
 

 

SharePoint apps 

   

  SharePoint Apps 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Elias Haddad 
Dany Abdelke 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 

Examensarbete inom information- och 

programvarusystem,  
grundnivå 

 

Högskoleingenjör 

 

 

Degree Project in Information and Software Systems 
First Level 

  

 

Stockholm, Sweden 2013 

 

Kurs II121X, 15hp 

  

 

TRITA-ICT-EX-2013:151 

 





 Kungliga Tekniska Högskolan 

Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) 

Examinator: Anders Sjögren, as@kth.se 

Handledare: Johan Schedin, Precio Systemutveckling, 

johan.schedin@precio.se samt Nikolay Padyukov, Precio 

Systemutveckling nikolay.padyukov@precio.se. 

Författare1 e-postadress: abdelke@kth.se  

Författare2 e-postadress: ehaddad@kth.se 

Utbildningsprogram: Högskoleingenjörsutbildning inom Datateknik, 

inriktning programutveckling,180 hp 

Omfattning: 7354 ord inklusive bilagor 

Datum: 2013-06-11  

 

 

 

 

 

Examensarbete inom 

Datateknik, kurs, 180 högskolepoäng  

 

SharePoint apps  
 

Elias Haddad 

Dany Abdelke   

mailto:johan.schedin@precio.se




SharePoint apps  

Elias Haddad 

Dany Abdelke 

Sammanfattning 

2013-06-17 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and n S 

ii 

Sammanfattning 
Microsoft SharePoint 2013 är en plattform som är väldigt populär för 

utveckling av intranät. Möjligheterna för kommunikation inom en 

organisation bidrar till större och bättre informationsflöde inom organi-

sationen samt leder till effektivare arbete inom organisationen. Micro-

soft Sharepoint 2013 är alltså ett intranät som blir ett centrum att vistas 

på samt där man träffar sina kollegor för att dela information och 

mycket mer. 

Detta examensarbete utgår från Microsofts välkända intranät Sharepoint 

2013. Målet med examensarbetet har varit att skapa ett ärendehante-

ringssystem utifrån företaget Precio Systemutveckling AB:s beställning 

samt kravspecifikation. Utvecklingen har baserats på ”The great new 

app model” som under början på detta år (2013) introducerades utav 

Microsoft i den senaste versionen av Sharepoint: Sharepoint 2013. Det 

finns flera olika utvecklingsmetoder för att utveckla i appmodellen. 

Efter en utförd förstudie valdes ”Provider hosted app”, vilket innebär 

att ärendehanteringssystemet skall utvecklas samt köras på en server 

som företaget ansvarar över. Då appmodellen är relativt ny så har det 

under projektets gång uppstått utmaningar som varit riktigt kluriga att 

lösa på grund av att man inte lyckats finna relevanta källor med förkla-

ring på de olika problem som uppstod. Utmaningarna har ändå lösts 

med hjälp av den information som idag finns samt med stöd ifrån 

seniora Sharepoint utvecklare.  

Resultatet av detta projekt blev ett ärendehanteringssystem som levere-

rats till företaget samt som eventuellt kommer att börja användas inom 

kort. Förstudien kring appmodellen har även lett till ökade kunskaper 

kring hur appar i Sharepoint fungerar samt dess styrkor och svagheter. 

 

Nyckelord: Sharepoint, .Net, C#, Visual Studio 2012, the great new app 

model. 
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Abstract 
This project is about apps in Microsoft Sharepoint 2013. We are two 

students that will during this thesis create a task management system 

for the company Precio Systemutveckling AB. We will use the great new 

app model that is a way to develop Sharepoint apps.  

The result of this project is a task management system that the company 

can use to keep track of their tasks. 

Keywords:  Sharepoint, .Net, C#, Visual Studio 2012, The great new 

appmodel. 
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Förord 
Detta projekt har utförts på företaget Precio Systemutveckling AB. Vi 

har kontinuerligt fått hjälp utav våra handledare på företaget, vilket 

bidragit till det resultat vi idag har åstadkommit. Vi vill därför tacka 

Precio Systemutveckling AB, och särskilt Nikolay Padyukov samt Johan 

Schedin Jigland för den tid och hjälp de avsatt till vårt projekt. 

Vi vill även säga tack till vår examinator Anders Sjögren som har hjälpt 

oss hålla focus och stanna på rätt spår.  
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1 Inledning  
Microsoft SharePoint är idag en utav de ledande plattformarna vid 

utveckling av intranät. Allt fler företag väljer att ge sig in i SharePoints 

värld och upptäcker de fördelar som plattformen har att erbjuda.  

I och med Microsofts lansering utav SharePoint 2013 har en ny teknik 

presenterats;  appmodellen. Tidigare fanns appar i våra telefoner, 

surfplattor och operativsystem, men nu har de även introducerats i 

SharePoint 2013. I detta examensarbete skall vi därför fokusera kring 

appmodellen i SharePoint. 

 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Kommunikationen inom en organisation är bland det viktigaste som 

finns för att få en framgångsrik tillväxt (Kommunikationsakuten, 2012). 

Anställda inom samma rörelse kan behöva dela med sig av information, 

ta del av dokument och viktiga händelser eller helt enkelt kommunicera 

med varandra. Microsoft har förstått detta, och med det gett sig in på en 

värld full av möjligheter, som idag heter Microsoft SharePoint.  

Detta år lanserade Microsoft officiellt deras senaste version av Sha-

rePoint, MS SharePoint 2013. Till skillnad från tidigare versioner skall 

version 2013 vara enklare att arbeta i och prestandan skall ha förbättrats 

(Microsoft, 2013). En annan sak som Microsoft lägger tonvikten på är 

den nya appmodellen.  

