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Sammanfattning 
 

Denna rapport handlar om intranät och om SharePoint. Den går igenom hur användares 

förväntningar spelar in vid implementation av ett intranät och vad företag ofta vill få ut av ett 

intranät. Risker som finns när ett intranät ska utvecklas och hur dessa undviks tas upp.  

SharePoint är en samarbetsplattform och publiceringssystem från Microsoft som underlättar 

utveckling av intranät. Rapporten går igenom ett projekt som hade som syfte att visa upp styrkan i 

SharePoint genom att ta fram en enkel och användarvänlig SharePoint-prototyp och ger en inblick i 

planering, utveckling och design av en SharePoint implementation. Verktyg som användes i projektet 

var SharePoint Designer, CSS, HTML, jQuery, Gimp och Inkscape. 

Resultatet blev en prototyp som utvecklades i SharePoint Online 2013 för ett fiktivt medelstort 

byggföretag och innehåller funktioner för samarbete, informationsspridning och fildelning. 

Prototypens design består av två menyer och färgtemat följer olika nyanser av grått. Bredden på 

sidan är låst till 1280 pixlar och sidan fungerar i Google Chrome, Internet Explorer och Mozilla Firefox. 

Prototypen innehåller också några jQuery-skript för att modifiera element på sidan. 

 

Abstract 
 

This report is about intranets and SharePoint. It explains how user’s expectations can affect an 

implementation of an intranet and what companies want to get out of an intranet. It’s also about 

risks that may occur when an intranet is developed and how to avoid these problems. 

SharePoint is a collaborative platform and publishing system from Microsoft that assists developers 

in the implementation of an intranet. The report covers a project that was intended to showcase the 

strengths of SharePoint by developing a simple and user-friendly SharePoint prototype and provides 

insight into the planning, development and design of a SharePoint implementation. Tools used in the 

project were SharePoint Designer, CSS, HTML, jQuery, Gimp and Inkscape. 

The project resulted in a prototype developed in SharePoint Online 2013 for a fictitious mid-sized 

construction company and includes features for collaboration, information distribution and file 

sharing. The design consists of two menus and a color theme that includes different shades of gray. 

The width of the SharePoint page is locked to 1280 pixels and works with Google Chrome, Internet 

Explorer and Mozilla Firefox. The prototype also includes jQuery scripts that modify elements on the 

page. 
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1. Inledning 
 
IT-Hantverkarna är ett företag som ägs av Dustin och har mindre företag som målgrupp. De finns idag 
på 39 platser i Sverige och erbjuder konsulttjänster. Företaget sysslar med allt ifrån 
serverinstallationer till beställning av surfplattor åt företag. I Umeå finns IT-Hantverkarnas 
huvudkontor för Västerbotten och de ville ha hjälp med att lösa ett problem.  
 
För att enklare kunna visa upp SharePoint för nya och befintliga kunder ville IT-Hantverkarna utveckla 
en körbar demonstrations-SharePoint där några av de viktigaste funktionerna fanns med. Prototypen 
skulle utvecklas för ett fiktivt medelstort byggföretag för att den skulle vara riktad mot IT-
Hantverkarnas målgrupp.  
 
Microsoft SharePoint 2013 är ett kraftfullt verktyg som primärt är avsett som samarbetsplattform 
och gör det möjligt att dela dokument, kommunicera och informera internt på företag. SharePoint 
kan också fungera som en publiceringsplattform för externa webbsidor. Systemet är webbasserat och 
körs i webbläsaren. SharePoint innehåller mycket funktioner för att företag ska kunna skräddarsy sin 
interna webbplats. Denna rapport går igenom utvecklingsarbetet med att ta fram en SharePoint-
prototyp och om vad som kan vara bra att tänka på för att göra en lyckad implementation av ett 
intranät. Rapporten handlar också om hur SharePoint kan designas passa ett visst företags 
varumärkesidentitet.  
 

1.1 Syfte och mål 
 
Syftet med projektet är att lösa problemet med att visa upp styrkan i SharePoint genom att ta fram 
en enkel och användarvänlig SharePoint-prototyp. Projektets mål var att utveckla en färdig 
SharePoint-prototyp för ett medelstort företag för att visa upp för eventuella kunder. 
 

1.2 Avgränsningar 
 

IT-Hantverkarna tillhandahåller en SharePoint Online licens för utveckling av prototypen. 

Användartester ingår inte i projektet och prototypen kommer inte innehålla någon version för 

mobiler utan bara en design för desktopanvändare. 
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2. Teori 
 
Detta kapitel handlar om problem som kan uppstå när ett intranät ska implementeras och vad som 
kan vara bra att tänka på för att minska risken för problem. Ett dåligt införande kan bli kostsamt för 
företag. Kapitlet går också igenom en del av SharePoints funktioner och hur ett intranät kan designas 
för att spegla ett företags grafiska profil.  
 
 

2.1 Användarnas förväntning av intranät  
 
Följande avsnitt bygger på Tredinnick (2004, s. 2-50) och handlar om problem som kan uppstå vid 
implementation av ett intranät. Avsnitt 2.1 handlar om hur användarnas förväntningar spelar in när 
ett intranät ska införas och avsnitt 2.2 handlar hur företag ser på intranät och vilka 
användningsområden nätet ska ha. 
 
Att välja fel typ av intranät kan vara kostsamt för företag då man lagt pengar på hårdvara, licenser 
och arbetstid för att implementera en plattform. Ett dåligt intranät kan också medföra gömda 
kostnader då effektivitet hos användarna kan sänkas. För att lyckas skapa ett väl fungerande intranät 
kommer det krävas att alla är med på ändringen. Människor tenderar att se stora problem när nya 
hinder uppstår och för att skapa ett fungerande och effektivt intranät måste det vara intuitivt för alla 
på företaget oavsett vilken datorvana och IT-kunskap de har. Det är ofta en tekniker får ansvaret att 
implementera intranät vilket leder till att användarvänligheten riskerar bli lidande. 
 
