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Sammanfattning 

Med Microsoft nya operativsystem, Windows 8, introducerades en ny typ av applikationer, 

Windows Store Apps. Dessa applikationer måste uppfylla vissa krav för att få laddas upp till 

Windows egen Store för appar. Det finns även riktlinjer att hålla sig till. Kraven och riktlinjerna 

innefattar utseende och funktionalitet, som till exempel en gemensam sökfunktion i 

applikationerna för att bidra till en mer enhetlig upplevelse. Hur påverkas utvecklare av dessa 

krav och riktlinjer? Huruvida utvecklingen försvåras eller kanske till och med förenklas 

undersöks och utvärderas i denna rapport. För att komma fram till en tillförlitlig slutsats har en 

egen Windows Store App konstruerats och utformats i enighet med Microsofts krav. Appen som 

har utvecklats är ämnad att hjälpa användarna att finna Stockholms smultronställen. 

Det visade sig att inget av kraven var orimliga att implementera. Däremot kan det vara svårare 

att finna meningsfulla användningsområden för en del av de rekommenderade funktionerna. 

Om vanliga funktioner, såsom sök och delning, implementeras ska detta ske enligt Microsofts 

krav och riktlinjer. Just detta är inga problem då Microsoft tillhandahåller information och 

exempel på hur det ska ske. Självklart måste alla Windows Store Apps fungera på samtliga 

enheter som kan köra Windows 8 vilket innebär flera olika upplösningar och inmatningsmetoder. 

Detta är ett av de svårare kraven att uppfylla och kräver omfattande testning av applikationen, 

vilket bidrar till en längre utvecklingstid. Med hjälp av Visual Studios simulator är det möjligt att 

få en någorlunda uppfattning om hur väl appen fungerar men den är långt ifrån att lita på. 

Utseendet måste följa riktlinjerna för att låta användaren hela tiden vara familjär med 

gränssnittet oavsett app. Exempelvis måste varje sida i appen byggas upp horisontellt till 

skillnad från traditionella hemsidor. Utseendet är lätt att implementera med hjälp av Visual 

Studios mallar men kan vara riktigt knepigt att försöka sig på själv. Windows Store Apps skiljer 

sig markant från konkurrenternas appar och utvecklare tvingas att tänka i helt nya banor. Det är 

möjligt ibland känna sig begränsad, men å andra sidan finns mycket gratis genom det 

standardiserade utseendet och funktionerna. 

 

Nyckelord: Windows 8, Windows Store App, apputveckling, utveckling, charms, sökkontrakt, 

delningskontrakt 

 

Abstract 

With Microsoft's new operating system, Windows 8, a new type of applications were introduced, 

Windows Store Apps. These applications must meet certain requirements in order to be 

uploaded to Windows own store for apps. There are also guidelines to follow. The requirements 

and guidelines include appearance and functionality, such as a common search function in the 

applications to contribute to a more unified experience. How does these requirements and 

guidelines influence developers? Whether the development of the Windows Store Apps gets 

more difficult, or perhaps even simpler, is studied and evaluated in this report. In order to reach 

a reliable conclusion, a Windows Store App has been designed and developed in consensus 
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with Microsoft's requirements. The app that has been developed is intended to help users to find 

Stockholm's best spots. 

It turned out that none of the demands were unreasonable hard to implement. However, it may 

be difficult to find meaningful uses for some of the recommended features. If common features, 

such as search and sharing, are implemented it should be done in accordance with Microsoft's 

requirements and guidelines. This is no problem since Microsoft provides information and 

examples of how the features should be implemented. Of course, all of the Windows Store Apps 

must be able to run on all devices that can run Windows 8, which means several different 

resolutions and input methods to take into account. This is one of the more difficult requirements 

to fulfill and require extensive testing of the application, which contributes to a longer 

development time. With the help of Visual Studio’s simulator, it is possible to get a reasonably 

good idea of how the app works, but it is still not good to trust it. The look must follow the 

guidelines that allow the user to always be familiar with the interface, regardless of which app is 

running. For example, every page in the app has to be built up horizontally unlike traditional 

websites. The interface is easy to implement using Visual Studio’s templates but it may be really 

tricky if you try to implement it by yourself. Windows Store Apps is extensively different from its 

competitor’s apps and as a developer, you are forced to think in completely new ways. It can 

sometimes feel limited, but on the other hand you got very much for free considering the 

standard look and functionality. 

 

 

Keywords: Windows 8, Windows Store App, app development, development, content before 

chrome, charms, search contract, share contract 
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1 Terminologi 

Under projektets gång har ett antal förkortningar och otydliga termer stötts på. Dessa har listats 

här nedan i alfabetisk ordning. 

 

App Mindre applikation, ofta förknippat med applikationer på mobiler och 

surfplattor. 

API   Programmeringsgränssnitt (Application programming interface) 

GUI   Grafiskt användargränssnitt (Graphical User Interface) 

IDE   Utvecklingsmiljö (Integrated development environment) 

JSON     JavaScript Object Notation 

MSDN   Microsoft Developer Network 

MVVM   Model-View-ViewModel 

Sandbox  Sandlåda (Isolerad miljö, skild från resten av systemet) 

Windows Store App En applikation för Windows 8 

WinRT   Windows Runtime 

WPF   System för att visa grafiska element i Windows (Windows Presentation 

Foundation) 

XAML   För grafisk programmering (Extensible Application Markup Language) 
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2 Introduktion 

Den 26 oktober i år släpptes Microsofts nya operativsystem Windows 8 för allmänheten. I och 

med det introducerade Microsoft en helt ny typ av operativsystem, en hybrid av den klassiska 

desktop-miljön och den lite nyare applikationsbaserade miljön som används i operativsystem 

avsedda för smartphones och plattor. Tanken är att Windows 8 ska kännas naturligt att använda 

på både datorer och plattor. Det nya operativsystemet har mött en hel del kritik som säger att ett 

byte till Windows 8 är ett allt för stort steg att ta för gamla Windows-användare. Och det är sant 

att den nya applikationsmiljön skiljer sig mycket från alla tidigare versioner av Windows. 

2.1 Inledning 

För bara några år sedan kom de smarta telefonerna ut på marknaden och med tiden blev de allt 

mer populära. Applikationerna, små program ämnade utföra specifika uppgifter, är en viktig del 

av de smarta telefonerna och idag används dessa flitigt av världens smartphoneägare. När 

sedan pekplattorna kom blev gränsen mellan datorer och smartphones mer diffus och nu har 

Microsoft valt att försöka anpassa sin mjukvara efter den hårdvara som finns idag och bygga ett 

operativsystem som passar många olika typer av enheter. Microsoft släppte Windows 8 i höstas 

som är byggt för att passa både datorer och plattor. 

Microsofts Windows har länge varit det dominerande operativsystemet. Alla känner vi till 

skrivbordet, mapparna, panelen längst ner med program som kör och startknappen med dess 

startmeny längst ner till vänster. Med Windows 8 ändrades gränssnittet och en ny slags miljö 

tillkom. Menyn är nu fylld med applikationer istället, precis som i ett GUI för smartphones. Detta 

nya slags applikation kallar Microsoft för Windows Store Apps och dessa är tänkta att kunna 

köras i Windows 8. Windows Store Apps är liksom applikationerna på mobilen, helt vanliga 

program som kör i helskärmsläge.  

2.2 Bakgrund 

Det ställs, av Microsoft, en del krav på dessa appar för att de ska fungera som Microsoft har 

tänkt sig. Bland annat bör de kunna smälta ihop med omgivningen och utnyttja de funktioner 

som Windows 8 erbjuder. De bör inte sticka ut för mycket från de övriga applikationerna. Kort 

sagt vill Microsoft att apparna värnar om helhetsintrycket. Utvecklare måste också tänka på att 

en Windows Store App måste vara användarvänlig. Förutom det vanliga, såsom att appen ska 

vara lättnavigerad och att informationen i appen ska vara lättillgänglig, måste utvecklare tänka 

på att operativsystemet Windows 8 och dess appar körs både på datorer och på pekplattor. 

Därför ska det kännas naturligt att navigera runt i appen både med fingrarna och med ett 

pekdon. Det är många, och inte alltid lätta, krav som ställs på en Windows Store App och dess 

utvecklare. Därför kommer det nu att undersökas huruvida kraven och ramarna för dessa appar 

är rimliga eller om Microsoft har tagit sig vatten över huvudet när dessa krav ställs. 

Applikationerna och dess krav kommer att utvärderas och jämföras med liknande situationer. 

Frågeställningen som kommer att besvaras är: 

- Utvärdering av Windows 8-applikationer ur ett utvecklarperspektiv 
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I skrivande stund finns det fler än 20 000 appar1 i Windows App Store. Detta är en rejäl ökning 

jämfört med för en månad sedan då Windows App Store endast innehöll ca 10 000 appar. 

Ungefär 86%1 av alla appar är gratisapplikationer, vilket är en stor andel i jämförelse med 

konkurrenterna2. Detta kan dock bero på Windows App Stores unga ålder. Även om Windows 8 

är relativt nytt på marknaden har det redan publicerats en del böcker om operativsystemet. 

