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SAMMANFATTNING 
Syftet med detta examensarbete har varit att utreda och om möjligt skapa en generell grundplattform att 

utgå ifrån när man utvecklar ett intranät. Problemet som ofta uppstår när man kommer till en kund är att 

de vill veta vad allt kommer att kosta, vilket är genomgående genom processen. Varje kund har olika 

behov och krav på sin webbplats, vilket kräver olika mycket tid och kostnader från utvecklarna. 

Det är först efter förstudien som utvecklarna kan ge en ungefärlig kostnad för projektet. Som lösning har 

vi i examensarbetet skapat en grundplattform med två olika komponenter, för att ge ett exempel på hur 

plattformen kan komma att se ut. Komponenterna kan paketeras olika för varje kund och gör att 

kunderna redan från början kan få ett hum om vad det kan kosta med just deras konfiguration och 

önskemål. 

För att uppnå denna lösning har flera kunskaper inom SharePoint erhållits, inom särskilda områden som 

till exempel Masterpages, Content Types, Managed Metadata med flera. 

Resultatet blev bland annat ett nyhetsarkiv som kan installeras via en så kallad Feature på en Sharepoint 

webbplats. Detta är en bra grund för hur resterande komponenter, som kalender och dokumenthantering, 

kan implementeras. 



TILLKÄNNAGIVANDEN 

Vi skulle vilja tacka HOW Solutions, som har bidragit med tid, erfarenhet och utrustning under vårt 
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Thommy Wilén, som båda har varit ett stort stöd och bidragit med tips och synpunkter.  

Vi skulle även vilja tacka vår handledare på Universitetet, Anders Fröberg, samt vår examinator Henrik 
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1. INLEDNING 
Detta inledande kapitel beskriver bland annat det problem som är bakgrunden till detta 

examensarbete. Vi förklarar även syftet och målar upp en kravbild. 

1.1 BAKGRUND 
Standardförfarandet när ett intranät ska utvecklas är att kunden har ett behov av en samlings-

plats för intern information. Kunden går därefter ut med en förfrågan till en eller flera lever-

antörer där kravbilden målas upp för att leverantören ska få en uppfattning om utvecklings-

arbetets omfattning. En eller flera leverantörer får därefter lämna en offert där en grov 

uppskattning av kostnaden för intranätet anges. I kostnadsförslaget/offerten anges ett timpris 

för utvecklingen samt uppskattade antal timmar för projektet.  Naturligtvis kan uppskattning av 

tid förändras under projektets gång. Offerten följs ofta upp med en förstudie där en leverantör 

tillsammans med kunden fastställer kraven för intranätet. Kraven leder sedan till en reviderad 

tidsuppskattning varpå leverantören startar utvecklingsarbetet. 

Den fråga som alltid dyker upp vid möte med kunden är vad slutnotan blir. Denna fråga kan 

leverantörer nästan aldrig svara på eftersom detta helt beror på vad kunden vill ha på sitt 

intranät. Olika kunder har olika krav vad det gäller bland annat deras design. Andra kunder vill 

ha mycket specialiserade funktioner på intranätet som inte kommer som standard. De är dessa 

saker som gås igenom under bland annat förstudien och som påverkar priset på projektet. 

Förutom de företagsspecifika funktionerna eller designerna finns det ett visst antal generella 

delar som alltid måste finnas, eller som utgör en grund för intranätet. Det är dessa delar som 

man kan sätta ett pris på, även om det alltid kommer att krävas en viss anpassning för varje 

projekt. 
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1.2 SYFTE 
HOW Solutions, som beskrivs i 1.5 HOW Solutions, vill skapa ett komponentbibliotek, se Figur 1, 

ifrån vilket en kund kan välja vilken funktionalitet de vill ha på sitt intranät. Dessa komponenter 

utgör en grundplattform för alla kommande projekt, där varje komponent har ett fast pris och 

kanske ett beroende av andra komponenter. Exempel på komponenter kan vara ett nyhetsarkiv, 

samarbetsytor för projekt eller dokumenthantering. 

 

Figur 1. Komponentbibliotek med några exempel komponenter. 

Varje komponent säljs sedan till ett fast pris och kunden kan därmed se priset på intranätet 

direkt när de lägger till eller tar bort en komponent. Examensarbetet går ut på att utreda hur 

dessa komponenter ska utformas samt att implementera en eller flera komponenter. 

1.3 MÅLGRUPP 
För att kunna tillgodogöra sig informationen i denna rapport bör man ha grundläggande 

kunskaper inom Microsofts produktportfolio samt grundläggande programmering. Kunskaper 

inom SharePoint och C# underlättar ytterligare för att läsaren ska kunna ta till sig innehållet. 

Rapporten riktar sig främst till studenter och anställda på Linköpings universitet, men även till 

HOW Solutions och andra som är verksamma inom samma yrkesområde. 

1.4 UTVECKLINGSMILJÖ 
Utvecklingen skedde på en virtuell maskin som körde Windows Server 2008. I den maskinen 

fanns senaste SharePoint Server samt utvecklingsverktygen Visual Studio 2010 Ultimate samt 

SharePoint Designer 2010. Mer information om SharePoint finns att läsa i kapitel 3. SharePoint. 

  



Komponentbaserat intranät i SharePoint 
2011-09-13 

 

3 
 

1.5 HOW SOLUTIONS 
HOW Solutions är ett konsultföretag inom IT- och verksamhetslösningar, vars affärsidé är att 

erbjuda attraktiva och verksamhetsnära IT-lösningar utifrån den senaste tekniken och vassaste 

kompetensen med fokus på Portaler, Integration och Eftermarknadssystem. 

