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Abstract 
 
SharePoint 2010 is a very complicated platform. In the following essay we try to 
figure out in which way SharePoint 2010 can be used as a application framework 
rather than retail product. Different strengths and weaknesses are considered and we 
try to look into which areas SharePoint 2010 is a good choice for development. 
 
SharePoint has shown to be a compentent and useble as an application framework 
for interactive web applications. Though it is not suitable for all applications.  
 
I would like to thank Precio Systemutveckling AB  for having the opportunity to 
make this essay. 
 

Sammanfattning 

 
SharePoint 2010 är en plattform med många ansikten. I följande arbete undersöks 
hur  SharePoint kan användas som applikationsplattform, vad som kan göras med 
produkten och vad det lämpar sig för. 
 
SharePoint som applikationsplattform har visat sig kompetent och användbar för 
utveckling av interaktiva webbapplikationer, om än inte optimal till alla tillämpningar. 
 
Ett stort tack går till Precio Systemutveckling AB som gett oss möjligheten till att 
göra detta examensarbete.  
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1 Introduktion 
Utveckling av interaktiv webb är mycket 
centralt i dagens IT-industri. För detta 
ändamål finns mängder av produkter. Allt 
från gratis och mycket enkla WYSIWYG-
verktyg till stora ramverk till för 
affärskritiska system i företag.  
Att investera i ett av dessa verktyg är ofta förenat med stor risk. Mycket kostnader 
kan tillkomma vid investering i en ny produkt eller ramverk. Inte bara direkta 
kostnader som licenskostnader och liknande, men framförallt kostnaden att anställa, 
eller omutbilda utvecklare till att utveckla med hjälp av de nya verktygen. 
 
En produkt som växt sig mycket populär de senaste åren är Microsofts SharePoint.  
Vad SharePoint egentligen är och hur det används är tyvärr inte helt självklart. I detta 
examensarbete har vi försökt att belysa vad SharePoint är och hur det kan användas 
som ett verktyg inom applikationsutveckling. 
 
SharePoint är en produkt som marknadsförs som enkel, en produkt som kan 
skräddarsys utan någon kunskap om programmering (Microsoft, 2010). Då det är en 
omåttligt populär produkt, är behovet av skräddarsydda lösningar inom SharePoint 
stort. Att modifiera SharePoint för att passa de krav som ställs på produkten kan 
göras på många olika nivåer. På den mest grundläggande nivån kan man se på 
SharePoint snarare som en applikationsplattform än en slutanvändarprodukt. Det är 
just detta användningsområde av SharePoint 2010 som vi i detta examensarbete valt 
att arbeta med. 
 

1.1 Frågeställning  
Vilka styrkor och begränsningar har SharePoint 2010 som applikationsplattform? För 
vilken sorts applikationer ska SharePoint väljas och vad bör man tänka på innan 
SharePoint väljs som ramverk för en applikation? 
 

1.2 Metod 

Att göra en utvärdering i hur väl en viss produkt lämpar sig för utveckling av ett visst 
system görs bäst genom att arbeta med produkten. Detta ger möjlighet att bedöma 
mer än bara själva produkten. Det ger även möjlighet att bedöma inlärningsprocess 
och utvecklingsprocess. Då det är tänkt att vi ska behandla lämpligheten av 
SharePoint som applikationsplattform är det mycket viktigt att kunna bedöma mer 
mjuka värden som just dessa. 
 
För att få en så pass realistisk situation som möjligt har vi gjort ett riktigt projekt, för 
att täcka ett verkligt behov. Projektet har även bedrivits på ett företag och målet är 
att systemet till slut även skall användas. I processen har de flesta av de vanliga stegen 
i att utveckla mjukvara skett, så som kravställning, utveckling och testing.  
 

  

Figur 1: Microsoft SharePoint. (Se notis i 
källhänvisningen) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Examensarbete Skapad av: Johan Schedin Jigland Version: 1.0 

SharePoint som 
applikationsplattform 

Ändrad: 2012-08-09  Sida 5 av 41 

 

1.3 Metodens begräsningar 

En metod som endast innefattar subjektiva upplevelser blir självklart något trubbig. 
Frågeställningens natur gör det dock till en bra och väl lämpad metod.  
Den enskilt största begräsningen i metoden är avsaknaden av konkreta och 
framförallt mätbara resultat. Resultaten i denna uppsats är självklart färgade av 
personliga erfarenheter och preferenser. 
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2 Bakgrund - SharePoint 
SharePoint marknadsförs aggressivt som den applikation som löser ett företags alla 
integrationsproblem. Vad är egentligen SharePoint, och var i sammahanget kan 
SharePoint användas som applikationsplattform? 
 

2.1 Vad är SharePoint? 

Detta är en fråga som kan tänkas vara elementär att svara på. Dock är svaret på 
denna fråga väldigt olika beroende på vem man frågar. 
 
Frågar man Microsofts marknadsföringsavdelning får man uppfattningen att 
SharePoint är en slutkundsprodukt riktad mot företag. Vanliga slutanvändare ska 
enkelt och snabbt kunna anpassa produkten att passa de behov som finns inom 
företaget. (Microsoft, 2010)   
 
SharePoint kan sägas vara ett operativsystem för stora företag. Det finns datalagring, 
säkerhet och rättigheter, ett abstraktionslager mot underliggande hårdvara och 
teknologier. Att förklara SharePoint som ett operativsystem för företagen är dock en 
mycket trubbig förklaring, som inte heller gör saken mycket klarare. 
 
SharePoint är mycket mer mångsidig än så. Bakom den färdiga produkten finns ett 
mycket omfattade ramverk för att utveckla webbapplikationer på. Det är detta 
ramverk som Microsoft själva använt för att utveckla det medföljande innehållet i 
SharePoint. Det är självklart möjligt att som utvecklare själv använda detta ramverk 
för att möjliggöra fullständig modifikation av SharePoint.  
  
Rent tekniskt är SharePoint i grund och botten en väldigt avancerad ASP.NET 
applikation och är således skrivet i C#. Detta ger att alla de möjlighter och 
begränsningar som finns i ASP.NET också gäller i SharePoint. SharePoint måste 
köras på Windows Server och integreras enkelt med annan Microsoft-mjukvara. 
(MSDN, Microsoft SharePoint Foundation as an ASP.NET Application, 2010)  
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2.2 SharePoint Hjulet 

 
I marknadsföringen av SharePoint 2010 används ofta bilden nedan för att förklara de 
olika delarna i SharePoint. Vissa av delarna kan ge en 
liten förklaring i vad SharePoints innehåll och 
funktionalitet är. 
 