Många av böckerna behandlar hela operativsystemet, och inte bara apparna. Många av 

böckerna är riktade mot folk utan grundläggande kunskaper om Windows och datorer i 

allmänhet. Dock finns det ett antal som är riktade mot utvecklare och behandlar Windows Store 

Apps, och alla dessa innehåller rikligt med tips och tricks samt regler gällande design och 

riktlinjer för applikationers struktur och uppbyggnad. Dan Odell från Nokia Research Center och 

Vasudha Chandrasekaran från Microsoft har publicerat en grundlig studie i Windows 8 

angående det ergonomiska fallet för användare av plattor.3 Den lägger fokus på hur plattor 

används på ett bekvämt sätt och hur användarens tummar kan interagera med skärmen. 

Microsoft har gjort en liknande studie själva som är mer känd men inte den har inte samma 

vetenskapliga nivå som den ovan nämnda. I den studien fick testpersonerna doppa fingrarna i 

målarfärg. Efter det fick de en varsin bräda som skulle föreställa en tablet och använda denna 

precis som de skulle gjort i verkligheten. Resultaten av denna studie gav utvecklarna en 

ungefärlig bild av hur användare interagerar med plattor, vilket låg till stor grund för utvecklandet 

av användargränssnittet för Windows Store Apps. 

 

2.3 Frågeställningen 

Frågeställningen “Utvärdering av Windows 8-applikationer ur ett utvecklarperspektiv” är mycket 

bred och därför måste det specificeras exakt vad det är som ska utvärderas och undersökas. 

Många av de gamla riktlinjerna från apparna Windows Phone 7 hänger kvar och gäller även för 

Windows Store Apps men en del är helt nytt, och det är främst det som fokus kommer att ligga 

på. Till det som är helt nytt hör många grafiska features som är “...essential parts of the Metro 

user experience” enligt Microsoft själva. Det som kommer att bedömas är hur utvecklares 

förhållande gentemot Microsofts krav på Windows Store Apps ser ut. Därför kommer kraven 

också att vara en väsentlig del av undersökningen. Tillsammans med denna frågeställning 

kommer det att programmeras en Windows Store App för att erhålla förståelse för utvecklingen 

av denna typ av applikationer och för att lättare kunna besvara frågeställningen. 

3 Förstudier 

3.1 Design 

                                                 
1http://www.itwire.com/it-industry-news/market/57673-windows-store-outstrips-mac-app-store 
2 http://www.zdnet.com/blog/btl/google-plays-paid-app-conundrum-its-about-the-credit-cards/72326 
3 Enabling comfortable thumb interaction in tablet computers: a Windows 8 case study 

http://www.itwire.com/it-industry-news/market/57673-windows-store-outstrips-mac-app-store
http://www.itwire.com/it-industry-news/market/57673-windows-store-outstrips-mac-app-store
http://www.sxc.hu/
http://www.sxc.hu/
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Det finns många riktlinjer och mycket information från Microsoft som beskriver och bestämmer 

hur Windows Store Apps ska se ut. Enkelt, lättnavigerat, “content before chrome”, grupper och 

hierarkier är nyckelorden. 

3.1.1 Struktur 

Det finns två rekommenderade sätt att strukturera upp innehållet i appen på, hierarkisk eller 

platt. Microsoft påstår att de flesta Windows Store Apps kommer att använda sig av den 

hierarkiska strukturen.4 Det är det mest familjära för de flesta utvecklare och, i de flesta fall, 

även det mest logiska att använda sig av.  

 

Hierarkiska uppbyggnaden består av tre sidor som användaren fritt ska kunna navigera mellan. 

Dessa sidor är: 

● Navsida (Hub Page) 

Startsidor brukar vara av typen Nav-sida där syftet är att ge användaren en bra överblick 

över vad appen har att erbjuda och locka användaren till att utforska appen. 

● Sektionssidor (Section Pages) 

Andra nivån i appen som allt som oftast listar enheter som i sin tur leder till detaljsidor. 

● Detaljsidor (Detailed Page) 

Tredje nivån där detaljerad information om enheterna visas. Dessa sidor kan innehålla 

mycket information. 

Hub och Section sidorna bör inte innehålla för mycket information utan denna visas med fördel i 

detaljsidorna. Att ha fler än tre nivåer är inte accepterat.  

 

I den platta strukturen har alla sidor samma hierarkiska värde, på samma sätt som tabbar i en 

webbläsare har. För att navigera mellan dessa sidor rekommenderar Microsoft att använda “Top 

app bar”, menyn som ska dyka upp i övre delen av skärmen när man swipe:ar uppifrån och 

nedåt. Idag används den platta strukturen nästintill aldrig eftersom det är svårt att göra en så 

pass simpel, lättanvänd app. 

 

På en sida ska informationen läggas ut horisontellt och inte vertikalt som på t.ex. hemsidor. 

Detta är ett spännande sätt att bryta ett vanligt mönster. Undantag gäller objekt som innehåller 

listor med scrollbars.  

3.1.2 Gränssnitt 

Gränssnittet är den största skillnaden i Windows 8 jämfört med Windows 7 vilket har lett till 

blandade reaktioner hos användarna och nya tankebanor hos utvecklare. Microsofts riktlinjer för 

gränssnittet är hårda för att få alla Windows Store Appar enhetliga. Bilder och typografi ska 

bygga upp appens översta lager medan innehållet ska koncentreras och sparas till de undre 

lagren. 

3.1.2.1 Innehåll före krom 

                                                 
4 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh761500.aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh761500.aspx
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Innehåll före krom, eller ”content before chrome” på engelska, är något Microsoft vill att 

utvecklare ska tänka på vid utveckling av Windows Store Apps. Genom att göra menyer (app- 

och navbars, charms) dolda som standard har Microsoft fått bort en del krom. Microsoft vill att 

apparna ska fokusera på att visa innehåll, budskap och information, och att det ska vara lätt att 

få en överblick av appen.  

3.1.3 Upplösning och rotation 

Det finns många olika enheter som kan köra Windows 8 och därför finns det även många olika 

upplösningar att ta hänsyn till. När en designlösning implementeras gäller det att anpassa 

designen efter användarens upplösning, annars riskerar appen att se konstig ut. 

Om användaren normalt sett håller sin platta i landskapsläge (landscape mode), det vill säga 

med långsidan mot sig själv, måste appen se snygg ut. Detsamma gäller om användaren 

bestämmer sig för att vrida på plattan 90 grader så att den hamnar i ett porträttläge (portrait 

mode). Ett alternativ utvecklare har är att låsa läget till landskapsläge eller porträttläge beroende 

på applikationen men detta är ingenting som bör tillämpas allt för ofta eftersom användaren inte 

bör behöva känna sig begränsad under användning av en app. 

3.2 Funktioner 

3.2.1 Windows Store App-funktioner 

Generellt om Windows 8 funktioner som en användare märker av. En bra Windows Store App 

utmärks genom att följa Windows standarder för användarupplevelse. 

 

● Splash screen 

● Skala för olika upplösningar 

● Snapped view 

● Sökkontrakt 

● Delningskontrakt 

● “Content before chrome” 

 

Windows Store Apps har en del funktioner och vyer som är unika för denna typ av appar. Bland 

annat finns det två olika slags menyer som är viktiga att ta hänsyn till vid utveckling av appar 

som innehåller flera sidor.  

3.2.1.1 Application Bar 

Application Bar, eller AppBar som den kallas, ska finnas längst ner på skärmen och dyka upp då 

användaren gör en uppåt-svepande gest eller högerklickar med pekdonet. Denna lilla meny ska 

rada upp inställningar såsom sorteringar, filtreringar och så vidare. Dessa inställningar ska vara 

anpassade till den sida, page, som användaren visar just nu. När applikationen startas och 

användaren tar fram huvudmenyn ska AppBar:en innehålla så få element som möjligt. “AppBar 

should react on the user’s interactions that is not about the immediately available functionality 

but that pertains to the currently displayed layout, and adapt to them.” 
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Figur 1. Application Bar i Microsofts nyhetsapp. I detta läge är endast funktionen “Pin-to-start” tillgänglig. 

 

3.2.1.2 Navigation Bar 

Överst i applikationen hittar finns istället menyn för navigering inom appen, även kallad NavBar.  

NavBar:en är uppbyggd på precis samma sätt som en AppBar. 

En applikation behöver inte ha en NavBar men det är starkt rekommenderat. Användaren kan 

ges möjlighet att navigera på andra sätt, exempelvis genom bakåt-pilar om appens struktur är 

av en platt karaktär.  

 

 
Figur 2. Navigation Bar i Microsofts nyhetsapp. 

 

3.2.1.3 Flyouts 

En flyout är ett internt, inom appen, pop-up-fönster som innehåller alternativ som inte passar in i 

vyn, till exempel inställningar eller sorteringsval. Det finns fyra fall då det rekommenderas att 

använda en flyout: 

● Vid händelser som kräver inmatning från användaren, t.ex. inställningar. 