Företaget skriver på webbplatsen: 

Hög teknologi som alltid ska gå hand i hand med människor – det är då vi skapar 

framgångsrika lösningar som ger våra kunder ökad konkurrenskraft. Vi har sedan 

lång tid tillbaka stor erfarenhet av realisering av portalprojekt till stora och 

medelstora företag inom olika branscher i Sverige och på en internationell marknad. 

Vi arbetar också åt kommuner, landsting, länsstyrelser, myndigheter och statliga 

verk. 

Vi finns med i hela processen – från förstudie, genom förankring och genomförande 

till uppföljning. HOW Solutions vision är att "I ett nära och långsiktigt samarbete 

med våra kunder skapar vi framgångsrika IT-lösningar, som bygger på engagemang, 

nytänkande och hållbar teknik". 

(HOW Solutions, 2011) 
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2. FÖRBEREDANDE ANALYS 
Till en början sattes en kravbild upp som en grund för projektet. En del av examensarbetet 

består av att utreda hur komponenterna i examensarbetet skall utformas för att uppfylla dessa 

krav. Det här kapitlet kommer att handla om den utredningsprocessen. 

2.1 KRAVBILD 
För att ha en målbild över vad som ingår i examensarbetet sattes flera krav av arbetsgivaren och 

oss, baserade på syftet.  

 De olika delarna av arbetet skall vara uppdelat i så kallade Features, se kapitel 3.1, inom 

SharePoint 2010.  

 Arbetet skall innehålla en generell design (Masterpage, kapitel 3.2). 

 Arbetet skall innehålla ett nyhetsarkiv. 

o Nyhetsarkivet skall kunna filtreras. 

o Nyhetsarkivet skall vara sökbart, efter egen text, datum samt efter Managed 

Metadata (kapitel 3.7). 

 Arbetet skall innehålla en Pagelayout (kapitel 3.3), eller en mall, för en nyhetssida. 

 Arbetet skall innehålla anpassade Managed Metadata (kapitel 3.7), som skall kunna redigeras. 

Examensarbetet skulle implementeras under en kort tidsperiod, under vilken ett stort antal nya 

ämnesområden skulle läras in. Detta medförde att det inte fanns stora möjligheter till för stora 

utsvävningar inom vare sig teorin eller rapporten.  

2.2 FEATURES 
Den största delen av utredningen handlade om att se över vilka alternativ det fanns för att dela 

upp komponenterna, samt hur dessa komponenter skulle utformas. Eftersom företaget hade 

ställt krav på att komponenterna skulle vara enkla att aktivera och avaktivera efter behov, samt 

att komponenterna skulle var noga uppdelade inom projektet, kom vi fram till att användning av 

Features för detta var det enda bra valet. Detta stämde väl överens med företagets krav samt 

önskemål för uppbyggnad och uppföljning av projektet efter det att examensarbetet var utfört. 

Mer information om Features återfinns i kapitel 3.1 Features, samt hur denna implementerades 

under kapitel 4.1 Features. 

2.3 MASTERPAGE 
Istället för att implementera en Masterpage från grunden används oftast en Minimal 

Masterpage, eller en Starter Master som det kallas i SharePoint 2010. Till en början användes en 

Masterpage från MSDN (MSDN: How to: Create a Minimal Master Page, 2011), men efter vidare 

undersökning visade det sig att den var lite väl minimal för detta projekt. Istället används en 

Starter Master från Codeplex (Drisgill, 2010) som grund. Denna innehöll en bättre design, både 

själva upplägget för innehåll men den tog även vara på SharePoints grund-CSS (core4.css). 
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2.4 VAL AV CROSSLISTQUERY 
När vi skulle välja metod för hantering och hämtning av information ur listorna, hade vi flera 

olika val. Dessa beskrivs mer nedan tillsammans med anledningen till varför vi valde just 

CrossListQuery.  

2.4.1 SPSiteDataQuery 

SPSiteDataQuery är en grundläggande informationshämtare och är enligt Eric Shupps (2006) 

bra när webbplatsen har låg till medelhög trafik och datamängd. Eftersom vi inte ville begränsa 

examensarbetet till att bara fungera optimalt för en viss storlek av företag, valde vi bort detta 

alternativ. 

2.4.2 ContentbyQueryWebPart 

ContentbyQueryWebPart är en av de web parts som finns standard i SharePoint 2010. Den 

använder sig av cache, vilket gör att sökningar blir snabbare och att metoden fungerar även för 

större företag. Den är dock jobbig att sätta sig in i, enligt källor på nätet och handledaren på 

HOW Solutions. Detta gjorde att vi valde att inte använda denna metod, eftersom tiden inte 

räckte till. 

2.4.3 CrossListQuery 

CrossListQuery är en annan metod för att söka igenom listor efter information. Även den 

använder sig av cachade sökningar, vilket gör den lämplig för de flesta företag. En nackdel med 

denna metod är att man är tvungen att använda sig av CAML, vilket beskrivs mer i detalj i 3.9 

CAML, när man gör sökningar, vilket är rätt besvärligt. Trots detta valde vi denna metod inom 

utvecklingen, då det finns många källor på internet om CAML vilket gör det enklare att komma 

runt de problem som det kan tillföra. Undersökningar gjorda av Mohammed Aghili (2010) visar 

att CrossListQuery är ett bra alternativ även om den har sina nackdelar. 

 



Komponentbaserat intranät i SharePoint 
2011-09-13 

 

6 
 

3. SHAREPOINT 
Microsoft SharePoint 2010 är den senaste versionen av företagets mjukvara för webbplatser. 

Den används oftast för intranätsportaler, sidor som bara kan ses av anställda på företaget, men 

kan även användas för externa webbplatser som alla kan komma åt (SharePoint, 2011). 

