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Sammanfattning 

IT-företaget Medius tillhandahåller en produkt för ärendehantering, Medius Flow. I 

denna produkt finns ett visst stöd för dokumenthantering, närmare bestämt en 

möjlighet att klassificera dokument och lagra dem via Medius Flow. En av Medius 

kunder har efterfrågat mer funktionalitet och möjligheter att kunna sätta rättigheter 

på dokument, alltså bestämma vem som ska ha tillgång till ett specifikt dokument. 

Examensarbetet har gått ut på att undersöka olika lösningar för att implementera 

dokumenthantering i Medius Flow, utvärdera dessa och sedan implementera den 

lösning som verkar vara bäst. 

Efter att en kundintervju utförts framkom krav på systemet i form av bland annat 

utökade rättighetsfunktioner, möjlighet att skapa arbetsflöden och att man lätt ska 

kunna hitta dokumenten. 

Tre olika lösningsförslag togs fram. Det första gick ut på att vidareutveckla den 

dokumenthantering som finns i Medius Flow idag. Det andra gick ut på att 

använda sig av ett tredjepartsdokumenthanteringssystem och sedan bygga en 

integration mellan Medius Flow och detta system. Det tredje lösningsförslaget var 

att använda sig av Microsoft SharePoint, en webbplatsmotor som ingår i Windows 

Server 2003.  

Sharepointlösningen var den lösning som efter utvärdering valdes eftersom mycket 

av den önskade funktionaliteten redan fanns i produkten. Dessutom finns det 

utvecklingsverktyg där resterande funktionalitet kan utvecklas. Att sätta sig in i hur 

sharepoint fungerar och konfigureras har tagit en del tid i anspråk och detta kan till 

viss del bero på att sharepoint V3 endast funnits tillgängligt som en beta-version 

under tiden för examensarbetet. 

En dokumenthanteringswebbplats har skapats och på denna har experimentella 

studier utförts. Detta har mynnat ut i en portal med ett antal dokumentbibliotek och 

ett generellt arbetsflöde som jag har skapat för godkännande av dokument.  



 

 

     

Dokumenthanteringswebbplatsen som har byggts tillhandahåller en generell 

plattform som i framtiden kan konfigureras för att fungera för alla kunder Medius 

har. Framtida arbete kan vara att byta ut arbetsflödesmotorn i Medius Flow mot 

Windows Workflow Foundation för att i framtiden kunna utveckla nya 

arbetsflöden med stöd av programvara från Microsoft.  



 

 

     

Förord 

Jag vill tacka, Mikael Svensson, handledare på Medius, Juha Takkinen, examinator 

på IDA, samt alla på Medius.  
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1 Inledning 
Här beskrivs bland annat företaget som examensarbetet har utförts på, syftet med 

examensarbetet och den metod som har använts.  

1.1  Uppdragsgivare 
Företaget som examensarbetet har utförts på är Medius AB. Medius är ett IT-

företag med lokala kontor i Stockholm och Linköping. Arbetet har utförts på 

Linköpingskontoret. Medius erbjuder IT-lösningar som effektiviserar process-

flöden i företag och organisationer. (Medius, 2006) 

Medius har en produkt som heter Medius Flow och som är en webbaserad 

arbetsflödesapplikation (eng. workflow application) för elektronisk distribution av 

ärenden och dokument. Medius flow fungerar som ett komplement till större 

affärssystem på områden där dessa saknar ett bra stöd, bland annat vad det gäller 

hantering av leverantörsfakturor, inköp, offerter, orderändringar, reklamationer och 

produktionsavvikelser.  

1.2  Syfte 
Medius har efter förfrågan från kund beslutat sig för att utveckla det befintliga stöd 

för dokumenthantering som idag finns i Medius Flow till ett dokument-

hanteringsystem med stöd för versionshantering, rättighetskontroll och 

arbetsflöden. Problemet med den dokumenthantering som finns idag är att den är 

begränsad så till vida att den endast erbjuder möjligheter att spara dokument samt 

en begränsad klassificering av dokumenten. Förväntat resultat av examensarbetat 

är att Medius Flow ska innehålla ett dokumenthanteringssystem som uppfyller de 

krav som finns i stycke 1.4 

1.3  Metod 
Arbetet delades upp i följande punkter. 

1. Teoriinhämtning 

Medius Flow är baserat på Microsofts .NET-teknik och därför ska Visual 
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studio med programmeringsspråken Visual Basic .NET, C# och ASP.NET 

studeras. Därefter ska produkten Medius Flow undersökas samt teori om 

dokumenthantering. Efter beslut om att implementera dokumenthanteringen 

med hjälp av Microsoft SharePoint Services så har grundliga studier fått 

utföras i hur man sätter upp en sådan miljö samt hur sharepoint är uppbyggt 

och fungerar. Dessutom så har även en viss kunskap om Microsoft Server 

2003 och Microsoft SQL Server krävts. 

2. Planering av genomförande 

En analys av hur den beställande kunden vill ha sitt dokumenthanteringsstöd 

utformat utförs och dessa krav kommer att ligga till grund för skapande av 

en kravspecifikation. 

3. Lösningsalternativ 

Olika lösningsalternativ för att lösa problemet undersöks och ett av dessa 

väljs. 

4. Implementation och testning 

Implementation av dokumenthanteringen sker i Medius Flow och det 

lösningsalternativ som valts implementeras och testas. 

5. Utvärdering 

Utvärdering av hur arbetet har gått, hur det har utförts och vad som kunde ha 

gjorts annorlunda diskuteras. 

1.4  Kravspecifikation för examensarbetet 
Följande funktionsområden ska ingå i examensarbetet enligt 

examensarbetesdefinitionen:  

 Utökning av rättighetsfunktioner, det vill säga möjlighet att per dokument 

kunna specificera vem eller vilka som har rätt att läsa eller modifiera 

dokumentet. 
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 Utveckling av ett arbetsflöde för hantering av dokument (författa, remittera, 

godkänna samt publicera dokument), samt att på ett enkelt sätt kunna 

förändra detta för att anpassas efter olika kunders behov. 

 Utveckling av hantering av olika revisioner av ett dokument. 

 Definition av ett generellt gränssnitt mot externa dokumenthanterings-

system. Att direkt ifrån Medius Flow kunna interagera med utomstående 

dokumenthanteringssystem. 

 Undersökning av möjligheter att integrera författarverktyg med Medius 

Flow (t.ex. att från Microsoft Word direkt kunna registrera och klassificera 

nya dokument eller revisioner i Medius Flow). 

1.5  Konventioner 
I rapporten kommer ett flertal förkortningar att användas och de förklaras här: 

 MS, syftar på mjukvaruföretaget Microsoft. 

 WSS, syftar på Windows Sharepoint Services, en motor för att generera och 

underhålla webbplatser. 

 MOSS, syftar på Microsoft Office Sharepoint Server som är en utökning av 

WSS med mer funktionalitet. 

 WWF, syftar på Windows Workflow Foundation, en del av .NET Frame-

work 3.0 som krävs för att kunna skapa arbetsflöden som kan kopplas till 

sharepoint. 

Då begreppet sharepoint med gemener används i rapporten så syftar det generellt 

till WSS. I de fall där MOSS avses kommer detta tydligt att märkas ut.  

1.6  Källkritik 
En stor del av de källor som använts i de delar av rapporten som behandlar 

sharepoint kommer på ett eller annat sätt från Microsoft. Att källorna härstammar 

från Microsoft (MS) innebär givetvis att informationen är mer eller mindre partisk. 
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Jag har dock försökt att hålla mig till att använda de delar av dokumentationen som 

beskriver funktionalitet av produkten och faktiska avsnitt som till exempel historik 

där partiska åsikter på ett eller annat sätt får mindre betydelse. Dock bör delarna 

om sharepoint i examensarbetet läsas med vetskapen att källorna kommer direkt 

från Microsoft. 

Det finns en viss begreppsförvirring i källorna. Ibland syftar artiklar skrivna om 

WSS i själva verket på funktionalitet som endast kan återfinnas i MOSS. Denna 

förvirring har under arbetets gång bidragit till att idéer som direkt hade kunnat 

förkastas har börjat testas för att sedan förkastas i ett senare skede och detta hade 

kunnat undvikas om korrekt information hade givits. 

En del av dokumenten från MS som behandlar sharepoint är dessutom även de i 

betaversion; alltså är dokumenten inte färdiga och kan innehålla felaktigheter eller 

inte fullvärdig information. Detta har medfört att den information som hittats där 

konsumerats med detta i beaktande och bara setts som en fingervisning snarare än 

en seriös källa. 

Intervjun som återfinns i bilaga A har varit semistrukturerad. En semistrukturerad 

intervju innebär att man använder sig av ett par kärnfrågor som man sedan 

resonerar fritt utifrån (Bryman, 2002). Detta innebär att svaren på frågorna i viss 

mån kan ha styrts av frågornas utformning. Dock så har intervjun mest använts för 

att skapa en bild av vilka delar av dokumenthanteringssystemet som fallföretaget 

värderar och därför har inte dess partiskhet eller frågornas utformning haft någon 

avgörande betydelse. 

1.7  Målgrupp 
För att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna rapport så bör läsaren vara bekant 

med programmering (till exempel TDDB81 Programmering) och ha viss förståelse 

för databaser (till exempel TDDB38 Databasteknik).  