● Varningar och konfirmationer. Men endast sådana som direkt beror på användarens 

handlingar, t.ex. om användaren vill ta bort en fil. 

● Menyer. Om en knapp har mer än ett alternativ bör en flyout användas för att presentera 

alla alternativ. 

● Visa mer information om ett föremål på skärmen som användaren är intresserad av. 

När det kommer till designen på en flyout går det i stil med resten av Microsofts riktlinjer. De ska 

inte vara onödigt stora, inte innehålla knappar eller information som inte är nödvändiga. 

 

3.2.1.4 Tiles 

Tiles, eller Live Tiles, är ikoner som används i den nya startmenyn i 

applikationsmiljön/applikationsläget. Klickar användaren på en ikon startas applikationen, precis 
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som vanligt. Däremot kan dessa ikoner vara levande, och presentera information även om 

appen inte har startats ännu. 

 

 
Figur 3. Live Tile för Microsofts nyhetsapp. 
 

3.2.1.5 Push notifications (toasts) 

Visar en notifiering i övre högra hörnet med information till användaren. Detta kan göras när 

som helst och ger aktivt användaren information till skillnad från live tiles där användaren själv 

söker upp informationen.  

3.2.1.6 Låsskärmsappar 

Appar som har tillgång till att visa en ikon och siffra på låsskärmen. T.ex. e-postprogrammet 

visar ett brev med en siffra som indikation på antalet olästa mejl. Det finns en begränsning på 

sju applikationer som har tillgång till att visa ikonerna.  

3.2.1.7 Snapped view & Filled View 

Det finns fler typer av vyer än fullskärm som måste tas hänsyn till i Windows 8. En stor nyhet är 

handlar om att kunna köra appar parallellt med varandra, genom att ge dem olika mycket plats 

på skärmen. 

En applikation måste kunna reagera och anpassa sig efter förändringar i layouten. 
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Figur 4. Bing News i Snapped View och Store i Filled View. 

 

3.2.1.8 Splash screen 

När en applikation startas i vanliga fall tar det alltid ett tag för programmet att starta upp sig och 

bli redo för användning. Istället för den klassiska grafiken som enformigt upprepar samma 

rörelse om och om igen och därmed visar användaren att applikationen laddar, har Windows 

Store Apps något som kallas för Splash screens. En Splash screen är en helskärmsbild av 

något slag som varierar beroende på vilken app som startats. Splash screens körs alltid direkt 

när en app startats och ska förbättra upplevelsen innan appen kommit igång på riktigt. 

 

3.2.1.9 Sökkontrakt 

I Windows 8 har Microsoft valt att implementera en gemensam sökfunktion för operativsystemet 

och appar. Vilket innebär att appar inte längre ska ha sök inne i appen utan den ska endast nås 

via charms. De installerade apparna som implementerar sökkontraktet visas i en lista varje gång 

användaren söker, syns i Error! Reference source not found.. Alltså kan implementering av 

sökkontraktet leda till att användaren uppmärksammar appen oftare. 

 

3.2.1.10 Delningskontrakt 

Microsoft har även valt att standardisera möjligheten att dela information mellan apparna. Bland 

annat för att underlätta för utvecklare som då inte behöver veta målet för delningen. Appar som 

tar emot delning vet hur informationen ser ut oavsett från vilken app den kommer från. Microsoft 

ser alltså att det finns mycket att vinna på detta för både utvecklare och användare.  

 

3.2.2 Andra funktioner 

Förutom de Windows Store Apps-relaterade funktionerna har följande funktioner studerats. 
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3.2.2.1 Karttjänsten 

Det finns två dominerande karttjänster på marknaden, Bing Maps samt Google Maps, med det 

finns några små skillnader mellan dem. Google Maps och Bing Maps tillåter 2,500 samt 50,000 

transaktioner respektive. Vi beräknar inte att överstiga 2,500 per 24 timma, eller ca 100 i 

timmen, men en buffert är bra att ha. Bing Maps valdes framför Google Maps API för att det är 

bättre integrerat med C# och Win01dows Store Apps eftersom det är skapat av Microsoft. Bing 

Maps erbjuder även fågel perspektiv på kartorna, denna funktion är inte avgörande men kan 

vara en trevlig bonus för användarna. 

3.3 Back-end 

Andra viktiga bakomliggande funktioner som har studerats. 

3.3.1 Stockholm Stads API 

Stockholm Stads publika API innehåller information om parker, statyer, skolor, bibliotek och 

andra allmänna platser i Stockholm. Dessa kallas för enheter. Informationen som finns 

tillgänglig varierar beroende på vilken typ av plats som avses men det är till exempel möjligt att 

få fram kontaktinformation, öppettider, vägbeskrivningar, lämpliga aktiviteter och kuriosa. API:et 

är öppet och gratis för alla men kräver en nyckel för att kunna användas. Nyckeln fås genom att 

registrera sig för API:et. Data hämtas via HTTP och kan fås i JSON- eller XML-format.5 

 

3.3.2 Positionskonvertering 

Eftersom Stockholms stads API använder RT90 2.5 som koordinatsystem och Bing Maps 

använder WGS84 är det nödvändigt att konvertera koordinaterna för att kunna placera 

enheterna på kartor. Biblioteket kan konvertera mellan SWEREF99, RT90 och WGS84 fritt. För 

detta ändamål användes ett bibliotek som heter “MightyLittleGeodesy” som är skapat av Björn 

Sållarp och publicerat under MIT-licens. 6 

 

3.3.3 JavaScript Object Notation 

JavaScript Object Notation eller JSON som brukar användas som förkortning. .JSON är ett 

alternativ till XML och är en öppen standard för mänskligt läsbar data. För att tolka JSON från 

API:et behöver den parsas och sparas i objekt i programmet. Till detta användes ett ramverk 

som heter Json.NET och är skapat av James Newton-King och bygger på öppen källkod. 

Json.NET an serialisera objekt till JSON och deserialiersa JSON till objekt. Json.Net är det 

största och mest omtalade JSON-parsern för Microsofts språk. 7 

  

                                                 
5 http://api.stockholm.se/dokumentation/ 
6 http://blog.sallarp.com/translate-coordinates-between-rt90-wgs84-and-sweref99-using-net/ 
7 http://james.newtonking.com/projects/json-net.aspx 

http://api.stockholm.se/dokumentation/
http://blog.sallarp.com/translate-coordinates-between-rt90-wgs84-and-sweref99-using-net/
http://james.newtonking.com/projects/json-net.aspx
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3.4 Interaktion 

“Design for a touch-first experience”8 (ungefär: Designa för en pekbaserad inmatningsmetod.) är 

en mening utvecklare möts av på MSDN, Microsoft Developer Network, vilket tydligt visar vad 

Microsoft har lagt fokus på med Windows Store Apps. Strax under det poängteras det att stöd 

för mus och penna/stylus inte kräver något extra arbete utan att Windows 8 tillhandahåller 

stödet. 

3.4.1 Touch- och musstöd 

Appen måste fungera med båda för att få publiceras. Som standard hanterar applikationerna 

touch och mus på i stort sett samma sätt. Vilket betyder att ett klick med musen och tryckning 

med fingret ger samma resultat. Det är möjligt att implementera egna funktioner för respektive 

händelse men är inte nödvändigt. Det gör att den viktigaste delen för att detta ska fungera är det 

grafiska som måste vara naturligt för respektive inmatningsmetod.  

 

3.5 Utvecklingsmiljön 

Det som krävs för att utveckla en Windows Store app är Visual Studio 2012 i Windows 8. Vilket 

leder till att valmöjligheter gällande IDE är begränsat till just Visual Studio 2012. För att 

underlätta versionshantering av koden bör ett system för versionshantering användas. Visual 

Studio har inbyggt stöd för Team Foundation9 men det finns tillägg för git10 och svn11. Då både 

Visual Studio och Team Foundation är utvecklat av Microsoft och är bra integrerade med 

varandra är det smidigt att använda dessa två ihop för att kunna dra nytta av alla funktioner som 

erbjuds. Microsoft erbjuder Team Foundation konto gratis för upp till fem projekt via deras 

hemsida. Tack vare integrationen mellan Visual Studio och Team Foundation kan de inbyggda 

funktionerna för SCRUM utnyttjas väldigt smidigt.  

3.5.1 Programmeringsspråk 

När det gäller programmeringsspråk för utveckling av Windows Store Apps är valet större. Det 

finns tre stycken kategorier för språkvalen: 

● HTML5, CSS och Javascript - För webbutvecklaren. 

● XAML med C++, C# eller Visual Basic - För de som har kunskaper om “vanligt” kodande 

och de “vanliga” apparna. 

● DirectX med C++ och HLSL - För den som vill göra de mer grafiskt avancerade apparna 

(exempelvis 3D). 