Webbplattser (Sites): En SharePointserver kan 
innehålla flera webbplatser, både lokala för intranät och 
publika externnät. 
 
Sammarbetsfunktioner (Communities): En 
SharePointserver innehåller funktionalitet för att öppna 
upp wikiwebbplattser och bloggar med mera, allt för att 
underlätta sammarbete. 
 
Innehåll (Content): En viktig underliggande funktion 
är innehållskontroll. SharePoint kan spara, lagra och 
sortera stora mängder data och se till att rätt information 
finns tillgänglig för rätt användare.  
 
Sökning (Search): En SharePointserver innehåller en kraftfull och konfigurerbar 
sökmotor. Sökmotorn kan konfigureras att söka på rätt plats, efter rätt sak och 
endast visa resultat som just du har rätt att se. 
 
Programsammansättning (Composites): Med SharePoint följer verktyg som gör 
det möjligt att skapa specialanpassade lösningar utan kod. Modellen som används för 
detta är relativt unik och gjord för att passa alla. 
(Microsoft, 2010) 
 
Förutom dessa officiella delar av SharePoint, skulle jag vilja lägga till ett par saker 
som SharePoint för med sig: 
 
Skalbarhet: SharePoint är uppbyggd kring en tanke att systemet ska vara skalbart. 
En SharePointserver ska vara lämplig till allt från ett intranät med 40 användare, till 
externa webbplatser med hundratusentals besökare varje dag. 
 
Integration: SharePoint innehåller mycket stort stöd för integration med Microsoft 
Office 2010. SharePoint kan integrera med alla delar i Officepaketet, till exempel 
Outlook och OneNote. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att SharePoint är en produkt för företag, som dels 
är en färdig produkt, klart att installeras och användas utan konfiguration av 
utvecklare. Dels en applikationsplattform som kan användas på egen hand eller 
tillsammans med andra tekniker för att skapa specialdesignade mjukvarulösningar. 
 

 

Figur 2: The SharePoint Dial 
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2.3 Varför SharePoint? 

Varför är det överhuvud taget intressant med utveckling med SharePoint som 
applikations-plattform?  
 
SharePoint är otroligt populärt. Enligt Microsoft används SharePoint av 78 % av 
företagen på Forbes Fortune 500 lista. (Microsoft, 2010) Detta ger självklart ett stort 
behov av SharePointbaserade IT-lösningar. En SharePointlicens är dessutom relativt 
dyr, vilket kan tänkas leda till att företagen vill få ut maximal funktionalitet ur 
licensen. Att ge upp en SharePointlösning istället för att bygga ut den för att möta 
önskad funktionalitet, är även det relaterat till mycket stora kostnader. Kort sagt är 
det en plattform som många stora företag intresserar sig i, även intressant för 
utvecklare. 
 
Alla företag som har Windows som plattform för sina IT-system har mycket att 
vinna på att använda SharePoint. SharePoint går enkelt att integrera med befintliga 
windowssytem som är mycket populära, till exempel Officepaketet. Dessa företag har 
även tillgång till SharePoint Foundation, en gratis version av den fullfjädrade 
SharePoint med begränsad funktionalitet. Detta har lett till att många företag börjat 
använda SharePoint och efter en tid insett att de behöver göra modifikationer av 
systemet som endast är möjligt att göra genom kodning i Visual Studio.  
 
Även om SharePoint i första hand inte är ämnat för att skapa externa webbplatser, 
finns stora föredelar i att bara köra en plattform för alla system i ett företag. 
Kompetensen kan centreras och samma personer kan utveckla och förvalta både 
intranät och externnät. 
 
SharePoint är i sin utformning relativt unik och täcker ett viktigt behov som 
uppenbarligen behövs hos väldigt många företag. Mycket av SharePoints popularitet 
härstammar från det faktum att direkta konkurrenter saknas. 
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2.4 Historik 

SharePoint är relativt ny och började sin historia i slutet på nittiotalet. SharePoints 
historik är intressant då den kan ge vissa förklaringar till varför SharePoint ser ut som 
SharePoint gör. Det påvisar också att SharePoint utvecklats som en produkt och inte 
som en applikationsplattform. 
 

2.4.1 Innan SharePoint och SharePoint 2003 
 
SharePoint börjar sin historia som ”Office Server” en enkel plattform för 
sammarbete inom Officepaketet. Många av de grundläggande idéerna som 
SharePoint idag innehåller landerades redan då, till exempel möjligheten att 
konfigurera sidor via det inbyggda webbgränssnittet. Redan år 2003 hade SharePoint 
funktionalitet för personliga sidor liknande de sociala medier vi har idag. Fokus för 
konfiguration och utveckling med SharePoint låg under den här tiden på 
webbgränssnittet, och SharePoint marknadsfördes primärt som en produkt. 

2.4.2 SharePoint 2007 och SharePoint 2010 
 
Inför utvecklingen av SharePoint 2007 hade många utvecklare insett problemet med 
avsaknaden av bra stöd för riktig applikationsutveckling på plattformen. I denna 
version skedde mycket arbete med att underlätta för programmerare. Att använda 
SharePoint som applikationsplattform var helt enkelt något som utvecklare önskade. 
Det är till exempel i denna verison som en riktig publiseringstjänst för webbsidor 
blev tillgänglig. Trots detta var det officiella stödet för SharePointutveckling i Visual 
Studio mycket dåligt. Att installera och testköra en lösning var mycket omständigt, 
och utvecklare fick förlita sig på tredjeparts-plugins för att få hjälp. 
 
Det var först med SharePoint 2010 som bra officiellt stöd för SharePointutveckling 
introducerades. Officiella verktyg blev då tillgängliga för att underlätta utveckling 
med SharePoint. Det är i stort sätt först i denna version som mycket energi gått till 
att göra det möjligt att använda SharePoint som just applikationsplattform. (Teper, 
2009) 
 

2.4.3 Sammanfattning 
 
SharePoint har byggts som en produkt och inte som en applikationsplattform. Detta 
kan ge en del av förklaringen till att delar av utveckling i SharePoint ser ut som den 
gör. Funktionalitet har implementerats först, för att sedan följas upp av bra IT-stöd. 
Detta är en stor skillnad mellan SharePoint som applikationsplattform och andra 
applikationsplattformar.  
 
På SharePoint har även stora krav ställts på bakåtkompatabilitet. Något som gett 
upphov till vissa konstiga konstruktioner i sernare versioner av SharePoint. 
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2.5 SharePoint – Ett utvecklarperspektiv 

Sharepoint är mycket mer än bara en produkt som kan installeras och användas, hur 
går det då till vid applikationsutveckling i Sharepoint? 
Utveckling i Sharepoint kan ske på tre olika nivåer, de har alla sina för och nackdelar. 
Generellt sätt väger man komplexitet mot konfigurerbarhet. 
 