Mjukvarulösningen innehåller många olika delar som bland annat låter användarna dela 

information med varandra genom att skapa interna sidor på webbplatsen. Den gör det enkelt för 

användarna att publicera artiklar eller nyheter, då ett behörighetssystem är integrerat. Det gör 

att rätt användare måste godkänna publiceringen innan den kommer ut på webbplatsen, vilket 

minskar risken för felaktiga publiceringar. 

Användarna kan även dela dokument mellan varandra med hjälp av inbyggda verktyg. De tillåter 

användarna att sätta vilka som ska ha behörighet att hantera dokumentet. Skulle det bli något 

fel, eller ifall användarna vill plocka fram en äldre version av ett dokument, finns det ett 

versionshanteringssystem inbyggt. 

Dessa är bara några av de många funktioner som SharePoint 2010 erbjuder. En stor och 

genomgående analys av SharePoint och andra liknande produkter har skrivits av Anton Wallén 

(2009). 

3.1 FEATURES 
Features är en del av SharePoint som låter användarna aktivera olika funktioner på webb-

platsen. Funktionerna kan göra olika saker, till exempel installera en ny modul som företaget har 

köpt eller aktivera en analysfunktion för webbplatsen (MSDN: Using Features, 2011).  

Varje Feature kan lätt programmeras att utföra olika saker när de blir aktiverade, deaktiverade, 

installerade eller avinstallerade. Det kan handla om att deaktivera en annan funktion som inte är 

kompatibel eller ta bort alla spår efter sig själv när man avinstallerar funktionen. Dessa 

funktioner kan i SharePoint 2010 även uppgraderas trots att det redan finns en aktiv lägre 

version på sidan, något som tidigare versioner av mjukvaran inte kunde. 
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3.2 MASTERPAGE 
Designen av en sida i SharePoint är normalt uppbyggd i olika nivåer.  Längst upp kommer en så 

kallad Masterpage. Det är en sida som innehåller all information som designen längre ner i 

hierarkin använder sig av, se Figur 2, den bestämmer grundutseendet av webbplatsen, 

oberoende vad de specifika sidorna handlar om. Allt ifrån var specifika menyer ska hamna, till 

vilken stilmall de ska använda finns i webbplatsens Masterpage.  

 

Figur 2. Masterpage med dess inre designelement. 

För att kunna bestämma vad de olika delarna ska hamna, använder sig Masterpages av så 

kallade Content Placeholders. De är utrymmen som innehållet kommer att hamna i längre ner i 

designhierarkin. Det finns en hel del färdiga Placeholders och vissa av dessa måste finnas med i 

en Masterpage för att Sharepoint ska fungera som det ska. Exakt vilka dessa är finns listade av 

Lukosky (2010). Dessa behöver dock inte synas på sidan, utan kan ligga gömda vid sidan av om 

så önskas. Ett exempel på en simpel Masterpage illustreras i Figur 3 nedan, där de röda linjerna 

definierar olika Placeholders. (Ggalipeau, 2008) 

 

Figur 3. Exempel på hur Placeholders kan dela en sida. 
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3.3 PAGELAYOUT 
Längre ner i designhierarkin finns de så kallade Pagelayout. De används för att bestämma vilken 

typ av data som en sida ska innehålla. På till exempel en nyhetspublikationssida kanske den 

bestämmer att sidan ska innehålla en nyhetstitel, en ingress, nyhetstext samt publikations-

datum. (Create a publishing page layout, 2011) 

För att bestämma vilket data som ska ligga bakom en Pagelayout baserar man den på en Content 

Type, vilken är beskriven mer i detalj i 3.4 Content Types och Fields. Detta görs genom att länka 

in ett unikt ID för en Content Type i en Pagelayout. När detta är gjort kan man kontrollera vilka 

delar av en Content Type som skall visas samt vilka fält man kan editera genom att använda sig 

av fältkontroller. Det finns en mängd olika fältkontroller som är anpassade för olika typer av fält, 

som textfält, datumfält etcetera 

3.4 CONTENT TYPES OCH FIELDS  
En Content Type kan förklaras som en kategori av ett visst innehåll. En kategori kan vara en viss 

typ av dokument, som till exempel ekonomirapporter eller bokföringsdokument, men kan också 

vara nyhetsartiklar eller orderbekräftelser.  

Varje Content Type består av en eller flera Fields, eller fält, som har flera olika egenskaper. Först 

och främst har de ett namn och typ, där typen kan vara text, flera rader av text, datum och tid, 

siffror med mera. Man kan även välja ifall fältet skall vara obligatoriskt att fylla i när man skapar 

en ny sida som använder sig av det fältet. Det finns även fler alternativ tillgängliga beroende på 

vilken typ fältet är. 

I SharePoint finns många grundläggande Content Types inbyggda, som spänner sig från den 

mest grundläggande sidan som bara har titel, till mer avancerade som resurser eller tidkort. När 

man skapar en ny Content Type kan man välja att ärva egenskaperna från dessa. 