 

3.5.2 C# 

                                                 
8 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh465370.aspx 
9 http://tfs.visualstudio.com/ 
10 http://git-scm.com/ 
11 https://subversion.apache.org/ 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh465370.aspx
http://tfs.visualstudio.com/
http://git-scm.com/
https://subversion.apache.org/
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C#(C sharp) annonserades 2000 i samband med annonseringen av .NET projektet, som är ett 

ramverk utvecklat av Microsoft och används som grund för de flesta mjukvaror som körs på 

Microsofts mjukvaror. C# är idag upp i version 5.0 som släpptes i samband med Windows 8, 

augusti 2012. I början fick C# en del kritik för att vara för likt Java men C# har utvecklats mycket 

från version 1.0 till 5.0 och skillnaderna har blivit mycket större idag. Bland annat har C# gått 

ifrån att vara ett starkt typat språk till att nu även har stöd för dynamiska variabler. Från och med 

version 3.0 finns även LINQ, ett tillägg som gör det möjligt att skriva lambdauttryck.  

 

3.5.3 Windows Runtime 

Windows Runtime (WinRT) är enkelt sagt ett API för Windows Store Apps, För Windows Phone 

8-applikationer finns det en variant av WinRT, Windows Phone Runtime vilket gör att det finns 

gott om gemensam kod mellan plattformarna. Den klassiska .NET plattformen är integrerad i 

WinRT som en subplattform. WinRT kan användas i alla språk som det går att utveckla 

Windows Store Apps i. WinRT är i sin tur byggt på Win32 API. 

 

Det finns några grundläggande regler som är bra att hålla reda på när WinRT används: 

● Metoder som kan ta längre tid än 50 millisekunder att utföra ska vara asynkrona. 

● Endast antalet parametrar är använt för “overloading” av metoder. 

● Arrayer är uppbyggda av data istället för referenser som i t.ex. .NET, C++ 

 

3.5.4 Databindning 

Databindning, databinding på engelska, är ett sätt att hantera kommunikation mellan 

användargränssnittet och logiken. Det är till exempel möjligt att få gränssnittet att reagera på 

ändringar automatiskt. Databindning kan och rekommenderas att användas i hela .NET-paketet. 

Det finns fyra olika sätt att använda databindning på: 

● Envägs, visar information från modellen och uppdaterar vyn då modellen uppdateras. 

Rekommenderas då användaren endast ska kunna läsa information. 

● Tvåvägs, som envägs men informationen kan uppdateras från användargränssnittet. 

Rekommenderas då användaren ska kunna ändra information, till exempel vid inmatning 

av text. 

● Envägs-till-källa, omvänd envägs. Kan användas då källan endast behöver uppdateras 

från gränssnittet. 

● Engångs, använder värdet i modellen då bindningen skapas men kommer inte reagera 

på ändringar i modellen. Används med fördel då datan verkligen är statisk eller 

ursprungsvärden ska fyllas i. Har bättre prestanda än envägs eftersom den inte behöver 

lyssna på ändringar. 

.NET 3.0 men är nu vida använt för utveckling av program för Microsofts plattformar. XAML har 

inbyggt stöd för databindning som rekommenderas att användas i Windows Store Apps. 

3.5.5 Extensible Application Markup Language 
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Extensible Application Markup Language, XAML, är ett XML-baserat språk skapat av Microsoft. 

Microsoft skapade XAML för att separera gränssnittskod från logikkod. Vilket gör koden mer 

översiktlig och underlättar i projekt. XAML introducerades i samband med .NET 3.0 men finns  

nu tillgängligt i stort sett alla program för Microsofts produkter. 

Det finns fyra olika versioner av XAML Två av dessa är anpassade för olika versioner av 

Silverlight, Microsofts ramverk för internetapplikationer, medan de andra två är för WPF och 

Windows Runtime.  

 

3.5.6 Model-View-ViewModel 

Det rekommenderade designmönstret för Windows Store Apps och stödjer “Event-driven 

programming”. MVVM introducerades av Microsoft 2005 och baserar i stort på MVC, Model-

View-Controller. MVVM skapades för att dra nytta av “databinding” funktioner som finns i WPF 

och separera GUI från bakomkoden (logikdelen). Vilket möjliggör en komplett separering av 

koden genom att binda grafiken till olika objekt i koden. designers kan med andra ord arbete 

med GUI:et och kodare med koden utan att bli påverkade av varandra. Det är möjligt att kort 

beskriva de olika delarna i MVVM: 

 

● Model: samma som i MVC. 

● View: som i MVC, alla grafiska element. 

● View-Model: Kan ses som en specialiserad kontroller i MVC. Den sköter 

kommunikationen mellan vyn och modellen.  

 

I MVVM bör alla modeller som binds till vyn implementera metoder som meddelar vyn då några 

data i modellen har ändrats, vilket leder till att vyn kommer att uppdatera sig själv för att visa de 

nya ändringarna.   

3.6 Övrigt 

Förutom det som nämnts ovan har även följande studerats. 

3.6.1 SCRUM 

SCRUM är en arbetsmetod som syftar till att förenkla arbetet för programmerare som jobbar i 

grupp. Arbetet bryts ner i små delar som inte bör ta mer än tolv timmar att implementera. Den 

totalt utvecklingstiden delas upp i sprintar som brukar variera mellan en till fyra veckor. Efter 

varje sprint ska de färdiga delarna demonstreras för kunden och kunden uppmuntras till att 

komma med kritik och ändringsförslag för att denne ska bli nöjd i slutändan. Tanken med att 

kunden ska vara med genom hela projektet är för att slippa missförstånd där kunden målat upp 

en bild av sitt önskemål medan utvecklarna sett en helt annan. Utöver dessa sprintmöten ska 

utvecklarna varje dag ha ett kort möte där gårdagens och dagens arbete gås igenom. Detta för 

att kunna upptäcka och hantera eventuella problem i tid samt för att alla ska få reda på hur de 

andra utvecklarna ligger till.  

3.6.2 Sandlåda 
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Alla Windows Store Apps körs i något som kallas “sandbox”, eller sandlåda på svenska. Det kan 

jämföras med till exempel Android12 och iOS13 som också sandlådar appar. Genom att såndlåda 

appar är det möjligt att begränsa vad dessa kan göra på systemet vilket kan leda till en säkrare 

app. Då det även krävs att utvecklaren markerar vilka möjligheter, som internet, 

användaruppgifter eller media bibliotek, appen ska använda sig av kan skadliga appar lättare 

upptäckas. Om en miniräknar-app ska ha tillgång till användar-id och internet är det bäst att 

tänka om en gång innan den installeras. Att köra appar i sandlåda förbättrar även stabiliteten av 

systemet då en app inte kan orsaka en krasch av hela systemet. Apparna är isolerade från 

varandra när de körs i sandlådan vilket gör att de inte kan komma åt varandras filer eller 

kommunicera direkt med varandra. Men att köra program i en sandlåda kan minska prestandan 

då de körs i ett abstraktionslager högre upp. 

 

3.6.3 Processorarkitekturer 

I och med Windows 8 satsar Microsoft rejält på ARM-arkitekturen för konsumenter för första 

gången. Det finns visserligen system som Windows CE men det är mer inriktade på 

företagsenheter. Det finns inget krav från Microsoft att applikationer ska fungera för båda 

arkitekturerna men marknaden blir större och de potentiella användarna ökar. Det ger 

användarna större frihet att veta att applikationen fungerar oavsett enhet, vilket kan vara en 

avgörande faktor att välja en specifik applikation över en konkurrents.  

Det behöver dock inte vara helt problemfritt att få en applikation att fungera på båda arkitekturer 

eftersom de skiljer sig åt. Enkelt uttryckt talar de inte samma språk och därför måste det 

kompilerade programmet anpassas.  

De är även inriktade på olika användningsområden. ARM har fokuserat på att vara energisnåla 

på bekostnad av prestandan. x86 har betydligt bättre prestanda än ARM men drar mer energi. 

Hur mycket respektive lite energi de använder påverkar inte programmen utan det viktiga är 

prestandan. 

Applikationer måste inte finnas tillgängliga för både x86 och ARM utan utvecklaren väljer det 

själv. WinRT är anpassat för att ge stöd för både ARM och x86 vilket gör att det enda som 

behövs är att kompilera om programmet för respektive arkitektur.  

4 Metod 

Efter diskussion om hur frågeställningen på bästa sätt kunde undersökas kom vi fram till att 

implementering av en egen app och undersökning av tillvägagångssätt samt dokumentering av 

våra upplevelser var det mest givande i vårt fall. Två relativt omfattande metoder kommer att 

användas och båda dessa är beskrivna nedan. 