Appmodellen introducerades då Microsoft bland annat ville göra det 

enkelt för användarna att lägga till funktionalitet till deras intranät. I 

tidigare versioner har man istället fått koda funktionaliteten i Sha-

rePoint vilket innebar att man kontaktade sin utvecklare och lade en 

beställning på den funktionaliteten man behövde. Detta tar tid och är 

dessutom väldigt kostsamt. I SharePoint 2013 finns det, precis som med 

smartphones, en appmarknad där man kan söka efter en applikation 

som tillför den funktionen man saknar. Sedan kan man enkelt ladda ner 

och installera applikationen. (Microsoft, 2013) 
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1.2 Övergripande syfte  

Projektets övergripande syfte är att belysa den nya appmodellen inom 

Microsoft SharePoint 2013. Syftet är att presentera den nya modellen, 

utvärdera den samt utveckla en egen applikation.  

1.3 Avgränsningar 

SharePoint är ett väldigt stort område. Därför har vi avgränsat studien 

till att undersöka appmodellen. Det är ett tillräckligt stort område att 

fördjupa sig i och producera en rapport utifrån. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål  

De konkreta målen som existerar för denna studie, och som vi har för 

avsikten att besvara och lösa är: 

P1: På vilket sätt kan man använda appmodellen? 

P2: Vad är fördelarna samt nackdelarna med appmodellen? 

P3: Utveckla en applikation beställd av ett företag. 

1.5 Översikt  

Rapporten är uppdelad i olika kapitel. 

Kapitel 2 beskriver teorin samt bakgrundsmaterial för arbetet. 

Kapitel 3 beskriver metoden för genomförandet av arbetet. 

Kapitel 4 går in på hur kravet konstruerades.   

Kapitel 5 går in på resultaten. 

Kapitel 6 går in på diskussionen kring resultatet samt metodvalet. 

1.6 Författarens bidrag 

Vi har vart två personer som skrivit detta examensarbete tillsammans. 

Vi har även utvecklat en applikation på företaget Precio Systemutveckl-

ing AB som beskrivs mer i detalj i kapitel 4. 

Då vi varit två personer, har en uppdelning av arbetet gjorts på ett sätt 

som både vi samt våra handledare tyckt varit bra. Målet vid uppdel-

ningen av uppgifterna har varit att vi båda i slutändan täckt större delen 
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av samtliga kunskapsområden. De olika områdena kan ni se bland 

bilagorna nedan där ni ser sprintplaneringen i detalj. 
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2 Bakgrundsmaterial  
Microsoft SharePoint är en produkt som Microsoft utvecklat för att 

skapa interna webbplatser där anställda kan samlas och samarbeta, en 

så kallad samarbetswebbplats. På denna webbplats kan man bland 

annat dela information med varandra, kommunicera samt ladda upp 

och hantera dokument (Microsoft , u.d.).  

Vid mer avancerade intranät kan SharePoint skräddarsys efter önskemål 

för att göra det mer effektivt för den enskilda organisationen. Uppbygg-

naden av ett skräddarsytt intranät sker i det kända utvecklingsverktyget 

Microsoft Visual Studio. Dock måste man ha särskilda verktyg installe-

rade i Visual Studio för att kunna utveckla i SharePoint. När man är 

nöjd med vad man gjort är det dags att installera (s.k. deploya) den 

kompilerade koden för att få ut en SharePoint samarbetswebbplats. 

(Microsoft, 2013) 

Detta år, alltså år 2013, lanserade Microsoft officiellt den senaste vers-

ionen av SharePoint; SharePoint 2013. En mängd nya funktionaliteter 

och tekniker infördes, bland annat appmodellen. Till skillnad från 

vanlig SharePoint utveckling kan man nu även utveckla och lägga till 

appar till SharePoint för att öka funktionaliteten på en sida. Detta är så 

enkelt att slutanvändaren själv kan installera en applikation till sin site 

utan att ha någon som helst kunskap inom programmering.   

Detta är ganska revolutionerande, något som kommer att underlätta för 

användaren. Det finns en hel del information från Microsoft kring 

appmodellen på internet. Men då det ändå är relativt nytt så är det 

ganska svårt att hitta specifika lösningar på buggar och problem som 

uppkommer vid utveckling.  

2.1 De olika app alternativen 

Det finns två huvudsakliga alternativ att välja mellan när det kommer 

till att hosta (eng. hosting) en applikation. Det första alternativet är att 

låta SharePoint själv hosta applikationen, det andra alternativet är att 

hosta appen utanför SharePoint. Då kallas det att man hostar applikat-

ionen i molnet. Väljer att hosta sin applikation i molnet kan man göra på 

två olika sätt. Bilden nedan illustrerar de olika alternativen. 
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Figur 1-appmodellen, de olika hosting alternativen. 

Figur 1 visar de olika valen för att hosta SharePoint appar (Malek, 2013). 

Provider-hosted app – Väljer man detta alternativ är man själv ansvarig 

för vart man hostar sin applikation. Detta medför större flexibilitet men 

ställer större krav på utvecklaren.  

Autohosted app – Genom att välja detta alternativ utnyttjar man Micro-

softs Azure samt SQL Azure. Applikationen hostas på en Azure server 

som tillhandahålls och underhålls av Microsoft. Detta alternativ begrän-

sar dock programmeraren en aning då Microsoft har en del restriktioner 

på deras servrar. 

Sharepoint-hosted app – Alternativet innebär att appen hostas av 

SharePoint själv. En subsite skapas till den ordinare site kollektionen, 

och det är på subsiten appen hostas. En sak som är värd att notera är att 
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man i en SharePoint hosted app endast kan använda client side code så 

som JavaScript och HTML. Därmed är detta alternativ väldigt begränsat 

ur en programmerares synvinkel.  

Figuren nedan visar på ytterligare ett sätt hur dessa tre alternativ är 

uppdelade: 

 

Figur 2 visar hur app modellen är uppdelad i de olika grupperna. 

Figur 2 visar hur både provider-hosted app samt autohosted app är 

molnbaserade, medan SharePoint-hosted app är mer isolerat. 

