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Sammanfattning 
 

2012 lanserade Microsoft operativsystemet Windows 8. I samband med lanseringen 
kom Microsoft med nya sätt att utveckla applikationer till deras nya operativsystem. 
Applikationerna kunde utvecklas med olika programmeringsspråk men ändå 
åstadkomma samma funktionalitet oavsett språk. Två kombinationer av 
programmeringsspråken som stöds är XAML med C# och HTML med JavaScript. 
Detta examensarbete undersöker om det finns för- och nackdelar beroende på vilken 
teknik man som utvecklare väljer att utveckla applikationer till Windows 8 med. I 
samband med undersökningen utvecklas också en applikation åt Transportstyrelsen i 
ett projekt med företaget Sogeti Sverige AB. 
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1. Inledning	  	  
Detta examensarbete har utförts vid företaget Sogeti Sverige AB (i fortsättningen 
benämnt Sogeti) på deras kontor i Borlänge där uppgiften har varit att undersöka 
huruvida Windows 8-applikationer främst bör utvecklas med hjälp av något av 
teknikerna XAML eller HTML5? Vad har respektive teknik för för- och nackdelar? 

När Microsoft lanserade Windows 8 kom möjligheten att skriva Windows 8-
applikationer i flera olika kombinationer av programmeringsspråk. Språken som 
stödjs är XAML med C#, XAML med Visual Basic, XAML med C++, DirectX med 
C++ och HTML med JavaScript. Sogeti har ställt frågan om vilket 
programmeringsspråk de ska välja för att utveckla Windows 8-applikationer i. 
Likaledes om de kommer att stöta på en oväntad begränsning under utvecklandet på 
grund av teknikvalet. Examensarbetet kommer att utveckla applikationer i två av 
programmeringsspråken och försöka klargöra, visa samt beskriva skillnader i 
utvecklingsmiljö, komponenter och funktionalitet mellan applikationerna.  
 
1.1. Syfte	  

Det primära syftet med examensarbetet går ut på att undersöka två av de olika 
kombinationerna av programmeringsspråk som det går att utveckla Windows 8 
applikationerna med. Som en del av examensarbetet vill Sogeti kombinera 
examensarbetet med att utveckla en konceptapplikation till ett projekt som Sogeti 
jobbar på mot Transportstyrelsen. För att applikationen ska kunna användas i 
examensarbetet och ge ett mervärde har jag valt att utveckla samma 
konceptapplikation i två av de olika kombinationerna av programmeringsspråk och 
därefter undersöka applikationerna med avseende på eventuella skillnader. 
Undersökningen av applikationerna går ut på att försöka hitta skillnader i form av 
begränsningar i utvecklingsmiljöerna, tillgängliga komponenter, samt funktionalitet 
och försöka klargöra om, och i så fall också varför den ena lösningen skulle vara 
bättre än den andra i olika situationer. 
 
1.2. Avgränsningar	  

Eftersom det finns många olika kombinationer av programmeringsspråk som kan 
användas för att skapa Windows 8 applikationer med har jag valt att fokusera på de 
två vanligaste kombinationerna; XAML med C# samt HTML med JavaScript. 
DirectX används mestadels vid grafikprogrammering och kommer därför få ett 
mindre fokus i detta examensarbete. 
 
1.3. Precisering	  av	  frågeställningen	  

Enligt Microsoft erbjuder utvecklingsmiljöerna fullt stöd för alla nyssnämnda 
programmeringsspråk och hänvisar därmed användaren till att välja språk främst 
baserat på tidigare erfarenhet och lämplighet [1]. En frågeställning som några 
utvecklare på Sogeti har ställt sig är: Var och när är det lämpligt att välja XAML 
respektive HTML vid applikationsutveckling? Är det något utvecklarna ska tänka på 
vid valet av teknik?  

Vid teknikvalet finns ett stort antal frågor som en utvecklare kan behöva ta 
ställning till, exempelvis:  

• Kommer den valda tekniken att klara av prestandan som krävs?  



6 
  

• Har någon teknik färdiga kontroller med bättre funktionalitet?  
• Är stödet för felsökning i utvecklingsmiljön bättre för någon av 

teknikerna?  
 
Examensarbetet avser att försöka undersöka ett urval av dessa frågor för att utreda 

vilka för- resp. nackdelar teknikerna har vid utveckling av applikationer och baserat 
därpå kunna ge en rekommendation rörande vilken miljö som är att föredra med 
avseende på företagets behov. 
 
1.4. Rapportens	  disposition	  

I inledningen har en uppfattning om rapporten presenterats. Information om innehåll, 
syfte och upplägg av examensarbetet finns även här.  

I kapitel 2 beskrivs bakgrunder och detaljer för de olika programmeringsspråken, 
teknikerna, webbsidan som applikationerna bygger på samt involverade företag. 

Kapitel 3 beskriver tillvägagångssätten för att hitta betydelsefulla områden och 
metoder som använts för att utveckla applikationerna från framtagning av krav till 
färdig applikation. 

Kapitel 4 tar upp teori som är bra att tänka på vid utveckling av applikationer för 
surfplattor med pekskärmar. Kapitlet beskriver också några av Microsofts 
designprinciper och riktlinjer. 

Kapitel 5 innehåller en redogörelse av funktionella och icke-funktionella krav, 
scenarion samt en omfattande beskrivning av processen för utvecklandet av skisserna. 

Kapitel 6 beskriver resultatet av de två konceptapplikationerna som utvecklades i 
XAML med C# och HTML med JavaScript. Kapitel 6 beskriver även skillnaderna 
mellan de färdiga applikationerna. 

Kapitel 7 skildrar olika skillnader mellan applikationerna utvecklade med XAML 
och HTML som har undersökts under examensarbetet. 

I sista kapitlet ges en diskussion om vad en utvecklare kan ha i åtanke vid val av 
teknik inför utvecklingen av en ny Windows 8 applikation.  Även egna reflektioner 
kring metoder som har använts samt examensarbetets resultat finns i sista kapitlet. 
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2. Bakgrund	  
I följande kapitel kommer bakgrund och detaljer att beskrivas för de olika 
programmeringsspråken, teknikerna, webbsidan som applikationerna bygger på och 
företagen som varit involverade i examensarbetet. 
 
2.1. Microsoft	  Windows,	  Windows	  8	  och	  Windows	  RT	  

Windows är en serie operativsystem för datorer som har utvecklats av företaget 
Microsoft. Microsofts första operativsystem, MS-DOS 1.0, var textbaserat och 
lanserades 1981 [2]. Den första versionen av Windows var Windows 1.0 som 
lanserades i november, 1985. Gränssnittet för Windows 1.0 var uppbyggt av olika 
fönster som användare, med hjälp av en mus, kunde ”klicka sig runt” i olika delar av 
systemet. Detta var grunden för en rad av andra operativsystem som utvecklades, 
förbättrades och lanserades mellan åren 1985 och 2012. I september 2011 lanserade 
Microsoft en förhandsversion av Windows 8 till utvalda utvecklare. Den 27 februari 
2012 lanserades Windows en förhandsversion av systemet till resten av alla användare 
vilka skulle förbereda sig för den färdiga versionen av Windows 8 och Windows RT, 
som släpptes den 27 oktober samma år.  

Windows 8 är efterföljaren till Windows 7 och har stöd för att kunna köras på 32-
bitars x86 processorer och 64-bitars x64 processorer från Intel eller AMD [3]. 
Microsoft har också skapat en version av Windows 8 för ARM-baserade 
processesorer men går då under namnet Windows RT [4]. ARM-baserade processorer 
är designade för att vara små och strömsnåla [5] samt är anpassade för att användas i 
exempelvis bärbara surfplattor och mobiltelefoner. Alla applikationer som utvecklas 
till Windows 8 och som går att hämta från Microsoft Store fungerar då att köras både 
på surfplattor och traditionella datorer. Microsoft har även utvecklat ett grafiskt 
gränssnitt med namnet Microsoft Design Language som ska passa både surfplattor 
och traditionella datorer [3].  

 
2.2. Microsoft	  Design	  Language	  

I samband med att Windows 8 skapades så skapade Microsoft även ett tillhörande 
utseendetema med namnet Metro. Detta namn byttes dock i samband med lanseringen 
i oktober, och temat kom istället att heta Microsoft Design Language. Detta på grund 
av att ett tyskt företag vid namn Metro AG hade hotat Microsoft med stämning [6]. 

Microsoft Design Language är den största ändringen utseendemässigt sedan 
Windows 95 [3]. Den största skillnaden i utseendet är startskärmen, vilken visas när 
Windows 8 precis har startats. Microsoft Design Language är influerat av 
tunnelbanesystemet vilket är beläget i närheten av Microsoft huvudkontor i Seattle, 
och som använder tydliga texter och ikoner på dess skyltar för att befolkningen enkelt 
ska förstå och hitta i området [7]. Designen bygger på att innehållet ska vara i fokus 
och framhäva det med stora texter på ett tydligt sätt. Microsoft Design Language är 
också en riktlinje för hur applikationer till Windows 8 ska designas. Samtliga 
Windows 8-applikationer ska följa designriktlinjerna så att användare kan känna igen 
sig och intuitivt lättare kunna förstå hur applikationerna fungerar [7]. I figur 1 visas 
den nya startskärmen för Windows 8. 
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Figur 1: Startskärmen i Windows 8 på en traditionell dator. Här är ikonerna stora och anpassade för 
att kunna användas på en surfplatta. Designen är enkel med stora ikoner och stor text där innehållet 
sätts i fokus. 

 
2.3. Tekniker	  

I den kommande sektionen kommer de programmeringsspråk och tekniker som 
används för att utveckla applikationerna att förklaras. En beskrivning om hur de 
hänger ihop, fungerar samt vad de har för uppgift i Windows 8 applikationer kommer 
också att tas upp. De olika teknikerna fokuserar på olika delar av applikationerna, en 
del tekniker koncentrerar sig på utseende, andra på struktur och semantik och vissa på 
logiken. För att förstå varför det är möjligt att använda olika programmeringsspråk till 
att utveckla Windows 8-applikationer behövs en förklaring av Windows Runtime 
(WinRT) och projektioner. 
 

2.3.1. WinRT	  
WinRT är ett set av flera funktionssamlingar1 som tillsammans bildar ett ramverk som 
används för att bygga Windows 8 applikationer med Microsoft Design Language [8]. 
Funktionssamlingarna i WinRT är tillgängliga för C++, C#, Visual Basic och 
JavaScript som kan användas för att bygga Windows 8 applikationer. Dessa språk kan 
utnyttja funktionssamlingar från WinRT via en mekanism kallad Language Projection 
[13]. I figur 2 visas en översiktsbild över Windows 8 plattformen som ger en klarare 
bild på hur WinRT hänger ihop med Windows 8. 

WinRT ska inte blandas ihop med Windows RT som är själva operativsystemet 
för Windowsenheterna med ARM-processorer [9]. 

                                                
1 Svenskt ord för Application Programming Interface (API). 
2 En pixel är den minsta delen i grafik som används för att visa bilder på en skärm [43]. 
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Figur 2: En översikt över Windows 8 plattformen [41]. WinRT är delen som kommunicerar 
systemtjänsterna i operativsystemet. 

 
2.3.2. Projektioner	  öppnar	  möjligheterna	  

Alla funktionssamlingar för WinRT är implementerade i C++ för att sedan kompileras 
till binära filer och köras mot kärnfunktionerna för Windows. C++, C#, Visual Basic 
och JavaScript får tillgång till WinRT genom projektioner [26]. Detta gör det möjligt 
att utveckla Windows 8 applikationer i olika programmeringsspråk och fortfarande ha 
tillgång till samma kärnfunktionalitet i Windows 8, oavsett språk. Det möjliggör 
bland annat att skriva applikationer med mixade språk. Exempelvis är det 
genomförbart att använda komponenter skrivna i C++ från kod skriven i JavaScript. 