När studier gjorts på vad användare av intranät tycker är viktigt har tre komponenter identifierats; 
bra sökning, enkel navigation, uppdaterat och relevant innehåll. Användarna bryr sig inte om hur 
sökfunktionen tekniskt fungerar eller hur sökresultat visas upp så länge rätt information hittas. Om 
navigeringen har en konstig struktur eller innehåller svåra ord kommer användare inte hitta på 
intranätet. Att ge användaren rätt information i rätt tid är en annan utmaning då en del innehåll alltid 
är relevant (t.ex. företagspolicy) och en del blir gammalt snabbare (t.ex. tidsscheman). 
 
Användarnas förväntningar spelar in på hur de upplever sitt intranät. Många chefer uppmuntrar sina 
anställda att söka sig runt på intranätet för att lära sig hitta men få har tid för det. Detta leder till att 
användare lär sig hitta den information som är relevant för dem och på så sätt har höga 
förväntningar på att alltid hitta den informationen på samma ställe varje gång. Ändras strukturen så 
kommer användarna inte hitta information genom sin inlärda navigeringsväg och på så sätt tro att 
informationen inte finns. En lösning på detta är att “lura” användaren att intranätet är mindre än vad 
det egentligen är. Även om intranätet innehåller 1000 sidor så ska det upplevas som om det 
innehåller max 20 sidor. Detta kan lösas med att bygga upp navigering efter användares 
förväntningar och inte efter företagets uppbyggnad. Om ett företag har olika avdelningar behöver 
inte intranätet vara uppbyggt av dessa utan av vilka arbetsuppgifter de anställda har. Information 
som användaren förväntar sig kunna hitta enkelt bör ligga långt fram i navigeringen medan 
information som inte används så ofta kan ligga längre bak. Användaren förväntar sig alltså att hitta 
vissa saker snabbare än andra och kan leta efter ovanlig information längre utan att bli irriterade. 
Gammal och irrelevant information går att gömma undan i ett arkiv. 
 
De flesta användare är vana att surfa på internet innan de kommer i kontakt med ett intranät vilket 
leder till att de tar med sig tekniker för att använda sökmotorer på internet till intranätet. Eftersom 
det finns så mycket information på internet används ofta sökningar med många ord för att hitta rätt 
information. Detta kan vara en nackdel på ett intranät eftersom ett stort intranät fortfarande 
innehåller mycket mindre information än internet. I sökmotorn på ett intranät är målet att kunna få 
fram så mycket information som möjligt och eventuellt även visa resultat från webben för att minska 
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risken att användaren inte hittar några sökresultat. Skribenter och användare som skapar innehåll för 
intranät bör lägga in metadata för att förenkla sökningen. För en användare betyder ofta “inga 
sökresultat” samma sak som ”det ingen information”. 
 
När ett större intranät ska implementeras är det nog bra att anlita någon typ av användbarhetsexpert 
för att säkerställa att nätet blir intuitivt. Utbildning för skribenter som förser nätet med information 
bör också göras för att de ska kunna lägga in rätt metadata för att hjälpa användare att hitta rätt. 
Eftersom prototypen som ska utvecklas i projektet kommer användas för att visa potentiella kunder 
styrkor i SharePoint kommer ingen vara expert på plattformen. Då är det viktigt att navigationen är 
intuitiv och att funktioner som ska visas kommer tidigt i navigationen. Prototypens design kommer 
prioritera enkelhet och tydlighet. 
 

2.2 Företagets bild av intranät 
 
Tredinnick (2004, s. 30) anger fyra funktioner som företag förväntar sig att intranätet ska fylla: 
 

 Sprida information 

 Central lagring 

 Underlätta kommunikation 

 Underlätta samarbete och kunskapsspridning 
 
När ett företag ska implementera ett intranät är målet att spara pengar och/eller öka effektivitet 
men det är inte alltid intranäten lyckas med detta. Intranät kan verka som ett perfekt sätt att sprida 
information. Istället för att sprida information med e-post eller skicka ut information på papper finns 
allt samlat på samma ställe vilket gör att informationen alltid är uppdaterad. Problemet är att många 
användare ändå skriver ut information och lägger det i skrivbordslådan för att läsa senare. Detta 
leder till att flera föråldrade versioner av ett dokument kan finnas i rörelse och pengar som sparats 
på att lagra dokumentet elektroniskt och inte skriva ut det försvinner. För att lyckas med 
informationsspridning på ett intranät är det viktigt att företaget sätter upp en policy som tar upp 
vilken information som ska spridas via intranätet och vad som ska spridas via e-post eller annan 
kanal. Om intranätet blir fyllt med onödig information blir användarna snabbt avskräckta från att läsa 
informationen. Det kan ha en negativ effekt använda intranätet som enda kanalen för information 
eftersom användaren då tvingas att besöka intranätet. Om informationen istället görs mer tillgängligt 
på intranätet genom att dela upp text i små stycken och göra den interaktiv kan användaren få en 
mer positiv bild av intranätet och väljer själv att använda det interna nätet som informationskälla. 
 
Att använda intranätet som en central lagringsplats kan ställa till problem eftersom många olika 
filtyper används på ett företag och eftersom intranät är uppbyggda med HTML kan kompabilitet bli 
ett problem. Det är därför smart att låta användare fylla i information direkt i HTML-baserade 
formulär och hålla filer som behöver extern programvara längre bak i intranätet. Gamla filer bör 
förvaras separat i ett arkiv som är skiljt från aktuella filer. Om intranätets funktioner förenklar för 
användaren att utföra någon arbetsuppgift är chansen större att de kommer användas. Om t.ex. ett 
dokument ska godkännas kan användare slippa skicka e-post till alla som ska godkänna och istället 
låta intranätet sköta den uppgiften. 
 