3.5 WEB PART 
Web Parts är byggstenarna i SharePoints användargränssnitt och har flertalet funktioner. De 

används för att infoga någon slags funktion på en webbsida. Flera olika typer av Web Parts finns 

tillgängliga som standard i Sharepoint, till exempel DataViewWebPart eller ImageWebPart. Den 

första används för att visa data från någon källa som till exempel en databas, medan den sist 

nämnda Web Part används för att helt enkelt visa en bild. På samma sätt kan egna Web Parts 

göras som uppfyller andra behov. (Pattison & Larson, 2007) 

3.6 CROSSLISTQUERY 
CrossListQuery (CLQ) består huvudsakligen av två klasser, CrossListQueryInfo samt CrossList-

QueryCache, vilka används för att få fram data ur listor i SharePoint. Eftersom det mesta i 

SharePoint lagras i listor, är detta ett av de sätt man kan få fram data på. CLQ hämtar data från 

den specificerade listan och lägger in den och presenterar den i en tabell, eller ett annat sätt som 

användaren har specificerat. 

En av fördelarna med CrossListQuery är att sökningarna lagras på en cache, vilket innebär att 

tiden som det tar att göra en sökning minskar rejält. Dalton (2008) har kört tester, där sökningar 

utan cache tar 0,0500 sekunder, medan en cachad sökning tog 0,0008 sekunder. Vid större 

webbplatser med mer information att hämta blir skillnaden i tidsåtkomst rätt stor, rätt snabbt. 
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3.7 MANAGED METADATA 
Managed Metadata är en hierarkisk samling av centralt administrerade termer som du kan 

definiera och sedan använda som attribut för objekt. Förenklat betyder det att de är förbestämda 

termer som kan användas till i stort sett allt, till exempel att förknippa en viss dokumenttyp till 

en viss term eller som i bloggar tagga ett inlägg till ett visst ämne. (Managed metadata overview, 

2010) 

3.7.1 Terms 

Längst ner i hierarkin finns själva metadatat, eller termerna. Varje term innehåller en hel del 

information. De innehåller en förklarande text om vad termen till exempel används till och 

etiketter som kan användas för synonymer eller abbreviationer för termen. De innehåller också 

alternativ till ifall man skall kunna använda termen för att knyta dem samman till objekt samt 

vilket språk som termen är skriven i. Varje term kan agera nod och ha flera termer under sig, ner 

till sju nivåer, ett exempel på hur det kan se ut illustreras i Figur 4. 

 

Figur 4. Managed Metadata strukturen. 

3.7.2 Term Set 

Ovanför termerna finns olika set av termer, så kallade Term Sets. Även dessa kan vara valbara av 

användaren att knyta samman med olika objekt. Även dessa innehåller många olika instäl-

lningar, där man bland annat kan ställa in vem det är som underhåller och har hand om setet. De 

har precis som sina barn, termerna, alternativ för förklarande text med mera. 

3.7.3 Group 

Ännu längre upp i hierarkin kommer grupperna, som kan innehålla flera olika set av termer. Ett 

företag med flera avdelningar kan till exempel ha en grupp för varje avdelning och så vidare, där 

de får möjlighet att hantera sin egen grupp av termer.  

I gruppinställningarna får man bestämma vilka som får delta i arbetet med den gruppens 

underliggande termer samt ifall det skall vara någon eller några som har ansvaret för den. 
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3.7.4 Application store 

Längst upp finns tjänsten som hanterar allt med Managed Metadata. Där kan man bestämma 

vem som är administratör för tjänsten, vilket språk termerna skall vara definierade i med mera. 

3.8 CSS 
CSS är en förkortning av Cascading Style Sheet och används för att ändra det grafiska utseendet 

av innehåll på webbplatser. Med hjälp av stilmallarna kan man ändra allt möjligt grafiskt, man 

kan öka och minska storlek på text, ändra färger på bakgrund, text, länkar med flera. Med hjälp 

av CSS kan man få till exempel ett ganska tråkigt textstycke att se mycket bättre ut, enligt Figur 

5. (W3Schools, 2011) 

 

Figur 5. Exempel på hur CSS kan påverka texter och layout. 

Den kan även användas för designen på sidan, med positionering och strukturering av innehåll. 

CSS fungerar att man sätter ett ID eller klassnamn på sina HTML-element, sedan sätter man olika 

attribut för att modifiera hur ett element av just den klassen eller med ett visst ID skall renderas. 

Koden för stilmallen hålls oftast separerad från resten av koden, då det blir enklare att 

underhålla den när man bara behöver ändra på ett ställe.  

Sharepoint har lite egen CSS som man kan använda sig av när man till exempel designar en 

masterpage (core4.css). CSS-klasserna i Sharepoint har oftast ett prefix “s4” och kan göra allt 

från att byta färg på text till att gömma element. Den som använts flitigast i projektet är s4-

notdlg vilket gömmer ett element i pop-up fönster. 

3.9 CAML 
CAML står för Collaborative Application Markup Language och är ett XML-baserat språk som 

används för att bygga SharePoint-webbplatser. Den kan även användas för att hämta info-

rmation från listor eller att definiera vyer och formulär för data och rendering. Eftersom det är 

baserat på XML används taggar i språket. Taggar används för att utföra en handling i språket, till 

exempel <Contains> som jämför och ser ifall en viss text finns med i resultatet från en sökning. 

(Introduction - What Is CAML?, 2011) 
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3.10 RESOURCE FILES 
Eftersom man kan ställa in vilket språk som skall användas på en SharePoint webbplats an-

vänder sig Sharepoint av så kallade resursfiler (.resx). Vid implementeringen skapar man en 

resursfil för varje språk som man vill att portalen ska stödja samt en standard resursfil. Detta 

gör att namn på till exempel Web Parts eller Pagelayouts kan visas på det språk som användaren 

har valt att använda i SharePoint. Resursfilerna innehåller en lista med variabelnamn samt ett 

tillhörande textstycke, vilket kan ses i Figur 6 och Figur 7, varje variabel förekommer i varje 

resursfil fast där texten är skriven i respektive språk.  