För att den här arkitekturen för WinRT ska fungera för C++, C#, Visual Basic och 
JavaScript så har varje komponent i WinRT en associerad fil som innehåller Windows 
Metadata. Windows Metadata behövs av operativsystemet för att få tillgång till 
WinRT komponenterna. I Windows 8 applikationer använder C++ Windows 
Metadata vid kompilering och behöver inte använda metadata vid exekvering. C# 
använder Windows Metadata vid kompilering och under exekvering. Figur 3 
illustrerar skillnaderna på projektionerna mellan C++, C#/VB och HTML/JavaScript. 

Enligt Microsoft ska det inte ha någon inverkan på prestanda att C# måste ha 
åtkomst av metadata under själva exekveringen. JavaScript är ett dynamiskt språk, då 
det kompileras, optimeras och använder metadata under exekvering för att få tillgång 
till WinRT komponenterna [8]. 

 

 
Figur 3: En överskådlig bild för att illustrera projektionerna med metadata [42].C#/VB och 
HTML/JavaScript använder Windows Metadata för kommunicera med WinRT komponenterna. 
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2.3.3. C++	  
Som det beskrivits i de föregående kapitlen så har C++ en viktig roll då det är det 
språk som mycket av kärnfunktionaliteten för WinRT och Windows 8 är skriven i. 
C++ är ett plattformsoberoende och objektorienterat programmeringsspråk som, likt 
sin föregångare C, är ett lågnivåspråk. C++ genererar väldigt effektiva samt snabba 
program och används ofta vid grafiska program, spel och andra program där prestanda 
är viktigt. De flesta datorprogram som används idag på en dator är skrivna i C++ eller 
C [10].  

I Windows 8 applikationer används C++ till de logiska delarna och används oftast 
vid större beräkningar där prestanda kan vara viktig för en applikation. Exempel på 
större beräkningar i en Windows 8 applikation är pixelmanipuleringar2 i en stor bild. 
 

2.3.4. C#	  
C# är utvecklat av Microsoft uttalas på engelska C-sharp och är från grunden 
uppbyggt till ett objektorienterat, starkt typat, imperativt och komponentbaserat 
programmeringsspråk [11]. C# är en utveckling av C++ som har löst många problem 
som fanns i C++, bland annat pekare som många programmerare har fått handskas 
med för att lösa minnesläckage [12]. C# är generellt sett plattformsoberoende som 
programmeringsspråk då Microsofts utvecklingsverktyg för C# endast finns till 
Windows. C# fungerar ungefär som Java genom att omvandla programkoden till en 
sorts byte-kod som sedan körs i en virtuell maskin. Byte-koden för C# heter Common 
Intermediate Language och den virtuella maskinen; Common Language Runtime.  

I Windows 8 applikationer används C# till logiken i applikationerna genom att 
definiera modeller och kontroller. En kontroll svarar på händelser i applikationen och 
sen utgörs ändringar i modeller och vyer. En modell i en applikation representerar den 
logiska strukturen hos domändata genom att lägga till funktionalitet för hur ren data 
ska visas [13]. 
 

2.3.5. JavaScript	  
JavaScript är svagt typat skriptspråk som är dynamiskt och med objektorienterade 
anlag [14]. JavaScript är influerat av andra programmeringsspråk, bland annat syntax 
från C och namnkonventioner från Java. JavaScript används framför allt i en 
webbläsare för utsmyckning av webbsidor genom att dynamiskt lägga till HTML 
under körning. 

I Windows 8-applikationer uppbyggda med HTML är det JavaScript som används 
för logiken i applikationerna [15]. Det innebär exempelvis definiering av modeller, 
kontroller och modifiering av data, CSS och HTML-kod vilket gör det möjligt att 
ändra utseendet av en vy under körning.  

JavaScript-, HTML- och CSS-filerna är inga exekverbara filer utan tolkas, 
optimeras och kompileras direkt under körning. Detta görs genom att mappen som 
innehåller applikationsfilerna körs i en speciell process med namnet wwahost.exe som 
i princip är webbläsaren Internet Explorer 10 men utan ett användargränssnitt [21]. I 
processen wwahost.exe har JavaScriptkoden också tillgång till en del av 
kärnfunktionerna för Windows 8 genom Windows Library for JavaScript (WinJS). 
 

                                                
2 En pixel är den minsta delen i grafik som används för att visa bilder på en skärm [43]. 
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2.3.6. WinJS	  
WinJS är som en verktygslåda som är till för att hjälpa utvecklare med vanliga 
kodningsmönster. WinJS innehåller flera implementationer av färdiga kontroller i 
HTML och underlättar utvecklandet av applikationer för utvecklaren. Kontrollerna är 
färdigstrukturerade element i HTML, exempelvis listor och knappar med ett 
standardutseende som utvecklaren kan ändra på med hjälp av CSS. WinJS underlättar 
även utvecklanet med animeringar, förenklade definieringar av namnrymder, 
hantering av asynkrona anrop, modellstruktur i applikationer, databindning och 
sidonavigering [15].  
 

2.3.7. HTML5	  
HTML är en akronym för HyperText Markup Language som är ett märkspråk och ett 
fundament för allt innehåll på Internet [16]. Den senaste versionen av HTML är 
HTML5 som försöker framföra struktur, ordning och förbättringar till språket. 
HTML5 är versionen som används i Windows 8-applikationer [17]. Kärnan av 
HTML5 är fortfarande under utveckling och förväntas inte heller att vara klar inom 
den kommande tiden [17]. HTML är inte ett programmeringsspråk av vanlig 
innebörd, utan mer ett set av instruktioner som huvudsakligen används till att 
semantiskt beskriva strukturen över ett dokument med hierarkiska relationer [18].  

Strukturen för dokumenten byggs upp av olika så kallade taggar. Exempelvis är 
<a> en tagg för en hyperlänk, den definierar att taggen innehåller text som ska visas 
som en länk [19]. Det finns ett stort antal olika taggar som definierar olika element, 
exempelvis rubriker, radbrytningar, bilder eller sektioner. HTML säger nästan 
ingenting om hur en webbsida ska presenteras visuellt i en webbläsare. HTML 
fokuserar istället på strukturen av elementen. Hur dokumenten i HTML presenteras 
styrs av så kallade Cascading Style Sheets (CCS) [20]. 
 

2.3.8. CSS3	  
CSS3 är den senaste versionen av Cascading Style Sheets och är ett deklarativt språk 
som beskriver en stilmall för hur de olika elementen på en sida i HTML presenteras. 
CSS är inte HTML, utan ett helt annat språk men de används ofta tillsammans för att 
definiera hur ett visst innnehåll ska presenteras. CSS beskriver exempelvis sådana 
egenskaper som teckenstorlek, färger på tecken, bakgrundsfärger, bildstorlekar och 
marginaler för olika taggar i HTML [21].  

En viktig egenskap som tillkom i CSS3 som inte fanns i CSS2 är media queries. 
Media queries gör det möjligt att exempelvis läsa in olika CSS-kod beroende på 
skärmens upplösning eller plattform. Eftersom Windows 8-applikationer kan köras på 
surfplattor med olika skärmstorlekar, olika upplösningar och även vanliga datorer är 
det viktigt att utvecklaren kan anpassa sina applikationer för att det ska se bra ut på 
alla plattformar. 
  

2.3.9. XAML	  
XAML är ett annat programmeringsspråk som kan användas vid utveckling av 
Windows 8-applikationer. XAML är akronymen för Extensible Application Markup 
Language och härstammar från XML som är ett märkspråk. XAML har utvecklats av 
Microsoft och används för att definiera användargränssnittet, händelser och andra 
funktioner. XAML är även märkspråket som används för att definiera strukturen i 
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applikationer utvecklade i Windows Presentation Foundation (WPF), Silverlight (SL), 
Windows Phone (WP) och andra teknologier [22]. 

XAML bygger på samma sätt som HTML upp applikationer med taggar som är 
sammankopplade med hierarkiska relationer. Varje knapp, meny eller annan typ av 
kontroll representeras av en tagg. En tagg är ett tecken eller en teckenkombination 
som används för märkning eller klassificering av data [23]. En exempelknapp visas i 
figur 4 och kod i XAML för att skapa den representeras på följande sätt: 
	  

<Button	  Content="Exempelknapp"	  HorizontalAlignment="Center"	  />	  
	  

 

 
Figur 4: Resultatet av XAML-koden som beskriver en exempelknapp. 

 
Genom att nästla flera taggar bygger man upp ett gränssnitt. XAML har flera 

färdiga taggar som medföljer och om det finns en tagg som uppfyller den 
funktionalitet som önskas, kan egna taggar skapas och användas vid behov. 

XAML har två huvuduppgifter i Windows 8 applikationer. XAML definierar både 
strukturen och utseendet för elementen. 

 
 
2.4. Windows	  8-‐plattform	  och	  verktyg	  

Windows 8-plattformen är uppdelad i fyra olika lager:  
• Presentation 
• Modell och Kontroll 
• Systemtjänster 
• Kärnan för operativsystemet 
 

Presentationslagrets uppgift är att presentera data i en applikation och där används 
antingen HTML med CSS, XAML eller DirectX. Vid utveckling av en applikation 
går det endast att använda XAML, eller HTML tillsammans med CSS. Detta på grund 
av att HTML och XAML använder två olika språk i Modell- och kontrollagret. 
HTML använder sig av JavaScript och XAML av C#, C++ eller Visual Basic. 

Modell- och kontrollagret som visas i figur 5 har i uppgift att bearbeta och svara 
på händelser från presentationslagret, som användarinteraktion, och framkalla 
ändringar i presentation-, modell- och kontrollagret. En modell representerar föremål, 
operationer och regler för applikationen. Exempelvis bankkonton, kreditgränser och 
operationer för att överföra pengar till konton [24]. Modellagret är den del som 
kommunicerar med en källa för data, exempelvis en databas. Modellagre har även 
tillgång till funktionssamlingarna i WinRT som är lagret med systemtjänster som i sin 
tur sköter all kommunikationen med kärnan för operativsystemet.  
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Figur 5: HTML, XAML och DirectX tillhör presentationslagret. JavaScript, C#/VB och C++ tillhör 
modell- och kontrollagret. WinRT är systemtjänstlagret som sköter kommunikationen mellan 
operativsystemet och modell- och kontrollagret. Den gröna delen är det som tillhör Windows 8-
plattformen [44]. 

 
2.5. Sogeti	  

Detta examensarbete har utförts på Sogetis kontor i Borlänge. Sogeti är ett av 
Sveriges största IT-konsultbolag som arbetar med IT-lösningar åt kunder på lokala 
marknaden. De finns på 21 orter i Sverige med omkring 1150 konsulter. Globalt har 
Sogeti 20 000 konsulter i 15 länder och har särskilt stor expertis inom Test, Business 
Intelligence och online-tjänster [25]. På Sogetis kontor har det funnits tillgång till en 
egen arbetsplats utrustad med en bärbar dator med extern skärm och en 10,6-tums 
surfplatta från Windows. Logotypen för Sogeti visas i figur 6. 
 

 
Figur 6: Logotyp för Sogeti. 

 

2.6. Transportstyrelsen	  
Transportstyrelsen arbetar med att förbättra transporter inom järnväg, luftrum, sjöfart 
och väg. De tar fram regler, ger ut tillstånd samt följer upp hur dessa efterföljs. 
Transportstyrelsen jobbar bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten. De har 
1650 medarbetare på 13 orter i Sverige. De största kontoren finns i Borlänge, 
Norrköping och Örebro. 

Transportstyrelsens verksamhetsidé är att utveckla ett tillgängligt transportsystem 
som tar hänsyn till miljö, säkerhet och hälsa. Transportstyrelsen förser även samhället 
med uppgifter om transportmedel och förare [26]. Logotypen för Transportstyrelsen 
visas i figur 7. 
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Figur 7: Logotyp för Transportstyrelsen. 