Många intranät innehåller ett nyhetsflöde för att sprida aktuella händelser för att underlätta 
kommunikation mellan anställda. Ett sådant flöde kan lätt förbises av användare som varje dag är 
inne på intranätet och snabbt klickar till de sidor som används dagligen. De slutar alltså läsa vad som 
står på sidan och förlitar sig mer på sidans utseende. För att uppmärksamma användare på 
förändringar går det lägga animeringar eller bilder vid nyheter. Så länge sidan inte ser ut som 
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användaren är van att den ser ut kommer det uppmärksammas. Om det är någon mycket viktig nyhet 
som ska ut går det göra en fullskärms-sida som visas så fort en användare besöker intranätet. Detta 
bör dock göras sparsamt då effekten försvinner ifall det används för ofta. 
  
Människor har en tendens att samla information och kunskap för sig själva. Intranät kan vara ett 
perfekt verktyg att dela den informationen och kunskap med alla anställda. När intranätet ska fylla 
dessa funktioner är det viktigt att ändra på användarnas mentalitet och få dem att förstå styrkan 
med att dela med sig av kunskap.  
 
När ett intranät ska implementeras är det viktigt att även företagsledningen är med och sätter upp 
en policy på hur nätet ska användas. Här bör allt ifrån vilka funktioner nätet ska fylla till hur intern 
information ska gå ut till anställda finnas. I prototypen som ska utvecklas kommer nyhetsflöden vara 
placerade på bra ställen, funktioner för att underlätta för användare kommer finnas och filtyper som 
inte är kompatibla med SharePoint kommer placeras långt bak i navigeringen. Det är nog viktigt att 
ge användare anledningar att använda SharePoint genom att utnyttja plattformens styrkor som 
underlättar arbetsuppgifter. 
 
 

2.3 SharePoint 

 
SharePoint 2013 är den senaste versionen av Microsofts sammarbetsplattform och finns i tre olika 
versioner (Drisgill, Ross och Stubbs 2013, s. 15-16): 
 

 SharePoint Foundation 2013 - Den enklaste versionen av SharePoint som behöver en egen 
server att installeras på. 

 SharePoint Server 2013 - En mer avancerad version som kräver en server att installeras på. 

 SharePoint Online 2013 - En molnbaserad tjänst som tillhandahålls av Microsoft som inte 
behövs installeras. Denna version är kopplad till Office 365 och har använts till prototypen 
som beskrivs i denna rapport. 

 
Sidor i SharePoint har en hierarkisk struktur 
där en webbapplikation ligger överst. Under 
webbapplikationen ligger sidsamlingar som 
anger behörigheter och funktionalitet för 
underliggande sidor. De underliggande sidorna 
innehåller i sin tur listor och bibliotek med 
innehåll som kan vara filer eller objekt (se figur 
1). Varje nivå kan ha olika behörigheter. 
 

 
 
 
 
 

 
Figur 1: Exempel på hur strukturen i SharePoint 
är uppbyggd. 
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2.3.1 Listor Och Bibliotek 
 
Mycket i SharePoint är uppbyggt av listor och bibliotek av olika slag och fungerar ungefär som 
tabeller med kolumner och rader. Skillnaden mellan listor och bibliotek är att i ett bibliotek är 
objekten filer (t.ex. en Word-fil) och i en lista är objekten data (t.ex. namn eller telefonnummer). Det 
finns fördefinierade listor och bibliotek och det finns listor som kan anpassas efter behov. Några av 
de fördefinierade listorna som går att lägga till är kontaktpersoner, kalender och uppgifter. Alla listor 
och bibliotek går att modifiera genom att lägga till kolumner, ta bort kolumner och byta namn på 
listan eller kolumner (Jochumzen 1 2010). 
 
 

2.3.2 Vyer 

 
En lista eller bibliotek kan presenteras på olika sätt beroende på vilken vy som används. Det finns 
fördefinierade vyer och det går göra egna vyer. Med vyer går det att filtrera och sortera objekt och 
välja hur de ska visas. Uppgifter i ett projekt kan t.ex. visas som ett gantt-schema med alla uppgifter 
eller filtreras så att bara uppgifter som är tilldelade till en person visas i en kalender. Det går också 
välja vilka kolumner som ska visas i en vy så om en lista med personuppgifter finns tillgänglig går det 
filtrera bort alla kolumner utom namn och telefonnummer för att få fram en telefonlista (Jochumzen 
2 2010). 
 
 

2.3.3 Webbdelar  

 
Webbdelar är komponenter som kan läggas till på SharePoint-sidor för att visa statisk eller dynamisk 
information. En webbdel kan t.ex. användas för att visa ett bildspel eller en graf. SharePoint kommer 
med många webbdelar förinstallerade men det går även utveckla egna webbdelar eller ladda hem 
färdiga från SharePoint Store (Jochumzen 3 2010).  
 
 

2.3.4 Arbetsflöden 

 
Arbetsflöden är automatiserade processer som kan appliceras på listor eller bibliotek och kan 
konfigureras att sköta många olika uppgifter, allt från att skicka påminnelser när uppgifter är sena till 
att sköta godkännande-hantering av ett dokument. Det finns färdigdefinierade flöden och det går att 
skapa flöden från grunden. Arbetsflöden går att starta manuellt eller automatiskt när ett nytt objekt 
läggs till i en lista eller ett bibliotek (Microsoft 2013). 
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2.3.5 SharePoint Designer 2013 

 
SharePoint Designer (se figur 2) är ett gratisverktyg från Microsoft som underlättar utveckling av 
SharePoint-sidor och har en inbyggd HTML- och CSS-redigerare. Det går även använda externa HTML-
redigerare även om Designer är den redigerare som är mest integrerad med SharePoint. För 
SharePoint Foundation krävs det att extra-tjänster installeras för att använda Designer men för 
Online-versionen finns dessa redan installerade. Designer fungerar lite som en FTP-klient då alla filer 
som ligger på servern kan visas och ändringar som görs sparas direkt på SharePoint-sidan som är 
kopplad till Designer (Alirezaei, Fried och Hillier 2013, s. 102-105).  
 