 
 
Ju längre åt höger man går, desto kraftfullare verktyg kan användas för konfiguration 
av en Sharepointlösning. Ju längre åt vänster man går desto mindre kunskap krävs 
om programmering. (Malik, 2010) 
 

2.5.1 Konfiguration i webbläsaren 
 
Sharepoint kan konfigureras helt utan kunskaper om programmering. Detta är en av 
de försäljningspunkter som drivs hårt av Microsoft. Skräddarsydda system ska enkelt 
kunna byggas utan programmering. 
Med SharePoint följer stora mängder färdigbyggda webbkomponenter som kan sättas 
ihop av användaren själv. Mycket fokus inom SharePoint ligger på just 
användargenererat material. Till exempel kan egna listor kan skapas enligt en egen 
listdefinition. Denna lista kan sedan på ett snyggt sätt länkas och visas i en ny sida 
skapad av användaren. Allt detta genom det inbyggda webbgränssnittet.  
  

2.5.2 SharePoint Designer 
När de färdiga byggstenarna som finns tillgängliga i browsern inte håller måttet kan 
ett verktyg som heter SharePoint Designer användas. SharePoint Designer tillåter 
direktmodifikationer av den HTML/CSS som bygger upp många av de färdiga 
webbkomponenterna. Detta är både ett kraftfullt och något vanskligt verktyg. 
Eftersom direktmodifieringar kan ske direkt i koden kan i princip vilket utseende 
som helst skapas. Tyvärr förloras dock mycket av kontrollen över systemet. Om vissa 
modifieringar görs felaktigt kan detta ge upphov till både svåra och konstiga fel. 
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2.5.3 Visual studio 
Genom Visual Studio kan man använda alla de verktyg som Microsofts ingenjörer 
använt för att själva bygga själva Sharepoint.  
 
SharePointutveckling med Visual studio ger betydligt mer kontroll över vilken kod 
som faktiskt körs till skillnad från lösningar baserade på modifikationer i SharePoint 
designer. Genom Visual studio kan självklart andra tekniker också användas parallellt 
med SharePoint. Visual studio ger i princip utvecklare helt fria händer att använda 
SharePoints objektmodell för att göra nästan vad som helst.   
 

2.5.4 PowerShell 
 
Att installera en stor SharePointapplikation är relativt omständigt och tidsödande, det 
är inte alltid nödvändigt att installera om hela applikationen bara för att testa en liten 
ändring. För detta ändamål kan ett annat verkyg användas, PowerShell. 
 
PowerShell kan beskrivas som kommandotolken på steroider. I PowerShell kan man 
i princip få tillgång till hela SharePoints objektmodell, och information kan matas in 
och ut i till exempel felsökningssyfte. En av de stora fördelarna med Power Shell är 
att scripten körs direkt och ingen omständig ominstallation av applikationen är 
nödvändig för att testa förändringar som gjorts. 
PowerShell är även ett mycket kraftfullt verktyg vid installation av 
SharePointapplikationer. Ett PowerShellscript kan användas för att automatisera hela 
den något omständiga processen att installera ett stort SharePointprojekt. 
(TechNet, Windows PowerShell for SharePoint Server 2010, 2012)  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Examensarbete Skapad av: Johan Schedin Jigland Version: 1.0 

SharePoint som 
applikationsplattform 

Ändrad: 2012-08-09  Sida 12 av 41 

 

2.6 Implementationen av SharePoint, en överblick 

 
För att förstå hur SharePoint kan användas som applikationsplattform är det viktigt 
att veta hur SharePoint som helhet är konstruerat. Här tas detta upp i stora drag. 
 

2.6.1 Serversidans teknologier 
 
SharePoint 2010 är som tidigare nämnts en ASP.NET 3.5 applikation. SharePoint 
som ASP.NET-applikation körs på en webserver som kallas för Internet Information 
Services eller kort IIS. Detta är Microsofts system för att publicera innehåll på 
webben. Här kan allehanda webbtjänster sättas upp och konfiguereras. SharePoint 
existerar här som flera IIS-tjänster, varav en är huvudtjänsten som stöds av olika 
hjälptjänster så som söktjänsten med flera. Detta medför att alla de möjligheter och 
begränsningar som IIS medför, även existerar i en SharePointbaserad 
webbapplikation. (Harper, 2012) 
 

2.6.2 Klientsidans teknologier 
 
Då SharePoint är en mycket interaktiv webbapplikation körs självklart mycket av 
koden på klientsidan. Här används ett stort antal olika språk och tekniker. Ett mycket 
stort JavaScriptbibliotek blandas med Silverlightkomponenter, allt för att få en känsla 
av att det snarare är en lokal applikation som körs än en webbsida. 
I javascript finns stora delar av objektsmodellen implementerad, allt för att som 
utvecklar enkelt kuna göra optimeringar genom att flytta kod från severn till klienten. 
 

2.6.3 Datalagring, SQL-server 2008 
 
SharePoints egna backade datastruktur är Microsoft SQL-server 2008. Här sparas allt 
material, både användargenererat och de delar av SharePoint som följer med från 
början. All datalagring i SharePoint sker i något som kallas för listor. En SharePoint-
lista liknar en tabell i en relationsdatabas, den har kolumner med olika datatyper, och 
rader med en rad för varje sak i listan.  
Trots likheten med en relationsdatabastabell så sparas inte en lista som en tabell i 
databasen. I själva verket sparas alla listrader i en enda enorm tabell i databasen, 
kallad AllUserDataTable. Detta är en mycket underlig implementation. 
Genom SharePoint finns ingen inbyggd direktaccess till SQL-databasen och det är ej 
heller meningen att denna ska användas direkt, dock är det genom så kallade 
Webservices möjligt att ansluta till en egen relationsdatabas om stora krav ställs på just 
relationer. (MSDN, AllUserData Table) 
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2.7 SharePoint specifika termer och verktyg 

Följande avsnitt behandlar ett urval av de SharePointspecifika termer och verktyg 
som använts under projektets gång. 
 

2.7.1 ASP.NET kontroller 
 
Eftersom SharePoint bygger på ASP.NET finns alla ”vanliga” ASP.NET kontroller 
att tillgå vid utveckling i SharePoint. En ASP.NET kontroll är en interaktiv del av det 
grafiska gränsnittet som har en logisk funktion av något slag. Ett exempel kan tänkas 
vara en knapp. Kontrollen kan länkas till serverkoden för att kunna reagera på 
interaktion från användaren. (Microsoft, ASP.NET Controls, 2010) 
 

2.7.2 Webbdelar (webparts) 
 
En webbdel är en av byggstenarna på en SharePointsida. Dessa är tänkta att 
användas som byggstenar när en sida skapas utan kod. En webbdel kan användas för 
att visa t.ex. ett nyhetsflöde eller delar av en lista. Egna webbdelar kan självklart 
skapas via Visual Studio eller SharePoint Designer. 
 