 
2.7. Webbplats	  med	  Tillsyner	  

Som tidigare beskrivits är en del av examensarbetet att utveckla en 
konceptapplikation till Windows 8 som ska innehålla funktionalitet som redan finns 
på en befintlig webbplats som används av Transportstyrelsens personal. Webbplatsen 
är ett system som heter Tillsyn och är ett verktyg för planering, utförande och statistik 
kring tillsyner. I systemet administreras tillsynsärenden som exempelvis krav för 
tillståndinnehav och ekonomiska- eller säkerhetsmässiga tillsyner. I figur 8 visas en 
skärmdump från webbsidan där fyra tillsynsärenden från visas. 

 
 

 
Figur 8: En del av en lista med tillsynsärenden som finns på webbsidan för Tillsynssystemet. 

 
I varje så kallat tillsynsärende så finns det en del som kallas Checklista. En bild på 

checklistans utseende visas i figur 9. Checklistan innehåller frågor inom bland annat 
säkerhet och ekonomi som ska besvaras och uppfyllas vid inspektion av exempelvis 
en tågvagn eller en sträcka på järnvägen. De som arbetar med inspektionerna fungerar 
ungefär som besiktningspersonal och arbetar oftast utomhus på olika platser. De 
använder i dagens läge checklistor av papper, fyller i dem med en penna och därefter 
måste de ta sig till en dator på ett kontor för att sedan fylla i checklistorna på 
webbplatsen. Detta sätt att arbeta leder till dubbelt arbete och skulle kunna förbättras. 
Förslagsvis genom att personal kan fylla i kommentarer och svara på frågor från dessa 
checklistor ute i fältet direkt på plats med hjälp av en surfplatta. På surfplattan ska de 
enkelt kunna logga in, få en översiktlig bild på olika tillsynsärenden och kunna bocka 
av, samt besvara frågor, direkt vid inspektionen. 
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Figur 9: Hur checklistan ser ut på webbsidan för Tillsynssystemet. Checklistan innehåller frågor inom 
bland annat säkerhet och ekonomi. 
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3. Metod	  
Eftersom huvudfrågan är öppen, områdena är många och för mig okända så har den 
huvudsakliga undersökningsmetoden inledningsvis bestått i att ta fram områden som 
kan vara relevanta att undersökas mer i detalj. 

Metoden kan grovt beskrivas som en tredelad process. Första processen var 
insamling av information om alla områden som examensarbetet kunde tänkas vidröra 
samt precisering av upplägget på examensarbetet. Nästa steg var utveckling av två 
likadana applikationer. En applikation utvecklad i XAML med C# och en applikation 
utvecklad i HTML med JavaScript. Utvecklingen av applikationerna är tänkt ska 
framkalla en känsla av hur de två olika teknikerna är att använda samt om hur de 
skiljer sig åt. Sista och tredje steget bestod av fördjupning genom utförande av tester, 
intervjuer, informationssökning, utvärdering och reflektering kring olika områden 
som exempelvis kontroller, prestanda och svårighetsgraden för att utveckla olika 
moment i applikationerna. 

Uppsala Universitets biblioteksdatabas har använts i syfte att hitta relevant 
litteratur om ämnen inom forskningsteknik och applikationsutveckling. Litteratur har 
även lånats från Högskolan Dalarnas bibliotek och resterande information har hämtats 
genom att söka på nyckelord på internet. 
 
3.1. Insamling	  av	  information	  

Insamlingen av information har skett på flera olika sätt eftersom examensarbetets 
olika moment har krävt olika typer av informationsinsamlingar.  

Det första momentet har varit att skapa sig en föreställning och djupare insikt om 
ämnesområdet och examensarbetets frågeställning. Det utfördes på två sätt, genom att 
diskutera med utvecklare på Sogeti och genom att söka på en hel del nyckelord på 
Internet på Google3 för att läsa om eventuella skillnader mellan XAML- och HTML-
applikationer. Information om skillnader hittades i artiklar och på olika 
informationssajter i form av bloggar eller internetforum4. Indata från andra utvecklare 
har hjälpt till att bättre känna till vilka delar i applikationerna, komponenterna, 
programmeringsspråken och utvecklingsmiljöerna som kan vara lämpliga att 
undersöka vidare. 

Det andra momentet av informationsinsamlingen gick ut på att ta reda på hur 
applikationerna skulle fungera. Metoden kallas enligt Löwgren och Stolterman 
kontextuellt utforskande. Kontextuellt utforskande används inom systemutveckling 
och baseras på att förstå arbetstagarnas arbetssituation och utöka den med moderna 
möjligheter som ny teknik tar fram [27]. För att förstå arbetstagarnas arbetssituation 
på Transportstyrelsen har en anställd på Sogeti som arbetar med kravhantering 
intervjuats. Varför en anställd på Sogeti intervjuades var på grund av att det inte fanns 
någon möjlighet att intervjua någon arbetstagare från Transportstyrelsen som arbetade 
med arbetsområdet där applikationen kan användas. Enligt Sogeti innebar detta inga 
problem då de ansåg sig ha god information om arbetstagarnas arbetssituation på 
Transportstyrelsen. 

För att klara av att utveckla applikationerna har litteraturstudier inom 
applikationsutveckling till Windows 8 med XAML och HTML gjorts som det tredje 
momentet av informationsinsamling.  

                                                
3 Google är en söktjänst på internet. 
4 Internetforum är diskussionsforum på internet. 
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Efter att jag hade utvecklat applikationerna och genererat ny kunskap kring 
teknikerna användes den nya kunskapen till att intervjua andra Windows 8-utvecklare. 
Frågeställningen i intervjuerna var om hur stor kunskap de har av 
applikationsutveckling, om de känner till några eventuella begränsningar samt varför 
de har valt att utveckla applikationer i just XAML eller HTML. 
 
3.2. Utveckling	  av	  applikationer	  

Applikationsutvecklingen har skett i fyra steg. Som första steg har Transportstyrelsens 
webbplats studerats för att skapa en egen uppfattning om hur systemet fungerar och 
vad dess uppgift är. Andra steget var en intervju för att ta fram funktionella och icke-
funktionella krav. När kraven var på plats var tredje steget att skapa scenarion och 
skisser för att därefter utveckla själva applikationerna som steg fyra.  

Genom alla stegen har arbetet skett med en agil arbetsmetod. En agil arbetsmetod 
går bland annat ut på [28]:  

• Att med högsta prioritet hålla kunden och användarna nöjda.  
• Vara öppen för förändringar genom utvecklingen.  
• Leverera och utvärdera mjukvara i mindre steg för att minimera fel i 

utvecklingen. 
 

Detta uppnås genom att under hela utvecklingen av applikationen ha ett nära 
samarbete med kravansvarig och andra utvecklare i tillsynsprojektet för att diskutera 
eventuella förändringar eller missförstånd i utvecklandet. 

I de kommande kapitlen beskrivs en mer detaljerad förklaring för de fyra stegen 
av applikationsutvecklingen. 
 

3.2.1. Intervju	  och	  krav	  
För att skapa en uppfattning om hur användarna kommer att bruka applikationen har 
en person på Sogeti, som arbetar med kravfång och arkitektur i tillsynsprojektet med 
Transportstyrelsen, intervjuats. Intervjun som genomfördes för kravfång var en 
kvalitativ semistrukturerad intervju. 

Det finns både kvalitativa och kvantitativa studier. En kvalitativ studie innebär ett 
mindre antal personer och mer fördjupning i studierna med frågor som: ”varför valde 
personen kaffe istället för choklad?” medan en kvantitativ undersökning fokuserar på 
antalet personer med mer fokus på ”hur många som valde kaffe istället choklad”. För 
framtagning av krav används den kvalitativa studien för att under intervjun utforska 
och få en känsla för vad applikationen förväntas uppfylla. En semistrukturerad 
intervju innebär att en lista med förberedda frågor förbereds inför intervjun och att 
intervjuaren är beredd på följdfrågor och ändring av ordningsföljden på frågorna. En 
semistrukturerad intervju kan hjälpa till att upptäcka nya frågor som ska leda till en 
klarare bild av den förväntade applikationen [29]. 

Frågorna som ställdes till respondenten handlade om hur användarna till 
applikationen arbetar idag, hur de förväntas att använda applikationen, varför de är i 
behov av applikationen och vilka vyer som borde finnas applikationen. Under 
intervjun uppkom följdfrågor som inte var sammanställda innan intervjun, dessa 
dokumenterades under frågestunden. Hela intervjun spelades in och dokumenterades 
under genomförandet med hjälp av mobiltelefon, papper och penna. Därefter 
transkriberades hela intervjun till ett dokument på en dator, se bilaga 1.  
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Respondenten som valdes till intervjun har flera gånger i veckan kontakt med 
Transportstyrelsen och är nog den efter arbetstagarna som bäst vet på 
Transportstyrelsen hur applikationen förväntas att fungera. Utifrån intervjun skapades 
scenarier, funktionella och icke-funktionella krav. Scenarierna och kraven som 
skapades utifrån intervjun beskrivs i kapitel 5. 

Scenarier är ett sätt att med berättelser beskriva olika händelser i en applikation, 
hur en användare utför olika händelser och hur applikationen svarar på användarens 
verkan. På det här sättet kan man i ett tidigt stadium visualisera och utforska olika 
idéer. Exempelvis kan ett scenario vara en beskrivning på hur en användare med en 
eller flera händelser i följd kan uppnå ett mål eller en beskrivning på hur användaren 
använder systemet vid olika tillstånd [27]. 

Funktionella och icke-funktionella krav är krav på vad applikationen förväntas 
uppfylla. Funktionella krav är funktionalitet som ska finnas i applikationen, 
exempelvis: användaren kan spara filen eller användaren kan göra en beställning. 
Icke-funktionella krav är krav på hur ett system ska fungera, exempelvis 
tillgänglighet, säkerhet, prestanda och tillförlitlighet [28]. 
 

3.2.2. Skisser	  
Innan programmeringen av applikationerna påbörjades har skisser skapats utifrån 
intervjun och scenariona. Innan skisserna skapades utfördes enklare litteraturstudier 
om användarvänlighet ifrån olika böcker. Böckerna har handlat om användarvänlighet 
för pekskärmsenheter och design av Windows 8-applikationer generellt. På grund av 
tidsbegränsning utfördes inga djupa studier inom användarvänlighet.  

Skisserna som har skapats är väldigt grova och saknar smådetaljer och är 
konstruerade i Google Docs5. 
 

3.2.3. Utveckling	  
Från start utvecklades applikationerna en i taget och i det slutliga skedet parallellt. 
Detta på grund av tidsramen som fanns och då för att undvika att behöva utföra 
tvåfaldigt jobb om större ändringar skulle behöva göras i applikationerna. Under 
utvecklingen av den första applikationen utvärderades den i möten med en fokusgrupp 
som beskrivs i kapitel 3.2.4. Vid utvecklingen av den andra applikationen var målet 
att i högsta grad, och så bra som möjligt, utveckla en kopia av den första 
applikationen. Kopia innebär att design och funktionalitet ska vara identisk med den 
första applikationen. Applikationerna ska även använda samma typer av färdiga 
kontroller från Windowsbiblioteket. Genom att använda samma typer av kontroller 
fanns det möjligheter för att hitta skillnader på hur kontrollerna fungerade med de 
olika teknikerna. 

Jag hade sedan tidigare bäst erfarenheter av utveckling inom HTML och 
JavaScript. Därför valde jag att börja utveckla den första applikationen i XAML med 
C# då det var störst risk att den applikationen skulle ta längst tid att utveckla på grund 
av tidigare erfarenheter av språken. Under utvecklingen av applikationerna var det då 
lättare avgöra om tidsramen för examensarbetet skulle hålla.  

 

                                                
5 Google Docs är en webbaserad applikation där användare bland annat kan rita och skriva dokument. 
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3.2.4. Utvärdering	  av	  skisser	  och	  applikation	  
Utvärdering av skisserna utfördes med en fokusgrupp som bestod av två anställda från 
Sogeti. En fokusgrupp ska helst ha ett antal på sex till nio personer, men det var tyvärr 
av praktiska skäl inte möjligt i det här arbetet. En av personerna var handledaren för 
examensarbetet och den andra var samma respondent som intervjuades angående 
applikationens krav. De två personerna valdes på grund av att båda en längre tid har 
medverkat i tillsynsprojektet med Transportstyrelsen och de har båda goda 
erfarenheter inom det befintliga systemet som applikationen riktar sig till. 
Handledaren för examensarbetet hade även goda erfarenheter inom utveckling av 
Windows 8-applikationer samt gränssnittet Microsoft Design Language och kunde 
stödja arbetet med sina erfarenheter. 