1.8  Disposition 
Kapitel 2 

Rapportens andra kapitel behandlar teorin bakom ärendehanteringssystem och 
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dokumenthantering. Detta kapitel ligger sedan som teoretisk grund för resten av 

examensarbetet. 

Kapitel 3 

Kapitel tre beskriver de lösningsalternativ som fanns för att implementera 

dokumenthanteringen. 

Kapitel 4 

Kapitel 4 beskriver hur själva implementationen av dokumenthanteringssystemet 

gick till. 

Kapitel 5 

I det femte kapitlet så diskuteras resultatet av det implementerade systemet. 

Kapitel 6 

I det sjätte kapitlet presenteras slutsatser, personliga erfarenheter och förslag på 

framtida förbättringar. 

1.9  Intervju 
En semistrukturerad intervju har utförts med Christer Hallin från Hallins 

verkstäder där syftet har varit att kartlägga de krav och önskemål som fallföretaget 

har på ett framtida dokumenthanteringssystem i Medius Flow. Intervjun kretsade 

kring några kärnfrågor om hur Christer ser på dokumenthantering. En samman-

fattning av intervjun återfinns i Bilaga A. 
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2 Teori 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till ärendehantering och dokument-

hantering. Detta kapitel ligger som teoretisk grund till resonemang som förs längre 

fram i rapporten. 

2.1  Affärssystem 
Affärssystem försöker att integrera alla processer och all data i en organisation i ett 

system. Oftast använder sig systemet av flera olika hårdvaror och mjukvaror för att 

utföra detta men kärnkomponenten som ligger bakom allt är oftast en databas där 

all information lagras. För att implementera processerna i företaget använder man 

sig av arbetsflöden. (Langenwalter, 2000) 

2.2  Arbetsflöde 
Begreppet arbetsflöde (eng. workflow) är ett centralt begrepp inom ärende-

hantering. Här nedan kommer viktiga begrepp inom arbetsflöde att tas upp.  

2.2.1  Relevanta begrepp 

Ett arbetsflöde är en beskrivning av hur ett ärende går till, det vill säga vilka 

moment som ett ärende innefattar och hur flödet av data och kontroller går mellan 

momenten. Data (till exempel ärenden eller dokument) flödar till exempel mellan 

applikationer, individer eller roller. För att kunna beskriva var i flödet som ett 

ärende är, så har ärendet vid varje moment en status. För att ärendet ska kunna röra 

sig mellan momenten i flödet krävs att en åtgärd utförs. Ett exempel på detta kan 

vara att godkänna ett dokument för publicering. En kontroll utförs för att se om 

dokumentet är godkänt och dokumentet (data) kan då komma vidare i flödet. 

Undantag är ett annat viktigt begrepp som beskriver vad som händer om något fel 

inträffar i arbetsflödet. (Workflow Management Coalition, 2007; Ljungberg, 1996) 

2.2.2  Arbetsflöden och ärenden 

Arbetsflöde är alltså en modell av hur någonting utförs, ett sätt att modellera hur 

processer inom företag är utformade. En process är ett flöde av information och 

händelser som har en väl definierad start och ett slut. För att förtydliga vad ett 
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arbetsflöde egentligen är så kommer ett konkret exempel att beskrivas. Arbetsflöde 

kan beskrivas genom att betrakta processen då ett en rapport skrivs på högskolan 

(se Figur 1).  

Exempel 

Linus skriver en rapport i en kurs på universitetet. Det första Linus måste göra är 

att skapa rapporten och under det momentet har ärendet status 0. När Linus har 

skrivit färdigt sin rapport lämnar han in den till sin examinator. Ärendet följer då 

flödet till ”inlämning av rapport”. I detta moment får ärendet status 1. Därefter 

måste Linus examinator bedöma rapporten och han tycker inte riktigt att den är 

godkänd. Eftersom rapporten inte godkänns följer ärendet flödet till 

”komplettering av rapport” och får status 2.  Linus utökar rapporten efter 

examinatorns förslag och lämnar sedan in den på nytt. Ärendet får åter igen status 

1. Examinatorn beslutar sig för att godkänna Linus rapport, ärendet går vidare till 

”registrering av betyg”, får status 3 och ärendet är därmed avslutat.  

 

 

Figur 1: Exempel på ett enkelt arbetsflöde. (Egen illustration) 
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Arbetsflöden är alltså som tidigare nämnts ett sätt att modellera hur arbete eller 

information färdas inom ett företag eller organisation. Det kan vara ett sätt att 

effektivisera eller standardisera processerna inom företaget. (Ljungberg, 1996) 

2.3  Innehållshantering 
Innehållshantering (eng. content management, hädanefter CM) handlar om att 

stödja innehåll under hela dess livscykel. Innehåll kan vara till exempel dokument, 

multimedialt webbmaterial eller text. 

Enligt Kampffmeyer (2006) samt Aiim (2003) kan de fem viktigaste delarna i ett 

CM-system kategoriseras enligt 

• Fånga information  

• Behandla information 

• Lagra information 

• Leverera information 

• Bevara information 

Ett CM-system ska hjälpa till att sköta hanteringen av innehåll i organisationen 

genom att ta hand om innehållet under hela dess livscykel, till exempel ett 

dokument. Först skapas dokumentet och då ska CM-systemet hjälpa till i form av 

mallar och var dokumentet ska hamna. Därefter ska dokumentet behandlas genom 

till exempel ett arbetsflöde. När dokumentet är klart ska det lagras i systemet och 

publiceras så att andra kan ta del av detta. Därefter ska CM-systemet upprätthålla 

ett arkiv för dokumentet där förändringar kan spåras. 

Ett CM-system bör alltså stödja följande delar 

Dokumenhantering: Att kunna söka och hitta dokument och ha stöd för 

versionshantering av dokument. 

Samarbete: Att ha stöd för gemensamma arbetsytor och arbetsflöden som 

underlättar samarbete. 
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Webb-innehållshantering: Att stödja användare så att de kan göra sitt 

innehåll tillgängligt på till exempel en webbplats utan att tvingas kunna 

något om webbprogrammering. 

(Kampffmeyer, 2006) 

2.4  Dokumenthantering 
Ordet dokument för tankarna till ett skrivet papper med text. I detta kapitel tas det 

upp vad det är som gör dokumenten så viktiga i dagens organisationer. 

2.4.1  Dokument i organisationen 

För att förstå värdet och betydelsen av ett dokument är det viktigt att man betraktar 

dokumentet i sitt ursprungliga sammanhang. Det kan vara en organisationsenhet, 

en aktivitet, en process eller en kombination av dessa. Ett dokument kan till 

exempel vara en arbetsinstruktion, ett juridiskt bindande avtal, hemliga 

affärsstrategier eller bara vanlig e-post (Bodin et al., 2000). Det som benämns som 

dokument i denna rapport är uteslutande sådana som blivit föremål för någon form 

av handläggning eller åtgärd till skillnad mot till exempel inkommande reklam 

eller broschyrer. De är i sig själva är dokument men som används uteslutande i 

informationssyfte och inte behöver läggas in i någon plan för dokument-

hanteringen. 

2.5  Elektronisk ärendehantering och dokument-

hantering 
Begreppet process är inte något nytt för företag och organisationer men IT-

utvecklingen och stora satsningar på kvalitetsstyrning har gjort att ordet har fått en 

helt ny innebörd (Bodin et al., 2000). I affärsvärlden utvecklades metoden 

Business Process Reengineering (BPR). Metoden innebär att hela verksamheten, 

organisationen och alla resurserna bryts ner och byggs upp igen från grunden kring 

vad som har urskiljts som en kärnprocess (Bodin et al., 2000). Ett sätt att göra detta 

på kan vara att införa ett nytt affärssystem. Affärssystem har ofta ett standardiserat 

sätt att göra saker på och detta sätt tar man lättare till sig om hela affärssystemet 
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byts ut och ett helt nytt sätt att jobba på introduceras istället för att med små 

förändringar försöka skapa effektivare processer. (Kampffmeyer, 1999) 

Ett praktiskt exempel kommer att användas för att illustrera vad man kan vinna på 

att gå över från pappershantering till elektronisk hantering av dokument och 

därefter även presentera de problem som kan finnas med den elektroniska 

hanteringen och möjliga lösningar på dessa. 

Antag att ett dokument skapas och därefter måste godkännas, ändras och 

godkännas igen och till slut publiceras. Exemplet är påhittat men belyser generella 

problem och vinster som kan uppkomma genom att införa elektroniskt dokument-

hantering. I avsnitt 2.5.1 - 2.5.3 tas tre konkreta exempel upp som belyser 

skillnader mellan pappersbaserade och papperslösa kontor. 

2.5.1  Scenario 1: Det pappersbaserade kontoret 

Exempel 

Rapporten skapas av Carl och skrivs ut i två exemplar. Dessa exemplar distribueras 

sedan via det interna postsystemet och når Kristian och Bengt som ska godkänna 

rapporten nästkommande morgon. Kristian läser genast igenom rapporten, god-

känner och returnerar den till Carl. Bengt däremot sitter på ett möte ute hos en 

kund under större delen av dagen och får inte rapporten förrän på eftermiddagen. 