2.2 Vårt val 

Efter en utförd förstudie (som kommer att diskuteras i kapitlet för 

metodik) kring dessa tre alternativ gjordes ett gemensamt val kring att 

det är en provider hosted app som vi ska tillämpa i vårt projekt för att 

svara på frågeställningen P3 som i kapitel 1.4 presenteras. Detta val 

gjordes på grund av att detta ger oss utvecklare en stor möjlighet att 

utvecklas inom att sätta upp en app miljö, samt installera och under-

hålla den.  
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3 Metod 
I detta avsnitt kommer vi att titta på hur problemställningarna kommer 

att lösas samt vilka verktyg som används.  

Genom att bygga en egen applikation vill vi visa, rent konkret, hur man 

skulle kunna använda appar i SharePoint. 

Applikationen beställdes av Precio Systemutveckling AB där vi också 

skrev vårt examensarbete. En arkitektur skapades för projektet vilket 

innehöll allt ifrån hur databasen är modellerad till hur användargräns-

snittet skulle vara utformat. Arkitekturen blev en klar grund för oss att 

arbete utifrån. 

För att klara av denna uppgift satt vi på Precios huvudkontor i Stock-

holm fem dagar i veckan. Vi var omgivna av erfarna utvecklare som 

erbjöd sin hjälp när helst vi behövde det. 

3.1 Arbetssätt 

I vårt projekt har vi arbetat efter Precios metod, som är en variant av 

Scrum metoden. Vi delade in vårt projekt i tre sprintar som alla var två 

veckor långa. Vid starten av varje sprint hade vi en sprint planering där 

vi i detalj gick igenom vad som skulle göras och ungefär hur lång tid 

varje uppgift skulle ta (se bilaga C). Vid detta tillfälle rundar man även 

av föregående sprint genom att alla i gruppen gör en kortare utvärde-

ring av vad som gick bra och vad som gick mindre bra. Dessutom hade 

vi dagliga möten i början på varje arbetsdag där var och en i projekt-

gruppen berättade vad man åstadkommit dagen innan och vad man 

skall arbeta med under dagen.  

3.2 Verktyg 

Detta stycke beskriver de verktyg som användes för utvecklingen av 

vårt arbete.  

3.2.1 VMware 

För att utveckla i SharePoint krävs en server. Därför används VMware 

som är en virtuell maskin hanterare. För användaren är VMware ett helt 

vanligt program som i vårt fall simulerar en server, dvs. man kan växla 

mellan den virtuella maskinen och den ”vanliga” datorn som körs vilket 
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är riktigt smidigt. Skulle man krascha den virtuella maskinen, vilket kan 

hända vid systemutveckling, så tar den ”riktiga” fysiska datorn ingen 

skada. 

3.2.2 Microsoft SharePoint Foundation 2013 

Detta är SharePoint och krävs självklart för att kunna utveckla appar i 

SharePoint. 

3.2.3 Microsoft Windows Server 2012 

Denna mjukvara var installerad på den datorn som kördes utav 

VMware. Det var alltså på denna server som all utveckling skedde på. 

3.2.4 Microsoft Visual Studio 2012 Professional 

Detta är ett välkänt proffsverktyg Microsoft tagit fram för utveckling i 

bland annat språket C#. Mycket hjälp finns på nätet för just hur man 

använder Visual Studio och verktyget har stöd för många funktioner. 

Det är även lätt att installera ytterligare paket för att utöka på funktion-

aliteten. En av de inbyggda funktionaliteterna som vi använt flitigt är 

Visual Studios TFS eller Team Foundation Server. Som namnet avslöjar 

är detta verktyg framtaget för utvecklare som arbetar i grupp och 

erbjuder tjänster som tillexempel underlättar versionshantering, 

koduppdatering samt projekthantering när flera utvecklare jobbar på 

samma projekt. 

3.2.5 Astah 

Med detta verktyg gjordes den första modelleringen av databasen. Detta 

gav oss en tydlig bild kring vad vårt program skall byggas runt. 

3.2.6 Dokument 

Med systemet skall det levereras dokument som förklarar hur systemet 

är tänkt att fungera. Dokumentet skall innehålla vilka verktyg som 

behövs för att programmet skall kunna köras.  
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4 Konstruktion  

4.1 Introduktion 

I detta avsnitt kommer vi titta närmare på hur konstruktionen av 

projektet utformades. Vi kommer att börja med själva systemets 

konstruktion, och sedan avsluta kring konstruktionen av lösningen för 

problemställning P1 samt P2. Vi kommer gå över hur kraven 

konstruerades, och hur de togs fram. Detta lade grunden för hur vår 

arkitektur skulle komma att se ut, samt vilken funktionalitet vårt system 

skulle stödja. Detta avsnitt kommer även att gå över det önskade 

systemets bakgrund samt begränsningar.  

 

4.2 Bakgrund 

4.2.1 Syfte 

Precio har i dagsläget ett antal supportärenden på sin tallrik. Målet är att 

utveckla ett ärendehanteringssystem som samlar, sammanställer och 

förenklar hanteringen av dessa. Idag finns det för många sätt för 

kunderna att rapportera in ett fel eller uppdatera ett öppet ärende. Varje 

kund har en egen kundsite i SharePoint. En uppdatering kan exempelvis 

ske via dessa kundsiter, via email till supportlådan, via email till en 

enskild anställd samt via telefon. På Precio vill man helst få ny 

information om ett ärende via kundsiterna. Dock måste support 

personalen besöka varje enskild kundsite för att ta del av den nya 

informationen. Det finns ingen centraliserad uppsamlings vy där man 

exempelvis kan se alla öppna ärenden, oberoende av kund. 

Kundernas information kan alltså, för ett och samma ärende, ligga 

utspritt på många olika ställen vilket innebär att det finns en risk för att 

viktig information inte når rätt person eller i värsta fall faller mellan 

stolarna. Problematiken här ligger i att allting kräver manuell 

bearbetning, ingenting sker automatiskt vilket leder till att den 

mänskliga faktorn utgör en risk för att någonting kommer bort.  
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Precio kommer med vårt system bland annat att få en automatiserad 

uppsamling av information som berör supportärenden. Denna 

information kommer sedan att presenteras i ett helt nyutvecklat samt 

lätt användbart UI. Personal som väljer att följa specifika företag 

kommer också att bli notifierade då det finns ny information att ta del 

av. 