                                                 
12 https://developer.android.com/guide/topics/security/permissions.html 
13 

https://developer.apple.com/library/ios/#documentation/iphone/conceptual/iphoneosprogrammingguide/Th

eiOSEnvironment/TheiOSEnvironment.html 

https://developer.android.com/guide/topics/security/permissions.html
https://developer.apple.com/library/ios/#documentation/iphone/conceptual/iphoneosprogrammingguide/TheiOSEnvironment/TheiOSEnvironment.html
https://developer.apple.com/library/ios/#documentation/iphone/conceptual/iphoneosprogrammingguide/TheiOSEnvironment/TheiOSEnvironment.html
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4.1 Bedömningsmodell 

För att kunna bedöma känslan och upplevelsen som uppstår i samband med utvecklingen av 

Windows Store Apps används en tabell. Då det inte gick att finna en tabell som ansågs ta upp 

de delar av utvecklingen som är viktiga för utvärderingen konstruerades en egen, en Table of 

experience eller Upplevelsetabell på svenska. Tabellen tar upp olika kriterier som kommer att 

bedömas med hjälp av en skala från ett till fem. Momenten som bedöms är de Windows Store 

App-specifika funktionerna och design-lösningarna som anses kunna bedömas. 

 

Upplevelsetabell 
(Skala: 
1-5)     

Moment Enkelt Smidighet Inlärningstid Implementeringstid Betydelse 

Design           

/ Struktur           

/ Hierarki       

/ Innehållsplacering           

/ Snapped View       

/ Filled View           
/ 
Upplösningsanpassning       

            
Funktioner 
(kännetecken)           

/ AppBar       

/ NavBar           

/ Delningsfunktion       

/ Sökfunktion           

/ Tiles       

            

Inmatningsmetoder       

/ Touch           

/ Mus       

            

Utvecklingsmiljön           

/ Windows Runtime       

/ Databinding           

/ MVVM       
Tabell 1. Bedömningsmall. 

Nedan beskrivs kriterierna i tabellen mer noggrant. 

Enkelt: Bedöms enligt hur enkelt implementeringen upplevdes vara och hur lättförståelig den 

färdiga koden blev. En enkel del av applikationen får betyget 5 och anses vara lättförståelig och 

lättanvänd. 

Smidighet: Avgörs av hur smidig implementeringen var. Betyget baseras på hur många filer 

som behövde justeras, deklarationer i manifest och eventuella importeringar av bibliotek. Det 

baseras också på hur smidigt det upplevdes att momentet implementerades. Lättillgänglig 

information om delen, bland annat, ger ett högre betyg. 

Inlärningstid: Bedöms enligt hur lång tid förundersökningar och eventuella förberedelser tar 

innan man är redo att implementera momentet. Mycket information att gå igenom eller mycket 
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lite information som gör att omfattande sökningar efter momentet är tvunget gör arbetet 

tidskrävande och ger ett lägre betyg. 

Implementeringstid: Tiden det tar att implementera momentet kan variera mycket. Här avgörs 

det på ett ungefär hur lång tid det tar att implementera. Implementeringstid är i regel mycket lätt 

att mäta och därmed betygsätta. 

Betydelse: Vilken betydelse momentet har för användaren och utvecklaren beror givetvis på 

appen, men en del moment är alltid viktigare än andra och det är detta som har tagits hänsyn till 

här. Ju högre betyg, desto mer betydelsefullt anses momentet vara. 

Alla kategorier kommer bedömas med en skala 1-5. Där fem är högsta, bästa, betyg medan ett 

indikerar att det är något som utvecklare bör tänka extra på inför implementering. Betygen är 

inte ett absolut värde, utan relativa, eftersom de olika momenten kan skilja sig markant från 

utvecklare till utvecklare. Relativa värden ger en bättre jämförelse mellan de olika momenten 

och kan på så sätt visa var utvecklare bör spendera extra tid eller på vilka funktioner som kan 

behöva studeras extra innan implementering. 

4.2 Hjälpmedel 

För att undersöka frågeställningen kommer en Windows Store App att konstrueras från 

grunden. På vägen dit kommer flera aspekter att undersökas genom olika metoder. 

Applikationen ska, kort beskrivet, vara en guide till Stockholms smultronställen för både 

besökare och Stockholmare. Information om detta kommer att hämtas från Stockholm Stads 

eget API och sedan presenteras i applikationen. Mer information om dessa ställen och kartor 

kommer att finnas tillgängligt.  

4.2.1 Utseende 

Appens utseende är mycket viktigt och detta kommer att utvärderas dels genom författarnas 

egna upplevelser och dels genom att testa appen på anställda på Spree som har erfarenhet av 

Windows 8/WP8 och alltså förstår sig på “Modern UI”. 

Utseendet ska inte försämras beroende på vilken upplösning användaren använder och detta 

kommer att testas med hjälp av verkliga plattor, Microsoft Surface RT, och med hjälp av en 

simulator där det går att simulera de upplösningar som applikationen måste fungera för. 

Simulatorn klarar av att testa upplösningarna 1024x768, 1366x768, 1280x800, 1920x1080 och 

2560x1440. Simulatorn kan även testa rotation åt olika håll och olika touch-rörelser. 

4.2.2 Funktioner 

Samtliga funktioner testas genom användning. Sedan jämförs de mot Microsofts riktlinjer.  

4.2.3 Input-metoder 

Appen kommer att köras på både en platta och på en dator för att testa skillnader och likheter 

gällande touch respektive pekdon. Det ska kännas bekvämt att använda applikationen både 

med en touchskärm och med ett pekdon, såsom mus eller touchpad. 

4.2.4 Utvecklingsmetod 
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Som arbetsmetod för applikationen valdes SCRUM. På grund av tidigare erfarenheter med 

denna arbetsmetod men även för att Spree kan tillhandahålla vägledning inom detta då de är 

utbildade “SCRUM masters”. För att underlätta kodhanteringen valdes Team Foundation 201214. 

Dels för att det är möjligt att skapa upp till fem projekt gratis och för att den är bäst integrerad 

med Visual Studio 2012. Visual Studio har även bra stöd för arbete enligt SCRUM. Vilket togs 

upp i förstudierna.  

 

4.3 Kravhantering 

Det viktigaste med applikationen som ska utvecklas är att den bemöter alla de krav som ställs 

på den. Kraven kommer från olika håll. Dels från Microsoft och dess intressenter men även från 

utvecklarna själva. Att appen lever upp till de krav som ställs på den kommer att säkerställas 

genom diskussion med intressenter från utvecklarnas sida och genom ständig uppsikt över 

Microsofts dokumenterade krav som går att nås via deras hemsida. 

4.3.1 Utvecklarnas krav 

Utvecklares upplevelse av Windows Store Apps är en central del av frågeställningen. För att 

mäta detta kommer de största delarna av utvecklingen att bedömas och värderas. Resultatet 

kommer att föras in i en upplevelsetabell utformad enligt den tabellen i kapitel 4.2 ovan.  

 

De krav som ställs på applikationen från utvecklarnas sida är att arbetet med momenten, och 

appen i sin helhet, är smidigt, enkelt och att utvecklingstiden, det vill säga implementeringstiden 

i kombination med inlärningstiden, inte överstiger den förväntade tiden med stora marginaler. 

Det som driver en utvecklare till att utveckla är i främst vetskapen att arbetet kommer att stå 

någon till nytta och därför är det viktigt för utvecklaren att den slutliga produkten blir av god 

kvalitet och en produkt som intressenter vill använda sig av. Dessa fyra krav på smidighet, 

enkelhet, utvecklingstid och kvalitet sammanfattar listan av krav från utvecklare. För att bemöta 

dessa krav i detta fall är planen att planera och organisera arbetet på bästa möjliga sätt. 

4.3.2 Microsofts krav 

För att kontrollera att applikationen uppfyller Microsofts krav och riktlinjer är det möjligt för vem 

som helst att ladda upp sin applikation i “Dev Center” och låta Microsoft själva kontrollera den. 

Om appen går igenom uppfyller den de krav som Microsoft har satt upp. Annars återfås respons 

i form av konstruktiv kritik som beskriver vilka krav som inte är uppfyllda, och ibland även hur 

detta gå att lösa. Man kan i förväg få en mycket bra koll på Microsofts krav genom att besöka 

MSDN, Microsofts utvecklarnätverk. På MSDN finns dokumentation, bloggar och forum för 

utvecklare som utvecklar mjukvara för Microsoft. Kraven är många men tydligt listade och väl 

motiverade på hemsidan. 

 

Microsoft vill att applikationen ska följa en viss standard för att användare lätt ska kunna förstå 

hur man använder den. På grund av detta ställs det krav på vissa funktioner, såsom fungera i 

                                                 
14 https://tfs.visualstudio.com/ 

https://tfs.visualstudio.com/
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alla upplösningar, starta och avslutas inom 5 sekunder och ha läge i ”snapped view” Det ställs 

även krav på utseendet, exempelvis tydlighet och responsiviteten. Kraven från Microsoft bildar 

den mest omfattande delen av kravhanteringen. Kraven är listade här nedan.15 

 Endast använda sig av WinRT API 

 Appen får inte slute svara, avslutas plötsligt(krascha) eller innehålla fel 

 Appen måste ge samma användarupplevelse på alla processortyper den stödjer. 

 Uppdateringar får inte minska appens funktioner. 

 Appen måste stödja pek- och mus/tangentbordsinmatning 

 Appen måste använda de mekanismer som systemet tillhandahåller(”snapped 

view”,upplösning o.s.v.) 