Bengt tycker inte riktigt att rapporten duger så han skickar tillbaka rapporten med 

sina kommentarer. Nästkommande morgon får Carl Kristians och Bengts kommen-

tarer och sätter genast igång med att ändra på rapporten. Därefter skickar han ut 

nya utskrifter till Kristian och Bengt som når dem nästkommande morgon. Den här 

gången godkänner både Kristian och Bengt rapporten. Båda ringer till Carl och 

säger att den är godkänd. Carl skriver då ut nya exemplar och placerar ut i de 

relevanta dokumentpärmar som finns på företaget. 

 

Problem 

Ett stort problem är tiden det tar från att ett dokument är skapat till dess det finns 

tillgängligt i företaget. Den långsamma postgången skulle kunna snabbas upp 

http://europa.eu.int/ISPO/dlm/program/bio_uk_en.html
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genom att Carl själv gick och lämnade rapporterna till Kristian och Bengt. Ett 

annat stort problem är uppdateringar av dokumentet i framtiden. Om dokumentet 

förändras gäller det att se till att nya dokument ersätter de gamla som finns 

utspridda i pärmar på företaget.  

 

2.5.2  Scenario 2: Det elektroniska kontoret 

Exempel 

Rapporten skapas av Carl och distribueras via e-post till Bengt och Kristian som 

ögonblickligen får tillgång till rapporten. Kristian läser snabbt igenom rapporten på 

sin dator och skickar tillbaka att den är godkänd. Bengt är på kundmöte men kollar 

sin e-post på lunchen. Han läser igenom rapporten och kommenterar några punkter 

som han inte är nöjd med och e-postar kommentarerna till Carl. Carl rättar till 

rapporten och skickar ut den nya versionen som godkänns direkt via e-post. Carl 

kan sedan skriva ut rapporten och publicera i pärmar. 

 

Problem 

Här går hanteringen av godkännandet mycket fortare men problem kvarstår, 

eftersom uppdatering av dokumentet kan ställa till problem. Dessutom kan e-

postandet av rapporten införa nya problem i form av att man inte vet vilken version 

som är den senaste eller för vilken version som kommentarer gäller. 

 

2.5.3  Scenario 3: Det elektroniska kontoret med 

dokumenthanteringssystem och ärendehantering 

Exempel 

Rapporten skapas av Carl, som sparar den i dokumenthanteringssystemet. Systemet 

skickar då ut e-post till Bengt och Kristian att det finns ett dokument som de måste 

godkänna och en länk till var dokumentet finns. Kristian godkänner dokumentet, 

men Bengt som inte är riktigt nöjd med allt i dokumentet kommenterar vissa saker. 
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Ett e-post-meddelande går sedan automatiskt till Carl som berättar att dokumentet 

inte har blivit godkänt. Carl öppnar dokumentet och får genast upp Bengts 

kommentarer. Han rättar till dessa punkter och sparar sedan om dokumentet. Nya 

e-postmeddelanden som berättar att dokumentet är uppdaterat och behöver 

godkännas skickas automatiskt ut och nu godkänner både Kristian och Bengt. I 

samma sekund som dokumentet har blivit godkänt så publiceras det på intranätet 

där alla berörda parter har tillgång till dokumentet. 

 

Problem 

Här är tidigare problem avhjälpta genom att dokumentet publiceras elektroniskt 

och därmed endast finns på en plats. Då finns det inga inaktuella kopior ute på 

företaget. Dessutom så sker publicering av dokumenten automatiskt vilket gör att 

de alltid hamnar i rätt dokumentbibliotek. 

 

2.6  Grundstenar i ett dokumenthanteringssystem 
Här beskrivs den grundläggande funktionaliteten som krävs i ett modernt 

dokumenthanteringssystem. De primära delarna är versionshantering och 

rättighetskontroll. Andra egenskaper som ofta ingår är mallhantering, möjlighet att 

skapa arbetsflöden samt att enkelt kunna hitta dokument. (Bodin et al., 2000; Simo, 

2006) 

2.6.1  Versionshantering 

Versionshantering går ut på att hålla ordning på förändringar som görs i ett 

dokument och vem som har gjort dem. Varje gång en förändring av ett dokument 

sker ska dokumentet sparas som en ny version. En generell versionssiffra ser ut 

som A.B där siffra A höjs med ett steg om större förändringar sker i dokumentet 

och siffra B höjs ett steg vid mindre förändringar. Då siffra A höjs nollställs även 

siffra B. 
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Exempel 

Vid skapandet av ett dokument så skapas en version 0.1. Då dokumentet är ute på 

en remissrunda framkommer en del kommentarer som rättas till och dokumentet 

sparas som en version 0.2. På nästa remissrunda så godkänns dokumentet och 

versionen höjs till 1. 0 och dokumentet publiceras. 

 

Ett problem som kan uppstå är då flera personer ska arbeta med samma dokument. 

Om en användare gör förändringar i dokumentet samtidigt som en annan 

användare och sparar dokumentet så kommer den första användarens ändringar att 

skrivas över när användare två sparar sitt dokument. Därför bör man se till att 

endast en person kan ändra i ett dokument. Detta löser man genom att när en 

person vill ändra i ett dokument så måste han först checka ut dokumentet. Att 

checka ut dokumentet betyder att användaren låser dokumentet så att ingen annan 

kan ändra i dokumentet så länge som han har det utcheckat, men att läsa 

dokumentet går bra. När användaren har ändrat klart så sparar han dokumentet och 

checkar in det igen. I och med att dokumentet checkas in så blir det tillgängligt för 

andra att arbeta med. 

2.6.2  Rättighetskontroll 

Information är något av det viktigaste som finns idag och om fel personer får 

tillgång till känslig information kan detta få katastrofala följder (Bodin et al., 2000; 

Simo, 2006). Därför är rättighetskontroll en väldigt viktig del i ett 

dokumenthanteringssystem, att rätt person har tillgång till rätt information. För att 

lösa detta krävs, enligt personlig kommunikation med min handledare i juni 2006, 

att det på ett eller annat sätt går att ställa in rättigheter på dokumenten eller de 

dokumentbibliotek som de ligger i.  

2.6.3  Mallhantering 

Ett företags olika dokument ser ut på olika sätt och är uppbyggda på olika sätt. En 

enligt mig generellt önskvärd egenskap för ett dokumenthanteringssystem är att 

användarna inte ska behöva bekymra sig så mycket om mallarna för dokumenten. 



[14] 

 

     

Då ett nytt dokument skapas så finns automatiskt all korrekt information, alla 

logotyper och liknande redan i dokumentet från början.  

2.6.4  Arbetsflöden 

En önskvärd egenskap för ett dokumenthanteringssystem är även möjligheten att 

kunna skapa arbetsflöden för dokumenten, enligt personlig kommunikation i juni 

2006 med min handledare. Många dokument som skapas på företag ingår i någon 

form av process och själva skapandet av dokumentet är oftast bara en del i 

processen. Ett statiskt dokumenthanteringssystem som bara lagrar dokument blir 

mer eller mindre bara ett nytt system att lära sig och använda medan nyttan med ett 

dynamiskt dokumenthanteringssystem som kan stödja och automatisera processer 

oftast är väldigt stor. 

2.6.5  Hitta dokument 

En egenskap som kanske kan ses som självklar men ändå behöver tas med för att 

inte glömmas bort är att det bör vara lätt och intuitivt att hitta dokument. Denna 

egenskap är egentligen en av de viktigaste. Om det är svårt att hitta dokumenten i 

ett dokumenthanteringssystem så kan mycket av nyttan med att ha ett 

dokumenthanteringssystem försvinna. Ett sätt att lösa detta kan vara att förse varje 

dokument med en uppsättning av metadata för att lättare kunna söka ett dokument 

efter dess innehåll. I Bilaga A framkommer att lättheten att hitta rätt dokument är 

en av de viktigaste egenskaperna vad det gäller dokumenthanteringen för Hallins 

Verkstäder. 

Metadata är enkelt beskrivet data om data. Ett dokument innehåller data och 

metadatan beskriver ett dokuments data och förbättrar på så vis möjligheterna att 

göra mer precisa sökningar. Metadatan kan exempelvis innehålla information om 

vem som har skapat ett dokument, när det skapades och vilken kategori ett 

dokument har. (Nationalencyklopedin, 2006) 

Den största fördelen med att använda sig av metadata är att man kan märka upp 

saker för att sedan lättare kunna hitta dem via sökmotorer och liknande genom att 

man kan kategorisera sökningarna. 
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3 Lösningsalternativ 
Tre olika lösningsalternativ för att skapa ett dokumenthanteringssystem i Medius 

Flow presenteras i detta kapitel och dessa är att göra en egen implementation, att 

använda sig av ett externt dokumenthanteringssystem eller att använda sig av 

Microsoft SharePoint. 

3.1  Egen implementation 
Det första lösningsalternativet är att själv skapa en implementation av dokument-

hantering i Medius Flow. Det betyder att dokumenthanteringen skapas utefter de 

krav som en kund har angivit och systemet blir skräddarsytt för att passa kundens 

behov eftersom det baserar sig på kundens önskemål. Ett sådant förfarande ställer 

höga krav på förståelsen av kundens behov och krav. En egen implementation 

skulle i så fall ske i utvecklingsmiljön Microsoft Visual Studio och använda sig av 

språket Visual Basic .NET eftersom Medius Flow är skrivet i .NET.  