Även kunderna kommer bland annat få ett nytt UI där alla ärenden med 

respektive information finns samlade och lättillgängliga. 

Kravspecifikationens syfte är att ge en tydlig bild över hur systemet 

kommer att se ut och hur det kommer att fungera. Det fungerar också 

som ett underlag för verifikation av testerna som senare kommer att 

utföras på systemet. 

 

4.2.2 Aktörer 

De inblandade aktörerna för systemet vi skall ta fram är utöver oss som 

utvecklare, Precio Systemutveckling AB som är beställare av systemet. 

 

4.3 Systemkrav 

Denna kravspecifikation har till syfte att beskriva de krav som ställs på 

det önskade systemet. Det finns två olika typer av krav, funktionella 

samt icke funktionella. Funktionella krav beskriver konkret vad 

systemet skall kunna göra, exempelvis lägga till ett ärende, medan icke 

funktionella krav beskriver hur väl en viss funktion skall utföras. 

Avsnittet är uppdelat i olika kategorier, vilka kan ses som moduler. 

Dessa moduler bygger tillsammans upp systemet. 

 

4.3.1 Databasservern 

På databasservern ligger den databas systemet använder sig av. 

Funktionella krav: 
 Databasservern skall vara tillgänglig minst 360 dagar/år. 

 Databasservern skall utföra automatiska backuper minst 1 gång/timme. 

Icke funktionella krav: 
 Operationer som går mot databasservern skall kunna utföras så pass snabbt 

att användaren inte skall uppleva systemet segt. 
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4.3.2 Ärenden 

Ärendemodulen innehåller funktionalitet som används för att hantera 

ärenden och uppdatera databasen. 

Funktionella krav: 
 Man skall kunna skapa ett nytt ärende. 

 Man skall kunna ta bort ett ärende. 

 Man skall kunna uppdatera ett ärende. 

Icke funktionella krav: 
 Samtliga operationer skall kunna utföras på max 3 klick. 

 Laddning av operationerna skall inte ta längre än 5 sek. 

 Ärenden kan bara tas bort eller uppdateras av den som skapat ärendet 

samt av administratorn. 

 

4.3.3 Kommentarer 

Kommentarmodulen innehåller funktionalitet som används för att 

hantera kommentarer och uppdatera databasen. 

Funktionella krav: 
 Man skall kunna lägga upp en kommentar i ett ärende. 

 Man skall kunna ta bort en kommentar i ett ärende. 

Icke funktionella krav: 
 Samtliga operationer skall kunna utföras på max 3 klick. 

 Laddning av operationerna skall inte ta längre än 5 sek. 

 Kommentarer skall bara kunna tas bort av den som skapat kommenta-

ren samt av administratorn. 

 

4.3.4 Listning/UI 

Modulen listning innehåller funktionalitet som används för att visa 

ärenden. 

Funktionella krav: 
 Man skall kunna lista alla ärenden samt kommentarer. 

 Man skall kunna filtrera ärenden på ämne, kund, datum samt status. 

 Man skall kunna gruppera ärenden på kund, datum samt status. 

 Man skall kunna söka på ärendets ämne. 

Icke funktionella krav: 
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 Precio administratörer skall ha behörighet för att lista alla ärenden samt 

kommentarer, oberoende av kund. 

 Kunder skall endast ha behörighet att lista sina egna ärenden samt 

kommentarer. 

 UI:t skall vara snyggt och hålla leveransstandard. 

 

4.3.5 Användare/företag 

Modulen användare innehåller funktionalitet för att hantera användare 

samt företag samt uppdatera databasen. 

Funktionella krav: 
 Användaren samt företaget skall läsas av från SharePoint. 

 Samtliga metadata för användaren samt företaget skall tas med från 

SharePoint. 

4.3.6 Email 

Email modulen innehåller funktionalitet för att skicka och hantera 

inkommande email. 

Funktionella krav: 
 Systemet skall kunna parsa (eng. parse) inkommande email som berör 

supportärenden. 

 Systemet skall kunna skicka ut email till prenumeranter då ett ärende 

uppdateras. 

Icke funktionella krav: 
  Mejlen som skickas skall vara krypterade, och skall alltså ej skickas i 

klartext. 

 

4.3.8 Undantagshantering/loggning 

Denna modul innehåller funktionalitet för undantagshantering samt 

loggning av systemets metoder. 

Funktionella krav: 
 Loggning skall ske på samtliga metoder. 

 Undantagshanteringen med lättförståelig information kring undantaget 

skall förekomma på samtliga metoder som kan kasta undantag. 

4.3.7 Filhantering 

Filhanteringsmodulen innehåller funktionalitet för att kunna ladda upp 

samt ner filer. 
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Funktionella krav: 
  Uppladdning samt nedladdning av filer skall ske via SharePoints egna 

dokumentbibliotek. 

 Man ska inte kunna ladda upp filer större än 15 mb. 

Icke funktionella krav: 
 Uppladdningen av filer skall inte ta mer än 20 sekunder. Om tiden på 20 se-

kunder uppnås skall ett undantag kastas. 

 

4.4 Problemanalys 

Kraven som ställs är klara och raka. Dock är några av de väldigt 

utmanande, om inte omöjliga, med tanke på vår bakgrund och tidsplan. 

Vi har kommit fram till att den mest tidskrävande och avancerade delen 

av systemet kommer att vara konstruktionen och implementationen av 

epost funktionaliteten. Implementeringen av denna funktionalitet 

kommer helt enkelt bli väldigt komplex. Detta för att vi kommer att 

behöva gå under huven på SharePoint, och det är, som förstudien 

visade, en vetenskap för sig självt. En annan aspekt av detta problem är 

att när man väl har en fungerande email parsare (eng. email parser) så 

måste alla inkommande mail, som är menade för att skapa eller 

uppdatera ett ärende, behöva följa hårda formateringsregler. Det 

innebär alltså att en felstavning, en symbol för lite, eller för mycket, inte 

kommer gå igenom till systemet. Syftet med email funktionaliteten är att 

kunderna skall kunna använda sina befintliga kanaler för 

kommunikation. Annars hade man alltid hänvisat kunderna till att 

använda kundsiterna för support. Kunderna skall alltså inte behöva 

ändra på sitt tillvägagångssätt vid kontakt med supportpersonalen. 

