
 
 
Utvärdering och beslutsunderlag 

för placering av IT-plattform 
En fallstudie av Microsoft SharePoint 

 

   
  Evaluation and Decision Making for Placement of IT Platform  

A case study of Microsoft SharePoint 

 
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

  
  
  
  
  
  

 

Henrik Janzon 
Gonzalo Medina Maturana 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

  

 

Examensarbete inom kommunikationssystem, 
grundnivå 

 

Högskoleingenjör 
 

 

Degree Project in Communications Systems 
First Level 

  

 
Stockholm, Sweden 2015 

 
Kurs IK121X, 15hp 

  
 

TRITA-ICT-EX-2014:49 
 





i 

 

Sammanfattning 

Tillgången på så kallade molntjänster är något som har ökat de senaste åren, vilket inneburit att många 

klassiska tjänster nu även erbjuds i molnet. Ett beslut ifall denna typ av lösningar skall användas, 

påverkas av många olika aspekter som ofta är unika för den specifika organisationen. Således finns ett 

behov av ett underlag som tillgodoser de kriterier som är viktiga för organisationen, men också ger en 

överblick av de olika alternativen. Samtidigt måste även hänsyn tas till organisationens subjektiva 

uppfattning vid beslutsfattandet, för att på så sätt kunna genomföra ett genomtänkt och välgrundat val 

om vilket alternativ som bör användas. Målet med undersökningen har varit att bidra med ny 

information inom området och påvisa hur det praktiskt kan gå till att ta fram denna typ av underlag för 

att motivera sitt beslut. Detta har undersökts genom att i en fallstudie jämföra tre olika 

plattformsalternativ för Microsoft SharePoint och rangordna dessa efter en redan befintlig metod för 

att ta beslut baserade på flera kriterier. Valet av metod föll på Analytic Hierarchy Process (AHP) vilket 

är en etablerad metod som även används inom många andra områden och lämpar sig för beslut baserad 

på subjektiva uppfattningar. Undersökningen har visat att det är möjligt att använda AHP för denna 

typ av jämförelse, för att få en överblick mellan de olika alternativen och för att slutgiltligen få fram 

det alternativ som är lämpligast, vilket i detta fall blev molnlösningen.   

 

Nyckelord: MCDA, AHP, Lokalt, Moln, Hybrid, SharePoint, Office365 
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Abstract 

The availability of so called cloud services has increased during the last years, which in turn means 

that many of the classical solutions often found locally, now are offered in the cloud. A decision if a 

cloud solution should be used is affected by many different aspects, which in many cases are unique 

for the specific organization. Therefore there is a need for a method which takes all these important 

criteria’s into account, but also creates a good overview of the different options. At the same time the 

organization’s subjective perception also has to be taken into account, so that the material can serve as 

a solid foundation for a decision of which option that should be used. The goal of this study has been 

to contribute with new information and also to practically prove how this type of material can be 

created and used to motivate a decision. This has been dealt with as a case study, by comparing three 

different platform options for Microsoft SharePoint and rank them accordingly, after an already 

existing method for multi-criteria decision making. The method used ended up to be Analytic 

Hierarchy Process (AHP), which is an established method used in many other areas and takes 

subjective perception into account. The study has shown that it is possible to use AHP for this kind of 

comparison and that it will give you an overview between the different options, but also select the one 

most appropriate to use according to the needs of the organization. In this case study, the cloud 

solution was the most suited one.  

 

Keywords: MCDA, AHP, On-premises, Cloud, Hybrid, SharePoint, Office365 
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1      Inledning  

Detta avsnitt avser att beskriva bakgrund och problemmotivering, för att sedan gå in på syftet samt 

vilka avgränsningar undersökningen är försedd med. Avslutningsvis beskrivs de frågeställningar som 

undersökningen ämnar att förklara och besvara.   

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Under de senaste åren har många nya och befintliga tjänster lanserats som så kallade molntjänster [1]. 

Detta innebär i korthet att tjänsten sköts av någon annan och går att komma åt via internet, istället för 

den traditionella lösningen där allt återfinns lokalt hos den vederbörande. Tillväxten inom detta 

område förväntas öka mycket de kommande åren [2], vilket innebär att allt fler organisationer 

potentiellt kommer att komma i kontakt med detta alternativ som ofta även framställs som mycket 

kostnadseffektivt.  

 

Många organisationer har idag dyra investeringar och löpande kostnader för sina befintliga IT-system, 

vilket kan skapa ett intresse för molntjänster. Dessvärre måste även övriga aspekter, såsom 

funktionalitet och säkerhet tas i beaktande för att ta ett beslut som gynnar organisationen kortsiktigt 

såväl som långsiktigt. Då varje organisation är unik finns det behov av ett underlag som utformats 

efter den egna organisationens krav och uppfattning, för att kunna ta ett välgrundat samt motiverat 

beslut där information är en viktig förutsättning. 

 

Uppdragsgivaren för denna undersökning är företaget HOW Solutions AB, där uppdraget har varit att 

göra en jämförelse med fokus på Microsoft SharePoint och dess olika plattformsalternativ (lokalt, 

moln och hybrid). Detta för att först och främst bidra med ny kunskap inom organisationen, men även 

att ta fram en metod som kan användas för motivering av plattform. Som grund för denna jämförelse 

ligger deras intranät skapat i SharePoint, tillsammans med en kravspecifikation (se Bilaga A) som 

beskriver den funktionalitet som är nödvändig för dem i dagsläget.  

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med examensarbetet är att jämföra de olika plattformsalternativen för SharePoint som lösning 

till behovet av att välja rätt plattform för en organisation. Liknande plattformsalternativ finns även för 

andra produkter och vi vill därför även påvisa en möjlighet för hur en organisation kan använda en 

redan befintlig metod för att skapa ett överskådligt beslutsunderlag. Detta för att underlätta och 

motivera valet utifrån den egna organisationens behov och subjektiva uppfattning.  
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1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet ämnar inte att gå in i detalj på vad molntjänster är, då detta avhandlas i ett flertal 

andra rapporter. Fokus ligger istället på skillnader mellan de olika SharePoint-plattformarna. Då 

skillnader kan förekomma inom många olika områden har undersökningen begränsats till att analysera 

skillnader relaterade till funktionalitet, säkerhet och kostnader. Många av de delar som tas upp och 

metoden som används kan även appliceras på andra liknande programvaror och tjänster.  

1.4 Verifierbara mål  

Undersökningen har för avsikt att ge svar på följande problem (P1-P4), med utgångspunkt utifrån 

SharePoints olika plattformsalternativ. Dessa plattformsalternativ är SharePoint-server 2013, 

SharePoint Online och Hybrid (blandning av de två andra plattformarna).  

 

P1: Finns det säkerhetsskillnader mellan de olika plattformsalternativen? 

P2: Finns det kostnadsmässiga skillnader mellan de olika plattformsalternativen? 

P3: Finns det för funktionella skillnader mellan de olika plattformsalternativen? 

P4: Hur kan valet av plattformsalternativ motiveras?  
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2      Bakgrundsmaterial  

I detta avsnitt ges en grundläggande introduktion till hur SharePoint är uppbyggt och de olika 

plattformsalternativ som tillhandahålls. Därefter avhandlas bakgrund om de tre olika aspekterna som 

jämförelsen utgår ifrån, för att slutligen övergå till hur beslutsproblem baserat på flera kriterier 

angrips. 

2.1 SharePoint 

SharePoint är en plattform utvecklad av Microsoft med huvudsyfte att låta dess användare dela, 

organisera, skapa, söka och hantera information [3]. Som dessa fem huvudområden antyder så har 

produkten ett väldigt brett användningsområde, men allt som oftast används plattformen till någon 

form av intranät (men är absolut inte begränsat till detta). Utöver de grundläggande funktionerna som 

ingår, finns även möjlighet att integrera externa system och utveckla egna funktioner för att skräddarsy 

produkten efter önskat användningsområde.  

För att använda sig av Sharepoint krävs en installation av något slag, vilket finns i olika alternativ och 

något som behandlas mer djupgående under avsnitt 2.1.1. Den grundläggande arkitekturen för 

SharePoint illustreras i Figur 1 och består av ett antal huvudelement som beskrivs var för sig nedan. 

 

Webapplikation

Dokumentbibliotek

Mapp

Dokument

Webbplats

Lista

Applikationsserver Webserver Databasserver

 

Figur 1: Grundläggande SharePoint-arkitektur 

Farm  

Detta är grunden för plattformen och kan bestå av en eller flera servrar, beroende på exempelvis 

önskad skalbarhet. Den enklaste formen av en installation är den där alla olika typer av 

serviceinstanser återfinns på en och samma server. 
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Webapplikation 

Inuti farmen skapas en eller flera webbapplikationer. Dessa är i grund och botten fördefinierade 

hemsidor med färdig konfiguration, som även innehåller virtuella kataloger som pekar mot 

SharePoint-installationens systemkataloger.  

 

Webbplatssamling 

Under webbapplikationen skapas en eller flera webbplatssamlingar som är en logisk gruppering av 

webbplatser. Här går det bland annat att tillhandahålla olika administrationsrättigheter, baserat på 

exempelvis organisationens olika avdelningar.  

 

Webbplats 

Hemsidorna som bland annat innehåller listor och så kallade dokumentbibliotek, som i sin tur 

innehåller information vilket kan läsas och modifieras av användare. 