 

Figur 6. En del av den engelska resursfilen. 

 

Figur 7. En del av den svenska resursfilen. 

Istället för att skriva in ett fast namn på till exempel en Web Part, anger man en länk till 

variabeln i resursfilen. SharePoint kommer då att använda den resursfil som representerar det 

språk som är valt på webbplatsen. 
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4. IMPLEMENTATION 

I det här kapitlet kommer själva implementationsfasen att beskrivas i detalj där små jämförelser 

kommer att göras mellan olika alternativ i varje moment av utvecklingen. Delmomenten 

kommer att beskrivas i den ordning som de implementerades i projektet. 

4.1 FEATURES 
Projektet innehåller två olika Features, en för att installera en Masterpage och en för att 

installera nyhetsarkivet. Den Feature som innehåller vår Masterpage kommer att ligga som en 

grund för alla Features och krävs således för att allt ska se enhetligt ut. 

Varje Feature har i sin definition en lista med alla de komponenter som den inkluderar. Dessa 

komponenter kommer att installeras då man aktiverar en Feature. Den förstnämnda Feature 

innehåller endast vår Masterpage, men NewsArchive-Feature innehåller betydligt mer kompo-

nenter, bland annat en Content Type för nyhetsartikeln samt de fält som den behöver, de Web 

Parts som är designade att lista alla nyheter med mera. För varje del som man utvecklar gäller 

det att se till att den hamnar i rätt Feature definition.  

4.2 MASTERPAGE 
Den första byggstenen i projektet var att implementera en Masterpage, vilket som tidigare sagts 

är den grundligaste design komponenten. Till en början behövdes en Minimal Masterpage, eller 

en Starter Master som det numera kallas, att utgå ifrån. En Minimal Master är en sidlayout som 

innehåller de Placeholders som behövs för att SharePoint i första hand ska fungera, men de kan 

även innehålla lite enklare komponenter som gör designen lite mer intressant. Som tidigare 

nämnts används en Masterpage från Codeplex (Drisgill, 2010). 

När Codeplex Masterpage var på plats återstod bara att redigera den för att få den som vi ville ha 

den. Den största ändringen som gjordes var att ändra den så kallade Breadcrumb-menyn, vilket 

är en meny som visar vart användaren befinner sig i portalen, se Figur 8. Breadcrumb-menyn är 

den som visar ”HOWSample > Pages > Lorem-ipsum”. 

 

Figur 8. En nyhetsartikel där Breadcrumb-menyn syns i lila text. 

Breadcrumb-menyn kan bland annat modifieras genom att sätta olika CSS-klasser på noderna 

samt ändra den SiteMapProvider som används. Denna sattes till SPContentMapProvider vilket 

gör att menyn ser mer lik ut den som användes i Sharepoint 2007. Ändringarna som gjordes var 

för att passa projektets krav på design, dels de egna och dels handledaren på HOW Solutions 

önskemål. 
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4.3 CONTENT TYPES OCH FIELDS  
För att kunna hantera nyheter på ett smidigt sätt skapades en egen Content Type vid namn 

HOWSampleNewsArticle för att representera en nyhetsartikel. Denna ärver från en standard 

Content Type vid namn Page, vilken är en relativt simpel Content Type som har en liten 

uppsättning fält, som titel, kommentarer och kontaktnamn.  

För att kunna modifiera nyhetsartikeln och få de egenskaper som behövdes, måste först nya fält 

implementeras som sedan kommer länkas in i nyhetsartikeln med hjälp av deras specifika ID. 

Det krävdes totalt sex nya fält för att uppnå den önskade funktionaliteten hos en artikel, dessa 

fält listas nedan med beskrivningar. 

 Title: Är en enkel rad med text och behövde implementeras på grund av att titelfältet 

från “Page” inte var satt som obligatorisk. Då det är svårare att ändra på ett sådant 

fördefinierat fälts egenskaper, än att skapa ett nytt fält blev det här lösningen. 

 Introduction: Är av typen “Note” vilket är ett fält som kan innehålla flera rader med text. 

Detta fält är nyhetens ingress, det är obligatoriskt och är för tillfället begränsad till 255 

tecken. 

 Content: Är själva nyhetsinnehållet och är av typen HTML vilket ger möjligheten att 

editera texten som i ett vanligt ordbehandlingsprogram, det vill säga ändra typsnitt, 

storlek, färg med mera. Dessa funktioner dyker upp i SharePoints toppmeny (även kallad 

Ribbon) när man markerar fältet. Innehållsfältet är obligatoriskt och har ingen 

begränsning i hur mycket tecken den kan innehålla. 

 Date: Datumfältet är obligatoriskt och är av typen DateTime, denna kan ha lite olika 

format, som bara datum (DateOnly) eller både datum och tid (DateTime) och två olika 

ISO format. Datumfältet är för tillfället satt till DateTime. 

 Company & categories tags: Termfälten är uppbyggda av två fält vardera, ett 

TaxonomyFieldType samt ett gömt Note-fält. Taxonomy-fältet är det fält där man skriver 

in de termer som man vill associera med artikeln och Note-fältet innehåller de 

förskapade termer som man vill koppla till Taxonomy-fältet. Termerna ligger i ett gömt 

fält för att Sharepoint enkelt och snabbt ska kunna hämta in dem i en rullista som dyker 

upp när man väl börjar skriva i fältet. 
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4.4 PAGELAYOUT 
Då portalen har den Content Type som behövs för att representera en nyhet kan en Pagelayout 

baseras på denna. När man skapar en Pagelayout kan man associera en Content Type till den, 

vilket leder till att man kan skapa fältkontroller i layouten för de fält som finns i Content Typen. 