 Appen måste klara prestandakraven. 

 

 

4.3.3 Intressenternas krav 

Intressenternas främsta krav är att applikationen är användarduglig och att den fungerar till den 

grad att den går att använda som en guide oavsett vem man är och vad man söker. Ytterligare 

krav är att applikationen går att publicera på Microsofts marknadsplats för appar. Dessa krav 

går till viss del hand i hand med kraven som Microsoft ställer. 

5 Konstruktion 

Det som krävs för att kunna utveckla Windows 8 appar är Visual studio 2012 installerat på 

Windows 8. För att underlätta versionshantering och samarbetet kommer Team Foundation 

2012 användas. Förstudierna i kapitel 3.5 tar upp några av fördelarna med Team Foundation 

över t.ex. git vid utveckling av Windows 8 appar. För att nå största möjliga marknad ska appen 

fungera på surfplattor och datorer.  

 

5.1 Arkitektur 

5.1.1 Vy 

Appen kommer att byggas upp med hjälp av en hierarkisk struktur med tre lager. Dels för att det 

matchar API:ets struktur och dels på grund av att en platt struktur oftast är svårare (se kapitel 

3.1.1). En hierarkisk struktur byggs på att det finns tre typer av sidor; huvudsida, sektionssida 

och enhetssida.  

Huvudsidan bör fånga användarens intresse och planen är därför att visa enheter som är 

relevanta. Urvalet kommer ske genom att appen tar hänsyn till årstid, plats och väder.  

Sektionssidan kommer innehålla de enheter som finns i respektive kategori. T.ex. alla badhus, 

detta för att användaren ska kunna se alternativ inom de olika kategorierna.  

                                                 
15 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh694083.aspx 
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Enhetssidan är längst ner i hierarkin och kommer innehålla detaljerad information om enheten. 

Målet är alltså att användaren ska navigera hit. En karta kommer att implementeras med kapitel 

3.2.2.1 som bakgrund till val av karttjänst. Sidan kommer att designas med utgångspunkten: 

”vilken information är viktigast för användaren”. 

 

Designen och interaktionen på sidorna kommer baseras på kapitel 3.1. Funktionerna på 

respektive sida kommer även uppfylla krav som återfinns under kapitel 3.2.1. 

 

5.1.2 Code-behind 

 

Microsoft har inga krav som är specifika för Windows Store Apps på den logiska delen av 

apparna. Det enda är att appen alltid ska vara responsiv och flyta bra, något utvecklare ska 

sträva efter i vanliga fall. C# och XAML kommer att användas för att programmera appen(kapitel 

3.5.2 och 3.5.5 för mer information om respektive och 3.5.1 för mer generellt för Windows 8 

appar). För att binda ihop vyerna och den logiska delen kommer MVVM användas, kapitel 3.5.6. 

Programmeringen kommer att vara objektorienterad eftersom C# är ett objektorienterat språk 

samt för att kunna använda MVVM på bästa möjliga vis. Informationen från API:et kommer 

hämtas i formatet JSON(kapitel 3.3.3) och parsas med hjälp av JSON.NET.  

5.2 Tillvägagångssätt 

Projektet kommer att inleds med att skissa upp hur appen ska fungera och se ut för att ha något 

utgå från under utvecklingen. Eftersom arbetet kommer att fortskrida enligt SCRUM ska även 

lämpliga “user stories” skapas och läggas in i Team Foundation. När arbete på en “user story” 

påbörjas ska den markeras som påbörjad. När “user story” sedan är klar ska den markeras som 

det och länkas till den kod som hör till och slutligen laddas upp på Team Foundation. 

Nästa steg blir att börja med den logiska delen av appen. Alla nödvändiga objekt(Models), 

nedladdning och bearbetning av information samt ViewModel ska skapas. När detta är i ett 

fungerande stadie ska vyerna(Views) påbörjas. Vyerna beräknas, baserat kritik från 

handledarna, omstruktureras och optimeringar implementeras under projektets gång. Eftersom 

designen kommer att justeras med tiden väljer vi att implementera de Windows 8 specifika 

menyerna sist. 

6  Resultat 

 

Applikationen färdigställdes och lösningsmetoderna kunde tillämpas för att nå ett resultat. 

Utifrån detta resultat kan vi sedan utvärdera frågeställningen. Först redovisas det resultat som 

ligger frågeställningen närmast, nämligen upplevelsetabellen och dess data. Efter det kommer 

resultatet av applikationen. 

6.1  Frågeställningen 



23 of 43 
 

Upplevelsetabellen som specificerades under Metod-kapitlet presenteras här nedan. Varje del 

är noggrant genomtänkt och väl diskuterat innan dess resulterande siffra sattes. Siffrorna är 

relativa varandra.  

Upplevelsetabell 
(Skala: 
1-5)     

Moment Enkelt Smidighet Inlärningstid Implementeringstid Betydelse 

Design           

/ Struktur 4 2 3 3 5 

/ Hierarki 5 4 5 3 4 

/ Innehållsplacering 4 4 2 2 5 

/ Snapped View 3 2 1 4 1 

/ Filled View 5 5 1 5 3 
/ 
Upplösningsanpassning 4 4 2 4 5 

            
Funktioner 
(kännetecken)           

/ AppBar 4 4 4 4 3 

/ NavBar 4 4 4 4 3 

/ Delningsfunktion 2 1 3 2 2 

/ Sökfunktion 5 4 4 4 3 

/ Tiles 5 5 2 5 4 

            

Inmatningsmetoder       

/ Touch 5 4 5 5 5 

/ Mus 5 4 5 5 3 

            

Utvecklingsmiljön           

/ Windows Runtime 4 5 4 5 - 

/ Databinding 5 4 3 4 - 

/ MVVM 4 4 4 5 - 
Tabell 2. Upplevelsetabellen ifylld med resultat 

Tidsåtgången för inlärning och förstudier gentemot tidsåtgången för implementering visade sig i 

de allra flesta fall vara större. Samtidigt kan vi se att det överlag är lätt att ta hänsyn till de båda 

viktiga inmatningsmetoderna touch respektive mus vid implementation av övriga moment i en 

app. 

 

Designmomenten är det som Microsoft onekligen både lägger mest fokus på samt ställer högst 

krav på. Hur strukturen ska se ut är viktigt och kräver en del påläsning innan man lyckas 

föreställa sig Microsofts idé. Också värt att nämna är att smidigheten i implementeringen var 

förvånansvärt dålig för att vara av så stor betydelse, och att därför sattes betyget 2. Placeringen 

av innehållet i en app, samt hierarkier och ordningar inom en app diskuterades flitigt och när 

man väl fått en bra översikt och ordning på sitt innehåll bör ingetdera ställa till några värre 

problem. Däremot kan det krävas en del förarbete innan man lyckas få denna eftersträvade 

ordning på innehållet. Upplösningsanpassningen fick generellt sett höga betyg då detta var 

något som fungerade förvånansvärt enkelt. Däremot inlärningstiden, som i detta fall var tiden 

det tog att förstå hur man handskas med de olika upplösningarna i Windows 8-applikationer, fick 

ett lågt betyg då detta tog en hel del av vår totala inlärningstid. 



24 of 43 
 

 

Funktionerna väckte många blandade känslor och de var minst sagt svårast att betygsätta på 

ett rättvist sätt. För de båda menyerna hittades mycket bra verktyg och sakta men säkert 

lyckades vi forma dem efter behag. Inga problem uppkom. Liksom menyerna fanns det mycket 

bra verktyg för sökfunktionen. Man märker att Microsoft har tänkt till när man vill implementera 

dessa. Delningsfunktionen däremot var problematisk och det tog lång tid innan den fungerade 

på ett acceptabelt sätt. Denna funktion är ett praktexemplar på att Microsoft inte har tagit alla 

sina funktioner i beakt på ett lika bra sätt som de tidigare betygsatta funktionerna. 

 

Att undersöka och optimera en app med hänsyn för de båda inmatningsmetoderna, mus och 

touch, krävde en del tänkande men man insåg ganska snart att Windows 8-appar, oavsett vilken 

man ser på, är ämnade att användas av användare som sitter på plattor och alltså använder sig 

av touch. Följer man de riktlinjer som Microsoft har satt upp så har man inga svårigheter för att 

bygga upp en applikation som är lättnavigerad för touchscreen-användarna. 

 

När det kommer till utvecklingsmiljön var det mesta mycket smidigt att använda sig utav på alla 

sätt. Det tog ett tag innan man fick ett riktigt bra grepp om data binding och kunde börja 

använda det men inga större problem uppstod. Problematiken kan motiveras med att vi tidigare 

inte använt något liknande, till skillnad från exempelvis MVVM som liknar MVC-modellen till stor 

del. 

6.2  Applikationen 

I simulatorn fungerar applikationen för alla olika typer av upplösningar som simulatorn stödjer. 