En fokusgrupp är en liten grupp människor som har förts samman av en person för 
att undersöka idéer, känslor, attityder och uppfattningar [30]. Fokusgrupper är ett bra 
sätt för att utnyttja gruppdynamik genom att deltagarna inspirerar varandra och kan 
gemensamt spinna vidare på idéer och förslag som kan leda till områden som 
deltagarna inte tänkt på. Det kan på samma sätt leda till att gruppen med stor 
möjlighet kommer överens om gemensamma synpunkter på applikationens utseende 
och funktionalitet. 

Mötena utfördes i Borlänge på Sogetis kontor. Deltagarna fick i början av 
utvecklingen ta fram feedback på designen som skapats inför mötet. Efter mötet 
förbättrades designen enligt förslagen som deltagarna gav. På samma sätt i ett senare 
skede i utvecklingen utvärderades också den riktiga applikationen. Då visades 
applikationen på en surfplatta för att ge deltagarna en mer riktig känsla för det slutliga 
resultatet. 
 
3.3. Fördjupning	   genom	   tester,	   intervjuer,	   utvärdering	   och	  

reflektion	  
Eftersom det huvudsakliga syftet är att undersöka vilken teknik av XAML och 
HTML5 som är bäst lämpad att använda vid utveckling av en Windows 8-applikation 
så har flera metoder och områden valts för att undersöka syftet.  

I de kommande kapitlen beskrivs mer detaljerat hur jag har: 
 

• Under utveckling av applikationerna undersökt om det finns skillnader i 
utvecklingsmiljön som kan vara till för- eller nackdelar för en utvecklare.  
 

• Sökt information i böckerna vid litteraturstudierna om hur man utvecklar 
Windows 8-applikationer. 
 

• Utvecklat båda applikationerna så de uppfyller alla de funktionella och icke-
funktionella kraven som tagits fram med hjälp av intervjuerna. 
 

• Intervjuat andra utvecklare till Windows 8-applikationer och undersökt vad de 
har gjort för typ av applikation och varför de har valt den teknik de har för att 
utvecklat sin applikation. 
 

• Sökt på nyckelord på internet för att upptäcka diskussioner om ämnen inom 
examenarbetet för att därefter undersöka ämnen vidare på en djupare nivå. 
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• Låtit några användare testa de utvecklade applikationerna på en surfplatta för 
att se om de kan känna eller se någon skillnad emellan dem. 

 
3.3.1. Hitta	  skillnader	  i	  utvecklingsmiljöerna	  

Båda applikationerna har utvecklats i Visual Studio 2012 som är en 
programutvecklingsmiljö utvecklad av Microsoft. Avsikten med att undersöka 
utvecklingsmiljön är att se om det finns några fördelar att hämta i utvecklingsmiljön 
för någon teknik. Under utvecklandet av de två applikationerna har noteringar på 
områden i utvecklingsmiljöerna som kan vara intressanta undersöka vidare skrivits 
ner. 
 

3.3.2. Leta	  områden	  i	  litteratur	  
När applikationerna utvecklades har olika böcker studerats. Det påträffades olika 
ämnesområden som kunde ingå i undersökningen av för- och nackdelar med 
teknikerna. Ett exempel på ett område som nämns i en av böckerna är komponenter 
som kan återanvändas i applikationer. 
 

3.3.3. Uppfylla	  krav	  
Vid utvecklingen av applikationerna har det funnit en lista på funktionella och icke-
funktionella krav som strikt ska uppfyllas. Utifrån kravlistan gick det att upptäcka hur 
applikationerna skiljde sig åt. Detta möjliggjorde att det gick att påträffa funktionalitet 
som en av applikationerna inte kunde uppfylla. De funktionella kraven producerades 
från en intervju med den ansvarige kravfångaren i projektet mot Transportstyrelsen, 
som det beskrivs i kapitel 3.2.1.  
 

3.3.4. Intervjuer	  med	  andra	  utvecklare	  
Jag har valt att göra semistrukturerade och mindre intervjuer av 
applikationsutvecklare till Windows 8. Detta i avsikt att undersöka om det finns 
någon särskild anledning till att utvecklarna har valt den teknik som de har valt för att 
utveckla sina applikationer. En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har 
en lista med ämnen som ska behandlas men det finns även utrymme för frågor som 
dyker upp under intervjun. [30] 

Den här delen skulle möjligtvis också kunna utföras i en kvantitativ undersökning 
med frågeformulär. Dock är en undersökning med frågeformulär som mest produktiv 
med ett stort antal respondenter [29] vilket kan vara svårt att få tag på. Framförallt om 
undersökningen skulle ha utförts på Sogeti där antalet Windows 8-utvecklare är få. 
För att få tag på en större skala respondenter skulle undersökningen med 
frågeformulär eventuellt behöva utföras på något forum, eller liknande, på Internet. 
Det skulle dock innebära att intervjuaren inte skulle ha någon möjlighet att kontrollera 
svarens validitet, ingen möjlighet att ställa anpassade följdfrågor samt ha en dålig 
insikt på respondentens karaktär [29], varför valet av en intervju som metod känns 
mer naturligt än ett frågeformulär. 

 
Frågorna som ställdes till respondenterna var: 

1. Vem är du? 
2. Vad jobbar du som? 
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3. Hur stor erfarenhet har du av utveckling av Windows 8-applikationer? 
Exempelvis hur många har du utvecklat? Hur länge har du utvecklat Windows 
8-applikationer? 

4. Vilket programmeringsspråk valde du att utveckla applikationerna i? 
5. Finns det någon anledning till valet av språk? 
6. Kände du dig begränsade på något vis på grund av språket? 
7. Något annat du vill tillägga? 

 
3.3.5. Artiklar	  och	  forum	  på	  Internet	  

I syfte att hitta information till examensarbetet har Internet använts för att söka på 
nyckelord via sökmotorn Google. Detta för att hitta intressanta diskussioner på forum 
och i artiklar på bloggar6. Dessa informationskällor har använts på grund av att jag 
under arbetets gång ej har kunnat hitta någon forskningsartikel, uppsats, rapport eller 
bok som rör ämnet om för- och nackdelar med de olika teknikerna, vid utveckling av 
Windows 8-applikationer. Bristen på källor kan till viss del hänföras till att Windows 
8 är förhållandevis nytt.  

Problematiken med att använda Internet som informationskälla är flera. Ett av 
problemen är att vara säker på att data som används kommer från en trovärdig grupp 
och inte ett tvärsnitt av befolkningen. Detta med anledning av den stora anonymitet 
som finns på Internet, där en identitet eller internetadress kan vara tillfällig [30]. För 
att öka trovärdigheten på informationskällorna har i första hand artiklar och 
diskussioner från bloggar av Microsofts anställda använts. Microsofts internetforum 
för Windows 8-utvecklare har använts. 

Nyckelorden som använts vid sökandet av material är engelska ord som 
exempelvis ”HTML5 versus XAML Windows 8”, ”HTML5 or XAML Win8” och 
”XAML or HTML5 reasons”. Det har lett till att följande frågor har dykt upp och kan 
vara intressanta att undersöka djupare: 

 
• Har någon teknik ett bättre och större utbud av färdiga bibliotek? 
• Finns det någon prestanda att hämta i de olika språken? 
• Hur är överförbarheten av HTML5-applikationer till andra plattformar? 
• Är det någon storleksskillnad på applikationerna? 

 
3.3.6. Användningstester	  av	  interaktionskänsla	  

Användningstester har utförts för att undersöka interaktionskänslan i gränssnitten hos 
de båda applikationerna. Där har HTML-applikationen jämförts med XAML-
applikationen. Båda applikationerna ser till utseendet identiska ut med endast några 
betydelselösa pixlar i olikhet på marginaler, och storlekar av vissa element i 
gränssnittet. 

Syftet med testet är att undersöka om användaren upplever att gränssnittet i den 
ena applikationen fungerar bättre än gränssnittet i den andra applikationen. Det skulle 
kunna vara att responstiden för olika utförda moment känns trögare eller att 
animationer ger en hackig interaktionskänsla. 

Eftersom Windows 8-applikationer kan användas på både surfplattor och 
traditionella datorer så har tester utförts på olika enheter. En traditionell dator är i 

                                                
6 Blogg är ett i ord från engelskans ord blog och är ett förkortat namn på webbjournal eller 
webbdagbok [45]. 
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dagens läge kraftfullare än de vanligaste surfplattorna och det kan eventuellt bidra till 
att upplevelsen av animationer upplevs hackigare på en surfplatta än en vanlig dator. 
De två olika enheterna som har använts vid testerna är:  

 
• Bärbar dator: Lenovo T510 med extern 22-tums skärm i 1920x1080 

upplösning. Mus och tangentbord. 
• Surfplatta: Surface Windows RT 32gb med en 10,6-tums pekskärm i 

1366x768 upplösning. 
 

Alla tester utfördes på de färdigutvecklade versionerna av applikationerna på 
samma dator och surfplatta. Användarna fick instruktioner på vad de skulle utföra och 
under tiden fick de svara på frågor där de berättade sin känsla av upplevelsen. Den här 
metoden kallas Think Aloud och används vid användartester. Samtidigt som 
testpersonerna utförde testen filmades skärmen. Då var det möjligt att vid en senare 
tidpunkt, gå igenom data flera gånger och leta efter de moment som var intressanta att 
undersöka. En fördel med metoden är att den fångar upp subjektiv data om 
gränssnittet [30]. 

Testfallen till testerna kan väljas ut på flera olika sätt. Här har jag valt att ta fram 
testfallen baserade på de scenarion som togs fram i kapitel 5.2. Detta kallas 
scenariobaserad utvärdering där forskaren observerar testpersonerna och ställer frågor 
om upplevelsen [31].  

Testpersonerna får inte veta innan testen när de använder XAML-applikationen 
eller HTML-applikationen för att undvika att deras inställning till applikationen 
förändras på grund av att de kanske föredrar något programmeringsspråk före något 
annat. I testet fick de börja använda HTML-applikationen och därefter XAML-
applikationen. 

 
Scenarier till utvärderingen: 

• Scenario #1: Logga in och logga ut. 
• Scenario #2: Ändra sorteringsordning med hjälp av knappen för att sortera om. 
• Scenario #3: Dölja andra handläggares ärenden.  
• Scenario #4: Godkänna några frågor i en checklista. 
• Scenario #5: Dölja godkända frågor. 
 
För att få ett mer kvalitativt resultat har under testfallen av scenarierna frågor 

ställts till testpersonerna.  
 

Frågor som ställts under utvärderingen är: 
1. Känslan av svarstiden vid utförande av knapptryck och andra gester? 
2. Flyter gränssnittet på utan att ge en hackig känsla? 
3. Ser applikationerna lika ut? 
4. Kan du skilja på vilken applikation som är vilken? Hur då? 

 
I testet har tre personer använts. Testpersonerna har valts ut med olika kriterier för 

att få ut så många olika aspekter som möjligt av testet.  
 

• Testperson #1 har lite datorvana och har aldrig använt en surfplatta.  
• Testperson #2 använder dagligen en dator och ganska ofta en surfplatta. 
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• Testperson #3 har stor datorvana och är själv en applikationsutvecklare till 
Windows 8. 
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4. Designriktlinjer	  för	  applikationer	  till	  surfplattor	  
En del av examensarbetet har varit att utveckla en applikation åt Transportstyrelsen i 
ett projekt som Sogeti har med dem. Applikationen är tänkt att den ska användas på 
en surfplatta ute i fältarbete vid inspektion av exempelvis tåg och spårvagnar.  