 
Figur 2: SharePoint Designer 2013 uppkopplad mot en sida. Till vänster går det välja innehåll på sidan 
och till höger ändras inställningar.  
 
Ett grafiskt gränssnitt för att skapa arbetsflöden finns med i Designer. Det går att skapa arbetsflöden 
genom att ange villkor (t.ex. om ett visst datum har passerat) som leder till att en händelse (t.ex. 
skicka ett e-postmeddelande). Arbetsflödena är uppbyggda av olika stadier som går att upprepa om 
en händelse ska ske flera gånger. Dessa funktioner tillåter att stora arbetsflöden kan skapas med en 
bra överblick (Alirezaei, Fried och Hillier 2013, s. 103-104).  
 
 

2.4 Branding 
 
Hur ett företags varumärkesidentitet byggs upp kallas “branding” vilket har blivit populärt på 
företags webbplatser och intranät. Ofta används företags grafiska profil (färger, logotyper, typsnitt 
och liknande) för att folks ska associera utseendet på en sida med ett varumärke. Skillnaden med att 
designa en SharePoint-sida och att designa en helt egen sida är att det redan finns mycket färdig kod 
i en SharePoint-sida. Tas någonting bort kan sidan helt sluta fungera. En SharePoint-sida är även mer 
dynamisk än en helt blank webbsida och innehåller fler delar att hålla reda på som masterpage och 
webbdelar. Anledningar till att branda sitt intranät kan vara många men i slutänden handlar det om 
att förbättra användarvänligheten (Drisgill, Ross och Stubbs 2013, s. 5-6). 
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SharePoint gör det möjligt att redigera sidor direkt i webbläsaren då det finns ett redigeringsläge för 
sidor i plattformen. Det krävs ingen kunskap i HTML för att redigera en sida utan det fungerar 
ungefär som Microsoft Word. Text, bilder, video och webbdelar är några saker som går att lägga till i 
redigeringsläget (Drisgill, Ross och Stubbs 2013, s. 40-41).  
 
 

2.4.1 Masterpage 

 
I Microsofts ramverk .NET används en masterpage för att bestämma upplägget på webbsidor. Det 
innebär att det bara är att ändra på ett ställe för att det ska ge utslag på flera sidor. En vanlig 
SharePoint-sida är till största del bara uppbyggd av innehållet på sidan (text, bilder och liknande) som 
sedan sätts ihop i en masterpage med “platshållare”. Även element som navigering och 
sökfunktioner som är specifika för SharePoint finns med i en masterpage. SharePoint kommer med 
två olika masterpage installerat, “Seattle” och “Oslo” (se figur 3). SharePoint kommer också med 
några förinstallerade teman och färgkombinationer för varje masterpage (Drisgill, Ross och Stubbs 
2013, s. 16-21). 
 

 
 
Figur 3: Upplägget för Seattle (övre bilden) respektive Oslo (nedre bilden). 
 
 

2.4.2 CSS och jQuery 

 
CSS eller Cascading Style Sheet styr det mesta som har med presentationen av element i SharePoint. 
Vanligtvis ligger all CSS-kod som styr en webbsamling i en fil, Corev15.css men för att få bättre 
laddningstid på sidan ligger viss CSS-kod utspridd på flera mindre filer som bara laddas vid behov 
(Drisgill, Ross och Stubbs 2013, s. 25).  
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jQuery är ett bibliotek med javascript som underlättar utveckling av webbsidor eftersom det finns 
många inbyggda funktioner och automatiskt stöd för alla webbläsare. För att ladda in jQuery på en 
Sidsamling i SharePoint går det att använda en masterpage. Då kommer alla sidor kunna använda sig 
av biblioteket. jQuery är ett klientbaserat språk vilket innebär att skript körs hos användaren och 
sparar på så sätt serverkapacitet (Drisgill, Ross och Stubbs 2013, s. 339).  
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3. Genomförande 

 
Detta kapitel handlar om hur prototypens utveckling har skett. Det tar upp planering och krav som 
sattes upp innan arbetet, utrustning och mjukvara som användes och om själva utvecklingen av 
SharePoint-prototypen.  
 
 

3.1 Planering 

 
Arbetet med Prototypen började med planering där en kravspecifikation togs fram i samarbete med 

IT-Hantverkarna. De krav som sattes upp var: 

Funktionella krav  

 Minst fyra olika typer av listor.  

 Minst två arbetsflöden.  

 Minst två undersidor.  

 Ett diagram som är kopplat mot ett Excel-dokument.  

 Någon typ av automatiserad notifikation ska finnas (Ex. automatiserade E-mail).  

 Icke-funktionella krav  

 80 % av användarna ska tycka sidan ger ett professionellt intryck och är lättnavigerad.  

 Möjligheten att lägga till funktioner efter projektet ska finnas.  

 Texter ska synas bra för alla, även färgblinda.  

Utifrån dessa krav kunde arbetspaket brytas ut för att ta fram en WBS (se figur 4). 

SharePoint

Tester Utseende Funktion Administration

Skapa användareListor

Flödesscheman

Undersidor

Rättigheter

Diagram

Layout

Färger/bilder

Tester av funktioner 
i SharePoint

 

Figur 4: WBS för projektet. 
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När en WBS var framtagen kunde en grov planering av projektet tas fram för att få en överblick av 
vad som skulle göras och när det skulle göras. Under arbetet planerades avstämningsmöten in med 
IT-Hantverkarna kontinuerligt för att bestämma riktningen på arbetet. En iterativ agil arbetsform 
tillämpades i arbetet för att förändringar skulle kunna göras under projektets gång (Vinderos 2013). 
 