2.1.1 Olika plattformsalternativ 

Som nämnt ovan finns det flera alternativ att sätta upp en SharePoint-installation. Detta beror på att 

SharePoint 2013 finns som en lokal lösning, men även i en online-baserad motsvarighet kallad 

SharePoint Online (som också ingår i Office365). Installationen går även att sätta upp på ett tredje sätt 

som är en blandning mellan de två föregående alternativen och är en så kallad hybridlösning, där en 

del ligger lokalt och en annan del i molnet. Nedan följer en mer noggrann beskrivning om de olika 

plattformsalternativen.  

Lokalt 

Denna konfiguration är uppbyggd på sådant sätt att alla SharePoint-farmar sätts upp inom 

organisationens ramar och där organisationen i de flesta fall själv har hand om underhållningen av 

systemet. Det skall både finnas en lokal katalogtjänst i form av Active Directory (AD) som har hand 

om autentisering och ett databassystem där information kan lagras. Konfigurationen illustreras i Figur 

2. Några av fördelarna som nämns av Microsoft för denna lösning är möjligheten till stor 

kundanpassning och hög tillgänglighet [4].  
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Webservrar

Databaser

Applikationservrar

Dedikerade applikationsservrar för 
sök komponenter

Active 

Directory

Lokalt

 

Figur 2: Lokal SharePoint-topologi 

Molnet 

Med SharePoint Online och Office365 så finns det inga farmar, detta har istället ersatts av Microsoft 

Data Center där webbplatssamlingarna är hostade. Även denna lösning kräver någon form av 

autentisering, vilket kan ske via ett lokalt AD som synkroniseras med Windows Azure AD (Online 

AD) vilket illustreras i Figur 3, eller endast genom online AD’et. Några av fördelarna som Microsoft 

nämner är globalt tillgängliga datacenter för att ge hög skalbarhet och säker extern delning [4]. 

 

Lokalt

SharePoint Online 
Active 

Directory

Directory 

synchronization

Microsoft Azure Active 

Directory Tenant

Office365

Microsoft Azure

 

Figur 3: SharePoint Online (moln) topologi 

Hybrid 

Hybridlösningen består av två delar, den ena ligger lokalt i form av en SharePoint-server och den 

andra delen uppe i molnet i form av en Office365- eller ”SharePoint Online”-prenumeration. Dock går 

denna lösning att konfigurera på tre olika sätt som illustreras i Figur 4; dessa sätt är enkelriktad 

utgående, enkelriktad ingående och tvåvägsriktad. 
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Enkelriktad utgående Enkelriktad ingående Tvåvägsriktad

 

Figur 4:Alternativa SharePoint-hybrid-topologier  

Vilken av dessa konstellationer en organisation väljer beror på vilka krav det finns från dennes sida. 

Enkelriktad utgående ger möjligheten att ha alla förmåner som finns lokalt, men även tillgång till 

online versionen som dock är begränsad och således inte kommer åt allt som finns lokalt. Den 

enkelriktad ingående lösningen är helt enkelt ett komplement till enkelriktad utgående. Den sista 

lösningen är en tvåvägsriktad kommunikation, vilket i princip ger möjligheten att komma åt allt från 

båda hållen med vissa begränsningar. 

2.2 Funktionalitet 

Denna del ämnar att ge en förklaring till de funktionella områden inom SharePoint som enligt 

kravspecifikationens önskemål skall avhandlas i jämförelsen.   

Dokumenthantering 

Dokumenthantering kan ha en nyckelroll inom en organisations arbetssätt när det handlar om hur data 

hanteras. Ett dokumenthanteringssystem bör ha möjligheten att styra ett dokument när som helst i dess 

livscykel, det vill säga att kunna styra skapandet, granskningen, och ta bort eller behålla dokumentet. 

Administration 

Administration är en bred term och i SharePoint-sammanhang innebär det bland annat fördelning och 

behörighet av resurser, men det kan även innebära underhåll och tillägg för den bakomliggande 

tekniken som gör att systemet fungerar.  

Sökning 

Att kunna söka igenom ett intranät för att snabbt kunna hitta saker såsom dokument, artiklar etc. har en 

viktig roll i ett samarbetsverktyg. Sök-funktionen fungerar på ett sådant sätt att den hämtar information 

som är indexerad. Indexeringen sker genom en process som kallas för “Crawler”. “Crawlern” kopplar 

sig till datakällor för att sedan gå igenom dessa och hämta information för att kunna bygga sökindexet. 

Slutligen listas resultatet som är baserat på någon form av rangordning. 
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Kalender 

Kalendrar har en viktig roll när det kommer till samarbete. Att kunna skapa, dela och 

hantera kalendrar är således en viktig funktion och något som SharePoint erbjuder. Detta tillhandahålls 

via så kallade SharePoint-apps1 som kan läggas till på en webbplats och delas med specifika användare 

eller alla.  

2.3 Säkerhet och risker 

En annan viktig del vid valet av vilket plattformsalternativ för SharePoint som väljs är att känna till de 

olika risker och säkerhetsaspekter som finns för respektive plattform. Detta för att kunna hitta en 

fungerande balans mellan organisationens behov och andra överliggande krav.  

 

EU:s nätverk- och informationssäkerhetsorgans (ENISA) rapport [5] beskriver de största 

säkerhetsproblemen och riskerna med att använda molnlösningar. Detta utifrån perspektivet på hur stor 

inverkan en risk eventuellt har på organisationen och hur stor sannolikheten är att den faktiskt 

inträffar. Nedan följer en beskrivning av de tre största säkerhetsriskerna som har störst inverkan och 

störst sannolikhet att inträffa. 

Tappa kontrollen över styrandet  

Organisationen förlorar kontroll över hur systemet är uppbyggt och fungerar, vilket begränsar en från 

att till exempel genomföra olika typer av säkerhetstester. Samtidigt så är idén att överlåta delar av 

kontrollen till en annan part – så att fokus kan ligga på kärnverksamheten – en av grundtankarna 

bakom molnbaserade tjänster. Molnleverantören i sin tur kan även de leja ut delar av arbetet på 

tredjeparter, vilket innebär att det möjligtvis kan bli svårt för organisationen som köper tjänsten att 

uppfylla vissa krav de ådragit sig, i form av exempelvis att ha koll på vad som händer med deras data 

och vilka som har tillgång till den. Det är således viktigt att det finns en transparens från leverantörens 

sida, så att eventuella underleverantörer kan tas med i riskbedömning.  

Geografisk position och dataskydd  

Det är svårt att avgöra var ens data i själva verket lagras och hur den flyttas runt då många av 

molnleverantörerna har datacenter i många olika delar av världen. Detta innebär i sin tur att data kan 

befinna sig i flera länder varav vissa av dessa kan vara högriskländer. Högriskländer syftar på de 

länder med enväldiga polisstater, stater som inte respekterar internationella avtal etc. Dessa platser kan 

exempelvis plundras eller avlyssnas av lokala myndigheter. Ett annat problem som kan uppstå är att 

när data förflyttas runt i olika länder mellan olika datacenter så kan dessa behandlas på ett sådant sätt 

som kan vara olagligt för kunden i dennes land. Detta i form av vem som får lagra och var är något 

som beskrivs noggrannare i avsnitt 2.3.1. 

                                                      

1 SharePoint-apps är små egna applikationer som adresserar specifika användarbehov. 
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Dataisolering 

En annan risk är det faktum att resurserna i en molntjänst i de flesta fall delas av flera parter, och även 

fast leverantören kanske har mycket resurser till sitt förfogande så finns det ändå kopplingar till andra 

parters resurser, till exempel genom hårdvara eller mjukvara. Denna indirekta koppling innebär att det 

vid ett större säkerhetsfel skulle andra parter teoretiskt sätt kunna komma åt data. Att dela resurser kan 

även ha andra inverkningar, exempelvis om en annan kund ägnar sig åt olagliga aktiviteter. Detta kan 

då i värsta fall innebära att till exempel ett tillslag görs på hårdvaran och data riskeras att bli 

konfiskerad. 

 

Även om det finns många risker som måste tas i beaktning, så finns det även en del fördelar. 

När överlåtelsen av att ta hand om delar av infrastrukturen övergår till ett företag som är specialiserat 

på denna verksamhet görs detta oftast på ett standardiserat sätt. Då leverantörerna ofta är stora och kan 

de dra nytta av så kallade stordriftsfördelar, vilket innebär att fasta kostnader fördelas på en större 

volym vilket gör det mer lönsamt. Detta gör att dessa stora företag har möjlighet att investera i bland 

annat bättre säkerhetsskydd och använda sig av specialister för att exempelvis utföra uppdateringar av 

själva systemet. Detta i sin tur, tillsammans med komplexiteten som uppstår för ett större system kan 

vara svårt och kostnadsineffektivt för en vanlig organisation att sköta själv. Sammanfattningsvis kan 

fördelarna i vissa fall överväga nackdelarna och vice versa. Av denna anledning är det mycket viktigt 

att riskerna vägs mot varandra och att samtidigt ha i åtanke att många av riskerna även kan förekomma 

i den klassiska miljön. 

2.3.1 Lagar och Regler 

Här ämnas ge en noggrannare inblick i vad som gäller vid hantering av personuppgiftsdata. Detta kan 

ha en avgörande roll i frågan om vilken plattform som bör användas, men även som lagligt sätt får och 

inte får användas med utgångspunkt från svensk lagstiftning.  