När användaren sedan matar in data i fälten och till slut trycker på spara, kommer SharePoint att 

skapa en nyhetsartikel och spara den i Pages-biblioteket. Nyheten hamnar i det biblioteket på 

grund av att HOWSampleNewsArticle ärver från Page. 

Vid skapandet av en Pagelayout börjar man med att registrera olika namespaces som man 

behöver samt registrerar vilken CSS som ska gälla. Sedan lägger man sitt innehåll i de olika 

Placeholders som finns. Den viktigaste är PlaceHolderMain, det är innehållet i den som visas i 

huvuddelen av sidan. I PlaceHolderMain implementerades olika kontroller för att behandla de 

fält som användaren ska få redigera vid skapandet av en nyhet. Dessa kontroller byter utseende 

beroende på ifall användaren befinner sig i EditMode eller DisplayMode, i EditMode kan 

användaren mata in data i fälten, medan i DisplayMode visas det sparade data som vanlig text. 
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4.5 MANAGED METADATA 
För att på ett enkelt sätt skapa termer att arbeta med använde vi oss av Wictor Wiléns (2010) 

excelskript, där man enkelt kan skapa en kommaseparerad fil som sedan importeras i 

SharePoint. Verktyget som Wictor skapat är ett bra och överskådligt sätt skapa strukturen och 

innehållet för ett företags Managed Metadata, det är även väldigt mycket enklare än att skapa 

allt för hand i SharePoint.  

 

Figur 9. Exempel på Wictor Wiléns excelskript för Managed Metadata. 

Hur man skapar ett Termset illustreras i Figur 9, på detta vis skapades termerna som vi ansåg 

passa till projektet, för att ha något att utgå ifrån. Att använda excelsckiptet är även betydligt 

enklare än att skapa den kommaseparerade filen för hand, en kommaseparerad fil illustreras i 

Figur 10. 

 

Figur 10. En kommaseparerad fil som skapar ett Termset. 

Eftersom Visual Studio inte har någon inbyggd kontroll för Managed Metadata, var man tvungen 

att programmera allt manuellt. Vi började med att skapa två fält, som tidigare nämnts i kapitel 

4.3 Content Types och Fields. När användaren skriver något i det ena fältet hämtar SharePoint 

termerna från tjänsten och visar dem i det andra, annars gömda, fältet. Fälten skapades och 

lades till i nyhetens Content Type samt fältkontroller för dessa skapades i vår Pagelayout, för att 

de skulle synas när användaren skapar en ny artikel. 

Eftersom det går att ha flera olika Managed Metadata krävs det att man associerar det gömda 

fältet med det rätta Taxonomy-fältet. Detta gör vi i nyhetens Feature, under aktiveringsmetoden, 

eftersom vi vill associera dem med varandra så fort den funktionen aktiverats. Där aktiverade vi 

även inställningen som gör att man kan ha multipla värden, eller ord, i Taxonomy-fältet, med 

andra ord att man kan ha flera Managed Metadata i samma fält.  

 

 



Komponentbaserat intranät i SharePoint 
2011-09-13 

 

16 
 

4.6 WEB PART OCH CROSSLISTQUERY 
I projektet behöver vi två stycken olika Web Parts. En Web Part som listar alla artiklar, som även 

kan sortera på namn, datum och författare, samt en Web Part som gör att man kan söka igenom 

innehållet i tidigare nämnda Web Part med avseende på år, månad, termer samt egen text. 

Anledningen till varför vi delade upp dessa var ett önskemål från handledaren på HOW 

Solutions. Delar man upp dessa kan man placera dem på olika ställen på sidan, vilket gör att 

lösningen kan anpassas till flera projekt. 

Den första Web Part, som hanterar listan av artiklar, skapades från en så kallad Visual Web Part i 

Visual Studio. För att hämta artiklarna använder vi oss av CrossListQuery som hämtar 

information baserat på listor. Vi ställer in i CrossListQueryInfo-objektet att den ska använda 

cache vid sökningar, att den ska söka på max 1000 träffar innan den ignorerar resten och vi 

bestämmer även vilken typ av lista det är vi söker efter. Vi begränsar även vilka delar av 

resultaten vi är intresserade av, då det effektiviserar sökningen jämfört med att söka på alla fält 

som artiklarna i listan kan ha. 

Med hjälp av CrossListQueryCache hämtar vi sedan informationen från servern och sparar den i 

en DataTable. Vi går sedan igenom all data för att filtrera bort onödig text och formatering. De 

data som sedan är kvar sätter vi in i en GridView som vi har skapat i vår Web Parts asp-fil, vilket 

listar artiklarna på sidan. 

Eftersom det kan finnas väldigt många artiklar är det viktigt att dela upp resultatet i listan på 

flera olika sidor, så kallad paging. Sådan funktionalitet finns inbyggd i den GridView som vi 

använder för att visa listan. Vi modifierar denna funktion något så att den hämtar data från en ny 

sökning istället för att den ska söka om i sin egen data, vilket get en prestandavinst.  

En annan viktig del av den första web parten är möjligheten att filtrera resultatet. Även denna 

funktion finns inbyggd i vår GridView, men då den är långsam jämfört med att göra en ny 

modifierad sökning valde vi att skriva en egen funktion för detta. Genom att göra en ny sökning, 

baserat på vad användaren vill sortera på, och ersätta listan med resultatet kunde vi göra en 

prestandavinst gentemot den inbyggda metoden.  