Innan utvecklingsarbetet på själva prototypen började planerades upplägget för den. En grov 
planering av vilka sidor och vad som skulle finnas på dessa planerades. Det fiktiva företaget som 
intranätet skulle rikta sig mot har anställda som arbetar som snickare, målare, ekonomer och säljare. 
Sidorna som planerades att finnas på intranätet blev: 

 

 Startsida – Sida för alla anställda med nyheter och kalender för alla anställda.  

 Personal – Sida för personalansvariga med information om vilka som är anställda och 
uppgifter om rutiner och liknande. 

 Ekonomi – Ekonomernas sida med budget och diagram. 

 Marknad – Kundkontakter och säljunderlag. 

 Projekt – Samlad sida för pågående projekt med undersidor för varje projekt som är igång.  
 
En enkel och användarvänlig design planerades att göra. Om användare får för många alternativ 
tenderar de att bli mindre effektiva. Därför fick sidorna inte innehålla för mycket information eller 
alternativ. Tre-klicks-regeln som innebär att 80 % av innehållet på en sida ska gå att komma åt med 
max tre klick planerades också att efterföljas. För att användarna ska kunna känna sig bekväm med 
sidan planerades traditionell navigering att användas. Användarna ska inte behöva lära sig nya sätt 
att navigera för att hitta på sidan (Drisgill, Ross och Stubbs 2013, s. 96).  
 

3.2 Utrustning 

 
Det går att sitta och arbeta med SharePoint överallt bara det finns en dator med webbläsare och 

internetuppkoppling tillgänglig. Under utvecklingen av SharePoint-prototypen användes en del 

programvaror för att underlätta arbetet: 

 SharePoint Designer – Användes för att redigera HTML, CSS och Java.  För att få en bra 

överblick av filer på servern var Designer ett bra verktyg. Det grafiska gränssnittet för att 

skapa arbetsflöden underlättade också under utvecklingen. 

 Google Chrome DevTools – DevTools finns inbyggt i webbläsaren Chrome och användes när 

sidor skulle designas med CSS. Gör det möjligt att hitta vilket element på sidan som ska 

förändras och gör det möjligt att ändra på ett element i realtid i webbläsaren och se resultat 

direkt. Har också en smidig inställning som tömmer webbläsarens cacheminne för att hela 

tiden ladda den senaste versionen från webbservern. 

 Gimp 2 – Gratis bildredigeringsprogram som har det mesta som behövs för att redigera 

bilder. Användes mest för att beskära, ändra storlek och ändra format på bilder. 

 Inkscape – Vektorbaserat redigeringsprogram. Användes för att ta fram logotypen som finns 

på sidan. 
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3.3 Prototyputveckling 

 
Det första som gjordes i utvecklingsfasen var att gå igenom uppbyggnaden av SharePoint för att hitta 
var olika funktioner fanns placerade. När en nyskapad SharePoint besöks första gången är utseendet 
väldigt avskalat. Några viktiga element på sidan kan ses i figur 5. 

 
Figur 5: En nystartad SharePoint installation med Seattle-masterpage. 

1. Område för användarrelaterad information. Här kan användaren hitta sin mail, kalender, kontakter 
och liknande. Kappen redigera öppnar SharePoints inbyggda redigeringsläge och under kugghjulet 
finns inställningar för användare och webbplats. 

2. Logotyp, navigeringsmeny och sidrubrik. Logotypen kan ändras för hela webbsamlingen eller för 
enskiljda sidor. När nya sidor skapas går det att välja om de ska hamna i menyn men det går också 
lägga in egna navigeringslänkar. Sidrubriken får automatiskt det namn en sida ges men kan ändras till 
valfri rubrik. 

3. Sidomeny som Innehåller webbdelar, listor och bibliotek som är specifika för en sida. Här går det 
även lägga till egna länkar till externa sidor eller interna från webbsamlingen. 

4. Plats för valfritt innehåll. Här går det lägga texter, bilder, videor, listor, bibliotek och liknande. När 
redigeringsläget är aktiverat går det redigera denna plats i ett grafiskt gränssnitt.  

5. SharePoints inbyggda sökfunktion. Användare kan välja att söka i allt, personer, konversationer 
eller på en specifik webbplats.  
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3.3.1 Undersidor 

 
För att skapa en ny sida i SharePoint används antingen ett webbformulär i webbläsaren eller en 
funktion i SharePoint Designer (se figur 6).  

 
Figur 6: Formulär för att skapa sida i webbläsaren till vänster och i Designer till höger. Det som anges 
är bl.a. Titel, beskrivning, URL och om sidans ska hamna i den övre navigeringsmenyn. 

När en ny sida skapas ärver den utseendet från den överordnade sidan. De planerade sidorna 
skapades via webbläsaren och innehåll lades till genom att använda redigeringsläget i webbläsaren 
(se figur 7).  

 

Figur 7: Redigeringsläget i SharePoint där det går att redigera sidor. 
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3.3.2 Startsidan 

 
Startsidan var tänkt som en samlingsplats för alla anställda på företaget. Delar som var inplanerade 
placerades på sidan. För startsidan blev dessa nyhetsfeed, kalender och nyligen ändrade dokument. 
Förslagslåda och diskussionsforum som inte ansågs vara så viktiga placerades i sidomenyn.  

En intressant webbdel som användes på startsidan var senast ändrade dokument. Den använder 
delen ”sökdrivet innehåll” för att ställa frågor mot SharePoint. Frågor går att ställa i redigeringsläget 
och det går att filtrera innehåll på många olika sätt. Frågan som ställdes i nyligen ändrade dokument 
söker efter dokument i webbsamlingen, sorterar resultat efter senast ändrade och visar bara 
dokument av typen docx. 