PUL 

Personuppgiftslagen [6] förkortad PUL, är en lag med syfte att skydda den personliga integriteten för 

individen. Detta innebär att organisationer som behandlar denna typ av uppgifter måste förhålla sig till 

de lagstadgar som beskrivs i lagen. Datauppgifterna kan delas upp i två olika typer, strukturerad data 

(exempelvis databaser) och ostrukturerad data (exempelvis mail) där olika regler gäller för respektive 

typ [7], varav den sistnämnde har något ”lättare” hanteringsregler.  

Ansvaret 

Grundprincipen är att den part som fått ansvaret att hantera personuppgifter alltid är den 

personuppgiftsansvarige och det finns ingen möjlighet att överlåta detta ansvar. Däremot kan en annan 

part som personuppgiftsbiträde få hantera uppgifterna i räkning av den personuppgiftsansvarige, om 

ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats. Vid användandet av exempelvis en molntjänst 
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för denna typ av uppgifter, måste alltså ett sådant avtal tecknas men även en genomförd så kallad risk- 

och sårbarhetsanalys. Även fast dessa avtal och analyser finns, är det fortfarande den 

personuppgiftsansvarige som har det högsta ansvaret för att se till att allt går rätt till och att reglerna 

faktiskt efterföljs, alltså måste även möjligheten till kontroll finnas. Det är således inget av 

plattformsalternativen som explicit förbjuds, däremot kan det diskuteras om en fullständig kontroll 

verkligen kan upprätthållas i bland annat molntjänster [8]. 

2.4 Kostnader 

En annan aspekt som i många fall måste tas i beaktning är de kostnadsmässiga skillnaderna på de olika 

plattformsalternativ, detta eftersom att för många organisationer så har just denna aspekt en stor vikt 

vid val av lösning. Detta gör även att alternativet att använda sig av molnlösningen kan vara lockande, 

då detta alternativ ofta framställs som mer kostnadseffektivt. En av anledningarna till att 

molnleverantörerna kan hålla nere priserna är konceptet med stordriftsfördelar. Stordriftsfördelar 

innebär att de fasta kostnaderna sprids ut över en större volym, vilket i sin tur gör att totalkostnaderna 

för varje “enhet” blir mindre [9]. Detta kan jämföras mot om organisationen istället väljer att sköta allt 

själva, då de fasta kostnaderna sprids ut över en mindre volym. Samtidigt så har molnleverantören 

även påslag på sina tjänster för att kunna göra någon form av vinst. Även kostnadsmodellerna för de 

olika alternativen skiljer sig ofta åt; molntjänster tenderar att vara av mer flexibel karaktär, med en 

rörlig kostnad efter användarantal som faktureras utefter olika tidsperioder, såsom månadsvis eller 

kvartalsvis. I denna kostnad ingår oftast allt det som behövs för att använda tjänsten. I den lokala 

lösningen däremot finns även andra kostnader utöver själva licenskostnaderna för den specifika 

tjänsten, till exempel för hårdvara och serverlicenser. Detta innebär dock inte att den lokala lösningen 

alltid är dyrare, men att det vid en jämförelse är flera saker som behövs ha i åtanke för att en rättvis 

bedömning skall kunna göras. 

2.5 Multi-kriterium-beslut 

För att kunna ta ett beslut baserat på många olika aspekter, så finns en samling tillvägagångssätt och 

tekniker som kallas för Multiple-Criteria Decision Analysis (MCDA) vars syfte är att rangordna och 

utvärdera olika alternativ utifrån olika kriterier. Dessa kriterier har oftast olika karaktär, men har alla 

en inverkan på problemet som skall lösas där det oftast inte heller bara finns en unik lösning. För att 

analysera lösningarna till problemet som tenderar att bli en komplex analys – då många faktorer 

inverkar –, så bryts de olika kriterierna ned och jämförs mot varandra på ett konsekvent sätt [10]. På 

detta sätt blir jämförelsen mer hanterbar och därefter kan alla delarna sättas ihop för att bilda en 

slutprodukt, som rangordnar lösningarna utifrån vilken som är att föredra. 
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Resultatet av metoderna ger inte alltid ett givet beslut, däremot ger det en överblick och ett underlag 

till beslutet. Om resultatet utses till att användas som beslutsunderlag, så visar det att valet har 

motiverats och således inte endast bygger på intuition. Detta kanske inte är så viktigt vid små beslut 

med liten inverkan, men desto viktigare vid större beslut och det är dessa som metoderna i första hand 

ämnar adressera. Metoderna har använts och används inom många olika områden, exempelvis inom 

den offentliga sektorn och det militära [10]. 

2.5.1 MCDA-metoder  

Det finns ett flertal olika metoder för MCDA och det tillkommer allt fler, några av anledningarna till 

detta är; variationen av beslutsfattandet som finns, tiden som finns för analysen kan variera, storlek på 

data och de analytiska färdigheter som de som skall utföra beslutet besitter. Nedan följer tre av de mest 

använda metoderna. 

LAM 

Den linjära additiva modellen (LAM) är en väl använd metod, då den anses vara enkel att använda. 

Denna metod definieras på följande sätt [8], givet ett MCDA problem med m alternativ och n kriterier 

samt en given poängsättning. 

 

𝐴𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑝𝑜ä𝑛𝑔 =  ∑𝑣𝑗𝑎𝑖𝑗, 𝑓ö𝑟 𝑖 = 1,2,3,… .𝑚.

𝑛

𝑗=1

 

 

1. För varje kriterium Kj sätt ut dess “viktighet” (ju högre desto viktigare) kalla detta för vj.  

2. Gå sedan igenom varje kriterium Kj och tilldela en poäng med hänseende till alternativ Ai, kalla 

detta för aij   

3. Låt wj vara den relativa vikten av viktighet vj multiplicerat med poäng aij   

4. Summera sedan ihop varje wj för alla alternativ Ai för att få den slutgiltiga totalpoängen.  

AHP 

Analytical hierarchy process (AHP) är en av de mest använda metoderna för MCDA [10]. Denna 

metod bygger på konceptet att beslutsfattaren gör parvisa jämförelse dels mellan de olika kriterierna, 

men även bland lösningsalternativen. Detta kan sammanfattas i fyra steg [11] varav metodens alla steg 

förklaras mer ingående under avsnitt 4. 

 

1. Dela upp problemet i orelaterade element under en hierarkisk struktur. 

2. Jämför de olika vikterna av attributen för att skapa en inbördes matris. 

3. Genomför en individuell subjektiv bedömning och estimera den relativa vikten. 

4. Slå ihop de relativa vikterna för att bestämma det mest fördelaktiga alternativet. 
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TOPSIS 

Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) är en geometrisk metod 

där det eftersöks den lösning som har det kortaste Euklidiska avståndet2 från den ultimata lösningen 

och det längsta Euklidiska avståndet ifrån den mest negativa lösningen. Proceduren för att få fram 

detta är lång och består av flera matematiska steg, för den intresserade beskrivs helheten av J.-J. 

Huang och G.-H. Tzeng [11]. 

                                                      

2 Euklidiska avståndet är sträckan mellan två punkter 
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3      Metod  

Detta avsnitt redogör för den metodik som används för denna undersökning.   

3.1 Metodik 

Arbetet har utförs i olika faser genom projektet, för att uppnå en bra struktur och samtidigt lätt kunna 

gå tillbaka till de olika faserna i undersökningen. Detta kan sammanfattas i sex faser som beskrivs kort 

här samt illustreras i Figur 5.  

Fas 2: Avgränsning av de olika 

aspekterna

Fas 3: Förstudie till 

bakgrundsmaterialet

Fas 4: Val av MCDA-metodFas 5: Konstruktion
Fas 6: Diskussion och analys av 

resultatet

Fas 1: Syfte och 

formulering av 

frågeställningar

Besvara frågeställningarna

 

Figur 5: Flödesschema för metodiken 

Fas 1: Syfte och formulering av frågeställning 

Första steget var att få en överblick av problemet för att på så sätt kunna identifiera och begränsa 

problemet, således skapades ett syfte samt tillhörande frågeställning.  

Fas 2: Avgränsa de olika aspekterna 

Eftersom frågeställningarna var ganska breda och generella, så var dessa tvungna att avgränsas. För att 

avgränsa problemet P1 gjordes en förstudie om säkerhet kring molntjänster vilket medförde att en 

rapport [5] som ENISA hade tagit fram användes som underlag. Slutligen användes också en 

kravspecifikation från intressenten (HOW Solutions) för problem P2 och P3. Dessa avgränsningar 

resulterade i att problemen P1-P3 blev enklare att angripa.  

Fas 3: Förstudie till bakgrundsmaterial 

När problemet sedan hade blivit väldefinierat så gjordes en förstudie i form av en litteraturstudie. 