Ändrar man reglerna för hur ett email måste se ut har man i högsta grad 

gjort detta. 

Skulle en kund sedan välja att ta kontakt via telefon står dessutom 

systemet helt hjälplöst, med eller utan emailparsning, så denna 

krävande lösning är ingen lösning på alla problem utan har sina 

begränsningar, vilket gör att vi noga bör tänka på om det är värt 

ansträngningen gentemot nyttan. Denna funktionalitet kommer att 

prioriteras väldigt lågt. 
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4.5 Lösningskonstruktion 

För att kunna konstruera lösningar för problemställningarna P1 samt P2 

löstes först den praktiska uppgiften. Under lösningen av den praktiska 

uppgiften var vi extra uppmärksamma på vilka för och nackdelar vi 

stötte på samt hur man skulle kunna använda appmodellen. Dessa 

noterades och blev slutligen lösningen på problemställningarna. 
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5 Resultat 
5.1 Introduktion 

Detta avsnitt avser att gå igenom resultaten för vårt arbete. Här kommer 

även frågeställningarna att kunna besvaras med konkreta resultat som 

svar. 

5.2 Arkitektur och design 

Innan utvecklingen påbörjades, samt för att inleda angreppen mot de 

olika frågeställningarna, lade vi en hel del tid på arkitekturen och 

designen för att få en så bra start som möjligt på projektet.  

5.2.1 Kort genomgång 

Lösningen består av åtta olika projekt, som tillsammans bygger upp vårt 

system. Denna projektuppbyggnad är någorlunda standardiserad på 

Precio, dock något modifierad då vår uppgift är att utveckla en applikat-

ion. Den baseras på MVC modellen. Lösningen består av följande åtta 

projekt: Core, Model, Repositories, Resources, Services, SpApplication, 

SpApplicationWeb samt UI.  

 

Figur 3 Utseendet på vår lösning i Visual Studio 2012 

Självklart finns det en logisk koppling samt en röd tråd mellan dessa 

projekt.  

Core: i detta projekt finns loggningen som bevakar alla metodanrop. 

Model: innehåller den domänspecifika representationen av det data som 

definieras i vår databas. Det är denna information som applikationen 

körs på. 
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Repositories: innehåller de olika metoderna som används för att arbeta 

mot databasen. Här sker dock inte bara läsningar och skrivningar. 

Repositories projektet ansvarar även för att mappa (eng. map) om det 

lästa datat från databasen så att den kan användas i applikationen. Data 

som kommer från applikationen måste även mappas så att det går att 

skriva dem till databasen. 

Services: representerar lösningens controller. Projektet ansvarar för att 

ta emot instruktioner från UI:t och föra dessa instruktioner vidare till 

repositories projektet. När resultatet av instruktionerna tagits fram är 

det services projekets uppgift att presentera den relevanta information-

en till vyn. 

SpApplication: är projektet som gör vår lösning till en applikation för 

SharePoint och inte en vanlig asp.net lösning. Det är även här som det 

skapas eventuella listor och innehållstyper för applikationen. En del 

konfigurering för att kommunikationen till SharePoint skall fungera 

korrekt sker också här, dock görs majoriteten av det i projektet SpAppli-

cationWeb. 

SpApplicationWeb: detta projekt hör till SpApplication. Skall man skapa 

en enklare applikation för SharePoint räcker det med att man använder 

SpApplication och SpApplicationWeb. Projektet innehåller större delen 

av konfigurationen som krävs för att man skall få en stabil och säker 

anslutning till SharePoint. Alla certifikat och nycklar som används 

deklareras här och måste göras korrekt för att applikationen skall 

fungera. Här utvecklas, vid ett enklare projekt, också applikationens vy. 

I vårt fall där vi har en avancerad applikation, flyttade vi ut vyn till ett 

eget projekt som vi går in på härnäst. 

UI: detta projekt representerar vyn och är det största av de åtta pro-

jekten. Här finns samtliga sidor och user-controlls som används, och är 

synliga för användaren. Då UI projektet innehåller det användaren ser, 

har detta projekt inte kodats i ett språk. För att få en vy som är lättan-

vändlig och estetiskt tilltalande har vi använt oss av i asp.net, C#, 

JavaScript, CSS samt jQuery. 

Nedan presenteras en modell för hur de olika projekten hänger sam-

man: 
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Figur 4 kopplingen mellan projekten i vårt projekt. Bilden är skalbar. 

5.3 Programmet 

Detta avsnitt kommer att först gå igenom hur interaktionen mellan de 

olika aktörerna sker i systemet utifrån vad vi själva har tänkt och sedan 

beskriva resultatet av vår applikation i text och bilder.  

5.3.1 Interaktion mellan aktörer 

Då det är ett ärendehanteringssystem så finns det tre olika aktörer som 

interagerar med systemet. Vi har kunden som lägger in ärenden, sup-

portteknikern som tar emot ärenden, samt systemet där ärenden regi-

streras. Nedan presenteras en bild på hur samspelet kan ske mellan de 

olika aktörerna. 



SharePoint apps 

Elias Haddad 

Dany Abdelke 

Resultat 

2013-06-17 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and n S 

24 

 

Figur 5 visar samspelet mellan de olika aktörerna. Detta är ett exempel vid skapande 

av ett nytt supportärende. 

 

5.3.2 SharePoint 

När applikationen installeras på en kundsite finns den tillgänglig för 

användarna. Bilden nedan visar en knapp med vår applikations ikon, 

klickar man på den startas applikationen. 
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Figur 6 Första sidan i Sharepoint där man ser vår app. 