Den andra Web Part ansvarar för själva sökningen, som användaren kan göra, på listan. Den är 

enkelt uppbyggd, när användaren skriver något eller väljer något i fälten, sparas texten eller 

valen undan i URL:en och sidan laddas om. Varje gång sidan laddas kontrollerar en funktion i 

den första Web Parten ifall den har blivit omdirigerad från en annan sida. Har den det 

kontrollerar den ifall det finns variabler i URL:en som den i så fall sparar undan. Sedan gör den 

en sökning, precis som tidigare, fast med de extra sökalternativen som användaren valde.   
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4.7 CSS 
Implementeringen av CSS gjordes till stor del i slutet av projektet och påverkade små delar av 

vår Masterpage, editering och visning av nyhetsartiklar samt listan i nyhetsarkivet. Då det inte 

fanns några direkta krav på designen, förutom vissa önskemål från handledaren på företaget, 

skapades den efter eget tycke. Designen var heller inte någon central del i projektet vilket 

innebar att design fasen var relativt kort. 

För att enkelt, mestadels i framtida utveckling, hitta bland all CSS-kod, har den delats upp så att 

all generell CSS ligger i custommaster.css och den CSS som behandlar nyheterna ligger i 

news.css. 

4.8 PROBLEM 
Under examensarbetet stötte vi på flera problem med SharePoint och dess verktyg. En del 

tvingades vi leta i flera timmar efter lösningen på, andra löstes på en gång. Några av dessa 

problem är nämnda nedan. 

 Att ha en kommentar ovanför en fältreferens i en Content Type gör att fältet inte länkas 

till typen. 

 Ifall en ändring inte uppdateras i SharePoint kan man, generellt sett, vara tvungen att 

manuellt ta bort mapparna pkg samt pkgobj och sedan försöka igen. 

 Vissa filer kopieras inte alltid till SharePoint, utan man är tvungen att manuellt kopiera 

över filerna. Det handlar vanligast om resursfilerna samt stilmallsfilerna. 

 

Dessa var några få exempel på småsaker som utveckling för SharePoint för med sig. En annan 

sak som vi upptäckte under arbetet var den dåliga dokumentationen på MSDN (2011). I vissa fall 

fanns det inte någon dokumentation alls, i andra fall stod det väldigt sparsamt med information 

eller så var informationen helt enkelt gammal och kunde inte användas. 
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5. AVSLUTNING 
Detta kapitel kommer dels behandla resultatet av projektet och dels diskutera vad som kan ha 

utförts lite bättre samt vad som kan vara ett bra nästa steg i utvecklingen.  

5.1 DISKUSSION 
Resultatet av exjobbet, har som tidigare sagts, mynnat ut i en bra grund för effektiviseringen av 

HOW Solutions utveckling av intranät. Det finns självklart utrymme för vidareutveckling, dels på 

nyhetsarkivet som vi har fokuserat på, men även att implementera de andra delarna av 

intranätet, som till exempel kalender, på samma vis som nyhetsarkivet. 

För nyhetsarkivets del finns det vissa delar som kan vara intressanta att implementera i 

framtiden. Målgrupper är en del som vi inte har behandlat ännu, det vill säga att man lägger in 

användarna på webbplatsen i olika grupper, så att man sedan kan skriva nyheter som bara ska 

visas för en viss sorts användare. Dessa grupper skulle man sedan kunna behandla i sökningen 

av nyheter antingen genom att filtrera på en viss grupp eller visa alla nyheter som en viss typ av 

användare har tillgång till. 

På en Web Part, som den som listar alla nyheter i arkivet, kan man lägga till egenskaper som 

sedan kommer att synas i dess inställningar på webbplatsen. Där skulle man till exempel kunna 

lägga till ett alternativ för vilken sorts Content Type som skall visas i listan, eller göra simplare 

inställningar som hur många sökresultat som ska visas och hur många element som skall visas 

per sida. I nuläget är listan implementerad så att den ska söka på vår egen Content Type 

(HOWSampleNewsArticle), men med dessa ändringar kan man göra listan mer dynamisk så den 

kanske kan återanvändas på andra platser i portalen, eller i alla fall modifieras efter eget tycke 

och smak utan att behöva gå in i koden och göra ändringarna. 

Vid sökningen av en artikel söker vår Web Part i fyra olika fält; titel, Company tags, Categories 

tags samt ingressen. För att förbättra den här sökningen kan det vara trevligt att få förslag på de 

termer som finns (till exempel i en rullista), precis som när man skapar en ny artikel. Detta är 

dock lite problematiskt då man inte kan använda ett TaxonomyField, som behövs för att visa 

termer, som ett vanligt textfält, detta på grund av att allt som matas in i ett TaxonomyField 

måste vara en existerande term. Om en term inte existerar kan man dock göra så att 

fältkontrollen skapar den automatiskt. För att kombinera sökningen med Taxonomy-fältets 

egenskaper kan man försöka skapa en egen fältkontroll som löser problemet.  

Listningen av artiklarna i nyhetsarkivet tar för tillfället bara hänsyn till artiklar som har blivit 

godkända av en användare med sådan behörighet. En extra funktionalitet på denna lista kan då 

vara att visa alla artiklar om användaren till exempel har administratörs rättigheter. 
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5.2 RESULTAT 
Resultatet av examensarbetet har uppfyllt de krav som vi och HOW Solutions tillsammans 

ställde upp. Detta eftersom vi har implementerat både vår Masterpage samt nyhetsarkiv så att 

de kan installeras på en portal med hjälp av Features. I nyhetsarkivet finns en lista över alla 

nyhetsartiklar som kan sorteras på olika kolumner, det finns även en fritext sökning som söker 

på titel, ingress, användare samt termer. Detta illustreras i Figur 11. Man kan också söka på 

vilket år och vilken månad som artikeln är skriven. Nyheterna visas med hjälp av en egen 

Pagelayout som ligger som grund då man skapar och editerar en nyhet. Till varje nyhet kan man 

associera termer, detta har löstes genom att använda SharePoints inbyggda Managed Metadata. 