2.7.3 Masterpage 
 
En masterpage finns på alla SharePointsidor, masterpagen bestämmer det 
övergripande utseendet, så som huvudmeny, generell stil och struktur. Denna sida 
definerar även utrymme för var och hur annat innehåll kan läggas till på sidan. Rent 
tekniskt är en masterpage inget annat än en .asp sida med vissa speciella flaggor som 
anger att det är just en masterpage. 
Masterpagen innehåller även stora mängder javascript för att definiera upp variabler 
och funktioner som sedan kan användas i innehållssidor. 
 

2.7.4 Innehållstyper (Content Types) 
 
En innehållstyp beskriver de metadata ett objekt i sharepoints lagringsstruktur har. 
Exempel på grundläggande innehållstyper är till exempel dokument. Egna mer 
komplexa innehållstyper kan skapas båda genom kod och via webbgränssnittet. 
 

2.7.5 Dokumentbibliotek (Document Library) 
 
Ett dokumentbibliotek är inget mera än en lista anpassad för att innehålla dokument. 
Dokument kan vara allt från traditionella word filer, till mer komplexa typer som 
egna innehållstyper och documentsamlingar. 
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2.7.6 Dokumentsamlingar (Document Set) 
 
Dokumentsamligar är en speciell typ av en mapp i sharepoint. En dokumentsamling 
är tänkt att samla dokument som har ett logiskt sammanhang. I teorin är en 
dokumentsamling inget mer än just en mapp, med funktionen att metadata på 
dokumentsamlingen också läggs på filerna. En begränsning i en dokumentsamling är 
att undermappar inte tillåts. 
 

2.7.7 Modalfönster 
 
Nytt i SharePoint 2010 är ett ramverk för modalfönster. Detta är interna fönster som 
kan öppnas för att slippa flytta användaren till en helt annan sida om till exempel en 
fil ska laddas upp. Hela ramverket för modalfönster är implementerat på klientsidan 
och åtkomst till denna funktionalitet sker via JavaScript. Det är ett bra komplement 
till popups eftersom nya webbläsarefönster inte behöver öppnas. 
 

2.7.8 Managed Metadata 
 
Managed Metadata är en tjänst i SharePoint som kan hjälpa till att lagra och 
strukturera data om data, då kallad Metadata. Tjänsten sparar en mängd termer, som 
är logiskt sammanhållna på något sätt. En mängd kan ha undermängder för att på ett 
snyggt sätt skapa struktur.  
Till denna mängd kan en special ASP kontroll anslutas kallad Taxonomy-
TaggingControl. Denna kontroll kontrollerar automatiskt om de värden som matats 
in av användaren finns i den tillåtna mängden med termer. Om inte, kan alternativ 
ges att lägga till en ny term, eller så ges ett valideringsfel och användaren tvingas mata 
in ett av de tillåtna värdena. Till kontrollen finns även autokomplettering av termer. 
(TechNet, Managed Metadata and Taxonomy in SharePoint Server 2010, 2012) 
 

2.7.9 Innehållstjänster 
 
Med SharePoint inkluderas ett stort antal hjälptjänster, med funktionalitet som enkelt 
kan användas i en SharePointlösning. Inom denna kategori innefattas tjänster för 
bland annat sökning, automatisk backup och Managed Metadata. 
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3 Projekt och krav 
Precio Systemutveckling AB önskar ett delsystem till sitt intranät. Ett system där 
företagets tidigare projekt på ett smidigt sätt kan sammanställas. Detta primärt för att 
på ett enkelt sätt kunna använda informationen i en försörjningssituation när nya 
projekt ska anskaffas. Då intranätets övriga delar är utvecklat i SharePoint var det av 
mycket vikt att även detta projekt blev ett SharePointprojekt.  
 
Detta projekt lämpar sig väl för vår frågeställning, då projektet presenterar många av 
de traditionella problem som måste lösas i en affärsapplikation. En vy som passar in i 
det befintliga intranätet måste skapas. Datalagring som lever upp till kraven för en 
projektdatabas måste implementeras. Vissa krav på säkerhet måste uppnås, vem som 
helst ska inte kunna se informationen i databasen. Många olika krav på funktionalitet, 
till exempel en söktjänst som ger snabb och enkel tillgång till rätt information. 

 

3.1 Sammanfattning av kravspecifikation 

En nedbrytning av funktionella och ickefunktionella krav för systemet i fråga. Detta 
ska endast ses som en sammanfattning, inte en fullständig kravspecifikation. 

3.1.1 Funktionella krav 
De funktionella krav som ställts på systemet, sammanfattar den funktionalitet som 
systemet ska klara av. Till exempel vilken in och utmatning som ska finnas tillgänglig. 
 

3.1.1.1 Visa Projekt 

Projekt ska på ett överskådligt sätt visas med relevant data, till exempel projektnamn, 
start och slutdatum, personer som var involverade i projektet, vilka tekniker som 
använts med mera. 
 
Det ska även tydligt synas vilka filer som hör till projektet, och dessa ska också lätt gå 
att komma åt. 

3.1.1.2 Skapa, ändra och ta bort projekt 

Nya projekt ska av användare kunna skapas och tas bort, allt efter behov. 
Information i befintliga projekt ska kunna ändras och sparas utan att ett projekt 
behöver skapas om. 
Skapandet och ändrandet av data ska vara tillgängligt för användare, specialkunskaper 
i programmering eller om SharePoint ska inte vara nödvändigt. 

3.1.1.3 Sökning 

Projekt ska kunna fritextsökas. Även filer ska gå att hitta via söktjänsten. Resultatet 
ska visas på ett enkelt och tydligt sätt. 
 

3.1.1.4 Filhantering 

Till varje projekt ska filer kunna laddas upp, dessa filer ska på ett tydligt sätt vara 
bundna till projektet. Filerna ska även på ett enkelt sätt kunna laddas hem från 
systemet. 
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3.1.1.5 Övrig önskvärd funktionalitet 

I mån av tid önskas möjlighet att få en programsammanställning som PDF, för enkel 
utskrift och användning av information utanför systemet. 
 