 

3.3.3 Personal 

 
På personalsidan lades det till en anpassad lista för anställda där kolumner för bl.a. namn, närmaste 
anhörig, anställningsdatum och befattning skapades. För anställningsdatum användes en 
fördefinierad Kolumntyp för datum så när ett nytt objekt ska läggas in i listan kommer det 
automatiskt fram en kalender som gör det möjligt att välja datum. Ett dokumentbibliotek placerades 
också på Personalsidan. 

 

3.3.4 Ekonomi  

 
Ett dokumentbibliotek och pajdiagram som visar utgifter från pågående projekt visas på 
ekonomisidan. För att få till diagram som automatiskt hämtar data från en annan sida fick en extern 
webbdel laddas in. I föregående version av SharePoint, 2010, fanns det en webbdel vid namn Chart 
som hämtar data från listor. I SharePoint 2013 har den ersatts av Excel-tjänster som inte kan hämta 
data direkt från en lista och visa som ett diagram (Serzo 2013). För att få tillgång till Chart i 
SharePoint 2013 går det att exportera delen från en SharePoint 2010 installation eller ladda hem den 
från internet. I SharePoints redigeringsläge laddas sedan webbdelen upp. (se figur 8). 

 
Figur 8: Uppladdning av webbdel i SharePoints redigeringsläge. 

När webbdelen är uppladdad går den lägga som vilken annan webbdel som helst. Ett grafiskt 
gränssnitt kan sedan användas för att välja vilken data och vilken typ av diagram som ska visas.  

Under Ekonomisidan ligger också en lista som visar lagerstatus på olika saker. Till den listan gjordes 
ett arbetsflöde i SharePoint Designer som lägger in en ny uppgift om lagret blir lägre än 10. (se figur 
9). 
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Figur 9: Arbetsflödet ”Lagervarning” i SharePoint Designer. 
 

3.3.5 Marknad 

 
På marknadssidan skapades en lista för kunder, ett dokumentbibliotek. Genom att använda 
funktionen för att bädda in kod kunde en Powerpoint-presentation och en video bäddas in som 
säljunderlag (se figur 10). Det går även att bädda in vanlig HTML-kod genom att använda denna 
funktion. 

 

Figur 10: Formulär för att bädda in kod i SharePoint. 
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3.3.6 Projekt 
 

Sidan för projekt är tänkt att fungera som en översiktssida för pågående projekt. Här skapades ett 
dokumentbibliotek, en nyhetsfeed och en tabell för att visa pågående projekt. Tabellen skapades 
genom funktionen för att bädda in kod och innehåller bara HTML-kod för att skapa en tabell: 

<table id="ongoingProjects"></table> 

 jQuery används sedan för att kontrollera hur många undersidor projektsidan har: 

      var clientContext = new SP.ClientContext.get_current(); 
      this.webs = clientContext.get_web().get_webs(); 
      clientContext.load(this.webs); 
 

Om Projektsidan har några undersidor byggs en sträng med HTML-kod: 

var content = '<tr style="background-color:#bbb"><td><img alt="newproject"    
src="/sites/demo/projekt/SiteAssets/SitePages/Startsida/newproject.png"/></td><td><a 
href="/sites/demo/projekt/_layouts/15/newsbweb.aspx">Nytt Projekt</a><p>Skapa en sida 
f&ouml;r ett nytt projekt.</p></td></tr>'; 

       

     for (var i = 0; i < this.webs.get_count(); i++) { 
      if (i%2 == 0){ 
       content += '<tr style="background-color:#ccc">'; 
      } 
      if (i%2 != 0){ 
       content += '<tr style="background-color:#bbb">'; 
      } 

content += '<td>' + '<img alt="Projektbild"   
src="/sites/demo/projekt/SiteAssets/SitePages/Startsida/projektbild' + i + '.png"/></td><td><a 
href="' +  this.webs.itemAt(i).get_url() + '">' + this.webs.itemAt(i).get_title() + '</a><p>' + 
this.webs.itemAt(i).get_description() + '</p></td></tr>'; 

 
Slutligen sätts strängen in i tabellen som skapades tidigare med: 

     $('#ongoingProjects').append(content);   
 

3.3.7 Pågående projekt 

 
På undersidor för specifika projekt skapades en projektsammanfattning som visar uppgifter i 
projektet, ett nyhetsflöde, Ett bildbibliotek för ritningar, en lista med utgifter och ett 
dokumentbibliotek. Bilder som läggs i bildbiblioteket visas upp i en webbdel för bildvisning. När ett 
dokument läggs in i dokumentbiblioteket startas ett arbetsflöde som sköter godkännande av 
dokument där det går att ställa in en användare som ska godkänna dokument. Denna sida finns 
sparad som mall så när ett nytt projekt ska skapas följer automatiskt upplägget på sidan med 
webbdelar, listor och bibliotek med i mallen.  
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3.4 Branding 

 
Idag är de vanligaste webbläsarna Google Chrome, Internet Explorer och Mozilla Firefox och 
upplösningen 1366x768 pixlar anses vara den vanligaste (Drisgill, Ross och Stubbs 2013, s. 93). Därför 
planerades prototypen att testas på de webbläsarna och använda en bredd på 1366 pixlar eller lägre.  

För att ändra utseendet på prototypen skapades en ny CSS-fil och jQuery.min.js laddades upp på 
servern. En ny masterpage baserad på Seattle.master skapades för att få med menyer och liknande. 
Länkar till CSS och jQuery gjordes i masterpage med: 

<script src="/sites/demo/_catalogs/masterpage/Demostyle/jquery-1.11.0.min.js" 
type="text/javascript"></script> 
 

Eftersom Corev15.css är huvudfilen så laddas demo.css efter den med: 
 

<SharePoint:CssRegistration name="/sites/demo/_catalogs/masterpage/Demostyle/demo.css" 
After="corev15.css" runat="server"/> 
 

Filen Actions.js användes för alla script på sidan: 

<script src="/sites/demo/_catalogs/masterpage/Demostyle/actions.js" type="text/javascript"></script> 

Det första som gjordes var att skapa en logotyp. Eftersom SharePoint-sidan skulle vara anpassad för 
ett byggföretag användes två hammare i logotypen. Logotypen laddades upp med SharePoints 
inbyggda uppladdning för logotyper. En mindre version som skulle fungera som favicon (ikon för 
favoriter och flikar) skapades också (se figur 11). Ikonen aktiverades i masterpage genom: 

<SharePoint:SPShortcutIcon runat="server"  
IconUrl="/sites/demo/_catalogs/masterpage/Demostyle/favicon32.ico" /> 

  
Figur 11: Favicon för Prototypen i Google Chrome. 