För att en applikation på en surfplatta med pekskärm ska fungera bra att använda 
och se utseendemässigt bra ut finns flera olika riktlinjer att följa.  
 
4.1. Nyckelfaktorer	  för	  ett	  bra	  pekskärmsgränssnitt	  

För att lyckas med att göra ett bra gränssnitt till en enhet som använder pekskärm 
finns det några kritiska punkter som bör uppfyllas för att ge användaren en bekvämare 
upplevelse. Kyle Burns har nämnt några generella punkter om gränssnitt till 
pekskärmsenheter i sin bok om utveckling av Windows 8-applikationer [32]. 
 

4.1.1. Lyhört	  gränssnitt	  
En användare ska inte behöva få sitta och titta på ett gränssnitt som inte verkar svara. 
Användarna ska aldrig behöva undra om de utförde ett kommando eller inte och sen 
utföra kommandot igen bara för de inte vet att det är utfört. Om det är ett kommando 
som tar lång tid att utföra bör användaren få någon typ av information som indikerar 
hur mycket som är utfört eller hur mycket som är kvar [36]. 
 

4.1.2. Stora	  pekskärmspunkter	  
För att gränssnittet inte ska kännas klumpigt att använda med fingrarna bör storleken 
på knappar och pekpunkter inte vara mindre än sju millimeter och avståndet emellan 
bör vara minst två millimeter [36]. 
 

4.1.3. Intuitivt	  gränssnitt	  
I de bästa gränssnitten vet användare hur de ska använda gränssnittet genom att bara 
titta på det. De kan genast utföra det de vill utföra utan att först behöva fundera på hur 
de ska använda gränssnittet [36]. 
 
4.2. Principer	  för	  Microsoft	  Design	  Style	  

Microsoft har i samband med utvecklingen av Windows 8 tagit fram designprinciper 
och riktlinjer för hur en applikation ska skapas för en enhetlig användarupplevelse. 
Det finns fem huvudsakliga principer som utgör grunden för Microsoft Design Style 
och som applikationsutvecklare uppmanas att följa.  
 
De fem principerna är sammanfattat: 
Visa stolthet över hantverk. Se applikationen som ett hantverk och lägg då ner tid på 
detaljer för att skapa en komplett användarkänsla. Applikationen ska vara säker och 
tillförlitlig att använda samt ha tydliga utseendedrag av Windows 8 [33]. 
 
Snabbt och rörligt. Som Kyle Burns också upplyser om i kapitel 4.1.1. och 4.1.2. ska 
gränssnittet vara snabbt och svara på användarens interaktioner direkt. Gränssnittet 
ska även vara anpassat för pekskärmar och animationer ska användas rätt utan att 
upplevas missanpassade [33]. 
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Genuint digital. Den digitala informationen ska skapa utseendet på applikationerna 
och få gränssnittet att kännas levande utan överflödiga dekorationer [33]. 
Gör mer med mindre. I applikationen, fokusera det din applikation är bra på. Istället 
för att ha flera funktionaliteter som är mindre bra. Designen ska också vara ren och 
enkel [33]. 
 
Win as One. Använd alla befintliga mallar och riktlinjer för att enkelt skapa en 
applikation som användaren känner igen sig i oavsett plattform [33]. 
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5. Krav,	  scenarion	  och	  skisser	  
I de kommande kapitlen beskrivs de krav, scenarion och skisser som utformats under 
utvecklingen av de två applikationerna. Kapitel 5.3 beskriver mer detaljerat hur 
skisserna utvecklades under arbetets gång. 
 
5.1. Krav	  

För att veta vad applikationen ska uppfylla så har krav tagits fram innan design och 
kodning. Kraven togs fram från intervjun med Sogetis kravansvarige i projektet med 
Transportstyrelsen. Kraven kommer vara riktlinjer på vad båda applikationerna måste 
klara av att uppfylla, detta gör också applikationerna blir mer jämförbara. 
 

5.1.1. Funktionella	  krav	  

• En handläggare ska kunna sortera om tillsynsärenden efter företagsnamn och 
diarienummer. 

• En handläggare ska kunna ändra ordning på ärenden, kategorier och frågor 
genom att dra runt dem med fingret. 

• En handläggare ska kunna filtrera bort pågående ärenden som inte tillhör 
handläggaren. 

• En handläggare ska kunna filtrera bort godkända frågor.  
• En handläggare ska kunna logga in och ut ur applikationen. 

 
5.1.2. Icke-‐funktionella	  krav	  

• En handläggare måste vara inloggad i applikationen för att ha tillgång till 
tillståndsärendena. 

• En handläggare ska i inloggat tillstånd också ha tillgång till andra 
handläggares tillståndsärenden. 

• Applikationen ska alltid finnas tillgänglig att använda oavsett om 
internetuppkoppling finns eller inte. 

 
5.2. Scenarion	  

Utifrån kraven som beskrivits i föregående kapitel har tänkbara scenarion skapats. För 
varje scenario beskrivs en för varje användarroll en berättelse för hur en uppgift 
utförs. Scenariona kommer att skapa en bild om hur applikationen används och hjälpa 
vid design av skisserna. 
 

5.2.1. Scenario	  1:	  
Användarroll: Handläggare. 
Uppgift: Logga in och logga ut. 
Berättelse: Handläggaren startar applikationen och möts av vyn för att logga in. 
Handläggaren fyller i korrekt användarnamn och lösenord och loggas därefter in i 
applikationen. Handläggaren kommer till en vy med tillsynsärenden där handläggaren 
kan klicka på en tydlig och synlig knapp för att logga ut. Handläggaren klickar på 
knappen och bekräftar att handläggaren vill logga ut. 
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5.2.2. Scenario	  2:	  
Användarroll: Handläggare. 
Uppgift: Ändra sorteringsordning av tillsynsärenden. 
Berättelse: Handläggaren har först loggat in applikationen. När handläggaren har 
loggat in klickar handläggaren på en knapp och ändrar sorteringsordningen. 
Sorteringsordningen på tillsynsärenden blir efter företagsnamn. Handläggaren klickar 
igen på sorteringsknappen och den här gången sorteras tillsynsärendena efter 
diarienummer. Handläggaren vill fortfarande ändra lite på ordningen själv och tar 
med hjälp av sitt finger och flyttar runt tillsynsärendena i listan. 
 

5.2.3. Scenario	  3:	  
Användarroll: Handläggare. 
Uppgift: Visa endast sina egna pågående tillsynsärenden. 
Berättelse: Handläggaren loggar in och möts av vyn där tillsynsärenden presenteras. 
Handläggaren ser en lista med ungefär 40 stycken tillsynsärenden och har svårt att 
hitta sina egna tillsynsärenden. Handläggaren klickar då på en knapp som filtrerar bort 
alla tillsynsärenden som inte tillhör handläggaren. Handläggaren ser därefter en lista 
med bara 3 ärenden. 
 

5.2.4. Scenario	  4:	  
Användarroll: Handläggare. 
Uppgift: Godkänna en fråga i en checklista. 
Berättelse: Handläggaren loggar först in i applikationen. Handläggaren kommer till 
en överskådlig vy över pågående tillsynsärenden. Handläggaren väljer ett 
tillsynsärende att arbeta med och bekräftar att handläggaren har valt rätt ärende 
genom att läsa informationen om det ärende handläggaren valde. När informationen 
för tillsynsärendet visas finns en knapp att klicka på för att komma till checklistan för 
ärendet. Handläggaren kommer nu till en ny vy där handläggaren uppmanas att välja 
ett tillsynsområde eller ämnesområde. Handläggaren väljer ett tillsynsområde och en 
lista med frågor för området visas. Handläggaren ser nuvarande status på frågorna och 
väljer en fråga som ännu inte är besvarad. Då öppnas en ny vy där handläggaren kan 
ändra status på frågan, skriva ett svar och eventuellt skriva en kommentar till svaret. 
Därefter trycker handläggaren på spara och har då godkänt en fråga. 
 

5.2.5. Scenario	  5:	  
Användarroll: Handläggare. 
Uppgift: Dölja godkända frågor. 
Berättelse: Handläggaren loggar in, väljer ett tillsynsärende och klickar på knappen 
för att gå till checklistan. Handläggaren kommer till checklistan och väljer ett 
tillsynsområde eller ämnesområde. En lista med ungefär 30 frågor visas där många av 
dem är godkända. Handläggaren klickar då på en knapp för att dölja alla godkända 
frågor för att lättare få en överskådlig bild av vilka frågor som är kvar att godkänna. 
Handläggaren godkänner en fråga och den döljs direkt efter att handläggaren har 
klickat på spara. 
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5.3. Skisser	  
Flera skisser togs fram innan implementation av applikationen. Den första skissen 
som togs fram var en översiktlig bild på en lista med tillsynsärenden. All information 
om varje ärende visades inte från start. Det som visades var informationen som finns 
inom fält A i figur 10. När användaren sedan klickade på skärmen på ett fält som fält 
A så expanderade fält A och visade ytterligare information om tillsynsärendet i ett 
större fält under som fält B i figur 10. 
 

 
Figur 10: En första skiss på vyn med översikt över pågående tillsynsärenden. När användaren klickar 
någonstans i fält A expanderas fältet och visar ytterligare information för ärendet i fält B. 

 
När första skissen var klar så visades den för fokusgruppen. Fokusgruppen 

diskuterade och utvärderade tillsammans skissen. Gruppen kom fram till att vyn 
innehöll för mycket information på en gång och att all information inte var nödvändig 
från start. Den enda nödvändiga informationen var Diarienummer och Företag. 
Gränssnittet följde inte designprincipen genuint digital och kändes dessutom inte så 
intuitivt då användaren möjligtvis inte förstår att han eller hon måste klicka på ett fält 
för att få ytterligare information. Ett intuitivt gränssnitt är en rekommenderad 
designriktlinje av Kyle Burns som beskrivs i kapitel 4.1.3.  

Efter mötet med fokusgruppen skapades en ny skiss med ett gränssnitt som var 
mer genuint digital och som kändes mer intuitivt naturligt. Skissen följer alla de 
riktlinjer och designprinciper som beskrivs i kapitel 4; stora pekpunkter, så enkel 
design som möjligt där informationen är i centrum och där applikationen fokuserar på 
funktionaliteten den är bra på. Skissen visas i figur 11. 
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Figur 11: Den nya designen av gränssnittet som är mer genuint digital och mer intuitivt naturlig än 
första designen som visas i figur 10. 

 
Ett till möte med fokusgruppen hölls för att diskutera och utvärdera den nya 

designen. Då upptäckte fokusgruppen att inget scenario skulle gå att uppfylla med den 
här designen på grund av att vyn saknade en knapp för att logga ut och knapp för att 
komma till checklista. Fokusgruppen tyckte också att den blåa listan kändes för blå 
och ville ha den mer diskret. 

En ny och slutgiltig skiss som syns i figur 12 skapades där det hade förbättrats på 
de områden där fokusgruppen ville ha ändringar. Det skapades också en design för 
vyn där användare loggar in, se figur 13. Tanken med inloggningsvyn är att den skulle 
vara så simpel som möjligt. 
 

 
Figur 12: Slutgiltiga designen för översiktsvyn av tillståndsärenden som tagits fram genom tre 
iterationer. 
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Figur 13: Designskiss för inloggningsvyn som är tänkt ska vara så simpel som möjligt. 
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6. Applikationerna	  
I de kommande kapitlen beskrivs de slutgiltiga versionerna applikationerna, kapitel 
6.1 kommer beskriva resultatet av de olika vyerna som finns i applikationerna. 
Kapitel 6.2 kommer därefter beskriva hur applikationerna skiljer sig från varandra.  
 
6.1. Slutversionen	  av	  applikationerna	  

Detta kapitel beskriver det slutliga resultatet av applikationernas olika vyer. Resultatet 
för vyerna är någorlunda lika men skiljer sig på några delar. 
 