3.1.2 Ickefunktionella krav 
Ickefunktionella krav innefattar de krav och önskemål som inte ger utökad 
funktionalitet till systemet. Dessa krav kan till exempel innefatta visuellt utseende och 
presetanda 

3.1.2.1 Integration 

Referensdatabasen ska köras på samma server som intranätet och måste vara 
kompatibelt med den miljön. Det visuella innehållet på sidan bör även det 
överensstämma med övriga delar av intranätet. 
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3.2 Arbetssätt 

 
I utveckling av denna applikation har vi haft som mål att följa alla de arbetsmetoder 
och mönster som används av Precio Systemutveckling AB. Projektet har i största 
möjligaste mån liknats vid ett riktigt skarpt projekt. 
 

3.2.1 Scrum 
 
Vi har använt oss av en projektmetod baserad på Scrummetoden. Detta är en 
välkänd agil arbetsmetod, med stort fokus på minskad overhead och ökad 
effektivitet.  
Hela projektet delades in i fyra stycken tvåveckorsperioder, så kallade sprintar. I 
början av projektet skedde ett uppstartsmöte där innehållet för varje sprint 
bestämdes.  
I början av varje sprint skedde en så kallad sprintplanering. På en sprintplanering 
bestäms mer i detalj vad som ska göras under specifikt den sprinten och varje uppgift 
tidsuppskattas. En enkel utvärdering av vad som gått bra eller dåligt i en föregående 
sprint sker under denna sprintplanering. Här kan precis allt tas upp, ifrån obekväma 
stolar eller dåliga luncher, till kodspecifika klagomål. På sprintplaneringen skapas en 
så kallad sprint backlog. Här listas de uppgifter och den funktionalitet som ska 
implementeras i just denna sprint. I slutet av varje sprint är också tanken att en 
sprintdemo i form av en fungerande version av mjukvaran ska presenteras. En sådan 
demo kan ge beställaren en inblick i hur produkten ser ut just nu. (Scrum, 2012) 
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3.2.2 Code review 
 
Som ett led i att skapa en så realistisk projektsituation som möjligt genomfördes även 
en så kallad Code review. En code review går en extern konstult igenom koden i 
projektet i syfte att höja kodens och projektets kvalitet. Resultatet av detta finns att 
läsa som ett appendix till denna rapport. (Se Appendix)  
 

3.2.3 Team Foundation Server 
 
En central del i hur arbetet gått till är Team Foundation Server, eller kort TFS. Detta 
är en server för delning av källkod som är hårt integrerat i Visual Studio. TFSen 
hanterar källkod och håller koll på versioner och vem som ändrat vad. TFSen 
tillhandahåller även verktyg för att ta hand om kollisioner, om två anändare har 
modifierat samma källkodsfil. (MSDN, Team Foundation Server 2010, 2012) 
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4 Utveckling av en SharePointtillämpning 
Resultat i denna rapport innefattar på vilket sätt olika välkända problem lösts. 
Resultat innehåller även delar och uttrag från den applikation som skapats under 
projektets gång. 
 

4.1 Arkitektur och Design  

En mycket viktig del i 
mjukvaruutveckling är 
att en bra struktur av 
projekt kan uppnås. 
 
Projektet följde Precios 
interna riktlinjer om 
programstruktur, det vill 
säga hur ett 
SharePointprojekt ska 
byggas upp.  Lösningen är uppbyggd av fem projekt, Core, Model, Resources, 
Services och UI. Vart och ett av dessa projekt representerar ett lager i arkitekturen.  
 
Core och Services är inte SharePointprojekt, och innehåller således ingen 
SharePointspecifik kod. De innehåller hjälptjänster och klasser som kan anropas från 
SharePointprojekten. Tanken är att just denna kod på ett enkelt sätt ska kunna 
återanvändas. 
 
Möjligheten till strukturering i Visual studio är god, att använda en lagrad arkitektur 
är relativt enkelt. Detta är mer relaterat till Visual Studio än SharePoint men är trots 
allt en mycket central del av utvecklingen. 
 

4.2 Datalagring 

All datalagring implementerades med hjälp av SharePoints interna lagringsstruktur, 
listor. En lista med dokumentsamlingar representerar sjävla referensdatabasen. Varje 
post i listan representerar ett projekt och innehåller stora mängder metadata. 
Egentligen är det just dessa metadata som är informationen som används i övriga 
delar av systemet. Då listan är uppbyggd av dokumentsamlingar kan filer laddas upp 
eller skapas under dessa dokumentsamlingar. Att använda sig av dokumentsamlingar 
ger även fördelen att filerna på ett snyggt sätt får en logisk tillhörighet till projektet. 
 
Att definiera en egen lista programmatiskt innehåller många steg. Först måste en 
egen innehållstyp skapas. Innehållstypen måste sedan läggas till listans mängd av 
tillåtna innehållstyper. Detta gör att denna nya lista endast tillåts ha innehåll av den 
egna innehållstypen.   
 
Viss övrig datalagring sker genom SharePoints informationstjänster. Kundnamn och 
tekniktermer sparas i en så kallad Managed Metadata Service. Personnamn och annan 
information rörande personer hämtas direkt från de användare och användargrupper 
som finns på servern.  
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4.3 Affärslogik 

Mycket av affärslogiken är redan implementerad tack vare användandet av 
SharePoint. Säkerhet är till exempel en aspekt som inte behövde behandlas över 
huvud taget. Andra delar av affärslogiken skrevs för hand, och vissa delar skapades 
genom modifikation av existerande funktioner. 

4.3.1 Validering 
Stora delar av systemet baserar sig på användargenererat material. Detta leder till ett 
behov av validering. Validering sköts genom en valideringstjänst, som är helt 
fristående från SharePoint. En helt vanlig C# klass tar primära datatyper som indata, 
och returerar huruvida datan var korrekt eller ej. Dessa valideringsklasser skulle utan 
problem kunna användas i ett annat 
sammanhang. 
Resultatet från valideringen visas i vyn med hjälp 
asp-kontrollernas ErrorMessange attribut.  
 
Att skapa egna klassbibliotek till ett SharePointprojekt går till på samma sätt som när 
man skapar vilket annat klassbibliotek som helst. Helt vanliga C# klasser kompileras 
till en .dll fil som sedan länkas in och används i SharePoint projekten. 
 