En generell problematik vid implementation är att väga en kunds önskemål mot 

vad andra kunder kan tänkas önska. En specifik kund blir mer nöjd ju mer 

skräddarsydd implementationen blir gentemot denna kund men implementationen 

blir då mindre generell och oanvändbar för andra kunder (Pfleeger, 2001). Vid en 

egen implementation skulle egna delar behöva skapas för att sköta 

versionshantering, rättigheter, klassificeringar samt publicering av dokument. 

Versionshantering och rättigheter används troligtvis på liknande sätt överallt 

medan klassificering och publicering troligtvis är specifika processer hos varje 

kund.  

En annan aspekt är hur kundens krav och önskemål ska behandlas. Det kan vara så 

att kunden i själva verket inte vet vad hon vill ha eller kanske inte har tid eller 

möjlighet att kartlägga de krav som finns (Pfleeger, 2001). Det kan också vara så 

att kunden tror sig veta hur hon vill att en viss process ska fungera men i själva 

verket så finns det ett mycket enklare och effektivare sätt att göra saker och ting på 

(Pfleeger, 2001). Detta kan då ställa till det i form av att man tvingas att uppfinna 
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hjulet igen och dessutom montera ekrarna på ett sätt som bara fungerar på en sorts 

vagn.  

3.2  Externt dokumenthanteringssystem 
Det andra lösningsalternativet är att använda sig av ett externt dokument-

hanteringssystem, till exempel Lifedoc (Elevate, 2007) eller PDS-sviten (Pergas, 

2007). En sökning på Google på ”dokumenthanteringssystem” ger c:a 20 000 

träffar. Merparten av dessa system löser de funktioner som efterfrågats i 

teorikapitlet. Uppgiften skulle i detta fall bli att skapa en integrationsyta mellan 

Medius Flow och det externa systemet. Dock uppstår en del praktiska problem med 

att använda sig av externa dokumenthanteringssystem. Ett problem kan vara 

ekonomiskt: Hur ska en praktisk försäljning av produkten Medius Flow gå till? Ska 

det externa systemet erbjudas eller rent av krävas för att Medius Flow ska fungera 

eller ska Medius agera återförsäljare åt det externa företaget? Ett alternativ är att 

Medius och det externa företaget samarbetar vid varje försäljning. Ett annat 

problem är eventuell support om någonting inte fungerar. Vem ska då ha ansvar för 

denna support och felsökning och vem ska stå för dessa kostnader alternativt ta 

betalt för dessa tjänster? Ännu ett problem är att Medius generellt inte vill göra sig 

beroende av mindre företag då deras långsiktighet inte kan garanteras.  

3.3  Microsoft SharePoint 
Det tredje lösningsalternativet är att använda Microsoft SharePoint eftersom man 

på Medius sida är väldigt intresserade av vad sharepoint har för potential. 

Informationen som återfinns i detta avsnitt bygger på dokument från Microsoft 

samt egna erfarenheter och experiment som utförts i sharepoint och de 

utvecklingsverktyg som beskrivs senare. 

3.3.1  Vad är sharepoint? 

Windows Sharepoint Services är en teknologi som fungerar som en motor för att 

skapa webbplatser, intranät och extranät för samarbete och informationsdelning. 

Microsoft poängterar att WSS 3.0 är en fullfjädrad utvecklingsplattform för webb-

baserade lösningar (Microsoft, 2006d). Plattformen är utvecklad i 

programmeringsspråket ASP.NET och består av en webbserver, ett filsystem, ett 
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register och ett SQL-baserat lagringsutrymme. Office Sharepoint Portal Server kan 

sedan användas för att koppla ihop systemet med andra system och sprida 

informationen i en portal där informationen kan skräddarsys för användare och 

grupper (Microsoft, 2006d). En noggrannare genomgång av funktionaliteten följer 

senare i kapitlet. 

3.3.2  Historik 

År 2001 släpptes de fristående produkterna SharePoint Team Services och 

SharePoint Portal Server 2001. Dessa produkter byggde på två olika plattformar 

från början. År 2003 släpptes Windows SharePoint Services v2 och Office 

SharePoint Portal Server 2003. Produkterna byggde nu på samma plattform och 

tillät användaren att skapa en portallösning för publicering av material. Under 

denna tid släpptes även Content Management Server 2002 och när de nya 

versionerna nu släpps under slutet av 2006 så är även denna produkt inbakad i 

SharePoint Services. Figur 2 visar utvecklingen från Sharepoint Team Services till 

SharePoint v3. (Microsoft, 2006a) De två största nyheterna med det nya sharepoint 

är att man kan bygga arbetsflöden och att innehållet i content management server 

har tillkommit. Arbetsflöden och innehållshantering (eng. content management) 

kommer att beskrivas mer ingående i kapitel 4.  

 

Figur 2: Utvecklingen av sharepoint. (Microsoft, 2006a) 
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3.3.3  Windows Sharepoint Services v3 

Windows Sharepoint Services benämns ofta med förkortningen WSS och är ett 

kostnadsfritt tillägg till Windows Server 2003 och kommande Longhorn Server 

(Microsoft, 2006d). Sharepoint Services är den komponent som innehåller 

grundfunktionaliteten och man kan för att enkelt beskriva det använda sig av 

Sharepoint Services för att skapa en gemensam webbaserad arbetsyta med stöd för 

dokumenthantering, gemensamma nyheter, kontakter, uppgifter och kalender. Det 

som krävs för att köra Sharepoint Services är en Windows 2003-server med 

Microsoft SQL Server 2000 eller senare installerat och IIS (Internet Information 

Services) aktiverat (Microsoft, 2006d). Om man studerar Figur 4 ingår själva 

mittendelen samt tårtbiten Samarbete i WSS. I Figur 3 ingår det understa lagret i 

WSS. 

 

Figur 3: Uppbyggnaden av SharePoint i det nya Microsoft Office-paketet. (Microsoft, 

2006a) 

3.3.4  Microsoft Office SharePoint Server 

Microsoft Office Sharepoint Server benämns ofta med förkortningen MOSS och är 

en tillökning som man kan använda för att skapa portalliknande webbplatser 

(Microsoft, 2006e). I MOSS finns möjlighet att skräddarsy vad varje användare 

eller grupp av användare ska kunna se i portalen. Till exempel kan man välja att 
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skapa nyheter som bara ska visas för medlemmar av programmeringsgruppen eller 

områden som bara medlemmar i programmeringsgruppen kan komma åt. I Figur 4 

ingår delarna Portal, Sök och Content Management när man använder MOSS och i 

Figur 3 så ingår även det mellersta lagret. Eftersom det krävs en licens för att 

kunna köra MOSS så innebär det till skillnad mot att bara köra WSS en extra 

kostnad. 

3.3.5  Forms services och Excel services 

Forms services och Excel services är två separata tillägg till WSS och dessa 

fullbordar Sharepointtårtan i Figur 4. Nu ingår alla lager i Figur 3. Forms services 

möjliggör en dynamisk interaktion med infopath-formulär som skickas mellan 

Office-programmen. Excel services gör att man till exempel kan extrahera data 

från affärssystemen och presentera på sharepointwebbplatsen, dessutom kan man 

med Excel services få tillgång till Excel funktionalitet på sharepointwebbplatsen 

utan att behöva ha Excel installerat lokalt på arbetsmaskinen (Microsoft, 2006a). 

För att kunna köpa till Forms services eller Excel services så krävs det att man kör 

Microsoft Office SharePoint Server.  

 

 

Figur 4: Microsoft Office Sharepoints centrala delar. (Microsoft, 2006a) 
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3.3.6  Koppling av krav på dokumenthanteringen mot sharepoint 

services 

De krav som ställdes på dokumenthanteringssystemet var (se avsnitt 1.4): 

 Versionshantering av dokumenten. 

 Möjlighet att sätta rättigheter på dokumenten. 

 Möjligheter att koppla arbetsflöden till dokumenten. 

 Integration med författarverktyg. 

 Gränssnitt mot externt dokumenthanteringssystem. 

I WSS så finns funktionalitet för versionshantering och dokumenthantering inbyggt 

och rättigheter kan sättas på både dokumentnivå och biblioteksnivå. Möjlighet att 

koppla arbetsflöden till dokumenten tillkommer i version 3 av WSS men kräver 

Windows Workflow Foundation som ingår i .NET framework 3.0 (Microsoft, 

2006d). I Office kan man sedan direkt manipulera de egenskaper som finns 

associerade med ett dokument i sharepoint. Alla krav som ställs på dokument-

hanteringssystemet skulle alltså kunna uppfyllas med hjälp av sharepoint services. 

3.3.7  Arbetsflöden i sharepoint 

För att kunna skapa arbetsflöden i sharepoint så krävs det att man använder 

Microsoft SharePoint Services V3 som idag (2006) endast finns som en betaversion 

(släpps i skarp version under andra halvåret 2006). För att kunna designa 

arbetsflöden så krävs Windows Workflow Foundation, också det en betaversion 

som kommer att ingå i Microsoft .Net 3.0 som släpps ungefär samtidigt som 

Windows Vista (Microsoft, 2006b), samt ett program att skapa arbetsflödena i. Det 

finns två alternativ till program att skapa arbetsflöden i. Det ena är SharePoint 

Designer som även det är en betaversion från det nya Office-paketet och 

ursprungligen det gamla Microsoft Frontpage (Microsoft, 2006c). Det andra 

alternativet är att använda Visual Studio 2005. Dessa två alternativ beskrivs i 

avsnitten här nedan. (Microsoft, 2006e)  
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Figur 5: Utvecklingsmiljön i SharePoint Designer. 

