme och tid att 

skapa programplattformen i sitt dagliga arbete, men måste denne plockas från sin 

ordinarie tjänst så uppkommer en kostnad beroende på lönenivå. 

Vilken typ av företag passar lösningen för? 

Om man som i mitt fall utgår ifrån exempelbeställningen av det fiktiva företaget K800. 

Där man ska bygga upp en portal och ett intranät åt ett mindre företag med 13 anställda 

som använder sig av Office-paketet dagligen. Däremot företag som har stora och 

komplexa affärssystem som man måste ta hänsyn till så tycker jag att SharePoint Online 

tillsammans med Microsoft Office 365 är ett alldeles utmärkt verktyg och portal för det 

ändamålet. Man kan väldigt snabbt och enkelt konfigurera upp och skapa ett intranät som 

fyller väldigt många behov relativt billigt och med inga eller med mindre förkunskaper.  

Små företag som använder sig av Office-paketet, mycket fildelning med gemensamma 

dokument och bilder som behöver en gemensam Community där man snabbt kan ge 

varandra feedback och hålla kontakt med varandra Online tycker jag kan ses som den 

perfekta målgruppen för lösningen som tagits fram. 

Däremot om ett företag vill ha ett intranät med mer komplexa lösningar och 

kodning/script funktioner och program som ska interagera med varandra, så kanske man 

måste ta till en SharePoint Specialist för att utveckla sidan, annars så skulle det 

förmodligen ta alldeles för lång tid för att lära sig alla funktioner som finns i SharePoint 

och sedan bygga upp sidan för att det skulle vara lönsamt för ett företag att göra det själv. 
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11. Bilaga 

 

1. SharePoint Online – Arbeta bland molnen 

- En skapande Process 