Detta ledde till djupare kunskaper inom beslutsproblem och dess olika metoder för att ta sig an denna 

typ av problem.  
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Fas 4: Val av MCDA-metod 

I denna undersökning valdes AHP att användas. Anledningen till detta är först och främst att denna 

metod hör till en av de mest använda och att den dessutom ligger på en matematisk nivå som inte är 

allt för komplex, till skillnad från exempelvis TOPSIS vilket klassas som ett betydligt mer avancerat 

alternativ. Utöver detta så finns det redan ett färdigt definierat poängsättningssystem utvecklat för 

AHP som går att använda, vilket är något som skulle behöva definieras vid användning av LAM. En 

annan anledning till att inte LAM valdes är att kriterierna inte jämförs mot varandra utan att man sätter 

poäng baserat på hur “bra” ett alternativ är utifrån de olika kriterierna. Därmed är AHP ett bättre 

metodval då denna är mer konsekvent. Sist men inte minst är AHP lämpligt både för kriterier vars data 

är numerisk, men även för data som baseras på subjektiv uppfattning, vilket är vanligt förekommande i 

denna typ av plattformsjämförelse. Med hjälp av denna metod så kunde problem P4 angripas.  

Fas 5: Konstruktion 

I detta steg så applicerades AHP metoden på fallstudien, det vill säga på de olika 

plattformsalternativen som finns för SharePoint. Jämförelsen av de olika alternativen baseras på 

insamlad fakta från olika informationskällor för att på så sätt kunna skapa oss en grunduppfattning om 

de olika underkriterierna, för att sedan dela ut de olika vikterna baserat på denna kunskap.  Med hjälp 

av den här metoden så kunde problem P1-P3 besvaras.  

Fas 6: Diskussion och analys av resultat 

Sista steget var att analysera resultatet från AHP och jämförelsen i sig, för att kunna besvara 

frågeställningarna.  
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4      Konstruktion 

I detta avsnitt ges en generell förklaring till AHP som samtidigt appliceras på fallstudien. Detta 

avslutas sedan med en jämförelse utifrån fallet som erhållits (SharePoint).  

4.1 Tillämpning av AHP på fallstudie 

För denna undersökning har den standard som finns för att definiera MCDA-AHP-problem använts 

(berördes i avsnitt 2.5.1). 

 

1. Den första delen i AHP är att bestämma målet. I det här fallet skall en jämförelse av SharePoint 

placering genomföras, för att kunna ligga till grund för ett beslut om vilken SharePoint-plattform som 

är lämpligast att använda. Målet kan således sammanfattas till “Val av SharePoint-

plattformsalternativ”. Därefter upprättas en hierarkisk struktur av problemställningen, med de 

underliggande aspekterna och kriterier samt de olika lösningsalternativen i botten, detta illustreras i 

Figur 6.  

 

 Val av SharePoint plattformsalternativ 

Aspekt 1 Aspekt 2 Aspekt 3

K1 K2 K3 K4 K5 K6

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Mål

Aspekter

Kriterier

Alternativ
 

Figur 6: Hierarkisk struktur av problemet (AHP-träd) 

2.  För att uppnå detta mål finns det tre olika alternativ som skall undersökas utifrån tre olika aspekter, 

vilket som tidigare nämnts är: säkerhet, kostnad och funktionalitet. Dessa tre aspekter placeras in 

under målet och deras betydelse för att uppnå det delas ut. Betydelsen fås genom att varje aspekt 

jämförs parvis och tilldelas en vikt, detta enligt ett poängsystem som beskrivs i Tabell 1. Detta 

poängsystem är den fundamentala skalan som används för AHP, utöver dessa går det även att ha 

mellanliggande värden då det förekommer små skillnader (t.ex. 2, 4, 6, 8). Det går även att ha helt 

egna definierade poängsystem, detta är dock något som inte tillämpas i denna jämförelse. 
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Intensitet Hur mycket viktigare är A relativ till B 

1 Lika  

3 Måttligt  

5 Starkt  

7 Väldigt starkt   

9 Extremt  

2,4,6,8 Mellanliggande värden 

Tabell 1: Poängsystem för AHP 

3. Av vem och hur vikterna delas ut varierar, i detta fall har det skett genom att intressenten – det vill 

säga HOW Solutions – har fått fylla i ett formulär (se Bilaga B) och på detta sätt parvis utvärdera de 

olika aspekterna efter hur organisationen ser på dessa. Ett annat alternativ skulle exempelvis kunna 

vara en intervju, där paren successivt gås igenom och poängsätts. Resultatet av formuläret 

sammanfattas i Tabell 2 och ligger till grunden för den fortsatta processen. 

Funktionalitet 7 Kostnad 1 

Funktionalitet 5 Säkerhet 1 

Säkerhet 3 Kostnad 1 

Tabell 2: Resultat sammanfattning av Bilaga A 

Resultatet utläses rad för rad, således har “Funktionalitet” en väldigt stark(7) betydelse gentemot 

“Kostnad” och även en stark(5) betydelse gentemot “Säkerhet”. Då “Funktionalitet” anses ha en vikt 

av 7 gentemot “Kostnad”, så får “Kostnad” gentemot “Funktionalitet” en vikt av 1/7. När en aspekt 

“jämförs” mot sig själv tilldelas en vikt av likvärdig(1).  Resultatet går även att representeras som en 

matris, se formel 1. 

 

 

𝐴 =  [

1 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛
1/𝑎12 1 ⋯ 𝑎2𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

1/𝑎1𝑛 1/𝑎2𝑛 ⋯ 1

]   

 

(1) 

 

För att bestämma värdet på vikterna används Saaty’s metod [12] som bygger på linjäralgebra. Detta 

görs genom att beräkna vikterna som element i den egenvektor som förknippas med det maximala 

egenvärdet av matrisen, se formel 2. 

  

 𝐴𝑣 =  𝜆𝑚𝑎𝑥𝑣 (2) 

  

Genom ekvation (2) erhålls: 

𝐴𝑣 =  𝜆𝑚𝑎𝑥𝑣 
𝑚𝑒𝑑𝑓ö𝑟
→       [

1 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛
1/𝑎12 1 ⋯ 𝑎2𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

1/𝑎1𝑛 1/𝑎2𝑛 ⋯ 1

] [

𝑣1
𝑣2
⋮
𝑣𝑛

] = 𝜆𝑚𝑎𝑥 [

𝑣1
𝑣2
⋮
𝑣𝑛

] 
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Beräkningen av egenvektorn 𝑣 går att förenkla till fyra steg [13]. 

 

Steg 1: Kvadrera matris A. 

 

𝐴2𝑣 =  𝜆2𝑣 

 

Steg 2: Addera ihop raderna rad för rad, för att få ut egenvektorn 𝑣.    

 

𝐴2 = 𝐵  
𝑚𝑒𝑑𝑓ö𝑟
→     [

𝑏11 + 𝑏12 + ⋯ 𝑏1𝑛
𝑏21 + 𝑏22 + ⋯ 𝑏2𝑛

⋮
𝑏𝑛1 + 𝑏𝑛2 + ⋯ 𝑏1𝑛

] = [

𝑣1
𝑣2
⋮
𝑣𝑛

] 

 

Steg 3: Normalisera egenvektorn 𝑣 genom att dividera med kolumnsumman 𝜀. 

 

𝜀 =∑𝑣[𝑖] , 𝑣𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 

[
 
 
 
 
𝑣1
𝜀⁄

𝑣2
𝜀⁄

⋮
𝑣𝑛
𝜀⁄ ]
 
 
 
 

   

Steg 4: Upprepa steg 1 till 3 tills egenvektorn inte ändras nämnvärt från föregående steg. 

 

Om detta nu utför på vikterna i från Tabell 2: 

 

Steg 1: 

𝐴 = [

1 7 5
1
7⁄ 1 1

3⁄

1
5⁄ 3 1

]    

 

𝐴. 𝐴 =

[
 
 
 3 29 37

3⁄

37
105⁄ 3 29

21⁄

29
35⁄

37
5⁄ 3 ]

 
 
 

     

 

Steg 2: 

𝑣 =  

[
 
 
 3 + 29 + 37 3⁄

37
105⁄ + 3 + 29 21⁄

29
35⁄ + 37 5⁄ + 3 ]

 
 
 

  =

[
 
 
 
133

3⁄

71
15⁄

393
35⁄ ]
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Steg 3: 

𝜀 =∑𝑣[𝑖]  = 60.2952 ,
1

60.2952
∗

[
 
 
 
133

3⁄

71
15⁄

393
35⁄ ]
 
 
 

 

𝑣 =   [
0.7352710
0.0785026
0.1862270

]    

 

Steg 4:  

𝑣2 = [
0.7305330
0.0810120
0.1884550

]   , 𝑣3 = [
0.7306450
0.0809613
0.1883940

]  

 

𝑣2 − 𝑣3  =  [
−0.000112
0.000051
0.000061

]   

 

𝑣3 = [
0.731
0.081
0.188

]    

 

Så erhålls egenvektorn 𝑣3, denna egenvektor blir vikterna för respektive aspekt, vilket illustreras i 

Figur 7 där de även omvandlas till procentsatser för att underlätta förståelsen.  

 

 Val av SharePoint plattformsalternativ 

100%

Funktionalitet   73.1% Kostnad  8.1% Säkerhet  18.8%

 

Figur 7: AHP-trädets övre del med procentuell fördelning 

3. Då flera parvisa jämförelser utförs så är det viktigt att ta hänsyn till hur konsekvent jämförelsen har 

varit. Med AHP går det att räkna ut graden av konsekvens som även kallas consistency ratio (C.R), om 

detta värde är dåligt så måste beslutfattaren revidera de parvisa jämförelserna. Beräkning av C.R görs i 

två steg. 
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Första steget är att räkna ut Consistency Index (C.I) vilket erhålls genom: 

 

𝐶. 𝐼 =
(𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛)

(𝑛 − 1)
 

Där λmax är maximala egenvärdet och n är storleksordningen på matrisen. 