Designen anpassar sig efter upplösningen och antalet enheter, bilder, i höjd varierar. På samma 

sätt har rotation testats i simulatorn och applikationen fungerar som väntat. Fler bilder lägger sig 

i höjd och “längden” på appen i horisontalläge blir kortare när simulatorn står i porträttläge. 

 

Bilaga 1 visar de två kodstycken som behövs för att appen ska kunna dela information. Första 

delen är registrering av att appen kan dela och vilken metod som ska anropas. Andra 

kodstycket visar hur själva dataobjektet fylls med den information som kommer delas. 

  

Bilaga 2 visar vad som behövs för att det ska vara möjligt att söka i appen.  

 

Bilagorna 3,4,5,6,7 är UML-diagram av applikationen. Bilaga 3 är en översikt på hur 

programmet är strukturerat. Bilaga 4 visar uppbyggnaden på de klasser som representerar 

vyerna. Bilaga 5 är över modellerna som används för bindning mot vyerna. Bilaga 6 är över 

resterande modeller som använts i appen. Slutligen är bilaga 7 ett diagram över de klasser som 

involverar den dynamiska laddning av enheter som används på sektionssidorna. 

 

Bilaga 8,9,10 visar sekvensdiagram från då appen startas till att den visar enheter som är nära 

användaren. Den relevanta koden för sekvensdiagrammet finns i bilaga 11. Kod som inte 

irrelevant för detta händelseförlopp har tagits bort för tydlighetens skull. 
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Bilaga 12 demonstrera de användarfall("use cases") som ritades upp för appen. 

 

Under de tester som har gjorts på användarvänligheten har appen fått godkänt av både 

handledare och utvecklare. 

7  Diskussion 

 

Snapped view löstes genom att visa en statisk bild i detta läge. Då det var svårt och inte blev 

bra när detaljsidorna visades i detta läge eftersom den önskade informationen inte fick plats. Ett 

förslag som kom upp var att visa en liten karta och adress till platsen men detta uppskattades ta 

för lång tid i förhållande till projekttiden och prioriteten på andra funktioner.  

 

En del av funktionerna, t.ex. “snapped view”, kan lätt råka underprioriteras på grund av att de 

inte känns nödvändiga i en app. Men de är bra att implementera för att bidra till 

helhetsupplevelsen och på det sättet lyckas ha det lilla extra som kan locka användare till just 

den appen över konkurrenterna. I vissa typer av applikationer kan det vara svårt att finna en bra 

funktion för dessa funktioner men det borde snarare utmana utvecklare till innovativitet än 

begränsningar. 

 

Under utvecklingen var Microsofts resurser för utvecklare(MSDN) till stor hjälp då det finns gott 

om information och vägledning. Med allt från diskussioner till kodexempel skrivna av Microsoft.  

 

Vid utvecklande av Windows Store Apps gäller det att inte bara vara påläst om de riktlinjer 

Microsoft har satt för användargränssnittet utan även vad som gäller för C# 5.0. Eftersom 

Microsofts krav och riktlinjer gäller gränssnittet och dess funktionalitet men inte koden.  

 

Delningskontraktet har sina för och nackdelar. Att Microsoft har valt att standardisera delningen 

är bekvämt för utvecklare eftersom det inte är nödvändigt att anpassa informationen som delas 

efter vilken app som ska ta emot. Att implementera delning av information är inte komplicerat 

eftersom det finns ett objekt för ändamålet som endast behöver få en titel och beskrivning. Dock 

finns det, i dagsläget, ett problem med att testa delningsfunktionen. Om delningen skulle 

misslyckas av någon anledning måste enheten startas om för att det ska vara möjligt att testa 

delningen igen. Vilket är orsaken till den låga poäng som syns i Tabell 2.  

 

Implementation för sökkontraktet skiljde sig inte nämnvärt från hur sök hade kunnat 

implementerats i andra fall. Operativsystem ger appen söksträngen och låter sedan appen 

prestera resultatet på valfritt sätt. Om möjligt borde sökkontraktet implementeras i appar bland 

annat eftersom appen då kommer att synas i listan med appar varje gång användaren söker.  

 

Generellt är det relativt enkelt att implementera de funktioner Microsoft har standardiserat och 

det finns gott om dokumentation. 
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Live-Tiles exkluderades då det var svårt att finns en direkt funktion för dem. Generellt brukar 

Live-Tiles användas till att visa ny information som finns i appen eller poäng/status i ett spel. En 

idé var att visa en slumpmässig enhet och på det sättet locka användaren till att öppna appen 

och utforska nya platser i Stockholm. Men API:et har ingen funktion för att visa en slumpmässig 

enhet vilket ledde till att det i sådana fall var nödvändigt att implementera funktioner för att spara 

enheternas id då appen användes och ta fram den informationen när Live-Tilen uppdaterades. 

Det ansågs ta för lång tid med den deadline som fanns på projektet och det fanns funktioner 

som höjde användarupplevelsen mer.  

 

Som synes i tabell 2, har implementering av mus- och touchstöd fått i stort sett identiska betyg. 

Det beror på att standardbeteendet är att hantera dem likadant. Det vill säga att om användaren 

använder musen eller fingret för att klicka/trycka på en knapp i appen kommer samma metod att 

anrops. Det går att skilja på touch och mus inmatning om utvecklaren vill. Skilja på olika typer 

av inmatningsmetoder var inte nödvändigt i den producerade appen men det är väldigt bra att 

möjligheten finns  

 

Att tidsåtgången är större för inlärning än för implementering kan bero på att flera av momenten 

implementerades för allra första gången, och att det därmed kräver lite extra tid. 

 

Att arbeta enligt SCRUM var både praktiskt och lärorikt. Eftersom det snabbt gick att svara på 

de problem som dök upp och behövde diskuteras. Det var även intressant att höra hur det gick 

för den andra projektdeltagaren. Handledarna som är utbildade SCRUM-masters kom med tips 

och råd om hur det var möjligt att förbättra SCRUM-mötena. 

 

Det är svårt att sammanfatta ett svar på frågeställningen eftersom utveckling av en app är 

många delmoment. Men för att sammanfatta diskussionen: 

Skillnaderna i användargränssnittet gör att utvecklare måste tänka om lite. Microsoft 

tillhandahåller gott om mallar, exempel och dokumentation vilket underlättar utvecklingen av 

appar. Standardiserade funktioner gör utvecklingen lättare men samtidigt kan de begränsa 

utvecklarnas innovativitet. Men fördelarna väger upp nackdelarna vilket gör att utvecklingen av 

Windows 8 flyter på bra och känns genomtänkt från Microsofts sida. 

 

7.1 Vidareutveckling 

De flesta funktioner och drag som är specifika för Windows Store Apps implementerades i 

appen, men det finns möjlighet till vidareutveckling av den och nedan är några förslag på vad 

som kan göras. 

● Designen, appen följer riktlinjerna men för att höja upplevelsen bör designen göras mer 

spännande. 

● Sök, i dagsläget går det bara att söka på enheter, användare kan även vilja söka på 

kategorier och adresser. 

● Live-Tile. Idéen var att visa en slumpmässig enhet i Stockholm för att locka in 

användaren i appen.  



27 of 43 
 

 

8  Avslutning 

Microsofts nya riktlinjer och krav på applikationerna tvingar utvecklare till nytänkande på både 

gott och ont. Det kommer att bli intressant att se alla innovativa lösningar och designer som 

kommer fram med tiden i och med Windows 8. Framförallt kommer apparna att hjälpa 

utvecklare att tänka ”outside the box” när det gäller designen och tänket kring strukturer. Även 

om vissa riktlinjer och funktioner kan ifrågasättas är de överlag användbara. Microsofts 

rekommendation om att skapa ett "best-at-statement" i början av planeringen är väldigt bra då 

det finns ett tydligt mål att sträva efter. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1. Delningsfunktion 

//registrering av delningsfunktion för att Windows ska veta att det är möjligt. Bör placeras i 

laddningsmetoderna för de sidor som ska kunna dela. 

DataTransferManager dataTransferManager = DataTransferManager.GetForCurrentView(); 

dataTransferManager.DataRequested += new TypedEventHandler<DataTransferManager, 

DataRequestedEventArgs>(this.ShareTextHandler); 

 

//Skapar och fyller DataRequest(objektet som delas) med information som ska delas 

DataRequest request = e.Request; 

request.Data.Properties.Title = unit.Title; 

request.Data.Properties.Description = unit.id; 

request.Data.SetText(unit.Description); 

request.Data.Properties.Thumbnail = RandomAccessStreamReference.CreateFromUri(new 

Uri(Downloader.createImagePath(unit.id, unit.service))); 

request.Data.SetBitmap( RandomAccessStreamReference.CreateFromUri(new 

Uri(Downloader.createImagePath(unit.id, unit.service)))); 

 

 

10.2  Bilaga 2. Sökfunktion 

http://msdn.microsoft.com/en-gb/windows/apps/
http://api.stockholm.se/dokumentation/
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Först måste sökfunktien läggas till i appmanifestet vilket gör att Windows känner till att det är 

möjligt att söka i appen från charms.  