5.3.3 Förstasidan 

Detta är applikationens förstasida. Här listas alla ärenden som en kund 

rapporterat in. Detta innehåll är dynamiskt i den bemärkelsen att man 

presenteras olika information beroende på vem man är. T.ex. kan 

kunderna bara se sitt företags ärenden, medan Precio personal kan se 

alla ärenden. Information om vem användaren är och vilket företag 

denne tillhör läses från SharePoint. 

 

Figur 7 Första sidan efter att man startat vår app där man ser alla ärenden, kan lägga 

till ärenden, ta bort, redigera m.m. 

5.3.4 Ärende information 

För att se mer detaljerad information om ett ärende klickar man på det. 

Här visas även alla kommentarer samt dokument som är kopplade till 

ärendet. Man kan naturligtvis lägga till både kommentarer och doku-

ment till ärendet från denna vy. Majoriteten av informationen lagras i 
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vår databas (se bilaga B) dock sparar vi dokumenten i ett SharePoint 

bibliotek som skapas per automatik när man installerar vår applikation. 

När programmet installeras på servern skapas det per automatik ett 

bibliotek just för det programmet. Sedan, när användaren laddar upp ett 

dokument, läggs dokumentet in i SharePoints bibliotek och sparas där. 

 

Figur 8 visar sidan för kommentering av ärenden. 

5.3.5 Nytt ärande 

Klickar man på det lilla plus tecknet i Vy I kommer man till denna vy. 

Här skapar man ett helt nytt ärende. Man kan även här, lägga till 

dokument. 
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Figur 9 visar sidan för att skapa nytt ärende. 

5.3.6 Redigera ärende 

På varje ärende rad finns det en liten ikon i form av en penna. Den 

trycker man på om man vill redigera ett ärende. 
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Figur 10 visar sidan för uppdatering av ärenden. 

5.4 Appmodellen 

Så på vilket sätt kan man använda appmodellen och vad är fördelarna 

samt nackdelarna med den? Frågeställningarna som ställdes kan vi nu 

besvara utifrån våra egna erfarenheter.  

5.4.1 Appmodellens användningsområde 

Appmodellen är en riktigt smart modell. I och med detta projekt har vi 

insett att den med fördel kan användas på många olika sätt.  

Den största fördelen med appmodellen är att man kan använda appen 

som en mall. I vårt fall har vi utvecklat ett system som går att installeras 

hos hur många företag som helst som är i behov utav ett ärendehante-

ringssystem. Appmodellen gör det möjligt att utveckla ett icke företags-

specifikt program. Det som krävs är självklart att kunden har Microsoft 

Sharepoint Foundation installerad för att göra det möjligt för appen att 

installeras och köras. 

5.4.2 Fördelarna samt nackdelarna med appmodellen? 

Under projektets gång har både för och nackdelar dykt upp medan vi 

utvecklat vår app. Detta resultat gäller inte generell app utveckling, 

utan baseras på den applikation vi tagit fram och våra erfarenheter. 
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Fördelar 

 Modellen medför ett nytt sätt att utöka funktionaliteteten i Sha-

rePoint. 

 Slutanvändaren får det lättare att installera appar från mark-

naden på egen hand. 

 Det kan bli billigare för slutanvändaren att utöka funktional-

iteten. 

 Effektiviserar återanvändandet av kod. Man behöver inte längre 

gå under huven på varje SharePoint site och koda, utan man ut-

vecklar en app med den funktionaliteten man vill ha och då kan 

denna lättare installeras på flera SharePoint siter. 

 Nya möjligheter för utvecklare att tjäna pengar. Tar man fram en 

applikation kan man, om man följer Microsofts riktlinjer, ladda 

upp den på marknaden och tjäna pengar på den.  

Nackdelar 

 Denna modell är ny och det finns mycket officiell information 

kring modellen från Microsoft. Dock finns det inte mycket in-

formation från folk som utvecklat appar ”hands on”. Detta leder 

till att det har varit svårt att lösa konstiga och komplexa fel som 

dykt upp under projektets gång. 

 Att sätta upp alla certifikat och konfigurera applikationen så att 

den kan kommunicera med SharePoint är en väldigt komplicerad 

process som är oerhört tidskrävande. 

 Den gamla metoden för att tillföra ny funktionalitet är mer tillför-

litlig då en app som kommer från en okänd källa kan innehålla 

skadlig kod. Appar som har full permission kan därför innebära 

en risk. 

Nackdelen (3) ovan är värd att prata mer om. För att appen ska kunna 

vidarebefordra användaren till den länkade asp .Net sidan behöver den 

en del säkerhetskonfigureringar i form av certifikat. Dessa certifikat kan 

vara riktigt komplicerade att skapa vilket gör att denna punkt kvalifice-

rar in sig under nackdelarna. Certifikaten klagar inte om programmera-
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ren råkar skriva in ett tecken fel, istället blir det fel långt inne i pro-

grammet i form av att säkerhetsautentiseringen misslyckades och 

programmeraren måste då börja om med certifikaten vilket kräver en 

del tid.  

5.5 Förstudie 

För att arbetet skulle gå så bra som möjligt påbörjades en förstudie kring 

appmodellen. Förstudien gick ut på att samla så mycket information 

som möjligt kring både Sharepoint 2013 samt appmodellen då dessa 

områden var nya för oss som skulle utföra detta projekt. Förstudien 

resulterade i att vi fick en del länkar (som presenteras under källför-

teckningen) från olika seniora utvecklare. Vi fick även en extra specifi-

kations bilaga från beställaren, denna bilaga har biogas i bilaga A.  

5.5.1 Vad vi uppnått med förstudien 

Förstudien har resulterat i att vi som studenter utvecklat kunskaperna 

inom appmodellen samt Sharepoint 2013 vilket lett till att utvecklingen 

av mjukvaran som beställts av Precio Systemutveckling AB blivit lättare 

att lösa. Förstudien har även bidragit till att vi som studenter enklare 

kan föra diskussion kring appmodellen samt Sharepoint 2013 vilket lett 

till att vi har kunnat påverka hur mjukvaran skall se ut på grund av att 

vissa begränsningar inte kändes igen utav beställaren.  
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6 Diskussion 
I detta avsnitt kommer det att diskuteras kring metodiken utav angrep-

pen för de olika frågeställningarna. Resultatet i avsnitt 5 kommer att 

diskuteras och en diskussion kring ifall metodiken var den bästa kom-

mer att föras.  