 

C.R erhålls sedan genom:  

𝐶. 𝑅 =  
𝐶. 𝐼

𝑅. 𝐼
 

Där Random Index (R.I) är fördefinierade värden, se Tabell 3. Dessa genererades genom att slumpa ett 

stort urval matriser med standardpoängsystemet för att sedan beräkna C.I  [12]. 

 

Storlek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

Tabell 3 Konsistensen(R.I) av slumpgenererade matriser 

Ett godkänt CR skall ligga under 0.1, för att klassas som ett bra resultat [11]. 

 

4. De tre olika aspekterna innehåller i sin tur olika underkriterier. Dessa underkriterier kan även dessa 

jämföras parvis gentemot varandra för att dela ut prioritet på samma sätt som med aspekterna.  

I detta fall har vi istället valt att tilldela lika mycket vikt på samtliga underkriterier, då en mer generell 

jämförelse har efterfrågats av intressenten. Detta innebär att underkriterierna för funktionalitet som är 

fem stycken, får 0.20 (20 %) vardera av dess andel. Detta genomförs för samtliga kriterier och dess 

underkriterier och på så sätt erhålls slutligen hela AHP trädet vilket återfinns i Bilaga C.  

4.2 Jämförelse 

De olika plattformsalternativen Lokalt, Hybrid och Molnet jämförs sedan parvis gentemot varandra 

och tilldelas en vikt, med avseende på de olika underkriterierna. Detta med hjälp av samma skala som 

illustrerades i Tabell 1. 

4.2.1 Funktionalitet  

I denna del jämförs de olika funktionalitetskriterierna, utifrån de olika plattformsalternativen. 

Administration 

Administration är mycket av en definitionsfråga och kan således innefatta många olika delar, här har 

fyra stycken distinkta områden valts ut för att påvisa skillnader mellan de olika alternativen vad det 

gäller administrering.  
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Rättigheter 

Detta tillhandahålls i samtliga alternativ och är likartade, alla innehåller “Permission Management” 

och “Improved permission management”. Detta innebär att användarna kan läggas till i en grupp av en 

administratör, gruppen i sin tur tilldelas olika behörighetsrättigheter på olika objekt, såsom på en 

specifik webbplats eller lista [14].  

Powershell 

Samtliga alternativ erbjuder möjligheten att administrera delar eller hela installationen via powershell 

genom så kallade cmdlets3. Däremot är antalet cmdlets för molnversionen begränsad till ett 30-tal 

olika i dagsläget [15], med fokus på hantering av användare, organisationen och webbplatssamlingar.  

Den lokala versionen har istället cirka 600 olika cmdlets [16] för att kunna genomföra den mesta typ 

av administration genom detta gränssnitt, vilket således är en markant skillnad. 

Licenshantering 

I den lokala lösningen kan det lätt bli många olika licenser att hålla reda på, då licenshantering 

innefattar olika typer av användare men även för servern och tillhörande programvara.  

Licenshanteringen i molnlösningen bygger istället på modellen att köpa “flexibla” licenser, för att 

sedan anknyta dessa till användare. Själva servicen (såsom mailboxar) skapas i samband med att 

licensen anknyts till användaren och plockas även bort om anknytningen tas bort. Vid bortplockning 

fås licensen “tillbaka” och kan istället anknytas till en annan användare [17]. 

Webbplatssamlingar och komplexitet 

I molnlösningen börjar administrationen på “Webbplatssamlings”-nivån istället för 

“Webbapplikation”-nivån (se Figur 1). Detta innebär att administratören inte på samma sätt behöver 

tänka på hur allt över “Webbplatssamling”-nivån faktiskt fungerar eller hur det skall konfigureras. 

Detta tar istället Microsoft hand om, vilket även gäller om ny funktionalitet skall läggas till. 

Exempelvis kan extern access innebära en hel del förändringar och konfiguration för en lokalmiljö, 

men med molnlösningen görs detta med endast några klick.   

 

Vikten som tilldelats för respektive alternativ baserat på detta underkriterium illustreras i Tabell 4.   

L 1 M 5 Molnlösningen är betydligt lättare att administrera och konfigurera.  

L 3 H 1 Administrationen för hybriden blir mer komplex än den lokala. 

M 7 H 1 Molnet är betydligt lättare att administrera än hybriden. 

L=Lokal, M=Moln, H=Hybrid 

Tabell 4: Vikttilldelning med avseende på Administration.  

                                                      

3 Cmdlet är en powershell funktion. 
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Sökning 

Mycket av sökfunktionaliteten återfinns i samtliga versioner, det finns dock ett fåtal skillnader.  

“Custom entity extraction” innebär att anpassade sökord kan kopplas samman med egendefinierade 

termer för att förfina sökningen och denna funktionalitet återfinns endast i det lokala alternativet. 

Samma sak gäller “Extensible content processing” som ger möjlighet till att processa datan från 

crawlern med hjälp av en web service innan den faktiskt indexeras [18].  

 

Inte heller “Search connector Framework” går att använda i molnlösningen, denna funktion används 

vanligtvis till att koppla in andra källor som skall gå att söka på genom SharePoint-gränssnittet, 

exempelvis en extern databas. För att komma runt detta går det att använda sig av hybriden som 

möjliggör sökningar som täcker in båda lösningarna. Detta innebär i sin tur att om den lokala sidan av 

hybriden kopplats till en extern källa, så ges även tillgång till dessa sökresultat via molnet.  

Till sist så är schemaläggningen av crawlern något där lösningarna skiljer sig åt, på det lokala 

alternativet går det att ställa in hur ofta och när crawlern skall sättas igång. I molnalternativet sköts 

detta istället helt och hållet av Microsoft. 

 

Vikten som tilldelats för respektive alternativ baserat på detta underkriterium illustreras i Tabell 5.   

L 3 M 1 Lokal har ett fåtal fler sökfunktioner därmed en måttligt bättre poäng. 

L 1 H 1 Samma sökfunktionalitet på båda, därmed likvärdiga. 

M 1 H 3 Hybrid har samma sökfunktioner som lokal därmed måttligt poäng. 

L=Lokal, M=Moln, H=Hybrid 

Tabell 5: Vikttilldelning med avseende på Sök. 

 

Dokumenthantering 

Detta tillhandahålls genom “Document Libary App” som återfinns i samtliga alternativ. Alternativen 

har mer eller mindre exakt samma grafiska utseende vad det gäller denna funktion och båda erbjuder 

liknande möjligheter för att bland annat skapa arbetsflöden – flöden för dokumenthantering – eller 

rättigheter på dokument. Inga markanta skillnader har återfunnits i de viktigaste funktionerna inom 

dokumenthantering, men en liten där molnlösningen tillhandahåller funktionen “Shared With Me” 

[19], vilket innebär att det lättare går att se de dokument som explicit har blivit delade med dig som 

användare. Sedermera tillhandahåller hybridlösningen all den funktionalitet som ges av båda de övriga 

alternativen, men även möjlighet att synkronisera delar av dokumenten mellan de olika plattformarna. 
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Vikten som tilldelats för respektive alternativ baserat på detta underkriterium illustreras i Tabell 6.   

L 1 M 3 Liten fördel till Molnet då denna även innefattar lite funktionalitet som saknas 

lokalt. 

L 1 H 2 Då hybriden även innefattar möjlighet till funktionalitet som återfinns i Molnet, 

dock så fungerar inte denna funktionalitet om man är inne på den lokala. 

M 2 H 1 Hybriden erbjuder bara den extra funktionaliteten på den del som ligger i 

Molnet och inte på hela SharePoint-miljön. 

L=Lokal, M=Moln, H=Hybrid 

Tabell 6: Vikttilldelning med avseende på Dokumenthantering.  

Kalender 

De tre olika alternativen ger liknande möjligheter och följaktligen inga skillnader. 

 

Vikten som tilldelats för respektive alternativ baserat på detta underkriterium illustreras i Tabell 7.   

L 1 M 1 Inga större skillnader 

L 1 H 1 Inga större skillnader 

M 1 H 1 Inga större skillnader 

L=Lokal, M=Moln, H=Hybrid 

Tabell 7: Vikttilldelning med avseende på Kalender. 

 

Webbplatssamlingar och webbplatser 

Webbplatssamlingar och webbplatser är likartade i samtliga alternativ. Den vanligaste funktionaliteten 

så som att skapa, ta bort och ändra utseende via CMS4 är likadana, dock finns det vissa små skillnader 

[20] och dessa beskrivs nedan. 

Public Website 

En publik hemsida som ingår i molnlösningen, med ”drag and drop” och möjlighet att skräddarsy en 

hemsidelösning via webbläsaren, något som mindre organisationer kan dra nytta av och erbjuds endast 

i molnlösningen. 

Usage Analytics 

Statistik för de olika sidorna för att se olika trender i form av till exempel antal besökare. Erbjuds i 

molnlösningen, men endast om EnterpriseUser-CALs5 finns i den lokala lösningen.  

 

 

                                                      

4 CMS (Content Management System) är ett innehållshanteringssystem 

5 EnterpriseUser-CALs är en typ av användarlicenser med mer funktionalitet 
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Custom managed PATH 

Skräddarsy vilken del av URLen som används för webbplatssamlingarna, detta går endast att göra i 

den lokala installationen. 