4.3.2 Söktjänst 
För att implementera sökning av projekt och filer använda vi oss av SharePoints 
inbyggda söktjänst. Denna tjänst kan konfigureras med webbgränssnittet, det är en 
relativt komplicerad process med många steg. Regler för vilket innehåll som ska 
sökas måste sättas upp, de webbplatser som innefattas måste indexseras för att bli 
sökbara och resultatet måste fångas för att kunna presenteras på ett estetiskt 
tilltalande sätt. (MSDN, Customizing Windows SharePoint Services Search) 
 

4.3.3 Pdf-tjänst 
Funktionalitet för nedladdning av information i PDF-format löstes genom att 
använda ett externt ramverk för pdf skapat av Aspose. Detta är i princip inte relaterat 
till SharePoint men visade ändå på möjligheten till att använda externa ramverk i ett 
SharePointprojekt. (Aspose, 2012) 
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4.4 Vyn 

För att uppnå rätt grafisk profil ställdes stora krav på just de grafiska elementen i 
systemet. Hur går man tillväga för att dölja det faktum att detta system är byggt på 
SharePoint? På vilket sätt kan egna sidlayouter länkas in i systemet?  
 

4.4.1 Masterpage och navigering 
För att uppnå det ickefunktionella kravet för integration använde vi oss av samma 
masterpage som resten av intranätet. Detta gav oss direkt rätt sidlayout och en 
liknande navigering som resten av intranätet. Även stora delar CSS följde med till 
masterpagen och angav utseende för länkar och knappar med mera. 
 

4.4.2 Sidlayouter och webbdelar 
Det funktionella innehållet i applikationen representeras av ett antal olika SharePoint-
sidor. Dessa sidor är uppbygga med hjälp av en egen sidlayout som i princip är tom. 
Sidlayoutens enda innehåll är en yta med plats för en så kallad webbdel. Denna 
sidlayout populerades med en enda webbdel som vi byggt själva. De webbdelar som 
skapats för att ligga i de olika sidorna är mycket komplicerade, det faktum att de är 
just webbdelar är ovesäntligt och de har i princip endast använts som ett sätt för att 
kunna lägga in en aspx-sida. 
 
För att visa sökresultat har en annan väg valts. Här har en av de inbyggda 
webbdelarna för att visa sökresultat använts. Denna webbdel har sedan noggrant 
konfiguerarats för att ge ett utseende liknande det i resten av systemet.  
 

4.4.3 Modalfönster 
För vissa funktioner användes modalfönster. Då det rör sig om en klientteknologi 
öppnas och kontrolleras dessa fönster i JavaScript. Att använda dessa är relativt 
enkelt. När fönstrets laddats länkars en .aspx sida in som visas för användaren. Det är 
i denna .aspx och dess serverkod som modealfönsterts utseende och funktioner 
definieras. 
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5 Utvärdering av SharePoint 2010 
I detta avsnitt presenteras en diskussion kring arbetet med SharePoint. Då 
SharePoint är otroligt stort och komplext, behandlas endast ett urval av de aspekter 
som stötts på under arbetets gång. 
 

5.1 Att utveckla SharePoint 2010 via de inbyggda verktygen 

 
Ett av de största försäljningsargumenten med SharePoint är att hela webbplatser ska 
kunna skapas med de enkla inbyggda verktygen. Att göra bra SharePointlösningar via 
browser och SharePoint designer är tyvärr belagda med ett flertal svårigheter.  
Att använda webbläsaren är varken tillräckligt enkelt för en normalanvändare att 
klara av, eller tillräckligt konfigurerbart för en avancerad användare att skapa den 
webbplats som önskas.  
Trots att det mesta går att göra med de inbyggda verktygen blir kvaliteten som 
uppnås blir helt enkelt inte tillräcklig. 
 
SharePoint designer är ett kraftfullare verktyg där möjligheterna är större. Om 
SharePoint Designer ska användas på ett effektivt sätt krävs dock mycket stor 
kunskap om webbdesign och i viss mån webbprogrammering. Den största faran med 
SharePoint designer är dock det faktum att viktiga källkodsfiler direkt modifieras. 
Om viktiga filer modifieras fel kan hela webbplatser sluta att fungera. Verktyget är 
med andra ord inte tillgängligt för vem som helst. På grund av SharePoint designers 
riskabla sätt att modifera filer har verktyget av oss fått smeknamnet ”SharePoint 
Destroyer”.  
 
Under utvecklingstiden har vi sakta insett att en stor svaghet med SharePoint är just 
de inbyggda verktygen. För mycket har helt enkelt offrats till fördel för att det ska 
vara enkelt och tillgängligt för icke-utvecklare. 
 

5.2 Att utveckla i SharePoint 2010 med Visual Studio 

 
Då detta arbete behandlar SharePoints lämplighet som applikationsplattform är även 
utvecklingsprocessens smidighet en viktig aspekt att nämna. Hurvida 
utvecklingsprocessen i Sharepoint är bra eller är ej är självklart något subjektiv, trots 
detta har vissa tydliga styrkor och svagheter visat sig under projektets gång. 
 
Sharepoints ursprung som helt vanlig ASP.NET applikation gör att de problem som 
går att lösa på ett visst sätt i ASP.NET också går att lösa på samma sätt i Sharepoint. 
Detta leder självklart till att göra SharePoint tillgängligt för fler utveklare men även 
till svagheten att många problem går att lösa på ”fel” sätt. Kanske tvingas utvecklare, 
på grund av bristande dokumentation, att återuppfinna hjulet trots att 
funktionaliteten redan finns i SharePoint. 
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5.2.1 Utvecklingsmiljö: Visual Studio 2010 
 
Som alla andra produkter från Microsoft sker utveckling till SharePoint 2010 i Visual 
Studio 2010. Det saknas möjlighet att köra någon annan utvecklingsmiljö. Visual 
Studio är en väl beprövad utvecklingsmiljö för Microsofts produkter och det finns 
relativt god stöd för SharePointutveckling. Visual Studio har som utvecklingmiljö 
fungerat mycket bra. 
 

5.2.2 SharePoints objektsmodell(er) 
 
Kärnan i utveckling av applikationer med SharePoint som applikationsplattform 
ligger i att kunna använda sig av de objektmodeller som SharePoint visar för 
utvecklaren. Den grundläggande objektmodellen för programmering på serversidan 
är mycket omfattande och innehåller över 30 000 klasser. Klasserna är efter en viss 
tids träning relativt logiskt indelade och möjligheten till att gissa sig fram till hur en 
lösning ska se ut är stor. Till exempel innehåller en SPList en SPListItemCollection 
som i sin tur innehåller SPListItems. Klassnamnen är logiska och följer samma 
struktur genom hela objektmodellen.  
Vissa namnsvårigheter existerar på grund av bakåtkompatibilitet med äldre versioner 
av SharePoint, till exempel reresenteras en Site av objektet SPWeb och en 
SiteCollection av objektet SPSite. Dessa problem är relativt enkla bara man vet hur det 
ligger till. 
 