6.1.1. Vyn	  för	  inloggning	  
Det första en användare möts av är en vy där användare kan logga in. Det var ett icke-
funktionellt krav att användaren var tvungen att vara inloggad i applikationen för att 
ha tillgång till information. Vyerna för de båda applikationerna liknar designskissen i 
hög grad och ser i stort sett identiska ut. Funktionaliteten för de båda vyerna är 
densamma där användaren anger sitt användarnamn och lösenord för att sedan klicka 
på Logga in för att logga in. I figur 14 visas resultatet för HTML-applikationen och i 
figur 15 visas resultatet för XAML-applikationen.  
 

 
Figur 14: Vyn för inloggning i HTML-applikationen. 

 

 

Figur 15: Vyn för inloggning i XAML-applikationen. 
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6.1.2. Vy	  för	  ärenden	  
Efter att en användare har loggat in så skickas användaren till en ny vy där först en 
lista med tillsynsärenden presenteras. Användaren uppmanas till att välja ett 
tillsynsärende från listan till vänster i figur 16.  
 

 
Figur 16: Vyn när en användare har loggat in XAML-applikationen. Till vänster visas en lista med 
tillsynsärenden. 

När användaren väljer ett ärende så kommer ärendet att markeras i listan och en 
detaljerad vy med ytterligare information för ärendet att visas. Resultatet av 
gränssnittet i vyn för ärenden visas i figur 17 och 18. De är väldigt lika hos de båda 
applikationerna och de liknar designskissen. 
 

 
Figur 17: I denna vy visas detaljerad information om tillsynsärenden i XAML-applikationen. 
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Figur 18: I denna vy visas detaljerad information om tillsynsärenden i HTML-applikationen. 

När användaren befinner sig på vyn för ärenden kan användaren dra fingret från 
nedre kanten av surfplattan rakt upp. Då visas en meny i nedre kanten av 
applikationen som har knappar för att ändra sorteringsordning och dölja andras 
ärenden. Menyn visas enligt figur 19. Klickar användaren någon annanstans på bilden 
förutom meny kommer menyn att döljas igen.  

Från början när applikationen startas är inte tillsynsärendena sorterade efter någon 
specifik ordning. Sorteringsknappen visar först att användaren kan välja att sortera 
efter diarienummer. Klickar användaren på att sortera efter diarienummer kommer 
ordningen på listan med ärenden att sortera efter diarienummer och ändra 
sorteringsknappen till sortera efter företagsnamn. Klickar användaren på knappen så 
sorteras listan efter företagsnamn och användaren får sen möjlighet att klicka på 
knappen igen för att ta bort sorteringen och återgå till det ursprungliga läget när 
användaren startade applikationen. För att komma vidare till nästa vy som innehåller 
frågor som rör tillsynsärendet klickar användaren på den blåa checklistknappen i 
nedre högra hörn på figur 19 och 20. 

 

 
Figur 19: Från XAML-applikationen. Knapp för att ändra sortering till vänster och till höger en knapp 
för att endast visa den inloggade användarens ärenden. Användaren kan här välja att sortera efter 
diarienummer. 
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Figur 20: Från HTML-applikationen. Knapp för att ändra sortering till vänster och till höger en knapp 
för att endast visa den inloggade användarens ärenden. Användaren kan här välja att sortera efter 
diarienummer. 

Checklistvyn 

Checklistvyn innehåller frågorna som tillhör det valda tillsynsärendet. Användaren 
uppmanas först till att välja ett tillsynsområde eller ämnesområde till vänster enligt 
figur 21. Användaren väljer ett område, det markeras med en blå färg och därefter 
kommer frågor för det området att visas till höger. Tillsynsområdena och 
ämnesområden kan i sin tur innehålla en lista med andra områden i form av 
underkategorier som visas när användaren väljer en kategori, se figur 22. 
 

 
Figur 21: En skärmdump från XAML-applikationen där en användare uppmanas till att välja en 
kategori till vänster. 

Varje fråga som visas har en status som indikerar om frågan är godkänd, icke 
godkänd eller om frågan är inte är besvarad. Statusen för varje fråga representeras 
med en färgklick till vänster om frågan, se figur 22 och 23. Grön färg representerar 
godkänd fråga, röd färg representerar att komplettering krävs och den blåa färgen 
anger att frågan ännu inte är besvarad. Frågorna visas i en vertikal lista som 
användaren scrollar sig igenom genom att dra fingret upp eller ner över frågorna. Om 
en användare vill ändra statusen på frågan så klickar användaren på frågan med 
fingret. Då kommer en ny vy upp ovanpå frågorna med detaljer om frågan samt 
funktionalitet för att ändra status på den. Hur frågorna visas i listan skiljer sig lite 
grann emellan applikationerna, rapporten går djupare in på skillnader mellan 
applikationerna i kapitel 6.2. 
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Figur 22: Checklistvyn i XAML-applikationen. Den valda kategorin är på vänster sida i bilden 
markerad med en blå bakgrund. Under den markerade kategorin visas underkategorier för den valda 
kategorin. 

 
Figur 23: Checklistvyn i HTML-applikationen. Den valda kategorin är på vänster sida i bilden 
markerad med en blå bakgrund. Under den markerade kategorin visas underkategorier för den valda 
kategorin. 

Användaren har också en möjlighet att dölja alla de godkända frågorna för att få 
en bättre översikt över de frågor som måste kompletteras eller inte har behandlats 
ännu. Användaren drar då fingret från applikationens nedre kant rakt upp och en 
meny kommer då visas i nedre delen av applikationen som i figur 24 och 25. 
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Figur 24: I det nedre högra hörnet i XAML-applikationen kan användaren välja att dölja de godkända 
frågorna. 

 

 
Figur 25: I det nedre högra hörnet i HTML-applikationen kan användaren välja att dölja de godkända 
frågorna. 

I figur 26 och 27 går det att se hur det ser ut i XAML-applikationen före och efter 
användaren väljer att dölja de godkända frågorna. Utseende- och funktionsmässigt ser 
applikationerna likadana ut. 

 

 
Figur 26: XAML-applikationen före användaren 
väljer att dölja de klara frågorna. 

 
Figur 27: XAML-applikationen efter användaren 
har att valt att dölja de klara frågorna. 

 
6.1.3. Redigera	  frågans	  status	  

När en användare klickar på en fråga lägger sig en ny vy med fler detaljer om frågan 
ovanpå de andra frågorna som i figur 28 och 29. Här kan användaren ändra statusen 
för frågan genom att klicka på någon av knapparna Godkänd, Komplettering krävs 
eller Ej behandlad. Då kommer också färgen till vänster om frågan att byta färg till 
samma färg som knappen. Till varje fråga kan användare skriva en kommentar om 
hur det gick när de skulle besvara frågan och även lämna en kommentar om varför det 
gick som det gick. Inga ändringar på frågan sker förrän användaren väljer att trycka 
på spara längst ner i vyn. Väljer användaren att avbryta kommer inga förändringar att 
sparas. 
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Figur 28: Hur det ser ut när användaren ska ändra status och besvara en fråga i HTML-
applikationen. 

 
Figur 29: Hur det ser ut när användaren ska ändra status och besvara en fråga i XAML-applikationen. 

Om användaren skulle välja att byta kategori samtidigt som vyn med frågan är 
synlig kommer ett nytt fönster att visas där användaren måste bekräfta att han eller 
hon vill byta kategori och stänga den för nuvarande öppna frågan, se figur 30. 
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Figur 30: Om användaren försöker byta kategori när en fråga är öppen kommer ett nytt fönster visas 
och fråga om bekräftelse. Bilden är från XAML-applikationen och det ser exakt likadant ut i HTML-
applikationen. 

6.2. Skillnader	  mellan	  applikationerna	  
För att ha några riktlinjer vid utvecklandet av applikationerna så att de går att jämföra 
har första målet varit att de ska kunna uppfylla kraven och de scenarion som beskrivs 
i kapitel 5.1 och 5.2. Under utvecklandets gång har några skillnader mellan 
applikationerna upptäckts. XAML-applikationen klarade av alla krav. HTML-
applikationen klarade däremot inte alla krav, den klarade inte kravet där användaren 
med fingret ska kunna dra runt och ändra ordning av tillsynsärenden, kategorier och 
frågor. 
 

6.2.1. Färdigt	  stöd	  för	  dra	  och	  släpp	  i	  XAML-‐applikationer	  
XAML har färdigt stöd för dra och släpp-funktionalitet i kontrollerna GridView och 
ListView. Dra och släpp gör det möjligt för användaren att med bara hjälp av fingret 
dra runt och ändra plats på olika element i en kontroll. Det är också möjligt att dra ett 
element från en GridView eller ListView till andra XAML-kontroller [34]. Den här 
funktionaliteten är enkel att aktivera på XAML-kontrollerna genom att sätta följande 
egenskaper: 
 
AllowDrop="True"  
CanDragItems="True"  
CanReorderItems="True" 

 
Det är det enda som krävs för att användaren sen ska kunna flytta runt på 

elementen i en XAML-kontroller. I figur 31 är den gröna rektangeln den första frågan 
som var placerad högst upp i listan som i figur 21. I figuren håller användaren frågan 
med fingret mellan fråga 3 och 4. Om användaren släpper frågan här kommer 
elementen att placera om sig fint och strukturerat med den nya ordningen enligt figur 
32. 
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Figur 31: I figuren är den gröna rektangeln den första frågan som var placerad högst upp i listan men 
på bilden är den dragen med fingret nedåt. När användaren lyfter på fingret kommer frågan placeras 
på den nya positionen enligt figur 32. 

 
Figur 32: Figuren visar att ordningen har ändrats efter att användaren har dragit och släppt frågan 
till den nya positionen. 

Dra och släpp-funktionaliteten har inte implementerats på de färdiga HTML-
kontrollerna som finns i WinJS-biblioteket. Varför Microsoft inte har implementerat 
det här stödet för de färdiga HTML-kontrollerna finns det heller ingen information 
om. Microsoft har i dokumentationen för dra och släpp-funktionaliteten endast 
förklarat hur det aktiveras för de färdiga XAML-kontrollerna [35]. 

Om dra och släpp-funktionaliteten ska implementeras i en applikation utvecklad i 
HTML med JavaScript så finns alltså inget färdigt stöd. Det måste implementeras 
manuellt vilket också är möjligt med dagens HTML5 standard [17]. Det krävs att 
utvecklaren skriver kod i JavaScript för vad som ska hända när användaren släpper ett 
HTML-element. Det uteslöts att implementera dra och släpp funktionalitet i HTML-
applikationen på grund av tidsbrist. Här skulle det i kortfattad pseudokod möjligtvis 
kunna implementeras på en ListView-kontroll där elementen är placerade i en vertikal 
ordning: 
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1. Användaren tar elementet placerat först i listan. 
2. Användaren drar elementet med fingret nedåt och släpper därefter 

elementet någonstans längre ner i listan. 
3. Koden tar positionen där elementet släpps och räknar ut vilka andra 

element som är placerade i närheten. 
4. Alla elementen ovanför positionen flyttas uppåt och elementen korrigeras 

så de ligger fint med en bra struktur. 
 

 
Figur 33: Figuren hjälper till med förklaringen av pseudokoden som beskriver flödet för dra och 
släpp-funktionaliteten. 

Detta är en väldigt förenklad kod som inte tar hänsyn till olika typer av 
animationer som borde användas på elementen då en användare exempelvis håller 
elementet över andra element. Animationerna används för att ge användaren en rikare 
upplevelse.  

Ska en utvecklare utveckla en applikation med många element som ska kunna dra 
och släppas för att ändra position så är det bra att veta att det krävs en del extra 
utvecklingstid för att implementera den funktionaliteten i HTML-applikationer till 
skillnad från XAML-applikationer. 

 
6.2.2. Absoluta	  marginaler	  i	  HTML/JS	  applikationen	  

Under utvecklingen av applikationerna upptäcktes också att elementen i den färdiga 
ListView-kontrollen för HTML-applikationerna använder absoluta positionsvärden för 
att placera elementen. Det innebär att elementen är placerade utan att vara beroende 
av andra element. Om det är exempelvis tre element placerade i vertikal ordning i en 
lista och det första elementet tas bort kommer inte element två och tre att förflyttas 
uppåt i listan. De stannar kvar på sin ursprungliga position, se figur 34. 
 