 

En annan skillnad är den begränsning som finns i form av lagring i molnlösningarna, det minimum 

som ges är 10 GB + 500MB per användare, vilket skulle resultera i 25GB för detta fall (HOW 

Solutions). Dock skall det tilläggas att det går att utöka utrymmet upp till 20-25TB med en kostnad på 

0.20 USD per GB. En annan begränsning som finns är antalet webbplatssamlingar och webbplatser, 

med Office 365 midsize så är det 20 webbplatssamlingar och 2000 webbplatser per webbplatssamling 

medan med SharePoint online Abonnemang 1 är det 10000 webbplatssamlingar och 2000 webbplatser 

per webbplatssamling. Till sist är en annan anmärkning att maxstorlek per fil ligger på 2GB för 

samtliga molnlösningar [21].  

 

Vikten som tilldelats för respektive alternativ baserat på detta underkriterium illustreras i Tabell 8.   

L 2 M 1 Liten fördel till den lokala lösningen. 

L 1 H 1 Skillnaderna är inte markanta och tilldelas därför samma vikt. 

M 1 H 2 Hybriden innehåller även den lokala delen.  

L=Lokal, M=Moln, H=Hybrid 

Tabell 8: Vikttilldelning med avseende på webbplatssamling och webbplatser. 

4.2.2 Säkerhet 

I denna del jämförs de olika säkerhetskriterierna, utifrån de olika plattformsalternativen. 

Kontroll och styrande  

Vid användandet av den lokala lösningen styr organisationen själv vem och vilka som skall ha åtkomst 

till data och ifall olika säkerhetskontroller skall genomföras. Om molnlösningen används så ansvarar 

istället Microsoft för detta. Bilden som ändå lyfts fram av Microsoft är att kunden äger data som 

överlämnas och att den endast kommer att processas av dem i syfte att kunna tillhandahålla den tjänst 

som beställts. 

 

Även Microsoft använder sig av underleverantörer för att tillhandahålla molntjänsten, dessa skall dock 

endast ha tillgång till data som är absolut nödvändig för att kunna tillhanda den service de har blivit 

ombedda att ordna och skall följa samma eller liknande integritetpolicy som Microsoft själva. En lista 

av samtliga underleverantörer återfinns i subsektionen “Third parties” [22] i Microsofts Trust Center. 

Åtkomsten av data loggas för både vanliga användare och för de anställda hos Microsofts som har 

tillgång till data. Denna logg går manuellt att begära ut, om man av någon anledning skulle vilja se 

vilka som har haft tillgång till data [23]. 
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Problemet med att ge ifrån sig styrandet oavsett vad det gäller, är att det måste finnas en tillit till den 

leverantör eller part som får kontrollen då det kan vara svårt att konkret se att det som utlovas 

efterföljs. Om det endast är en del data som innehåller känslig information kan hybridlösningen vara 

det bästa valet, eftersom detta ger möjlighet till att själv ha full kontroll över de delar som väljs att 

placeras lokalt. 

 

Vikten som tilldelats för respektive alternativ baserat på detta underkriterium illustreras i Tabell 9.   

L 7 M 1 Molnet erbjuder minst kontroll av de olika alternativen, samtidigt hör detta till 

naturen av molntjänster. 

L 2 H 1 Den lokala lösningen erbjuder maximal kontroll. Men hybriden innefattar även 

en del av detta. 

M 1 H 5 Delarna som ligger lokalt i hybriden, finns mer kontroll över. 

L=Lokal, M=Moln, H=Hybrid 

Tabell 9: Vikttilldelning med avseende på kontroll och styrande.  

 

Geografisk position  

Microsoft tillhandhåller information om var de sparar sin data. Detta görs i så kallade datacenter som 

finns belägna i USA, Singapore och Irland. På vilken plats ens data sparas beror på var prenumeranten 

befinner sig. Sverige befinner sig i regionen EMEA(Europe, midle east and Africa) och således finns 

data sparad på Irland. Säkerhetskopior av data för EMEA regionen finns även den på Irland men också 

i Nederländerna, förutom de som rör AD och Globala Adressboken6 som istället sparas i USA. 

Loggning som sker med syfte att tillhandahålla, underhålla och felsöka SharePoint sparas i samma 

datacenter [24].  

 
Microsoft innehar även olika certifikat/standarder för att kunden skall kunna känna sig trygg i sitt val. 

Ett exempel på en sådan standard – och även en som ENISA rekommenderar – är SAS70 numera 

SSAE16, vilket är en standard för hur data skall behandlas vid förflyttning [25]. 

 
Med den lokala lösningen har man en bättre kontroll på data, det vill säga att man vet att 

säkerhetskopieringen, loggningen och data kommer befinna sig lokalt under dess livstid. 

 

 

 

                                                      

6 Globala adressboken innehåller kontakterna inom domänen.  
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Vikten som tilldelats för respektive alternativ baserat på detta underkriterium illustreras i Tabell 10.   

L 5 M 1 Microsoft försöker ge så mycket information som möjligt om var data befinner 

sig, men detta är ändå svårt att dubbelkolla att det verkligen följs. 

L 2 H 1 Hybridlösningen går att konfigurera på sådant sätt att all känslig data befinner 

sig lokalt dock finns fortfarande viss data utom ens tillsyn. 

M 1 H 2 Eftersom hybridlösningen går att konfigurering på sådant sätt att all känslig data 

befinner sig lokalt så ges den liten fördel.  

L=Lokal, M=Moln, H=Hybrid 

Tabell 10: Vikttilldelning med avseende på geografisk position. 

 

Dataisolering 

Då molnlösningen indirekt delar resurser med helt andra organisationer och användare så måste det 

klassas som att det är större sannolikhet att ett isoleringsfel inträffar i molnlösningen. Dock är detta 

problem något som kan förekomma i den lokala miljön, d.v.s. att information hamnar i fel händer, 

detta begränsas dock då oftast inom organisationen.  

 

För att isolera användarna i molnlösningen så använder Mirosoft en version av Active Directory 

speciellt utvecklad för delade miljöer, som delar upp användarna i så kallade “silos” för att 

omöjliggöra tillgång till någon annans resurser såsom lagring eller processer [26]. Utöver detta 

använder de sig även av andra förebyggande säkerhetstekniker för att försöka hitta säkerhetshål innan 

dessa uppstår, för att kunna förebygga att data läcker mellan användare. Om större organisationer, 

exempelvis myndigheter, ändå skulle kräva dedikerade resurser som inte delas med några andra 

användare, så erbjuder Microsoft något som kallas för “Dedicated plans” där det finns tillgång till egen 

hårdvara [27].   

 

Vikten som tilldelats för respektive alternativ baserat på detta underkriterium illustreras i Tabell 11.   

L 3 M 1 Vid den lokallösningen delas inte resurserna med andra organisationer, vilket 

innebär att vid isoleringsfel så läcker data troligtvis inom organisationen själv. 

L 2 H 1 Möjlighet att välja vart olika delar skall placerar, molnlösningen något större 

sannolikheter att skada uppstår vid isoleringsfel. 

M 1 H 2 Molnlösningen förlitar sig på Microsofts isolerings metoder alltid fungerar. 

L=Lokal, M=Moln, H=Hybrid 

Tabell 11: Vikttilldelning med avseende på dataisolering. 
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4.2.3 Kostnad 

I denna del jämförs de olika kostnadskriterierna, utifrån de olika plattformsalternativen. 

Licenser 

Licenskostnaden är ett underkriterie där de olika plattformsalternativen skiljer sig mycket åt. Själv 

licenspriserna för alternativen som återfinns online, beskrivs i sin helhet på Microsofts hemsida. Det 

finns totalt ett tiotal olika alternativ för företagsabonnemangen [28] som tenderar att vara de 

intressantaste för de flesta organisationer.  

 

Utifrån dessa alternativ har de som passar intressentens behov valts, i detta fall utgår vi från “Office 

365 Midsize Business” som tillåter upp till 300 användare och täcker således upp de 30 som angivits i 

kravspecifikationen (se Bilaga A). Detta paket innehåller andra tjänster utöver SharePoint, men har 

ändå valts att tas med då detta är en attraktiv helhetslösning för många organisationer. Det andra 

molnpaketet som tas med är “SharePoint Online Abonnemang 1” och för den lokala lösningen har 

”Microsoft Open Licenses” använts. 

 

Med utgångspunkt från detta skapades tre exempelberäkningar med hjälp av “Microsoft License 

Advisor” [29], för att ge en bild av vad de olika kostnaderna konkret skulle innebära. Det skall noteras 

att beräkningarna endast fokuserar på SharePoint-delen, då övriga kostnader för till exempel 

användarhantering och personalkostnader inte är medräknade, då dessa i många fall tillkommer i 

samtliga tre exempel på ett eller annat sätt. 