6.1 Löser resultatet våra problemställningar? 

Vi anser att resultatet som har producerats utifrån vår valda metodik 

har lett till en lösning på våra problemställningar. Nedan kommer 

problemställningarna att diskuteras gentemot metodiken. 

6.1.1 Lösningen på problemställning P1 

Resultatet har tydligt visat på vilket sätt man kan använda appmo-

dellen. Vi anser att metodiken för att ha uppnått detta resultat var 

väldigt bra med att först utföra en förstudie där man går igenom 

appmodellen. Förstudien gav oss en tydlig blick på hur appmodellen 

fungerar och på det sättet lyckades vi utföra projektet med att samtidigt 

veta hur appmodellen fungerar vilket lett till det resultat som vi idag 

har. 

Svagheterna som presenterades kring metodiken för att angripa denna 

problemställning tycker vi nu i slutet av projektet inte var en allvarlig 

svaghet. Att vi tidigare inte arbetet med C# var inte ett stort problem då 

vi i vår utbildning på Kungliga Tekniska Högskolan lärt oss Java riktigt 

bra. Programmeringsspråket C# liknar Java väldigt mycket vilket 

underlättat för oss enormt och har bidragit till det resultat vi ser idag. 

För att demonstrera likheterna mellan C# samt Java klistrades det in en 

hel klass från Java in i C#, kompilatorn klagade inte och programmet 

gick att exekvera. Detta bevisar hur pass lika dessa två objektorienterade 

språk är.  

Just denna frågeställning skall man ha kunnat lägga upp på ett annat 

sätt då den kan ses som väldigt bred. Att fråga sig ”hur kan man an-

vända appmodellen” kan svaras på väldigt många sätt och det kan 

kännas att man aldrig ger ett tillräckligt svar då man vill svara på frågan 

hur man kan använda den modellen och känner att inget svar är tillräck-

ligt. Ett förslag för att optimera den frågeställningen går mer mot att 
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fråga sig: ”kan man använda appmodellen till det ändamål som pro-

jektet går ut på?”. En sådan anser vi är mer konkret att svara på. Dock 

menar vi inte att vår nuvarande frågeställning är abstrakt. Frågeställ-

ningen som vi har presenterat tycker vi är tillräckligt konkret för att 

kunna skriva en uppsats om, men som allt annat går det alltid att 

optimera.  

6.1.2 Lösningen på problemställning P2 

Resultaten för denna problemställning har tydligt gett förslag på nack-

delar samt fördelar med appmodellen. Observera att resultaten är 

förslag och inte en fullständig beteckning på fördelar samt nackdelar. 

Att fråga sig frågan ”vad är fördelarna samt nackdelarna med appmo-

dellen” tolkas som att man skall ta fram en full beteckning över fördelar 

samt nackdelar. Att hitta en sådan beteckning är för oss just nu omöjligt. 

Denna omöjlighet beror på att appmodellen är en ny modell som 

fortfarande är under testning. Fördelar och nackdelar föds under 

testning och därför är vi just nu i en sådan period där nya nackdelar 

samt fördelar föds. Då tidsperioden för examensarbetet inte är tillräck-

ligt långt för att ha tid till att själv testa samtliga områden i appmodellen 

förlitar vi oss på de källor som finns ute på nätet och som går att hitta 

via sökmotorn Google. 

Med de resurser vi haft samt de källor vi kollat på anser vi att vi har 

svarat på denna frågeställning tillräckligt bra för att anse svaret vara 

godkänt. Resultatet visar både nackdelar samt fördelar kring appmo-

dellen och resultatet anser vi prickar rätt på frågeställningen.  

6.1.3 Lösningen på problemställning P3 

Uppgiften löstes och på vägen uppstod det en del utmaningar. Det 

resultat vi har åstadkommit har ändå täckt denna frågeställning riktigt 

bra. Ärendehanteringssystemet är fullt fungerande och kan användas 

ute i verkligheten, vilket var målet. Arbetet kunde ha skett mer pro-

blemfritt om vi under utbildningen på Kunglig Tekniska Högskolan 

hade studerat mer C# samt Sharepoint. Men då det inte är möjligt för en 

utbildning att täcka samtliga programmeringsspråk samt mjukvaror så 

som Sharepoint så tycker vi att våra förkunskaper som vi samlat på oss 

ändå räckte gott och väl för att lösa denna uppgift. Meningen med 

examensarbetet var att vi skulle stöta på utmaningar att lösa vilket vi 

gjorde och därför tycker vi att lösningen på denna problemställning 

gjordes på bästa sätt.   



SharePoint apps 

Elias Haddad 

Dany Abdelke 

Diskussion 

2013-06-17 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and n S 

33 

Vi tycker att vi har träffat bra på denna frågeställning. Metodiken vi 

använde för att angripa detta problem var riktigt bra med en förstudie 

som gav oss mer förståelse kring appmodellen. Problemställning P1 

samt P2 tycker vi gav oss en bra grund för att sedan angripa P3 då P1 

samt P2 gav oss de kunskaper kring appmodellen som är grund till vårt 

program som vi skapat. 

6.1.4 Slutsats kring metodiken 

Vi anser att metodiken för att angripa de olika frågeställningarna varit 

lyckade och vi upplever att vi lyckats uppnå resultat som svarat på de 

olika frågeställningarna. Alltså, projektets mål har uppnåtts med goda 

resultat tack vare den metodik som använts.  