 SharePoint Designer 

SharePoint Designer är en vidareutveckling av det tidigare Microsoft Frontpage för 

att skapa hemsidor. FrontPage är en html-editor som förenklar skapande av 

webbsidor, hjälper till att hålla reda på de skapade sidorna och förenklar 

publicering och uppdatering av dem (Microsoft, 2006c). 

I SharePoint Designer så kopplar man direkt upp sig mot en sharepointwebbplats 

och alla ändringar och tillägg som man gör slår direkt igenom på webbplatsen. Se 

Figur 5 där en sharepointwebbplats är öppnad i SharePoint Designer. Figuren 

illustrerar att man får upp hela webbplatsen i en editor och manipulering sker 

direkt mot webbplatsen utan mellansteg som till exempel kompilering.  
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När man skapar arbetsflöden i SharePoint Designer så har man tillgång till en viss 

standardfunktionalitet. Utveckling av arbetsflöden görs här via en sorts steg-för-

steg-guide och detta verktyg är tänkt att användas av it-proffs
1
 eller användarna

2
 

själva. Se Figur 6 där steg-för-steg-guiden i SharePoint Designer används. Figuren 

illustrerar hur enkelt man kan skapa arbetsflöden i det grafiska gränssnittet.  

 

Figur 6: Arbetsflödesverktyget i SharePoint Designer. 

                                           
1
 It-proffs betecknar sådana som sköter en sharepointwebbplats.  

2
 Användare betecknar sådana som använder sharepointwebbplatsen. 



[23] 

 

     

 Visual Studio 2005 

Microsoft Visual Studio är en integrerad utvecklingsmiljö, alltså ett program som 

innehåller texteditor, kompilator och debugger tillsammans med en mängd andra 

funktioner avsedda att underlätta vid programmering. Denna hjälper 

programmerare att skapa bland annat program, webbplatser, webbapplikationer 

och webbtjänster. I Visual studio ingår följande språk: Visual Basic, Visual C++, 

Visual C# (C sharp) och Visual J#. (Wikipedia, 2006)  

 

Figur 7: Skärmdump från Visual Studio med WWF installerat och ett enkelt arbetsflöde. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Texteditor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kompilator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Debugger
http://sv.wikipedia.org/wiki/Programmering
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För att kunna skapa arbetsflöden mot sharepoint så krävs flera tillägg till Visual 

Studio. Dessa är: 

 Windows Workflow Foundation (WWF) 

 Visual Studio 2005 Extensions for Windows Workflow Foundation 

 Workflow Developer Starter Kit for Windows SharePoint Services V3 

Utveckling av arbetsflöden i Visual Studio 2005 kräver betydligt mer av 

utvecklaren eftersom allting måste programmeras, till skillnad mot SharePoint 

Designer då en steg-för-steg-guide finns tillgänglig. Det grafiska verktyg (se Figur 

7 där den grafiska delen av arbetsflödeskontruktionen visas) som ingår i WWF 

underlättar för utvecklaren och gör att man enkelt kan visualisera arbetsflödet. 

Visual studio erbjuder även möjligheter till debugging. 

3.4  Val av lösningsalternativ 
Det lösningsalternativ som jag har valt av dem som specificerades i avsnitt 3.1- 3.3 

är Windows SharePoint Services. Att använda sig av ett externt dokument-

hanteringssystem (avsnitt 3.2) anser jag är förenat med för mycket administrativa 

problem samtidigt som den ekonomiska aspekten att behöva dela med sig till andra 

företag vid varje såld produkt inte förefaller speciellt lockande. Ett alternativ hade 

kunnat vara ett samgående eller förvärv av ett externt bolag då situationen skulle 

ha kunnat bli en annan. Dock är inte detta aktuellt i nuläget enligt personlig 

kommunikation med min handledare i september 2006, så det lösningsalternativet 

faller bort. 

Att själv bygga ett dokumenthanteringssystem i Medius Flow hade varit lite som 

att uppfinna hjulet igen (se avsnitt 3.1). De krav som behöver uppfyllas för att 

använda WSS är att kunden använder Windows Server 2003 och Microsoft SQL 

Server 2000 eller senare (se avsnitt 3.3.3). Då dessa krav väl överensstämmer med 

dem som ställs för att använda Medius Flow så betyder det att merparten av alla 

kunder som Medius har alltså kan använda WSS utan vidare investeringar. 
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Sharepoint innehåller i sig själv mycket av den funktionalitet som efterfrågas men 

vissa delar komma att behöva byggas till. Detta i kombination med en önskan från 

Medius sida att använda sig av sharepoint ligger till grund för mitt beslut att 

använda mig av WSS. 
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4 Implementation 
I detta kapitel beskrivs hur implementationen av dokumenthanteringswebbplatsen 

har gått till. 

4.1  Sharepoints webbplatshantering 
En webbplats i sharepoint är uppbyggd av tre olika sorters sidor: Master pages, 

Content pages och Application pages (Microsoft, 2006d). Master pages är en sorts 

mall som håller ihop designen över hela webbplatsen och där specificeras sådant 

som menyer och hur sidorna ska byggas upp. Content pages (Innehållssidor) är 

sidor som förekommer i sharepointwebbplatsen som har något innehåll att 

förmedla och dessa kan även redigeras av användaren om rättighet till detta har 

getts. Application pages är sidor där inställningar för sharepointwebbplatsen kan 

göras och dessa gäller för hela sharepoint-installationen, det vill säga att om man 

har flera olika webbplatser på samma server som kör sharepoint så kommer alla 

inställningssidor att se likadana ut.  

De olika ytorna i webbplatsen är uppbyggda av web parts. En web part är ett 

program eller en funktion som använder sig av bibliotek som ger den ytterligare 

funktionalitet. Funktionaliteten bidrar till att den kan flyttas, maximeras och 

minimeras på en webbplats som använder sig av web parts (Microsoft, 2006d). 

4.2  Val av utvecklingsverktyg 
Fördelarna med att utveckla i Visual Studio är enligt mig flera. Man är helt fri att 

designa arbetsflödena som man vill och man kan komma åt allting på sharepoint-

webbplatsen. Dock kräver det mer arbete att komma åt objekt då de måste 

adresseras och plockas ut ur databaser och manipuleras med programmering. 

Ett problem med att utveckla i Visual Studio (VS) är dock att ett flertal 

konfigurationsfiler måste fyllas i med korrekt information. Dessutom måste man 

skapa egna .aspx-formulär för att kunna starta arbetsflödena i sharepoint. Därefter 

måste man manuellt installera arbetsflödena på sharepointwebbplatsen och aktivera 

dem. Detta i sig är inget större problem då det finns guider till detta hos Microsoft, 
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men det har visat sig att dessa syftar på MOSS och inte WSS. Dock ska förfarandet 

vara i stort sett identiskt men jag har trots mycket ansträngningar inte lyckats att 

använda mina VS-skapade arbetsflöden i sharepoint. Trots kontakt med två 

Microsoft-representanter
3
 så kunde ingen av dessa hjälpa mig. Därför har jag till 

slut tagit beslutet att utveckla mina arbetsflöden i SharePoint Designer. Detta 

fungerar bra och jag har gjort bedömningen att den funktionalitet som SharePoint 

Designer erbjuder är tillräcklig. Om de arbetsflöden som jag hade skapat i Visual 

Studio också hade fungerat att använda i WSS hade dock Visual Studio varit det 

självklara valet då det erbjuder en mer flexibel utvecklingsmiljö. 

4.3  Processkarta 
Kopplingen mellan sharepointwebbplatsen och Medius Flow är en länk och att 

sharepointwebbplatsen presenteras i Medius Flow. För att skapa en ingång till 

sharepointwebbplatsen så används en processkarta.  

En processkarta är en karta som beskriver den huvudprocess som finns i företaget. 

Till exempel har tillverkande företag oftast en huvudprocess som genomsyrar 

företaget och den modelleras grovt i processkartan för att en användare snabbt ska 

kunna hitta rätt och presenteras med relevant information (se Figur 8). 

Processkartan kartlägger i detta fall order och försäljning som steg ett, därefter 

följer konstruktion, produktion och lager och leverans. Om användaren till 

exempel arbetar i produktionen så klickar hon på produktion och kommer då till en 

webbplats där endast de dokumentbibliotek som är relevanta för produktions-

personal finns presenterade.  

                                           
3
 Pontus Haglund 23 oktober 2006 samt Kalle Becker 26 oktober 2006 
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Figur 8: Ingång till sharepoint via processkarta i Medius Flow. 

4.4  Dokumentmallar 
Till varje dokumentbibliotek kan en mall associeras för standarddokumenten. Har 

man dessutom lagt till flera innehållstyper (se avsnitt 4.8) så finns mallen som är 

associerad med innehållstypen också tillgänglig. En mall kan skapas på åtminstone 

två sätt: Antingen skapar man en ny mall från början i något program i Office-

paketet eller så väljer man att läsa in en färdig mall.  

4.5  Rättighetskontroll 
Sharepoint har en inbyggd rättighetskontroll som kan kopplas mot inloggningen i 

Windows eller mot en webbinloggning. Rättighetskontrollen kan även kopplas mot 

nätverksautentisering som en domänkontrollant för att verifiera användare och 

rättigheter. En domänkontrollant är kortfattat en server som sköter allting som har 

med inloggningar och rättigheter att göra på ett nätverk. Alla användare måste 

dock även läggas till i sharepoint och rättigheter för sharepoint måste specificeras.  