 

Exempel 1  

(Lokalt) 

Exempel 2  

(Moln) 

Exempel 3  

(Moln) 

*1x “SharePoint-server” 

*30x “SharePoint user CALs” 

*1x “SQL std core license” 

*30x “Office 365 Midsize 

Business SL” 

 

*30x “SharePoint Online 

Abonnemang 1 SL” 

Användare: 30 

Totalkostnad: 166596 kr 

Användare: 30 

Totalkostnad: 37400 kr/år 

Användare: 30 

Totalkostnad: 10627 kr/år 

Tabell 12: Sammanfattning av licenskostnadsberäkningar 

Som går att utläsa ur “Totalkostnad” ifrån Tabell 12, så innefattar de olika exemplen olika 

kostnadsmodeller. Den lokala lösningen innefattar en stor fast kostnad i början, men sedan tillkommer 

inga ytterligare licenskostnader förrän användarantalet ökar eller migrering till en nyare version 

genomförs. De båda molnlösningarna bygger istället på en prenumeration där det betalas en rörlig 

månadsavgift baserat på “per användare” vilket gör dem väldigt flexibla om t.ex. personal slutar och 

tillkommer. Den totalkostnad som blir för respektive lösning illustreras i Figur 8 under en 8 års period. 
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Som det går att utläsa ur figuren blir den totala licenskostnaderna för endast SharePoint Online 

betydligt billigare under denna period samtidigt som även Office365-paketet ger en likvärdig kostnad 

under år 4-5 för att sedan stiga. Värt att komma ihåg är dock att Office365-paketet även innehåller 

ytterligare tjänster så som Exchange och Officepaketet, vilket skulle innebära en markant ökning i 

totalkostnad för det lokala alternativet om denna även skulle innefatta dessa produkter. 

 

 

Figur 8: Grafisk representation av ackumulerade totalkostnaderna för de olika alternativen. 

När det sedan kommer till hybridlösningen, så innefattar den en blandning av tekniker från de båda 

andra alternativen. Detta innebär att licenskostnaderna i de flesta fall blir dyrare totalt sett – då 

kostnaderna måste ackumuleras –, däremot ingår user-CALs för access till den lokala SharePoint-

installationen i många av de Office365- och ”SharePoint Online”-abonnemang som erbjuds [30]. 

 

Vikten som tilldelats för respektive alternativ baserat på detta underkriterium illustreras i Tabell 13.   

L=Lokal, M=Moln, H=Hybrid 

Tabell 13: Vikttilldelning med avseende på dataisolering. 
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L 1 M 7 Molnlösningen är väsentligt billigare än den lokal även om Office 365 väljs som 

abonnemang, samt att kostnad för hårdvara är ej medräknat. 

L 3 H 1 Hybriden innefattar kostnader från båda de andra alternativen. 

M 9 H 1 Hybriden innefattar kostnader från båda de andra alternativen och molnet är 

billigare än det lokala alternativet. 
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5      Resultat 

För varje vikttabell i jämförelsen har egenvektorn beräknats för att på så sätt få ut hur stor andel av 

respektive kriterium varje alternativ får. Detta görs enligt samma beräkningsmetod som beskrevs i 

avsnitt 4.1. Beräkningarna visas i sin helhet i Bilaga D och nedan sammanfattas resultatet i Tabell 15, 

ur denna tabell kan följande utläsas och tolkas:  

 

 Hur stor andel respektive aspekt som har tilldelats står på nedersta raden under varje aspekt, det 

vill säga hur stor vikt dessa har i denna jämförelse. 

 

 De mellanliggande värdena mellan aspekterna och andelen visar hur stor del av denna aspekt varje 

alternativ har tilldelats, baserat på jämförelsen av underkriterier.  

 

 Kolumnen längst till höger visar hur stor den totala ackumulerade delsumman blir för alla 

aspekterna, med avseende på ett av alternativen. Detta beskriver hur stor andel av målet varje 

alternativ har fått (högre desto bättre). 

 

Alternativ\Aspekt Funktionalitet Säkerhet Kostnad Mål 

Lokal 22.2% 10.8% 1.2% 34.2% 

Hybrid 22.5% 5.7% 0.5% 28.7% 

Moln 28.4% 2.3% 6.4% 37.1% 

Totalt: 73.1% 18.8% 8.1% 100 % 

Tabell 14: Resultat sammanfattning av AHP-processen. 

I denna jämförelse är det alltså molnlösningen som fått högst andel och är således det alternativet som 

är lämpligast, då denna uppfyller organisationens krav bäst utifrån detta fall. Det går även att utläsa det 

alternativ som fått högst andel för respektive aspekt, vilket har markerats med fetstil.  
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6      Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras de resultat som erhållits och vad för slutsatser det går att dra från dessa, 

utifrån de frågeställningarna som ligger till grund för undersökningen. Även metoden som används för 

att utföra jämförelsen analyseras för att lyfta fram för- och nackdelar som uppmärksammats vid 

användning av denna.  

6.1 Slutsats 

Målet med detta examensarbete har varit att undersöka och jämfört SharePoints olika 

plattformsalternativ. En annan utgångspunkt har varit att använda en metod i jämförelsen som är av 

generell karaktär, för att kunna vara applicerbar på andra liknande jämförelser och även kunna 

användas som ett beslutsunderlag. Denna undersökning har använt sig av AHP som metod för att 

kunna motivera detta beslut och för att kunna påvisa skillnader mellan dessa plattformar samt att ge en 

överblick över vilket alternativ som är att föredra utifrån en organisations önskemål. Under 

jämförelsebeskrivningen har de tre första frågeställningarna besvarats och det är här skillnaderna i 

detta fall går att utläsa konkret. Nedan sammanfattas svar på de frågeställningar som undersökningen 

ämnat besvara, baserat på den data som erhållits i denna jämförelse.  

P1: Finns det säkerhetsskillnader mellan de olika plattformalternativen? 

Utifrån de säkerhetskriterier som undersökts, så förekommer skillnader mellan de olika alternativen. 

Resultatet påvisar att en lokal lösning är det säkrare alternativet baserat på de kriterier som jämförts. 

Anledningen till detta beror mycket på att alternativen bygger på olika modeller vad det gäller 

placering. Detta innebär att de största skillnaderna återfinns i form av var och av vem data hanteras 

och lagras, vilket nog kan anses vara logiskt.  

P2: Finns det funktionella skillnader mellan de olika plattformsalternativen? 

Baserat på de funktionella kriterierna som har undersökts är mycket av funktionaliteten likvärdig.  

Dock så framkommer det i jämförelsen att en lite större skillnad ligger i administrationen, där molnet 

generellt är lättare att administrera. Då mycket av den funktionalitet som SharePoint erbjuder nås via 

webbläsaren, så återfinns de större skillnaderna i strukturen bakom denna.  

P3: Finns det kostnadsmässiga skillnader mellan de olika plattformsalternativen? 

Ur resultatet kan vi se att de olika alternativen skiljer sig mest åt kostnadsmässigt och där molnet får 

betydligt bättre resultat än de andra alternativen. Alltså får placeringen av SharePoint en stor 

kostnadsmässig skillnad. Detta beror mycket på att Microsoft erbjuder prenumerationslicenser till sina 

kunder för molnlösningen där alla licenser såsom SharePoint, SQL och CALs är inkluderade, vilket 

inte är fallet för lokala lösningen där dessa licenser måste införskaffas och hållas reda på.  
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Vidare så kan vi se att den lokala lösningen har en stor initial kostnad, vilket tar ungefär 4 ½ år för 

Office365 midsize att komma upp till och 15 ½ år för SharePoint online. Eftersom hybridlösningen är 

ett specialfall som är en blandning av båda de andra lösningarna, är den således det dyraste 

alternativet. En annan viktig del är de dolda kostnaderna för de olika alternativen, såsom att köpa in 

extra lagring för molnlösningen vilket är dyrare än för den lokala.  

P4: Hur kan valet av plattformsalternativ motiveras?  

I denna jämförelse så är det molnlösningen som anses vara den bästa placeringen av SharePoint, dock 

är det en marginell skillnad mellan lokal- och molnlösningen. Detta beror på att det i detta fall 

återfinns krav som återfunnits i båda alternativen. Som demonstrerat i jämförelsen, så är det möjligt att 

använda en redan befintlig metod för att motivera valet av plattformsalternativ. Vi har således kommit 

fram till att AHP är en bra metod att använda som underlag vid beslut av placeringen av IT-plattform. 

Detta är något som diskuteras vidare i nästa avsnitt. 

6.2 Metoddiskussion  

Att använda AHP vid denna typ av beslutsproblem anser vi som fördelaktigt då det först och främst 

sätts upp på ett strukturerat sätt, vilket medför att problem blir mer hanterbara och även skalbara. Att 

metoden är skalbar är viktigt då det blir lätt att lägga till kriterier att undersöka, utan att behöva göra 

om nivåer som ligger på en högre nivå.  

 

En annan viktig del är att intressenten kan vara med vid beslutfattandet. Detta kan göras i olika stor 

omfattning, antingen kan intressenten vara med vid alla nivåer och jämföra varje kriterium så att det 

blir en mer representativ jämförelse av vad intressenten vill ha, eller som i detta fall där intressenten 

endast vara med på första nivån i trädet. Det sistnämnda alternativet medför att jämförelsen blir en mer 

generell sådan och kan göra att det blir svårare att komma fram till det beslutet som verkligen är det 

mest förmånliga för just den organisationen. Oavsett vilken av dessa metoder som används, så blir 

processen formad efter beslutfattarnas subjektiva uppfattning baserat på hur de olika vikterna sätts ut. 

Detta i sin tur innebär att själva resultatet av jämförelsen ibland kan vara mindre relevant för andra 

organisationer.  