För att utseendet skulle kännas passande för ett byggföretag valdes olika nyanser av grått med vit 
text i länk- och titelfält. Svart text valdes i innehållsfältet eftersom bakgrunden är ljusare där. Alla 
ändringar av färg och storlek på element gjordes i CSS. För att göra Prototypen mer levande lades 
bilder på alla sidor. För att sidan ska kunna fungera för många olika företag valdes bilder utan 
personer eller logotyper. 

För att visa aktuellt väder i prototypen införskaffades en jQueryplugin vid namn Simple Weather som 
hämtar väderinformation från Yahoo!. För att använda Simple Weather implementerades en div-tagg 
och en länk till scriptet i masterpage. För att sedan visa vädret på sidan användes följande kod i 
actions.js: 

      function weatherDiv() { 
      $.simpleWeather({ 
      location: 'Umea, Sweden', 
      unit: 'c', 
      success: function(weather) { 

html = '<div id="weatherbox"><h1 style="color: white; margin-
left:10px">Ume&#229</h1>'; 
html += '<h2 style="color: white;margin-left:10px;font-size: 16px;"><i class="icon-
'+weather.code+'"></i> '+weather.temp+'&deg;'+weather.units.temp+', 
'+weather.currently+'</h2></div>'; 
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      $("#Weather").html(html); 
   }, 
     error: function(error) { 
     $("#Weather").html('<p>'+error+'</p>'); 
   } 
 }); 
} 

Eftersom webbdelen Chart implementerades från SharePoint 2010 hade den lite annat utseende än 
delar som finns i SharePoint 2013. Därför fick rubriker och inställningslänkar gömmas med CSS (se 
figur 12). 

 

Figur 12: Chart med och utan text. 
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4 Resultat 
 
Resultatet blev en prototyp med en startsida och fyra undersidor. Projektsidan har olika många 
undersidor beroende på hur många projekt som är igång samtidigt. Navigering mellan sidor sköts i en 
horisontell meny längst uppe på sidan och navigering till listor och bibliotek görs i en sidomeny. 
Färger som använts i prototypen är mestadels grått, svart och vitt. Bredden på sidan är låst till 1280 
pixlar och sidan fungerar i Google Chrome, Internet Explorer och Mozilla Firefox. Prototypens hierarki 
kan ses i figur 13. 
 

Startsida
https://ithjalpumea.

sharepoint.com/sites/demo

Personal
https://ithjalpumea.

sharepoint.com/sites/demo/
personal/

Projekt
https://ithjalpumea.

sharepoint.com/sites/demo/
projekt/

Projekt 1
https://ithjalpumea.

sharepoint.com/sites/demo/
projekt/testprojekt/

Projekt 2
https://ithjalpumea.

sharepoint.com/sites/demo/
projekt/testprojekt2/

Projektekonomi-lista
https://ithjalpumea.

sharepoint.com/sites/demo/
projekt/testprojekt/Lists/

Projektekonomi

Objekt i lista

Ekonomi
https://ithjalpumea.

sharepoint.com/sites/demo/
ekonomi/

Marknad
https://ithjalpumea.

sharepoint.com/sites/demo/
marknad/

Lagerlista
https://ithjalpumea.

sharepoint.com/sites/demo/
Ekonomi/Lists/Lager/

Objekt i lista

Figur 13: Sidsamlingens struktur med URL-adresser.  
 
Alla sidor har samma logotyp, horisontell meny, sökning och väderinformation. Längst till höger i den 
horisontella menyn finns externs länkar som går till byggrelaterade hemsidor. Rubriken är olika på 
varje sida.  
 

Startsidan (se figur 14) 
innehåller en bild på ett 
snickarbälte, en nyhetsfeed, 
nyligen ändrade dokument 
och en kalender. I 
sidomenyn kan alla listor 
och bibliotek hittas. 
Standardvyn för kalendern 
heter Aktuella händelser 
och visar kommande 
händelser i en lista. Om 
användaren klickar på 
kalendern öppnas den i vyn 
Kalendervy där en grafisk 
kalender visas upp. 
 
 
Figur 14: Prototypens 
startsida. 
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Personalsidan (se figur 15) 
visar en bild med siluetter på 
personer. Under bilden visas 
listan med anställda och 
biblioteket med 
personaldokument. För 
listan Anställda används vyn 
Alla objekt som har 
modifierats för att visa 
passande kolumner och 
sorterar efternamnen i 
alfabetisk ordning. 

 
 
 

 
 

Figur 15: Personalsidan i 
prototypen. 
 
 
 
 
 
 

På ekonomisidan (se figur 
16) finns det en bild som 
visar en tecknad figur och 
en pil som pekar uppåt. 
Biblioteket 
Ekonomidokument och två 
diagram som visar 
projektutgifter kan ses 
under bilden. I menyn till 
vänster finns listorna Lager 
och Lageruppgifter. Om 
antalet på något objekt i 
lagerlistan blir mindre än 10 
startas en uppgift i 
lageruppgifter.  
 
 
 
 
 
 

 
Figur 16: Prototypens 
ekonomisida. 
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Marknadssidan (se figur 17) 
visar en bild, en kundlista och 
ett dokumentbibliotek. Till 
höger visas ett videoklipp 
och en inbäddning av 
Powerpoint-filen som ligger i 
biblioteket. Om 
Powerpointen uppdateras 
kommer den inbäddade 
versionen också ändras. 
Kundlistan visas i vyn Alla 
objekt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17: Marknadssidan. 
 