Förutom den mycket omfattande objektsmodellen för serverkod finns även en 
objektsmodell för klientsidan som kan nås via JavaScript. Detta är en stor styrka med 
SharePoints objektsmodell. Lösningar för serversidan kan relativt enkelt flyttas till 
klienten för att göra optimeringar eller liknande.  
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5.2.3 Inkonsekvens och andra konstigheter 
 
Som på alla utvecklingsplattformar finns det gott om inkonsekvenser och 
konstigheter i SharePoint. Ett fel som dyker upp på ett ställe behöver inte alls bero 
på det som SharePoint säger att det beror på.  
 
Ett tidigt fel som stöttes på under utveckling var följande:  

 
En fil hittas in i konstruktorn till URLen. Självklart kan URLen vara fel? Kanske är 
syntaxen fel? 
I själva verket beror felet på något helt annat. Lösningen har kompilerat med fel 
inställningar och ger således detta fel. Utan specifik vetskap om att det är på detta 
sätt är det rent ut sagt helt omöjligt att veta.  
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5.2.4 Minneshantering i SharePoint 
 
Trots att SharePoint är implementerat i C#, ett språk med intermediär kod och 
automatisk skräpinsamling, är minneshanteringen i SharePoint inte helt automatisk. 
Vissa objekt måste rensas från minnet för hand. Vilka objekt som måste rensas ur 
minnet för hand och när är långt ifrån självklart.   
 
Nedan följer ett par exempel: 

 
Följande kodsnutt skulle fungera, men de mycket stora och tunga objekten SPSite 
(Som representerar en hel webbplatssamling) och SPWeb (som representerar en hel 
webbsida) kommer inte att skräpinsamlas på rätt sätt och följande konstruktion har 
således orsakat en möjlig minnesläcka. 
 
Lösningen ligger i att använda using – block. Alternativt anropa site.Dispose() 
då objekten site och web används klart. 
 

 
Nu kan man luras att tro att dessa objekt alltid ska flaggas för skräpinsamling. Detta 
är dock inte heller fallet, om objekten hämtas utan en konstruktor, får man absolut 
INTE anropa .Dispose() eller använda usingblock, då det ger upphov till ett 
odefinierat beteende. 
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5.3 Vyn 

 
De verktyg som vi använt för att skapa de visuella delarna av en SharePoint 
applikation har generellt sätt varit bra. Mycket av de teknologier som används för att 
skapa snygga interaktiva grafiska gränssnitt är taget direkt från .NET. Det är så att 
säga mycket som inte direkt har med SharePoint att göra. HTML och CSS används 
som vanligt för att ge stil och form. Dessa tekniker är alla väl beprövade och fungerar 
bra.  
 
Som påbyggnad till de traditionella asp.net-kontrollerna finns även ett antal 
SharePoint- kontroller med mer SharePoint relaterat innehåll. Till exempel finns 
kontroller som automatiskt kan knytas till informationstjänster så som Managed 
Metadata. Om dessa kontroller används på rätt sätt är det ett mycket kraftfullt sätt att 
på kort tid bygga upp en mycket avancerad vy. På kontrollerna är det även möjligt att 
lägga en egen stilmall, vilket ger möjligheten att konfigurera kontrollerna så de får ett 
utseende som stämmer överens med resten av applikationen.  
 
Genom modifikation av masterpagen är det möjligt att fullständigt ändra utseende på 
applikationen, det går att helt dölja det faktum att det faktsikt rör sig om en 
SharePoint-lösning. 
 

5.3.1 Webbdelar 
 
De verktyg vi använt för att skapa ett helt skräddarsytt utseende är egentligen inte 
tänkta att användas på det sätt vi använt dom. En webbdel är konstruerad för att 
kunna användas när en slutanvändare försöker bygga ihop sen egen sida via 
webbgränssnittet. 
Att använda webbdelar endast som ett sätt att lägga in en egen sida är onödigt 
komplicerat, och antagligen inte den bästa lösningen. Det gav oss dock en möjlighet 
att utvärdera fler tekniker. 
 
SharePoint innehåller mycker fördefinerat grafiskt material som om man har mycket 
erfarenhet med SharePoint säkerligen kan användas på ett mycket effektivt sätt.  
 

5.3.2 ASP.NET kontroller 
 
Stora delar av de grafiska gränsnitten vi skapade har skapats med tekniker och 
verktyg direkt hämtade från ASP.NET. Möjligheten att göra på detta vis är en stor 
styrka med SharePoint. Inte nog med att det ger utvecklaren en större verktygslåda, 
det underlättar mycket genom att kompetens inom ASP.NET kan återanvändas. 
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5.4 Datalagring 

Den inbyggda funktionaliteten för datalagring i SharePoint är något begränsad, till 
exempel saknas bra stöd för relationer. Sharepoint har visserligen en relationsdatabas 
till grund för sin datalagring. Att ansluta till denna och modifiera den är dock 
verkligen inte en bra idé.  
Datalagring i SharePoint är också belagt med ett antal udda begränsningar. Till 
exempel kan man drabbas av plötsliga prestandaproblem. 
 

5.4.1 Listor och dess styrkor och svagheter 
 
SharePoints datalagring är uppbyggd till en enda entitet, listor. Listor har utåt sett 
mycket gemensamt med traditionella tabeller i relationsdatabaser men de saknar 
riktigt stöd för relationer och är implementerad i den underliggande databasen på ett 
mycket underligt sätt. 
Att implementera en relationsdatabas med en tabell som innehåller över 200 
kolumner, där innehållet ej har något logiskt sammanhang, är intiutivt ingen bra idé. 
Det är också denna implementation som är anledningen till att en SharePointserver 
kan drabbas av plötsliga och underliga prestandaproblem. 
 
Listor i SharePoint känns gjorda för att vara lätta att förstå för slutanvändare snarare 
än att ligga som solid grund till avancerade webbapplikationer. En anledning till detta 
tror jag är det det faktum att SharePoint från början aldrig varit tänkt som en solid 
grund till avancerade webbapplikationer. På grund av bakåtkompatibilitet har 
datalagringsmodellen sedan inte radikalt ändrats mellan versionerna.  
  

5.4.2 Avsaknaden av relationsdatabaser 
 
Vid byggnation av en webbplats i SharePoint 2010 finns inget inbyggt stöd för att 
använda en ”riktig” relationsdatabas. Detta är enligt min mening en av de största 
svagheterna med datalagringen i SharePoint. Självklart finns ett antal lösningar på 
detta. Genom att använda så kallade WCF-tjänster kan man utan problem ansluta till 
en extern SQL-databas och på så sätt få stöd för riktiga relationer. Detta säger dock 
inte så mycket om datalagringen i SharePoint 2010 eftersom externa tekniker då 
används. 
 