4.5.1  Rättighetsnivåer 

De rättighetsnivåer som finns i sharepoint listas och förklaras här nedan: 
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 Användarnivå: En användare ges en generell rättighet till 

sharepointwebbplatsen och denna rättighet gäller då ingen annan rättighet 

har getts. 

 Gruppnivå: En eller flera användare kan tillhöra en grupp och denna grupp 

kan ges rättigheter. 

 Biblioteksnivå: För ett dokumentbibliotek så ges rättigheter till användare 

eller grupper och dessa rättigheter gäller för alla objekt i biblioteket om inget 

annat har specificerats på dokumentnivå. 

 Dokumentnivå: För ett dokument i ett dokumentbibliotek kan ytterligare 

eller inskränkta rättigheter sättas. För till exempel ett dokument som bara 

vissa får läsa kan man ta bort läsrättigheten för de användare som normalt 

sett får läsa dokument i biblioteket. 

Rättighetskontrollen i sharepoint arbetar med allt innehåll efter fyra olika 

rättigheter och dessa listas här i stigande ordning med den lägsta rättigheten först. 

 Läsrättighet: ger användaren rätt att läsa innehåll. 

 Skrivrättighet: ger användaren rättigheter att läsa, lägga till, uppdatera och ta 

bort innehåll. 

 Designrättighet: ger användaren rättigheter att läsa, lägga till, uppdatera, ta 

bort, godkänna och ändra inställningar på innehåll. 

 Full kontroll: ger användaren full kontroll över allt på webbplatsen. 

Exempel. 

För att förklara rättighetsnivåerna så används ett exempel. En sharepointwebbplats 

har 4 användare: Adam, Bertil, Caesar och David. Alla dessa användare har den 

generella rättigheten läs. Adam och David tillhör även en grupp som heter 

”Dokument-godkännare”. Bertil tillhör företagets styrelse och tillhör därför 

gruppen ”Styrelsemedlemmar”. I dokumentbiblioteket ”ekonomiska rapporter” så 

har alla användarna rättigheten läs. Gruppen ”Dokument-godkännare” har 
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dessutom fått rättigheten design för att de ska kunna godkänna dokument i detta 

dokumentbibliotek. Detta betyder att Adam och David alltså har rättigheten design 

i detta bibliotek. Dessutom finns det en rapport i biblioteket som heter 

”strategiplan” som är hemlig för alla utom styrelsens medlemmar. På den filen så 

har rättigheterna för alla användare tagits bort och endast medlemmar ur 

”Styrelsemedlemmar” kan läsa denna. 

 

4.6  Versionshantering 
I varje dokumentbibliotek i sharepoint kan man ställa in om man vill använda sig 

av versionshantering eller inte. Man kan använda sig antingen uteslutande av större 

versionsförändringar, version 1, 2, 3 och så vidare, eller av både större och mindre 

då de mindre representerar opublicerade versioner. Mindre versionshöjning blir 

alltså från 1.0 till 1.1 till 1.2 och sedan till slut 2.0 då den nya versionen publiceras. 

Man kan även välja om man ska kräva att dokument checkas ut innan man får 

ändra i dem. 

4.7  Metadata 
Jag har försökt att hitta en standard för metadata eftersom jag anser att det är bra då 

utomstående lätt kan sätta sig in i hur metadatan fungerar samt att data som 

innehåller metadata enligt standarden kan användas utan ny klassificering. Den 

som jag har uppfattat som den mest erkända och använda är Dublin Core. (Dublin 

Core, 2006; Miller, 1996) 

År 1995 möttes ett antal datavetare och bibliotekarier i staden Dublin i den 

amerikanska delstaten Ohio. Syftet var att skapa en uppsättning av metadata-

element för elektroniska resurser på Internet. Utgångspunkten var att antalet 

element skulle vara få och reglerna för användandet av dessa så pass enkla att vem 

som helst ska kunna applicera dem på sina dokument. Man fastställde 15 element 

som utgör Dublin Core Metadata Element Set (DCMES). (Dublin Core, 2006) 

Organisationen Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) bildades och denna står 

idag för utvecklingen och administrationen av Dublin Core. Organisationen 
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omfattar flera länder och samlar experter från många olika områden som 

datavetenskap, museer, arkiv, forskning, utbildning och bibliotek. (Dublin Core, 

2006) 

De 15 element som ingår i DCMES återfinns i Tabell 1. Elementen är frivilliga att 

använda och får förekomma flera gånger i metadatafälten. (Dublin Core, 2006) 

Title (Titel) Contributor 
(Medarbetare) 

Source (Källa) 

Creator (Upphovsman) Date (Datum) Language (Språk) 

Subject (Ämne och 

nyckelord) 

Format (Format) Relation (Relation) 

Description 
(Beskrivning) 

Type (Resurstyp) Coverage (Täckning) 

Publisher (Utgivare) Identifier (Identifierare) Rights (Rättigheter) 
Tabell 1: Dublin Cores 15 element. (Dublin Core, 2006) 

Nedan följer en beskrivning av vad elementen i Dublin Core avser. Listan baserar 

sig på de översättningar av DCMES som gjorts av Hansen (1999): 

 Titel: beskriver titeln på dokumentet. 

 Upphovsman: innehåller information om vem som har skapat dokumentet. 

 Ämne och nyckelord: beskriver inom vilket ämne dokumentet har skrivits 

samt nyckelord i dokumentet. 

 Beskrivning: beskriver vad dokumentet tar upp. 

 Utgivare: innehåller information om vem som har gjort dokumentet 

tillgängligt.  

 Medarbetare: beskriver ytterligare person eller personer som varit delaktiga 

i skapandet av dokumentet. 

 Datum: beskriver när dokumentet skapades och när det senast ändrades. 

 Format: inehåller information om i vilket format dokumentet är publicerat. 
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 Typ: beskriver typ av resurs, såsom hemsida, roman, arbetsrapport eller 

teknisk rapport.  

 Identifierare: beskriver ett attribut som gör att dokumentet unikt kan 

identifieras. 

 Källa: beskriver vad dokumentet härstammar från. 

 Språk: beskriver vilket språk dokumentet är publicerat på. 

 Relation: beskriver om dokumentet är kopplat till ett visst projekt eller 

företag. 

 Täckning: beskriver om dokumentet refererar till ett annat dokument eller 

flera andra dokument.  

 Rättigheter: innehåller information om vilka rättigheter som krävs för att 

tillgodogöra sig information från dokumentet. 

Jag har beslutat mig för att använda mig av DC och till dessa standardmetadata har 

jag även valt att lägga till vissa metadata som används i de arbetsflöden som ett 

dokument kan komma att hamna i. Dessa är: 

 Godkänd för publicering: som kan ha värdena väntande, nekad eller 

godkänd. 

 Klassificering: innehåller en klassificering av dokumentet för att göra det 

enkelt att hitta relevanta dokument. 

Denna uppsättning med metadata är standard för varje innehållstyp och därefter 

kan användaren specificera de metadata som anses relevanta. 

4.8  Innehållstyper 
Innehållstyper är en av nyheterna i den nya sharepointversionen och innebär att 

man kan specificera en mall och olika metadata som ska vara associerade med en 

viss typ av dokument (Microsoft, 2006d). I de olika dokumentbiblioteken ställer 
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man sedan in vilka innehållstyper som man ska kunna använda sig av. Man kan 

även koppla arbetsflöden direkt till en innehållstyp eller till ett dokumentbibliotek. 

Om sedan uppdatering behöver ske av innehållstypen så räcker det att ändra i 

definitionen och inte i alla dokumentbibliotek. 

Exempel 

Ett ekonomidokument kan behöva extra metadata om vilka kostnadsställen som det 

berör. Dessutom ska mallen innehålla extra referenser till personer på ekonomi-

avdelningen. Då skapar man innehållstypen ”ekonomidokument” och låter den 

innehålla standarduppsättningen med metadata. Därefter lägger man till metadata-

elementet kostnadsställe och associerar innehållstypen med en korrekt mall för ett 

Word dokument. Därefter så läggs innehållstypen till i de två dokumentbiblioteken 

ekonomi och inköp. I dessa bibliotek kommer nu innehållstypen att bli tillgänglig 

och då man skapar ett nytt dokument eller laddar upp ett kommer alternativet att 

skapa ett nytt ekonomidokument att finnas tillgängligt. Om man sedan vill lägga 

till ännu ett metadatafält så ändrar man i definitionen och alla dokument av typen 

”ekonomidokument” kommer sedan att innehålla detta metadatafält. 

 

4.9  Elektroniska dokumentbibliotek 
Ett elektroniskt dokumentbibliotek är som namnet antyder ett elektroniskt bibliotek 

med dokument. En metafor kan vara den av en fysisk mapp där en viss typ av 

dokument placeras för att det ska vara lättare att hålla ordning på dem. Om det 

finns för många dokument i en mapp så blir det ändå svårt att hitta dem och man 

måste kanske sätta dit flikar för att ytterligare kunna förfina uppdelningen av 

dokumenten. Om det å andra sidan är för få dokument i mapparna eller att vissa 

mappar kanske till och med är tomma så blir problemet istället att hitta rätt mapp 

och vi är tillbaka där vi var från början. (Bodin et al., 2000) 

På liknande sätt fungerar dokumentbiblioteken i sharepoint. De är en typ av 

mappar och det gäller att inte skapa för många för då blir det svårt att förstå var 

man ska söka efter dokumenten. Dock kan det snabbt bli väldigt många dokument i 
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ett bibliotek. Därför kan det vara bra att kunna ”flika upp” biblioteket. Det går 

också att skapa ”vyer” där innehållet i biblioteken kan filtreras på alla metadata 

som innehållstypen innehåller. 