Man skulle kunna diskutera kring hur vi skulle optimerat metodiken för 

att få ett ännu bättre resultat. Självklart skulle mer tid leda till ett bättre 

resultat. Med mer tid skulle vi bland annat ha ändrat på metodiken och 

lagt in en mer omfattande förstudie. Förstudien skulle då täcka en 

mycket större del utav området ”appar i Sharepoint” vilket i sin tur 

hade lett till att vår förståelse kring app konceptet i Sharepoint hade 

varit mycket större. Med större kunskap hade de utmaningar som vi 

stött på varit mycket enklare att lösa, vilket i sin tur skulle lett till mer 

tid åt att utveckla i systemet. 

6.2 Påbyggnad av systemet 

Självklart finns det möjlighet att bygga vidare på vårt system. Man 

skulle kunna utöka med en email tjänst där kunden skickar in ett ärende 

i form av ett mejl till en adress, exempelvis support@precio.se. Mejlet 

leds då rakt in i vårt system som snappar upp ärendet och skapar ett 

helt nytt ärende baserat på det mejlet som skickades in samt att ett 

bekräftelsemejl skickas till avsändaren. En ytterligare påbyggnad kan 

vara att systemet uppdaterar ett befintligt ärende genom att kunden 

svarar på bekräftelse mejlet. Genom att kunden svarar på mejlet kan 

systemet läsa av ärendenumret och uppdatera ärendet baserat på vad 

som framgår i mejlet. 

Man skulle också kunna utöka systemet med en påminnelse tjänst. 

Antag exempelvis att företaget har 100 aktiva ärenden med olika 

prioriteringsnivå på de olika ärendena. En påminnelsetjänst skulle 

kunna påminna teknikerna om ärenden med högre prioritering som 

måste lösas och som exempelvis har varit aktiva i flera dagar. Med hjälp 

mailto:support@precio.se
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av att teknikern får en påminnelse kan han eller hon lösa ärendet 

snabbare och på detta sätt få en nöjdare kund. 

 

6.3 Etik och moral 

Det utvecklade systemet är ett system som spar tid för supportavdel-

ningen på företaget Precio Systemutveckling AB. Genom att vårt system 

spar tid kommer Precio att kunna fördela resurserna på ett mer effektivt 

sätt då inte längre kommer att behöva lika många ”ärendehanterare”. 

De personer som idag jobbar med ärendehanteringen kommer att ha tid 

till att göra andra arbeten på företaget vilket leder till att företaget 

kommer att arbeta mer effektivt och förhoppningsvis spara pengar. 

Detta kan ses som både positivt och negativt. De som idag arbetar med 

ärendehantering kanske trivs med deras uppgifter så pass mycket att de 

inte vill ändra på deras uppgifter. Vårt system kommer garanterat att 

ändra på deras uppgifter då systemet sköter all hantering åt dem. 

Installationen av systemet kan alltså leda till missnöje bland de anställda 

då detta kan leda till att vissa får byta avdelning. Det positiva är själv-

klart att ärendehanteringen kommer att ske mycket effektivare, att 

företaget spar pengar samt att ärenden hanteras på ett mycket bättre sätt 

än vad det tidigare har gjorts. Men vad är viktigast, att personalen är 

nöjda eller att företaget sparar pengar? 

Vi anser även att vårt system bidrar till en mer hållbarutveckling i 

företagets värld då systemet på ett mycket effektivt sätt tar hand om 

ärenden som en tekniker sedan får ta emot och lösa. Företaget Precio 

Systemutveckling AB växer, att anställa folk för att bara sköta ärende-

hantering anser vi inte är hållbart då det i slutändan kommer att bli 

väldigt dyrt. Att ha ett system som sköter all ärendehantering anser vi 

leda till en hållbarutveckling och en enklare arbetsmiljö. Dock kan det 

ses som problematiskt när system allt mer tar över människors arbeten 

vilket kan leda till ökad arbetslöshet på grund av arbetsbrist.  

Systemet gör det möjligt för folk att kommunicera med varandra via 

kommentarer. Här måste varje användare följa sin goda moral och 

exempelvis inte skriva stötande text om en kund eller om någon annan. 

Systemet är menat att användas professionellt och skall följa både den 

mänskliga samt företagets etik och moral.  
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Bilaga A: Företagets kravspecifikation 
Företaget kom fram med en kravspecifikation som vi utgick ifrån under 

skapandet av systemet. Kravspecifikationen fick tas med en nypa salt då 

företaget själva inte visste exakt hur de ville ha systemet. Kravspecifikat-

ionen skapades från den ledande supportteknikern på Precio Systemut-

veckling AB samt godkänndes utav projektledaren på företaget. Precio 

Systemutveckling AB har som affärsplan att för samtliga kravspecifikat-

ioner låta de granskas av projektansvariga.  
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Figur 11 visar kravspecifikationen från företaget. Detta är ett första utkast från 

företagets sida. 
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Bilaga B: Modeller för systemet. 
Denna bilaga visar de olika modellerna som finns för vårt projekt. Vi har 

fem olika lager som nedan presenteras med arkitektur för att få det så 

tydligt som möjligt. De fem lagren är vy, service, repository, model samt 

dabasmodellen. Bilderna är skalbara vilket innebär att man digitalt kan 

zooma in för att se detaljerna i klasserna.  

Vyn: 

 

Figur 12 visar vyn för programmet. 

Services: 
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Figur 13 visar service lagret för programmet. 

Repository: 

 

Figur 14 visar repository lagret för vårt program. 

Model: 
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Figur 15 visar modell lagret för vårt program. 

Databasen: 
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Figur 16 illustrerar databasenmodellen. 

Sekvensdiagram – anrop av metoden uppdatera task: 

 

Figur 17 visar ett sekvensdiagram för ett anrop i metoden task. 

Sekvensdiagram fortsättning – anrop samt retur av task uppdatering: 
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Figur 18 fortsättning på metodanropet task. 
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Bilaga C: Sprint planering 

 

Figur 19 visar sprint 1 i projektets Scrum metodik. 

 

Figur 20 visar sprint 2 i projektets scrum metodik. 
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Figur 21 visar sprint 3 i projektets scrum planering. 
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