5.5 Integration 

 
SharePoint är en plattform av Microsoft för Microsoft. En SharePointserver måste 
köra Windows server som operativsystem. Full funktionalitet för integration med 
Office-paketet finns redan från början. Att använda SharePoint tillsammans med ett 
system som ej är baserat på ASP.NET är ingenting jag skulle rekommendera. 
 
Om detta inte är fallet och ett gammalt befintligt system redan kör en 
windowsplattform, finns mycket gott stöd för integration med både gamla och nya 
system. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Examensarbete Skapad av: Johan Schedin Jigland Version: 1.0 

SharePoint som 
applikationsplattform 

Ändrad: 2012-08-09  Sida 28 av 41 

 

Som alla ASP.NET applikationer stödjer SharePoint olika former av webservices. 
Dessa kan i teorin användas för att integrera vilket system som helst med SharePoint. 
Det är med andra ord fullt möjligt att få en J2EE – server att prata med en 
SharePointsever om det skulle vara nödvändigt.  
 

5.6 Säkerhet 

 
SharePointlösningar har generellt sätt mycket god säkerhet. Tack vare att SharePoint 
integrerar med befintliga användare i ett intranät, kan befintliga användargrupper 
användas för enkelt sätta vem som har tillgänglighet till en specifik resurs i en 
SharePointlösning. Att ge användare och grupper nya rättigheter är även det lätt och 
liknar mycket det system som vänds i Windows. Alla resurser kan i SharePoint kan 
ges separata skriv och läsrättigheter.  
 
Mycket av säkerheten som vi i vårt projekt använt oss av har skötts helt utan vår 
vetskap. Om detta är bra eller ej handlar givetvis mycket om man litar på SharePoint 
eller ej. 
 

5.7 Dokumentation 

 
Dokumentationen av SharePoint är förvånansvärt bristfällig. På MSDN finns ett 
bibliotek som visserligen beskriver alla SharePointklasser, men tyvärr är många 
beskrivningar otrillräckliga och flera exempel innehåller fel. Ofta finner man 
lösningen till ett problem snarare i kommentarer till artikeln än i själva artikeln, vilket 
är mycket förvirrande. 
 
Även SharePoint som system ger ofta 
konstiga förklaringar på vad som händer. 
Vissa undantag som kastas har absolut 
ingenting att göra med det verkliga felet. 
 
Ett tidigt fel som påträffades under 
utvecklingen var följande. Ett undantag 
kastas som säger att en fil inte kunde 
hittas. I förklaringen kan man läsa att det möjligtvis är fel URL som matats in. Efter 
mycket efterforskning på felet visar det sig att detta undantag kastas om man har satt 
kompilatorinställningarna fel.  
 
Fel som detta är omöjliga att förstå intiutivt och tyvärr bidrar det till en onödigt brant 
inlärningskurva. 
 
Om man ser bortom den officiella dokumentationen och tittar på vilka material som 
går att hitta på området inser man snart att mängden information är begränsad. På 
stackowerflow.com finns till exempel 10 000 artiklar taggade med SharePoint. Som 
jämförelse finns över 200 000 artiklar om JavaScript och 300 000 artiklar om C#.  
SharePoint är ung som applikationsplattform, och mängden med exempel och 
lösningar på vanliga problem är tyvärr begränsad.  
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5.8 Innehållstjänster 

 
Innehållstjänster är en stor del av vinsten man får när man väljer SharePoint som 
applikations-plattform. Dessa tjänster må ofta vara komplicerade och ibland något 
svårförstådda, men när man väl lyckats få igång dem är de mycket kraftfulla. Bara det 
faktum att en fullfjädrad och fullt konfigurerbar söktjänst följer med från början är 
mycket användbart. Andra exempel på mycket användbara innehållstjänster är 
tillgången till användare i systemet.  
Att ha tjänster som dessa i ett färdigt paket, där man vet att de fungerar bra 
tillsammans är en god styrka med SharePoint. På andra plattformar skulle betydligt 
mer tid behöva läggas på att hitta externa tjänster och sen integrerade in i den 
plattformen som man jobbar på. 
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6 Slutsats 
Vilka styrkor och begränsningar har SharePoint 2010 som applikationsplattform? För vilken 
sorts applikationer ska SharePoint väljas och vad bör man tänka på innan SharePoint väljs som 
ramverk för en applikation? 
 
SharePoint har visat sig vara en kompetent applikationsplattform för utveckling av 
interaktiva webbplatser. Att använda Sharepoint snarare som ett ramverk än en färdig 
produkt fungerar. Mycket av den önskade inbyggda funktionaliteten kan hämtas och 
användas även i ett sammanhang som den kanske inte intialt var tänkt att användas 
för.  
 
Generellt har SharePoint sin styrka i integration med befintliga windowssystem samt 
den mycket omfattande mängd färdig funktionalitet som medföljer. 
 
Till SharePoints svagheter hör en brant inlärningskurva, på grund av ett antal 
egenheter. När denna väl övervunnits kan man hitta relativt mycket logik i 
lösningarna i hur SharePoint är uppbyggt. 
 
SharePoint är inte en generell applikationsplattform och vissa delar ska noga tänkas 
igenom innan SharePoint väljs som applikationsplattform i ett projekt.  
 

1. SharePoint är mycket hårt centrerat kring Microsoft, om mjukvaran är tänkta 
att leva i eller tillsammans med andra plattformar än Windowsplattformar är 
det troligtvis fel väg att gå.  

2. SharePoint som applikationsplattform är bra på det som SharePoint som 
produkt är bra på. Om till exempel endast en publik webbplats ska byggas, 
kanske en SharePointlösning inte riktigt rätt väg att gå. 

3. Att ha rätt kompetens för att ta hand om en SharePointlösning är mycket 
viktigt. En hel del spetskompetens krävs för att utveckling med SharePoint 
ska flyta smidigt. 

 
Att använda SharePoint för att utveckla det system som efterfrågades av Precio 
visade sig vara en bra idé. Fördelarna kring enkel integration och ett enhetligt 
utseende övervinner de nackdelar och egenheter som SharePoint har. I slutändan 
hjälpte användandet av SharePoint oss till en bättre produkt.  
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Notis om bilder: I denna rapport användes Microsofts logga för Microsoft 
SharePoint (se sid. 4), samt ”The SharePoint Dial” (fig. 2). Enligt amerikansk 
upphovsrätt (Fair Use) är det tillåtet att använda upphovrättsskyddad material i 
utbildnings- och forskningssyfte (Fair Use, 2009).  Alla andra bilder utöver dessa är 
tagna från RefDB applikationen, eller är Public Domain: allmän  egendom.  
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8 Appendix  

8.1 Appendix A Code Review 
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8.2 Appendix B Arkitekturdokument 
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