Följande dokumentbibliotek har jag lagt till på sharepointwebbplatsen då dessa 

bedömdes som önskvärda efter intervju med Christer Hallin (se bilaga A): 

 Drafts (Utkast): här skapas alla nya dokument och flyttas sedan härifrån 

automatiskt i arbetsflödet då de har blivit godkända. 

 Quality (Kvalitet): hit flyttas alla dokument som har med kvalitet att göra. 

 Economy (Ekonomi): hit flyttas alla dokument som har med ekonomi att 

göra. 

 Environment (Miljö): hit flyttas alla miljörelaterade dokument. 

I Figur 9 kan man se sharepointwebbplatsen med dokumentbiblioteken i vänster-

menyn. Figuren visar sharepointwebbplatsen i Medius Flow. 

 

Figur 9: Sharepointwebbplasten i Medius Flow. 
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4.10 Arbetsflöden 
Jag har skapat ett generellt arbetsflöde för godkännande av dokument i 

utvecklingsverktyget SharePoint Designer. Arbetsflöden som skapas lagras i XML 

och kan på ett enkelt sätt förändras för att passa olika behov och krav. För att 

användaren inte ska kunna bestämma i vilket dokumentbibliotek en rapport hamnar 

så skapas alla dokument i dokumentbiblioteket Drafts (utkast). Efter att 

dokumentet har godkänts så initieras en omflyttning av dokumentet i arbetsflödet, 

detta för att dokumentet ska hamna i rätt bibliotek beroende på hur det är 

klassificerat. Arbetsflödet som används är baserat på information som framkom 

under en intervju med Hallin (se bilaga A) och är uppbyggd enligt Figur 10 (rutan 

Använd metadata specificerar de metadata (se avsnitt 4.7) som används i 

arbetsflödet): 

 Dokument sparat i Drafts: En användare skapar ett dokument och sparar 

det i Drafts. I dokumentegenskaperna anger användaren vem som ska 

godkänna dokumentet och vilken status dokumentet har från början. 

Standard är väntande vilket betyder att dokumentet avvaktar godkännande. 

Om användaren har rätt att godkänna sitt eget dokument kan även status 

sättas till godkänd direkt. 

 Godkänd för publicering: Här sker en kontroll av status. Om statusen är 

väntande så går ärendet vidare till skapa uppgift för godkännare och skicka 

e-post. Om status är godkänd så går ärendet vidare till publicera dokument. 

Om status är nekad går ärendet vidare till skicka e-post till dokumentets 

skapare. 

 Skapa uppgift för godkännare och skicka e-post: En uppgift skapas i 

godkännarens uppgiftslista och ett e-postmeddelande skickas till 

godkännaren. 

 Skicka e-post till dokumentets skapare: Ett e-postmeddelande skickas till 

dokumentets skapare med meddelandet att dokumentet inte har blivit 

godkänt och att förändringar av dokumentet behöver utföras. 
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 Publicera dokument: Dokumentet har nu gått genom godkännandeflödet 

och flyttas automatiskt till korrekt dokumentbibliotek efter den klassificering 

av dokumentet som skaparen har angivit. 

 

 

Figur 10: Arbetsflöde för godkännande av dokument. (Egen illustration) 

4.11 Office integration 
Program i Office-paketet interagerar olika mycket med sharepoint i och med vilken 

version man använder. Office 2003 och senare har stöd för att manipulera de 

egenskaper som är associerade med dokumenten i sharepoint. Man får direkt i till 

exempel Word upp de metadata som är kopplade till dokumentet och kan 

manipulera dem direkt och sedan spara och checka in dokumentet direkt från Word 
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(se Figur 11, där alla metadatafält associerade med dokumentet finns tillgängliga 

direkt i Word). (Microsoft, 2006d) 

 

Figur 11: Direkt åtkomst till metadatafält i Microsoft Word. 
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5 Utvärderingar 
Utvärderingen av resultatet har delats i två delar: testning och kravuppfyllande. 

5.1  Testning 
Testning av systemet har organiserats efter punkterna i avsnitt 1.4 och resultatet tas 

upp här nedan: 

 Rättighetskontroll 

Funktionaliteten testades genom att olika rättigheter sattes på olika 

dokument och bibliotek. Därefter gjordes inloggningar med olika rättigheter 

och rättighetskontrollens funktion kontrollerades. De åtkomstförsökt som 

gjordes med otillräckliga rättigheter stoppades och de åtkomstförsök som 

gjordes med tillräckliga rättigheter tilläts. Testresultaten blev därmed som 

förväntat. 

 Arbetsflöde 

Dokument skapades i Drafts och kontroll skedde av att alla steg i arbets-

flödet fungerade som förväntat. Arbetsflödet hanterade i alla testade fall 

dokumenten på ett korrekt sätt. 

 Revisionshantering 

Dokument skapades och förändrades ett antal gånger. Därefter kontroll-

erades versionshistoriken och att denna överensstämde med de förändringar 

som skett. Dessutom checkades en fil ut och därefter försökte man att checka 

ut samma fil med en annan användare. Alla dessa försök misslyckades och 

därmed var testen lyckade. 

 Integration mot författarverktyg 

Ett dokument öppnades från sharepoint direkt i Word och därifrån var direkt 

manipulation av de metadata som var kopplade till dokumentet möjlig. 

Därmed ansågs testet vara lyckat. 
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 Integration mot dokumenthanteringssystem 

Dokumenthanteringswebbplatsen gick att manipulera direkt från Medius 

Flow, därmed ansågs testet vara lyckat. 

 

5.2  Kravuppfyllande 
De krav som har ställts på systemet har uppfyllts på alla punkter eftersom alla delar 

i testningen slutade med ett förväntat och lyckat resultat. 
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6 Slutsatser och framtida utveckling 
I det här kapitlet presenteras de resultat som arbetet har gett och de slutsatser som 

har kunnat dras. Dessutom ges förslag på framtida utveckling som baserar sig på 

idéer som har uppkommit under examensarbetets gång. 

6.1  Slutsatser 
Arbetet har resulterat i ett dokumenthanteringssystem med en koppling till Medius 

Flow. De krav på funktioner som funnits för dokumenthanteringssystemet (se 

avsnitt 1.4) tas upp här nedan. För varje funktionskrav listas först det aktuella 

kraver sedan följer en kort diskussion om hur detta har uppfyllts. Slutsaterna 

baserar sig på de tester som utförts i avsnitt 5.1. Därefter följer att avsnitt med 

övriga slutsatser som inte härrör till de krav som ställts på systemet. 

6.1.1  Utökade rättighetshetsfunktioner 

Krav: Möjlighet att per dokument kunna specificera vem eller vilka som har rätt att 

läsa eller modifiera dokumentet. 

Slutsats: Dokumenträttigheterna kan sättas både på dokumentbiblioteksnivå och på 

dokumentnivå och där används de nivåer som specificerats i avsnitt 4.5.1. 

6.1.2  Arbetsflöde 

Krav: Utveckling av ett arbetsflöde för hantering av dokument (författa, remittera, 

godkänna samt fastställa dokument) 

Slutsats: Ett generellt arbetsflöde för godkännande, remittering och publicering 

(fastställning) av dokument har utvecklats i SharePoint Designer och fungerar 

enligt specifikationen i avsnitt 4.10. Resultatet är ett generellt arbetsflöde för 

godkännande av dokument som med lätthet kan förändras i SharePoint Designer 

för att passa olika kunders behov. Då inga direkta krav har ställts på vad 

arbetsflödet egentligen ska utföra så har det utformats enligt en egen modell av hur 

en godkännandeprocess fungerar. Denna baserar sig på information som 

framkommit i en intervju med ett fallföretag. I detta avseende bedöms arbetsflödet 
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att uppfylla de krav som ställts. Författning av dokumenten sker i Microsoft Word 

med stöd från de mallar som har skapats. 

6.1.3  Revisionshantering 

Krav: Hantering av olika revisioner av ett dokument. 

Slutsats: Versionshantering av dokumenten kan slås av och på i sharepoints 

dokumentbibliotek och en versionshistorik sparas för varje dokument. Det finns 

också möjlighet att gå tillbaka till tidigare versioner. 

6.1.4  Integration mot författarverktyg 

Krav: Undersökning av möjligheter att integrera författarverktyg med Medius Flow 

(till exempel att från Microsoft Word direkt kunna registrera och klassificera nya 

dokument eller revisioner i Medius Flow) 

Slutsats: Integration finns med programmen i Office-paketet. Man kan direkt ifrån 

programmen manipulera de egenskaper som finns i sharepoint och direkt spara 

dokumenten på sharepointwebbplatsen.  

6.1.5  Integration mot dokumenthanteringssystem 

Krav: Definition av ett generellt gränssnitt mot externa dokumenthanterings-

system; att direkt ifrån Medius Flow kunna interagera med utomstående dokument-

hanteringssystem. 