 
Figur 34: I bilden illustreras en lista med tre element som i tre steg modifieras. Längt till vänster är 
listas initiala tillstånd. I mitten tas det rödmarkerade elementet bort. I det tredje tillståndet visas listans 
resultat, elementen ligger kvar på sina positioner trots hålrummet ovanför det andra elementet. 
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På detta vis fungerar det inte med elementen i ListView-kontrollen för XAML. 
Där flyttas elementen i listan upp och täcker den tomma platsen enligt figur 35. Det 
här var ett problem i HTML-applikationen när användaren skulle ha möjlighet att 
filtrera bort och dölja de godkända frågorna. De godkända frågorna doldes och det 
blev luckor i listan istället för att alla element förflyttades uppåt och låg koncentrerade 
i toppen, se figur 34. Lösningen på det var att alla element i listan som låg under ett 
element som doldes skulle förflyttas uppåt lika många pixlar som det nyligen dolda 
elementet hade i höjd. Denna lösning kräver extra utveckling och som kan ta onödigt 
lång tid om det är en mindre applikation. I XAML-applikationen fungerar det 
automatiskt att alla element flyttar efter och täcker luckorna i en ListView-kontroll.  
 

 
Figur 35: I XAML-applikationen förflyttas elementen uppåt och täcker luckorna i listan istället för att 
det blir ett hålrum som i figur 34. 

 
6.2.3. 	  Samma	  höjd	  på	  alla	  ListView-‐element	  i	  HTML	  

Som tidigare nämnts börjades XAML-applikationen att utvecklas först och när den 
hade utvecklats blev den applikationen som en riktlinje för resultatet av HTML-
applikationen. Något som uppmärksammades under själva utvecklingen av HTML-
applikationen var att höjden för elementen i ListView-kontrollen, har alla samma höjd 
som det första elementet i listan. Om första elementen då har en höjd på exempelvis 
120 pixlar så kommer alla andra element i listan att ha en höjd på 120 pixlar.  

Problemet med den fasta höjden på elementen är att frågorna kan vara olika långa. 
Ett exempelfall är om första frågan är en kort fråga så att höjden av elementen sätts 
till 100 pixlar. Nästa fråga i sin tur är då en lång fråga som skulle behöva en höjd på 
ungefär 200 pixlar. Detta kommer att resultera i att halva delen av den långa frågan 
kommer att döljas, se exempel i figur 36. På samma sätt om första frågan är en lång 
fråga och de andra frågorna är korta så kommer höjden på de korta frågorna vara 
onödigt höga, se figur 37. Det här kan vara en oönskad effekt vilket resulterar i att 
utvecklaren inte kan använda ListView-kontrollen som tänkt. ListView-kontrollen i 
XAML fungerar bättre i det föregående fallet då varje element i listan kan ha olika 
höjder beroende på innehållet i själva elementet, se figur 38. 
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Figur 36: HTML-applikationen, första frågan är en kort fråga. Fråga två och tre är långa frågor men 
delar av dem döljs på grund av att den första frågan definierar höjden för alla frågor. 
 

 
Figur 37: HTML-applikationen, första frågan är en lång fråga. Fråga tre är en kort fråga och kommer 
därför ha mer utrymme än vad frågan behöver. 
 

 
Figur 38: XAML-applikationen där första frågan är en kort fråga och andra frågan en lång fråga. Här 
anpassas höjden av elementen automatiskt. 

 
Ungefär samma problem uppstår också i HTML-applikationen vid vyn för 

checklistan då tillsynsområdena och ämnesområdena till frågorna ska kunna ha en 
underkategori under sig mitt i listan. I XAML-applikationen är det enklare då 
elementen justerar höjden automatiskt. HTML-applikationen blir däremot krångligare 
när elementen på samma sätt som i kapitel 6.2.2. har absoluta positionsvärden. Det 
gör att utvecklaren måste skriva kod som räknar ut höjden på listan med 
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underkategorier och flyttar ner kategorielementen under den klickade kategorin. 
Utvecklaren måste också tänka på vad som ska händer om en användare sen byter 
kategori. Då kanske vissa element ska flyttas upp och andra inte. Detta innebär att det 
kan gå mycket utvecklingstid till en funktion som redan finns i XAML-applikationen. 
I figur 39 och 40 visas ett exempel på underkategorier i XAML-applikationen. 

 

 
Figur 39: XAML-applikationen innan klick på kategori. En underkategori kommer visas under det 
klickade elementet och visas enligt figur 40. 

 

 
Figur 40: XAML-applikationen efter klick på kategori och nu visas underkategorier. De nerflyttade 
kategorierna flyttas automatiskt ner när den klickade kategorin behöver mer plats. 
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7. Resultat	  av	  fördjupning	  
I detta kapitel kommer resultat från de olika områden som beskrivs i kapitel 3.3 att 
beskrivas. Det kommer att handla om bland annat om skillnader i utvecklingsmiljöer 
och prestanda. 
 
7.1. Utvecklingsmiljöer	  

Under utvecklingen av de två applikationerna som skapats under examensarbetet har 
de skillnader som påträffats noterats. De påträffade skillnaderna beskrivs i de 
efterföljande kapitlen. 
 

7.1.1. Ändra	  utseendet	  under	  körning	  i	  HTML-‐applikationen	  
En fördel som observerades vid utvecklingen av HTML-applikationen är att vid 
felsökning eller utsmyckning av gränssnittet är det möjligt att ändra utseendet på 
applikationen samtidigt som den körs. När en HTML-applikation startas i 
felsökningsläge dyker i Visual Studio en flik med namnet DOM Explorer upp bland 
de öppna filerna, se figur 41. 
 

 
Figur 41: DOM fliken är synlig när HTML-applikationen körs i felsökningsläge. 

 
I DOM Explorer kan utvecklaren utforska HTML-strukturen av en applikation, 

undersöka egenskaper för individuella element och spåra hur olika CSS-regler 
påverkar dem i HTML-applikationen. Utvecklaren ser alla egenskaper för alla 
HTML-element och kan direkt under körning ändra elementets egenskaper för att 
direkt se förändringarna i applikationen. Denna typ av funktionalitet för att ändra 
utseendet är inte möjlig vid utveckling av XAML-applikationer. XAML-filerna är 
låsta under körningen av applikationen, detta sker på grund av att innan XAML-
applikationen startas så kompileras filerna till körbara filer och laddas in i enheten. 
För att nya ändringar ska kunna upplevas måste filerna kompileras om och laddas in i 
enheten igen. 
 

 
Figur 42: DOM Explorer i Visual Studio. Till vänster är ett knappelement markerat och till höger ser 
vi CSS som är egenskaperna för dess utseende. Utvecklaren kan ändra värdena till höger och direkt se 
förändringar i applikationen. 
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7.1.2. Blend,	  interaktivt	  läge	  och	  animeringar	  
Under utvecklingen av applikationerna användes Blend emellanåt för att ändra design 
på applikationerna. För både XAML och HTML gick Blend att använda som väntat 
för vanliga editeringsfunktioner. Något intressant som påträffades är att när Blend 
användes för HTML-applikationen gick det att köra applikationen i ett 
interaktionsläge. Detta var möjligt utan att använda Microsoft Windows Simulator 
eller en surfplatta. Under interaktionen kan utvecklaren klicka sig till nya 
tillståndslägen för att sedan pausa interaktionsläget och styla om applikationen i det 
nya tillståndet. Blend ger också utvecklaren stöd för att felsöka HTML och CSS vilket 
inte Visual Studio gör. Visual Studio ger istället stöd för att felsöka JavaScript. 

Funktionaliteten för interaktionsläget för XAML i Blend finns inte. XAML har i 
utbyte en funktionalitet som inte HTML har i Blend. Det är möjligheten att använda 
och arbeta med Windows Animation Library7 i Blend. Blend gör det möjligt för 
utvecklare att med hjälp av verktygen i Blend att skapa egna animationer på 
någorlunda enkelt sätt.  

HTML-applikationerna har också tillgång till de färdiga animationerna med hjälp 
av Windows Animation Library, men utvecklare kan inte skapa egna animationer i 
Blend på samma sätt som det är möjligt i XAML-applikationer. 

 

 
Figur 43: En bild på Blend vid editering av en animering på en rektangel. 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/jj155226.aspx, hämtad 11 juni, 2013) 

 

 
Figur 44: En skärmdump från dokumentationen hämtad från Microsoft Developer Network. 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/jj155226.aspx, hämtad 11 juni, 2013) 

                                                
7 Windows Animation Library är ett bibliotek innehållande ett set av flera färdiga animationer som 
utvecklare kan använda för att animera objekt och kontroller i applikationer. 
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7.1.3. Analysera	  kodkvalitén	  av	  XAML-‐applikationer	  

Något som uppmärksammades vid genomgång av en del av dokumentationen på 
webbplatsen för Microsoft Developer Network (MSDN) är att det inte är möjligt att 
analysera kodkvalitén på JavaScriptkod med de existerande verktyg som finns i 
Visual Studio [35]. Verktyget fungerar till applikationer utvecklade med C# och C++. 
Kodanalysverktyget undersöker kod och letar efter vanliga fel och avvikelser från bra 
kodpraxis. Det gäller inte kompileringsfel utan handlar mer om att förbättra kvalitén 
för körbar kod. 
 

 
Figur 45: En skärmdump från Microsoft Developer Network (http://msdn.microsoft.com/sv-
se/library/hh441471, hämtad 30 maj, 2013). 

Om en utvecklare vill analysera och eventuellt förbättra kodkvalitén för 
JavaScriptkod så finns det externa verktyg till Visual Studio att använda för det. Två 
typer av det här verktyget för JavaScript är JSLint och JSHint. De båda är ett 
kodanalysverktyg som kontrollerar om koden först och främst kan kompileras och 
därefter kontrollerar om koden kan skrivas om på ett bättre sätt.  

 
7.1.4. Färdiga	  kontroller	  

I intervjun med andra utvecklare så intervjuades en respondent som kände sig lite 
begränsad med XAML. Respondenten hade utvecklat tre applikationer med XAML 
och saknade en färdig flyout-kontroller. En flyout-kontroller är ett popup-fönster som 
visas nära en knapp på AppBar8 som nyss använts, se figur 46. Den döljs automatiskt 
så fort användaren klickar någon annanstans på skärmen. För JavaScript-applikationer 
så finns det en färdig flyout-kontroller. Det finns däremot inte en färdig flyout-
kontroller till XAML-applikationer utan istället för att uppnå samma effekt måste 
utvecklaren använda sig av en popup-kontroller som behöver positioneras noga [36]. 

 
Figur 46: En bild på en flyout-kontroller. 

 

                                                
8  AppBar är ett element för användargränssnittet som används i applikationer för navigering, 
kommandon och verktyg till användare [46]. 



47 
 

7.1.5. Låst	  till	  Windows	  8	  
En aspekt som en respondent inte uppskattade med utvecklingen av Windows 8-
applikationer var att utvecklaren är tvungen att ha Windows 8 som operativsystem för 
att utveckla applikationer. Att utvecklaren är låst till Windows 8 är ingen skillnad i 
utvecklingsmiljöerna, utan snarare ett exempel på något som utvecklare generellt kan 
störa sig på. 
 

7.1.6. WinRT	  Komponenter	  
I Kraig Brockschmidts bok Programming Windows 8 Apps with HTML, CSS, and 
JavaScript lästes ett kapitel om WinRT-komponenter. WinRT-komponenter är ett 
område där det skiljer sig mellan C++, C# och JavaScript. WinRT-komponenter är 
klasser som är kompilerade mot WinRT. Applikationer eller bibliotek som är skrivet i 
C#, Visual Basic och C++ har också tillgång till delar av funktionssamlingar från 
Win329, COM10 och .NET, vilket inte JavaScript har. Det är inte möjligt att skriva 
WinRT-komponenter i JavaScript. WinRT-komponenter går dock att använda i 
JavaScript med projektioner. På samma sätt som JavaScript annars använder 
projektioner för att använda WinRT och kan på det sättet använda exempelvis 
DirectX eller funktionssamlingar för Media Foundation11.  