 

Det finns även ett par brister med AHP och dessa stöttes på under undersökningens gång. Det första 

problemet är hur poängsystemet är uppbyggt. Det kan vara svårt att tolka och besluta vilken poäng 

som skall ges. Ett annat problem är se till att en bra C.R erhålls vid varje kriterium så att resultatet blir 

ett konsekvent sådant. Vi bedömer dock att dessa problem är överkomliga.  
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Då resultatet av våra metodval uppfyller våra mål och svar på våra frågeställningar så anser vi att 

validiteten är hög. Vi bedömer dock att reliabiliteten är relativt låg, då metoden bygger på subjektiva 

uppfattningar. Detta innebär att om någon skulle göra om jämförelsen är risken stor att resultatet skulle 

skilja sig något åt, då denna person möjligtvis genomför en annan vikttilldelning. Detta är dock en 

viktig del av metoden, då den ska ta hänsyn till organisationens uppfattning. Följer man däremot de 

resonemang som dragits i detta fall, bör ändå resultatet bli liknande.  

6.3 Rekommendationer 

Sammanfattningsvis vid studerande av de svar som erhållits för frågeställningarna, så finns det både 

stora och små skillnader mellan de olika alternativen beroende på vilka kriterier som väljs att 

fokuseras på. För att kunna välja det alternativ som är att föredra för den specifika organisationen, 

måste dennes specifika behov tas i beaktning. Detta då en skillnad som kanske är väldigt viktig för en 

organisation, inte har någon som helst inverkan på en annan. En rekommendation är att låta 

intressenter vara delaktiga under hela förloppet, det vill säga att denne gör parvisa jämförelse för alla 

aspekter samt underkriterier. En annan rekommendation är att använda sig av de program som finns 

tillgängliga både i gratisversioner och betalversioner som medför att alla matematiska beräkningar 

görs automatiskt åt beslutsfattaren. 

6.4 Övriga aspekter 

I undersökningens jämförelse tas många olika delar upp, varav vissa även kan främja medvetenhet och 

utvecklingen inom andra områden. Delen om säkerhet tog upp de största riskerna mellan de olika 

alternativen, dessa har en stark koppling till sociala och etiska aspekter i form av hur och var data 

hanteras och lagras. Detta är något som är väldigt aktuellt och förhoppningsvis kan undersökningen 

bidra med att framhäva vikten av att jämföra de olika alternativen innan ett beslut fattas, för att på 

detta sätt inte riskera att man överträder de lagar och regler som finns för att bland annat skydda 

individens integritet. Ur ett hållbarhetsperspektiv, så har ekonomiska faktorer avhandlats samtidigt 

som jämförelsen kan hjälpa andra privata och samhällsnyttiga organisationer som står inför denna typ 

av val, genom att motivera beslutet efter den egna organisationens specifika behov. Arbetet har ingen 

direkt koppling till ekologi, indirekt finns dock möjligheten att med hjälp av metoden som används ta 

med alla de delar som hållbarutveckling innefattar. Det vill säga att hållbarutveckling skulle kunna 

vara en egen aspekt i jämförelsen med ekologisk-, ekonomisk- och socialhållbarhet som underkriterier, 

för att på så sätt främja en positiv utveckling även inom dessa områden när man gör sitt val.  
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7      Fortsatt arbete 

Denna undersökning använder sig av AHP som beslutsunderlag vid val av plattformsalternativ. Detta 

skulle kunna kombineras med en analysmetod för själva jämförelsen, vilket skulle kunna ge en djupare 

och mer konsekvent bedömning i jämförelserna. 

AHP-metoden kan även använda sig av flera olika tillvägagångssätt för att beräkna vikterna, för denna 

undersökning användes vektorberäkning, dock vore det bra att använda flera och sedan analysera samt 

se ifall dessa ger samma utfall.  

Slutligen så skulle vi föreslå att jämföra AHP mot andra MCDA-metoder eller alternativ kombinera 

flera metoder för att få ett bättre beslutsunderlag.  
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Bilaga A: Kravspecifikation 

Detta dokument beskriver de krav som erhållits i form av funktionella kriterier som varit aktuella att 

undersöka, utifrån organisationens önskemål (HOW Solutions).  

 

Antal användare: 

30 st 

 

Funktionella kriterier:  

 Dokumenthantering (collaboration) 

 My Site 

 Sök 

 CMS och innehållshantering 

 Look and feel  

 

Övriga önskemål:  

Använda SharePoint-standard helt och endast konfigurera funktioner. Kanske en lätt ”touch” för 

look and feel kan anpassas med CSS ändringar. 
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Bilaga B: Formulär för intressent 

Bedömningsformulär 

”Val av SharePoint-plattformsalternativ” 

För att vi skall kunna genomföra en noggrann analys, ber vi er bedöma följande aspekter utefter ert 

behov. Detta genom att parvis jämföra de olika aspekterna och sedan kryssa för den aspekt som anses 

vara viktigast i respektive par. Ange därefter även en poäng i hur pass mycket viktigare aspekten 

faktiskt är (med utgångspunkt utifrån poängsystemet definierat i tabell 1). Nedan följer först ett 

exempel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Poängsystem 

Intensitet Hur mycket viktigare är A relativ till B 

1 Lika  

3 Måttligt  

5 Starkt  

7 Väldigt starkt  

9 Extremt  

2,4,6,8 Mellanliggande värden 

 

Fylls i av intressent: 

 Poäng Kommentar (valfritt) 

Funktionalitet  Kostnad    

Funktionalitet  Säkerhet    

Säkerhet  Kostnad    

EXEMPEL 
Utifrån målet, vad anser ni är viktigast:  
A jämfört mot B: Ni anser att aspekt B är ”Viktigare”, då sätter ni ut X på B och 

en 5:a som poäng. 
A jämfört mot C: Där tycker ni att båda är ”Lika viktiga”, sätt då ut X på båda.  
B jämfört mot C: Där är B ”Extremt mycket viktigare”, sätt då ut X på B och en 

9:a som poäng. 

 

A  B X 5 Kommentar (valfritt) 

A X C X  Kommentar (valfritt) 

B X C  9 Kommentar (valfritt) 
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Bilaga C: AHP-Träd  

 Val av SharePoint plattformsalternativ 

100%

Funktionalitet   73.1% Kostnad  8.1% Säkerhet  18.8%

Dokumenthantering   14.62%

Sök   14.62%

Administration   14.62%

Kalender   14.62%

Sites   14.62%

Dataisolering 6.2667%

Geografisk position    6.2667%

Kontroll och styrande 

6.2667%

Licenser   8.1%
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Bilaga D: Parvisa jämförelser  

Aspekter 

Aspekter Funktionalitet Kostnad Säkerhet Prioritets Vektor Total (%) 

Funktionalitet 1 7 5 0,731 0,731 

Kostnad 1/7 1 1/3 0,081 0,081 

Säkerhet 1/5 3 1 0,188 0,188 

Summa    1,000 1,000 

Funktionalitet 

Administration Moln Lokalt Hybrid Prioritets Vektor Total (%) 

Moln 1 5 7 0,731 0,106872 

Lokalt 1/5 1 3 0,188 0,027486 

Hybrid 1/7 1/3 1 0,081 0,011842 

Summa    1,000 0,1462 

 

Kalender Moln Lokalt Hybrid Prioritets Vektor Total (%) 

Moln 1 1 1 0,33333 0,048733 

Lokalt 1 1 1 0,33333 0,048733 

Hybrid 1 1 1 0,33333 0,048733 

Summa    0,99999 0,146199 

 

Sök Moln Lokalt Hybrid Prioritets Vektor Total (%) 

Moln 1 1/3 1/3 0,143 0,020907 

Lokalt 3 1 1 0,429 0,06272 

Hybrid 3 1 1 0,429 0,06272 

Summa    1,01 0,146346 

 

Webbplatser Moln Lokalt Hybrid Prioritets Vektor Total (%) 

Moln 1 1/2 1/3 0,20 0,02924 

Lokalt 2 1 1 0,40 0,05848 

Hybrid 2 1 1 0,40 0,05848 

Summa    1,00 0,1462 

 

Dokument Moln Lokalt Hybrid Prioritets Vektor Total (%) 

Moln 1 3 2 0,540 0,078948 

Lokalt 1/3 1 1/2 0,163 0,023831 

Hybrid 1/2 2 1 0,297 0,043421 

Summa    1,00 0,1462 
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Säkerhet och risker 

Dataisolering Moln Lokalt Hybrid Prioritets Vektor Total (%) 

Moln 1 1/3 ½ 0,163 0,010215 

Lokalt 3 1 2 0,540 0,03384 

Hybrid 2 1/2 1 0,297 0,018612 

Summa    1,000 0,062667 

 

Geografisk 

position 

Moln Lokalt Hybrid Prioritets Vektor Total (%) 

Moln 1 1/5 ½ 0,128 0,008021 

Lokalt 5 1 2 0,595 0,037287 

Hybrid 2 1/2 1 0,276 0,017296 

Summa    1,000 0,062604 

 

Kontroll och 

styrande 

Moln Lokalt Hybrid Prioritets Vektor Total (%) 

Moln 1 1/7 1/5 0,075 0,0047 

Lokalt 7 1 2 0,592 0,037099 

Hybrid 5 1/2 1 0,333 0,020868 

Summa    1,000 0,062667 

Kostnad 

Licenser Moln Lokalt Hybrid Prioritets Vektor Total (%) 

Moln 1 7 9 0,785 0,063585 

Lokalt 1/7 1 3 0,149 0,012069 

Hybrid 1/9 1/3 1 0,066 0,005346 

Summa    1,000 0,0810 
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