Slutsats: Det aktuella dokumenthanteringssystemet fanns endast tillgänglig som en 

betaversion under examensarbetet och de integrationsverktyg som fanns 

tillgängliga gick inte att få att fungera på ett tillfredställande sätt. Därför är 

integrationen mellan Medius Flow och sharepointwebbplatsen enbart den att 

webbplatsen visas i Medius Flow. Funktionaliteten uppfyller (se avsnitt 5.1) de 

krav som ställts men en djupare integration hade varit önskvärd. 

6.1.6  Övriga slutsatser 

Om man tar ett steg tillbaka och betraktar Medius Flow med dokumenthanterings-

webbplatsen och jämför med det som har beskrivits i avsnitt 2.3 så ser systemet ut 

att vara väldigt likt ett innehållshanteringssystem (se avsnitt 2.3). 
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Dokumenthanteringssystemet har i och med införandet av arbetsflöden alla 

komponenter som ingår i ett CM-system.  

6.2  Framtida arbete 
Här presenteras förslag på framtida utvecklingsmöjligheter av examensarbetets 

resultat. 

Nu när .NET framework 3.0 har släppts i skarp version (2006) och därmed 

Windows Workflow Foundation så kan en framtida utveckling vara att använda sig 

av denna istället för den arbetsflödesmotor som finns i Medius Flow. Ett framtida 

arbete skulle kunna vara att undersöka om Microsofts arbetsflödesmotor är bättre 

än den egna och vad det skulle innebära att byta.  

En djupare integration av sharepoint i Medius Flow skulle kunna innebära att 

sharepointwebbplatsen enbart existerar i bakgrunden. Därmed blir den inte synlig 

för användaren utan alla interaktioner med den sköts via Medius Flow med hjälp 

av de webbtjänster som sharepoint stödjer. En djupare integration skulle till 

exempel kunna innebära att dokument sparas och hämtas direkt genom Medius 

Flow eller att uppgiftslistan i sharepoint presenteras i inkorgen i Medius Flow (se 

Figur 9). 

En punkt där jag inte kom vidare var utvecklingen av arbetsflöden i Visual Studio 

eftersom de arbetsflöden jag skapat där inte fungerade i sharepoint. Utvecklingen 

gick bra men överföringen till sharepoint fungerade inte. Visual Studio verkar vara 

ett bra utvecklingsverktyg för arbetsflöden till sharepoint och genom att använda 

det kan mer komplicerade arbetsflöden skapas. När sharepoint 3 inte längre är en 

betaversion så bör det gå bättre att skapa arbetsflöden och support kommer då även 

att ges på produkten från Microsoft. 

6.3  Personliga erfarenheter 
Överlag uppfyller systemet de krav som har ställts på ett bra sätt och fungerar 

tillfredställande. Dock har inte systemet kunnat provas i drift ute på ett företag 

eftersom den färdiga versionen av sharepoint inte släpps förrän i början av 

december (2006).  
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Att valet föll på sharepoint kändes tidigt ganska så självklart. Dock visade det sig 

snabbt att det inte skulle bli en dans på rosor. Till en början använde jag 

SharePoint v2, en mogen produkt som fungerade stabilt. Dock visade det sig 

snabbt att för att kunna använda sig av arbetsflöden så krävdes det att SharePoint 

v3 användes. Denna produkt fanns inte i skarp version förrän i början av december 

2006 vilket medförde att examensarbetet fick utföras på betaversionsprodukter. 

Effekten av detta är att det har varit väldigt svårt att hitta relevant och korrekt 

information och framförallt att kunna hitta hjälp om de problem som uppstod. 

Dessutom tog det en del extra tid då tilläggsmoduler och liknande som provades i 

syfte att lösa vissa problem medförde att installationen av sharepoint på något sätt 

blev korrupt och en ominstallation krävdes. Dock gick det inte bara att avinstallera 

sharepoint och installera om det igen, i alla fall inte betaversionen, så detta ledde i 

förekommande fall till tidskrävande ominstallationer av servern.   

Sharepoint är kraftfullt och relativt lättanvänt när man vet hur det fungerar men att 

läsa sig till hur saker och ting hänger ihop genom Microsofts manualer är inte att 

rekommendera eftersom det kräver mycket tid och sökande. Istället bör böcker 

med beskrivningar användas när produkten är så pass mogen att sådana finns på 

marknaden. 

Tidsplanen som sattes upp i början av examensarbetet hölls bra, med ett undantag. 

Vad det gäller den sammanlagda tiden så har planen hållits, men mycket mer tid än 

vad som planerats har lagts på instudering av SharePoint, Visual Studio, .NET, 

Windows Server 2003 och Microsoft SQL Server. Sharepoint speciellt har krävt 

mycket tid. Detta har fått kompenseras med att dra ned på utvecklingstiden, men 

mycket tid har också sparats genom att mycket funktionalitet redan har funnits i 

sharepoint. Till tiden för instudering skulle jag även vilja lägga tiden för inlärning 

av sharepoint genom testning. I många fall har det gått till så att jag har läst att man 

kan göra en viss sak, sedan har jag i sharepoint fått testa mig fram till hur man 

verkligen gör det och vilket resultat det sedan får. 
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Bilaga A: Sammanfattning av möte med Christer 

Hallin, Hallins Verkstäder 
Sammanfattning av möte hållt den 21 september 2006. 

Christer Hallin är produktionschef på Hallins Verkstäder och en av initiativtagarna 

som önskat en förbättring av dokumenthanteringen i Medius Flow. Under en 

semistrukturerad intervju så har jag försökt att fånga upp de åsikter och önskemål 

som han har på ett dokumenthanteringssystem. Med en semistrukturerad intervju 

avses vare sig öppet samtal eller ett bestämt utformat frågeformulär utan något som 

är mitt emellan (Bryman, 2002).  

Under mötets gång diskuterade Christer och jag vilka krav och önskemål som 

Hallins Verkstäder har på ett dokumenthanteringssystem och hur deras processer 

för dokumenthantering ser ut idag. 

A.1 Vad är ett dokument och vilka format har det? 

Christer berättade att de dokument som finns idag är  

 Kundstyrda dokument, till exempel dokument som fastställer hur vissa 

saker ska tillverkas eller vilka krav de ska klara. 

 Externt länkade, dokument som refereras till externt till exempel lagtexter 

eller externa publikationer. 

De format som de arbetar med idag är Microsoft Word. Vid lagring av dokumenten 

så konverteras de till pdf, mest för att säkerställa att dokumenten inte ändras av 

någon obehörig. 

A.2 Vilka olika processer finns vid skapande av ett dokument? 

Vid skapande av ett dokument så ser processen generellt ut som Figur A1 

beskriver. 
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Figur A1: Processkarta över godkännandeprocess hos Hallins Verkstäder. 

Först så skapas dokumentet och personen som skapat dokumentet bestämmer vilka 

som bör godkänna dokumentet och ber dem att läsa igenom dokumentet på 

remissrunda. Om dokumentet inte godkänns så krävs en förändring av dokumentet 

samt en ny remissrunda.  Då dokumentet muntligt godkänts så publiceras 

dokumentet och de parter som berörs av dokumentet anmodas att läsa igenom det. 

A.3 Vilka olika klassificeringar finns eller bör finnas på ett dokument? 

De klassificeringar som finns idag är begränsade och innefattar bara en viss 

kapitelindelning efter kvalitetshandboken (Hallins ISO-kvalitetshandbok). De 

största generella klassificeringar som Christer anser bör finnas är miljö, 

arbetsmiljö, kvalitet och brandskydd. 

A.4 Diskussion 

Under mötet fördes en diskussion och här följer en sammanfattning av vad som i 

diskuterades. 

Christer ansåg att den svåraste delen att lyckas med dokumenthanteringen har att 

göra med hur informationen presenteras för att den enkelt ska kunna hittas av 

berörda parter. Anställda som inte dagligen använder systemet kommer troligtvis 

att ha problem med att lokalisera informationen om den inte är väldigt lätt att hitta. 

Christer tycker att idén med olika dokumentbibliotek för att spara informationen är 

god, men inte i sig tillräckligt god för att alla anställda ska kunna hitta fram till rätt 

information på ett enkelt sätt. 

Vi diskuterade hur man skulle kunna lösa detta och Christer hade önskemål om att 

grafiskt kunna modellera hela processen från order till leverans och att genom 
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denna processkarta kunna klicka sig till relevant avdelning inom sharepoint-

webbplatsen. I denna underavdelning ska sedan olika stödprocesser finnas och 

inom dessa ska relevant information finnas tillgänglig. 

Vi kom tillsammans fram till att nyckeln till detta förmodligen är att konstruera 

relevanta metadata till dokumenten och att detta är den svåra delen i varje 

dokumenthanteringsprojekt. Kärnpunkten är alltså att kunna abstrahera och skapa 

smarta metadata som kan användas till att skapa vyer som är relevanta och detta 

beroende på var i processen man befinner sig. 

Figur A visar hur en sådan processkarta skulle kunna var uppbyggd. De små 

tomma fyrkanterna representerar olika under-sharepoint-webbplatser som i sin tur 

innehåller möjligheter till vidare djupdykningar i processen. 

 

 

Figur A2: Processkarta över hela tillverkningsprocessen. 

Christer efterlyste även en funktion som på något sätt visar om användarna har 

öppnat och läst dokumenten som publicerats. 

 