 
      //metoden som implementeras i app.xaml.cs och är den metod som anropas 

då användare valt att söka i appen protected async override void 

OnSearchActivated(Windows.ApplicationModel.Activation.SearchActivatedEventArg

s args) { frame.Navigate(typeof(SearchResultsPage), args.QueryText);      

Window.Current.Content = frame;       //aktivera/visa nuvarande fönster 

Window.Current.Activate(); }             //Metoden som tar ut söksträngen och bestäms vad 

som ska ske protected async override void LoadState(Object 

navigationParameter, Dictionary<String, Object> pageState){//querytext är 

söksträngen som sedan skickas till ViewModel:en som i sin tur returnerar svaret från från API:et. 

Svaret tar sedan och läggs in i DefaultViewModel och på det sättet binds till vyn enligt 

bindningar gjord i XAML-kodenvar queryText = navigationParameter as 

String;Models.CollectionsViewModel cm = new 

Models.CollectionsViewModel();IEnumerable results = await 

cm.getSearchResults(queryText);this.DefaultViewModel["Results"] = results;} 
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10.3  Bilaga 3. UML-översikt
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10.4  Bilaga 4. UML över vyerna 
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10.5  Bilaga 5. UML över modellerna.  
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10.6  Bilaga 6. Övriga klasser som använts i programmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 of 43 
 

 

10.7  Bilaga 7. UML över dynamisk laddning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 of 43 
 

10.8  Bilaga 8. Del 1/3 av sekvensdiagrammet 
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10.9  Bilaga 9. Del 2/3 av sekvensdiagrammet 
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10.10  Bilaga 10. Del 3/3 av sekvensdiagrammet 
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10.11  Bilaga 11. Koden som motsvara sekvensdiagrammet 

 
       
//Metoden som anropas då första sidan laddas 
protected async override void LoadState(Object navigationParameter, Dictionary<String, 
Object> pageState) 
        { 
  //Initierar ViewModel 
            Models.CollectionsViewModel cm = new Models.CollectionsViewModel(); 
  //Ber ViewModel om den information som ska visas på första sidan 
            IEnumerable<Models.GroupForBindingAllCollections> collection = await 
cm.getCollectionForMainPage(); 
             
  //Gör en databindning på det som returnerade från ViewModel 
            this.DefaultViewModel["Groups"] = collection; 
        } 

 

 //Metod I ViewModel som returnerar den information som ska visas på framsidan 

     public async Task<IEnumerable<GroupForBindingAllCollections>> 
getCollectionForMainPage() 
        { 

  //Skapar datasamling som representerar första sidan 

            ObservableCollection<GroupForBindingAllCollections> groupForBinding = new 
ObservableCollection<GroupForBindingAllCollections>(); 
 
  //Datagrupp för en grupp/kategori av enheter som visas på första sidan 
            GroupForBindingAllCollections tempGroup = new 
GroupForBindingAllCollections(); 
 
 //Try/catch eftersom Bing Maps API kan returnera excpetion om positionen inte går 
att få 
      try 
            { 

                BingMapsModel bmm = new BingMapsModel(); 
  //Hämtar användarens position 
                Bing.Maps.Location loc = await bmm.getMyLocation(); 
  //Anropar metod I ViewModel för att ladda ner de enhter som är nära 
                await getUnitsCloseToLocation(loc.Latitude, loc.Longitude, 16); 

            catch (UnauthorizedAccessException ex) 
            { 
            } 

  //Returnerar det som ska synas på första sidan, bland annat enhter som är 

nära 

            return groupForBinding; 

} 

 

 //Metod i ViewModel för att ladda ner information om enhter som är nära 

       public async Task getUnitsCloseToLocation(Double latitude, Double longitude,int 
number) 
        { 
  //Konverterar Bing Maps koordinater till koordinater för API 
            RT90Position rt90pos = new RT90Position(new 
WGS84Position(latitude,longitude), RT90Position.RT90Projection.rt90_2_5_gon_v); 
            _closeUnits = new ObservableCollection<UnitModel>(); 



40 of 43 
 

 
  //Skickar nödvändig information till nerladdningen och sparer svaret I en 
sträng 
            string response = await Downloader.downloadService("DetailedServiceUnits", 
"PlaceService", "GeographicalPosition=" + (int)rt90pos.Latitude + "," + 
(int)rt90pos.Longitude + "&sortby=DistanceToGeographicalPosition" + "&pagesize=" + number 
/ 2 + "&pagenumber=1"); 
 
  //Initierar den andra nerladdningen som en “task” så den kan utföras 
parallellt 
            Task<string> getStringTask = 
Downloader.downloadService("DetailedServiceUnits", "ServiceGuideService", 
"GeographicalPosition=" + (int)rt90pos.Latitude + "," + (int)rt90pos.Longitude + 
"&sortby=DistanceToGeographicalPosition" + "&pagesize=" + number / 2 + "&pagenumber=1"); 
             
  //parsa JSON 
            var parsedJson = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(response); 
             
  //För varje enhet I den parsade JSON gör 
            foreach (var varUnit in parsedJson) 
            { 
  //Se om enheten finns nerladdad sedan tidigare 
                var unit = units.Where(u => u.id == varUnit.Id.ToString()); 
 
  //Om inte, fyll enheten med information från JSON 
                if (unit.Count() == 0) 
                { 
                    UnitModel tempunit = new UnitModel(); 
                    tempunit.service = "PlaceService"; 
                    tempunit.populateWithJson(varUnit); 
   //Lägg till I listorna för enheter 
                    units.Add(tempunit); 
                    closeUnits.Add(tempunit); 
                } 
                else 
                { 
   //om enheten redan är nerladdad, lägg bara till den I listan med 
nära enheter. 
                    closeUnits.Add(unit.First()); 
                } 
            } 
 
  //Vänta på att den andra nedladdningen ska bli klar 
            response = await getStringTask; 
  //Parsa svaret 
            parsedJson = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(response); 
 
  //Gör som ovan 
            foreach (var varUnit in parsedJson) 
            { 
                string name = varUnit.Name; 
                if (!name.Contains("skola") && !name.Contains("hem")) 
                { 
                    var unit = units.Where(u => u.id == varUnit.Id.ToString()); 
                    if (unit.Count() == 0) 
                    { 
                        UnitModel tempunit = new UnitModel(); 
                        tempunit.service = "ServiceGuideService"; 



41 of 43 
 

                        tempunit.populateWithJson(varUnit); 
                        units.Add(tempunit); 
                        closeUnits.Add(tempunit); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        closeUnits.Add(unit.First()); 
                    } 
                } 
            } 
        } 

  

 //Metod I BingMapsModel 

       public async Task<Bing.Maps.Location> getMyLocation() 
        { 
            Bing.Maps.Location myLocation; 
  //Uppdatera positionen endast om den nuvarande positionen är äldre än tio 
minuter 
            if ((DateTime.Now - Updated).Minutes > 10) 
            { 
                Geolocator geolocator = new Geolocator(); 
                try 
                { 
   //Hämta ut nuvarande position från Bing Maps och spara den i ett 
“location”objekt 
                    var pos = await geolocator.GetGeopositionAsync(); 
                    myLocation = new Bing.Maps.Location(pos.Coordinate.Latitude, 
pos.Coordinate.Longitude); 
                    this.Latitude = myLocation.Latitude; 
                    this.Longitude = myLocation.Longitude; 
                    LocationStatus = true; 
                } 
                catch 
                { 
                    LocationStatus = false; 
                    this.Latitude = double.NaN; 
                    this.Longitude = double.NaN; 
                    throw; 
                } 
            } 
            else 
            { 
  //Använd den gamla positionen 
                myLocation = new Bing.Maps.Location(Latitude, Longitude); 
            } 
            return myLocation; 
        } 

 

 
  //Metod I “Downloader” som skapar de rätta sökvägarna till api:et 
public static async Task<string> downloadService(string path, string service, string 
query) 
        { 
  //beroende på vilken service det är ska det vara olika nycklar och sökvägar 
            string URL = string.Empty; 
            switch (service) 
            { 
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                case "ServiceGuideService": 
                    URL = (serviceGuideServiceURI + path + "/json?" + 
serviceGuideServiceKey+ "&" + query); 
                    break; 
                case "PlaceService": 
                    URL = (placeServiceURI + path + "/json?" + placeServiceKey + "&" + 
query); 
                    break; 
            } 
  //returnera resultatet från nerladdningen 
            return await download(new Uri(URL, UriKind.Absolute)); 
        } 

 

//metod i downloader vars enda syfte är att ladda ner information 

private static async Task<string> download(Uri path) 
        { 
            HttpClient httpClient = new HttpClient(); 
            try 
            { 
   //returnera svaret från API:et 
                return await httpClient.GetStringAsync(path); 
            } 
            catch (Exception e) 
            { 
                Debug.WriteLine(e.Message + "Adress: " + path); 
                return null; 
            } 
        } 

10.12 Bilaga 12. Use Cases 

 