Dessa komponenter bildar den grundplattform som vi hade som syfte med examensarbetet att 

utreda och om möjligt skapa. Det innebär att syftet har blivit uppfyllt till fullo. 

 

Figur 11. Nyhetsarkivet är en del av slutresultatet av examensarbetet. 

När flera komponenter har lagts till i biblioteket är det mindre jobb vid uppstarten av ett nytt 

projekt eftersom grunden redan finns. Detta gör att priset för kunden kan gå ner och man kan 

visa för kunden vad de olika komponenterna kan ge för funktionalitet, vilket var ett mål med 

examensarbetet.  
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5.3 SLUTSATSER 
Projektet har lett till ett bra alternativ till hur HOW Solutions kan dela upp konstruktionen av 

intranät i komponenter med hjälp av Features. Företaget kan härefter använda projektet som en 

grund och bygga på med andra komponenter, som de vill ha med, på liknande vis. Något som kan 

bli svårare då fler komponenter läggs till är att behålla en bra överblick över själva projekt-

strukturen i Visual Studio. För tillfället är de olika delarna, som till exempel Content Type, Web 

Parts med flera, av en Feature lagda i separata mappar. Det vill säga att om man vill plocka ut 

alla filer för en viss Feature är det inte bara att klippa ut en mapp, utan man måste plocka ut de 

olika delarna var för sig. Däremot finns allt som en Feature är beroende av listat i dess 

definitionsfil, vilket gör att man i alla fall kan se vilka filer som måste tas med. Denna uppdelning 

gjordes för att det gav en bra överblick under projektets gång, men för vidareutveckling kan det 

vara intressant att dela upp allt som har med en Feature att göra i en enda mapp. 

Den komponent som har utvecklats i examensarbetet innehåller mestadels den grundläggande 

funktionaliteten för ett nyhetsarkiv och det finns utrymme för vidareutveckling. Detta disk-

uterades i 5.1 Diskussion. 

Att skapa ett fullständigt komponentbibliotek för ett intranät är ett stort och tidskrävande 
projekt, där av fokuserade vi på att implementera en komponent i det. Detta dels för att just vår 
arbetsgivare skulle få se hur en komponent skulle kunna implementeras men även för att 
projektet genomfördes på en relativt kort tid. HOW Solutions har nu, som tidigare sagts, fått en 
bra grund till ett komponentbibliotek och de kan nu välja att bygga på det med fler komponenter 
som de vill ha med.  
 
Projektet har visat att det är möjligt att konstruera dessa komponenter för just SharePoint 2010. 
Vi ser en stor fördel att använda sig av ett komponentbibliotek eftersom det förenklar 
utvecklingen av ett intranät för både kunden och arbetstagaren i ett sådant projekt. Detta för att 
man enkelt kan visa kunden vilken grundfunktionalitet som ett intranät kan erbjuda men även 
för att det blir enklare att påbörja implementeringen av ett intranät eftersom grunderna till 
komponenterna då redan finns.  
 
Syftet, som var att undersöka hur de olika komponenterna i ett intranät kan utformas, samt 

implementera en eller flera av dessa, har härmed uppfyllts. Vid mötet i slutet av implemen-

tationsfasen var HOW Solutions mycket nöjda med det vi har åstadkommit. 
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7. BILAGOR 

7.1 ORDLISTA 
Ord Beskrivning 

CAML  Collaborative Application Markup Language, ett språk byggt på 

XML. 

ContentbyQueryWebPart  En Web Part vars syfte är att hämta och visa information hämtat ur 

listor. 

Content Type En kategori av objekt som har samma egenskaper. 

CrossListQuery  Består av bland annat CrossListQueryInfo och CrossListQuery, 

vars syfte består av att hämta information ur listor. 

CSS  Cascading Style Sheet, ett språk som bland annat används för att 

ge layout och text en bättre design.  

DataTable  En samling data, strukturerad i rader och kolumner. 

Feature En tjänst som användare kan aktivera på sin SharePoint site. 

Field  En egenskap hos ett objekt. 

GridView  En slags tabell som visar information från bland annat DataTables. 

Grundplattform I den här rapporten menas grunden till komponentbiblioteket som 

utgör plattformen. 

Intranät En intern webbplats för till exempel anställda på ett företag 

Managed Metadata  En samling satta termer. 

- Terms Kan vara ett ord eller till exempel en egenskap. 

- Termset En samling termer. 

- Group En samling av termsets. 

- Group En samling av termsets. 

- Application store Tjänsten för Managed metadata. 

Masterpage En grundläggande layout som alla sidor använder. 

MSDN  Microsofts portal för utvecklare. Där finns information om olika 

klasser och olika exempel på hur man använder dem. 

Pagelayout  En sammansättning för hur underliggande sidor ska se ut. 
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Placeholder Är utrymmen där information kan placeras. 

SharePoint  En mjukvara från Microsoft som oftast används för att skapa 

portaler eller intranät till företag. 

SPSiteDataQuery  Är en grundläggande informationshämtare, bra vid små till medel 

stora webbplatser. 

Taxonomy  En klass som används bland annat vid visning av Managed 

Metadata. 

Visual Studio  Ett programmeringsverktyg tillverkat av Microsoft. 
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