 
 
 
 

På prototypens projektsida 
(se figur 18) visas en bild 
föreställande ritningar, en 
nyhetsfeed, en tabell med 
pågående projekt och ett 
dokumentbibliotek. Länken 
”Nytt Projekt” leder 
användaren till formuläret 
för att skapa en ny 
undersida. Bilderna som 
läggs framför projekten är 
statiska och finns redan 
uppladdade på sidan. 
 
Figur 18: Samlingssida för 
projekt. 
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På sidor för pågående 
projekt (se figur 19) visas en 
projektsammanfattning 
med projektets uppgifter. 
Under den finns det en 
nyhetsfeed, en webbdel för 
bildvisning som visar bilder 
från bildbilioteket 
Projektbilder och listan 
projektuppgifter. Via 
sidonavigeringen går det 
komma åt ett bildbibliotek 
och en lista med 
kontaktpersoner. Om 
användaren klickar på 
Uppgifter i sidomenyn visas 
alla uppgifter som ett gantt-
schema.  
  
 
 
Figur 19: Sida för projektet 
”Demoprojekt”. 
 
 

 
De flesta kraven som sattes i planeringen har uppfyllts. 
 

Krav Uppfyllt? 

Minst fyra olika typer av listor.  Ja, fler än fyra olika listor finns. 

Minst två arbetsflöden. Ja, fler än två arbetsflöden har skapats. 

Minst två undersidor.  Ja, fler än två undersidor finns. 

Ett diagram som är kopplat mot ett Excel-
dokument.  

Nej men diagram som visar data direkt från en 
lista finns. 

Någon typ av automatiserad notifikation ska 
finnas (Ex. automatiserade E-mail).  

Ja, arbetsflödet för lagerstatus skickar e-mail. 

Texter ska synas bra för alla, även färgblinda.  Har inte testats. 

Möjligheten att lägga till funktioner efter 
projektet ska finnas.  

Ja, det går att lägga till funktioner. 

Texter ska kunna läsas synas bra för alla, även 
färgblinda.  

Har inte testats. 

80 % av användarna ska tycka sidan ger ett 
professionellt intryck och är lättnavigerad.  

Har inte testats. 
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5 Slutsats och diskussion 
 

Prototypen uppfyller tre-klicks-regeln då alla sidor i webbsamlingen går att komma åt på max tre 

klick. Navigeringen känns intuitiv men det hade nog varit mer att planera om prototypen innehållit 

fler sidor. Det går att göra väldigt avancerade funktioner i SharePoint men för att prototypen ska 

lämpa sig för att visas upp så har nivån försökts hålla på en lagom nivå. Delarna i prototypen kan nog 

lämpa sig bra för att visa upp hur anställda kan arbeta effektivar med SharePoint som intranät. 

Prototypen kan nog vara ett bra hjälpmedel för IT-Hantverkarna för att få fler kunder att vilja 

använda SharePoint. 

För företag kan det finnas många användningsområden för SharePoint. Plattformen går att 

skräddarsy så pass mycket att alla storlekar och typer av företag kan ha användning för SharePoint. 

För ett större företag krävs det nog att mer resurser läggs ner på en implementation av plattformen 

för att den ska ge önskad effekt. Att det finns så mycket inbyggd funktionalitet för projektstyrning 

kan nog underlätta för de flesta företag då allt i ett projekt finns samlat på ett ställe och arbetsflöden 

kan göra arbetet smidigare för anställda. 

SharePoint är kompatibelt med Microsofts olika filformat som .docx och .xlsx men när andra format 

användes var kompabiliteten sämre. När t.ex. bilder som fanns uppladdade på plattformen skulle 

användas var dessa tvungen att laddas hem och öppnas i externa program. Detta kan nog göra det 

svårt att sammarbeta om många olika filtyper används på ett företag.  

Verktygen som använts under utvecklingen har till största del fungerat bra. Att arbeta direkt i 

webbläsaren har varit smidigt men ibland lite frustrerande då saker kan ta lång tid att ladda. Vissa 

problem har stötts på i SharePoint Designer då menyalternativ ibland försvunnit och ibland har 

programmet måsta startas om. Men vanligvis har Designer varit snabbt och smidigt och har 

mestadels använts för att hantera filer, skriva CSS och göra arbetsflöden. Gratisprogrammen Gimp 

och Inkscape känns väldigt kraftfulla och klarar av att göra det mesta som krävs för att hantera bilder 

för en webbsida.  

För att underlätta i designarbetet hade det varit smart att göra någon Hi-fi prototyp eftersom det då 

funnits någon mall att utgå ifrån under utvecklingen. Det hade också vart bra att användartesta 

sidorna under arbetet för att få en bild av vad som kunde göras tydligare. Tyvärr fanns det inte tid för 

att göra några användartest men att ha avstämmningsmöten med IT-Hantverkarna gjorde att 

prototyputvecklingen ändå kunde styras åt rätt håll. Att det redan fanns mycket kod i SharePoint 

gjorde det svårt att veta vilka element som skulle styras med CSS. Här var Chrome DevTools 

ovärderligt för att hitta rätt element att ändra. 

För att lyckas med att implementera ett effektivt intranät är det många komponenter som måste 

fungera. Själva upplägget på intranätet är nog en stor del i hur det tas emot av användare. Ett 

intranät som känns levande och intuitivt samtidigt som det effektiviserar det dagliga arbetet kan nog 

göra att användare vill använda nätet. Att arbeta med SharePoint handlar mycket om att hitta 

lösningar genom att koppla ihop listor med webbdelar och likande. Finns viljan lösa ett specifikt 

problem finns det nästan alltid ett sätt att lösa det. 
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