Vid utveckling av WinRT-komponenter är en av många fördelar att utvecklaren 
har tillgång till funktionssamlingar i Win32 som XInput och Windows Portable 
Devices (WPD). WPD är en teknologi för drivrutiner som stödjer många portabla 
enheter som mobiltelefoner, digitalkameror och mediaspelare [37]. XInput är en del 
av DirectX och tillhör funktionssamlingen Win32 och som gör det möjligt att få 
åtkomst till Xbox 360:s 12  handkontroller som kan användas vid exempelvis 
utveckling av spel [15]. Det är inte bara handkontrollerna till Xbox, som utvecklaren 
har tillgång till via funktionssamlingarna i Win32. Det går även att komma åt 
funktionalitet för att kommunicera med vissa enheter över Bluetooth eller trådlös 
anslutning [15]. 

En notering att tänka på är att om applikationen behöver använda C++/C#-
komponenter så behövs även biblioteken för .NET och CoreCLR laddas in i minnet. 
Detta är bra att tänka på om varje megabyte är viktig. Om varje megabyte är riktigt 
viktigt så bör också komponenterna skrivas i C++ [38]. 

En annan möjlig nackdel med WinRT-komponenter i C++ skulle kunna vara att 
komponenterna måste kompileras separat till x86-, x64- och ARM-plattformarna. Det 
kommer innebära att applikationen kommer att ha tre separata paket i Windows 
Store13. Om det är så att paketet till x64 inte vinner någon extra prestanda jämfört 
med x86 så fungerar det också att använda x86-paket till x64-plattformen [15]. 

 

                                                
9 Win32 är namnet på en version av kärnan av Microsofts funktionssamling i deras operativsystem.  
10 Component Object Model är en teknik för att kommunicera mellan objekt inom eller mellan 
program. 
11 Media Foundation är ett COM-baserat ramverk för Windows Vista, Windows 7 och Windows 8 [47]. 
12 Xbox 360 är en spelkonsol utvecklad av Microsoft. 
13 Windows Store är en tjänst där Microsoft distribuerar applikationer till Windows RT, Windows 8 
och Windows Phone.  
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7.1.7. Mörkläggning	  av	  kod	  
Ända sen utvecklare började koda Windows 8-applikationer med HTML och 
JavaScript så har enligt Brockschmidt utvecklare undrat över hur de ska skydda sin 
kod. Detta gäller även utvecklare som använder C# och Visual Basic då dessa språk 
kompileras till common intermediate language14 (CIL). Varken JavaScript eller språk 
från .NET-plattformen är särskilt bra på att dölja detaljer då det finns program som 
kan producera källkod från CIL [15]. 

Kod som skrivs i C++ kompileras till maskinkod och är så gott som oläslig för en 
människa. Det gör att det är säkrare att skriva känslig kod i C++ än vad det är i 
JavaScript, C# eller Visual Basic. Känslig kod skulle exempelvis kunna vara en 
algoritm eller en IP-adress till en server som en applikation behöver kommunicera 
med. För att kunna förstå sig på hur de kompilerade C++-filerna fungerar så krävs det 
goda kunskaper av dekompilering15. Dekompilering är processen då bytekod som 
översätts till ett högnivåspråk. Detta görs med hjälp av verktyg för analysera 
maskinkod och förstå hur koden fungerar. Det är dock inte omöjligt att dekompilera 
C++-kod så egentligen är det bästa sättet för att för att skydda en algoritm är att ha 
den på en fjärrserver [15]. 
 
7.2. Prestanda	  

Eftersom språken till Windows 8-applikationerna exekveras på olika sätt så kan det 
finnas prestandaskillnader. C++-kod kompileras till maskinkod innan exekvering för 
att sen köras direkt på processorn. JavaScript kompileras inte i förväg utan kompileras 
och optimeras under exekvering i en separat exekveringsmiljö [15]. Enligt Kraig 
Brockschmidts bok Programming Windows 8 Apps with HTML, CSS, and JavaScript 
kan det finnas prestanda att hämta i både C# och C++ vid större beräkningar. 
Brockschmidts har utfört två tester. 

I det första och mycket enkla experimentet har han skapat ett program som räknar 
upp med 0,000001 för varje steg en loop som ska räkna från 0 upp till 1000. Det här 
programmet har han skapat i tre olika språk, JavaScript, C# och C++. Medeltiderna 
för de olika språken frånskilde sig en aning vid utförande av experimentet. JavaScript 
hade en medeltid på 2112 millisekunder, C# utförde det på 1568 millisekunder och 
C++ på 1534 millisekunder. Det här visar en prestandaförbättring på ungefär 35-38% 
vid användning av C# och C++ istället för JavaScript. 

Det andra testet Brockschmidts utförde handlade om att manipulera pixlar till 
gråskalig färg i olika bilder med olika storlekar. Testet utfördes på olika storlekar av 
bilder i samma tre språk som föregående experiment. Testet är utfört på en dator med 
en tvåkärning 2.5GHz processor. 

 
Här är Brockschmidts resultat från hans andra experiment: 
 
 Genomsnittstid i millisekunder (Fem försök,) 

Bildstorlek JavaScript C# C++ 

14,8K 8,4 7,2 6,4 

                                                
14 Common Intermediate Language är ett mellanliggande assemblerspråk. CIL är plattformsoberoende 
och exekveras av en virtuell maskin [48].  
15 Dekompilering är processen då bytekod som översätts till ett högnivåspråk [49]. 
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231K 45,2 40 33,8 

656K 76,6 65,8 54,4 

1.98MB 798 728 598 

4.57MB 796 750 637 

 
Som Brockschmidts skriver i sin bok kan vi här se att C# exekverar 6-21% snabbare 
än JavaScript och C++ 13-22% snabbare än C#. C++ visar här ett resultat som 
exekverar 25-46% snabbare än JavaScript.  

Det finns även fler experiment inom samma ämne utfört av David Rousset på hans 
blogg [39]. Där han också utför bildmanipulering i form av gråskalning och gör bilder 
suddiga genom pixelmanipulering. Han jämför JavaScript-kod mot JavaScript som 
använder sig av en komponent skriven i C++. Komponenten använder sig av 
grafikprocessorn för att manipulera bilderna. På det här sättet får Rousset vid de 
tyngre och större beräkningarna stora förbättringar. Enligt Roussets resultat som han 
har publicerat på bloggen går det 12 till 20 gånger snabbare att göra de större 
pixelmanipuleringarna med C++-komponenten som använder sig av grafikprocessorn 
än vad det gör med JavaScript utan att använda WinRT komponenter.  

Något att tänka på är att detta test inte betyder att en utvecklare måste göra sin 
applikation i C++ om utvecklaren är ute efter prestanda. Utvecklaren kan fortfarande 
skriva sin applikation i JavaScript eller C# och sedan använda sig av en komponent 
skriven i C++ för de tyngre beräkningarna. 
 
7.3. Övrigt	  

7.3.1. CoffeeScript,	  LESS	  och	  SASS	  
Många bibliotek och verktyg existerar till både JavaScript, CSS, HTML och C# för att 
förbättra utvecklingen på olika sätt. Några nämnvärda bibliotek till utveckling av 
HTML-applikationer är CoffeeScript, LESS och SASS16.  

CoffeeScript är ett programmeringsspråk som kompileras till JavaScript. Syntaxen 
är inspirerad av Ruby, Python och Haskell för att förbättra läsbarheten i JavaScriptet 
[40]. Utvecklaren skriver kod i CoffeeScript och som sen körs genom en källkod-till-
källkod kompilator som skapar en fil med JavaScriptkod. Det skapade JavaScriptet 
kan sen användas i Windows 8-applikationen. 
 
Exempel: Överst så är det exempelkod av CoffeeScript och under det så är den 
motsvarande JavaScriptkoden som CoffeeScriptet kompileras till. 

#	  Objects:	  
math	  =	  
	  	  root:	  Math.sqrt	  
	  	  square:	  square	  
	  	  cube:	  (x)	  -‐>	  x	  *	  square	  x	  

#	  Existence:	  
alert	  "I	  knew	  it!"	  if	  elvis?	  

                                                
16 SASS - Syntactically Awesome Stylesheets 
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#	  Array	  comprehensions:	  
cubes	  =	  (math.cube	  num	  for	  num	  in	  list) 

math	  =	  {	  
	  	  	  root:	  Math.sqrt,	  
	  	  	  square:	  square,	  
	  	  	  cube:	  function(x)	  {	  
	  	  	  	  	  return	  x	  *	  square(x);	  
	  	  	  }	  
	  };	  

if	  (typeof	  elvis	  !==	  "undefined"	  &&	  elvis	  !==	  null)	  {	  
	  	  	  alert("I	  knew	  it!");	  
	  }	  

cubes	  =	  (function()	  {	  
	  	  	  var	  _i,	  _len,	  _results;	  
	  	  	  _results	  =	  [];	  
	  	  	  for	  (_i	  =	  0,	  _len	  =	  list.length;	  _i	  <	  _len;	  _i++)	  {	  
	  	  	  	  	  num	  =	  list[_i];	  
	  	  	  	  	  _results.push(math.cube(num));	  
	  	  	  }	  
	  	  	  	  	  return	  _results;	  
	  })(); 

Exempelkoden är hämtad från http://coffeescript.org 

LESS och SASS är båda ett programmeringsspråk som kompileras till CSS. Båda 
används för att underlätta för utvecklaren att skriva CSS-kod genom att använda olika 
mekanismer. Syntaxen ser ut som vanlig CSS men utvecklaren kan förutom skriva 
CSS exempelvis använda variabler, operatorer, nästlade klasser och funktionerna i 
koden. Utvecklaren skriver kod i LESS eller SASS och sedan kompileras det till en 
CSS-fil som sen kan användas i HTML-applikationen. SASS och LESS ser lika ut i 
syntaxen och fungerar i hög grad likadant. 
 
Exempel: Hur det kan se ut när variabler används i LESS. 
//	  LESS	  
	  
@color:	  #4D926F;	  
	  
#header	  {	  
	  	  	  	  color:	  @color;	  
}	  
h2	  {	  
	  	  	  	  color:	  @color;	  
}	  
 

/*	  Kompilerad	  CSS	  */	  
	  
#header	  {	  
	  	  	  	  color:	  #4D926F;	  
}	  
h2	  {	  
	  	  	  	  color:	  #4D926F;	  
}	  

Exempelkoden är hämtad från http://lesscss.org/ 
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8. Diskussion	  
Följande kapitel är indelat i flera olika diskussioner. Diskussion om användartesterna, 
teknikerna XAML och HTML, metoderna som använts för examensarbetet, resultatet 
av arbetet och framtida arbete. 
 
8.1. Resultat	  från	  användningstesterna	  

Resultaten av användningstesterna var jämförelsevis lika. Alla testpersoner tyckte att 
applikationerna flöt på bra och inte gav en hackig känsla. Det var bara den erfarna 
applikationsutvecklaren som kunde konstatera att HTML-applikationen var något 
segare på surfplattan än vad XAML-applikationen var. Detta kan vara på grund av att 
personen är en erfaren utvecklare och har ett bättre öga för detaljer. Den oerfarna 
testpersonen lägger förmodligen mer märke till mer obetydliga saker då personen 
testade sin första applikation på en surfplatta. Den fösta testpersonen som heller inte 
hade någon vana av surfplattor visste kanske inte vad som förväntades vid 
interaktionerna. 

Det testen skulle kunna tyda på är att vid användning av en dator ska det inte vara 
några problem med standardanimationerna. När det kommer till surfplattor är 
prestandan ofta sämre än på en vanlig dator och då har antalet objekt som animeras 
samtidigt en inverkan på animeringarna. Dock handlade det i detta test om ytterst små 
skillnader i animationerna och laddningstiderna. 

Testmetoden visade sig i efterhand också ha mindre brister. Det var dumt att låta 
användarna testa en applikation i taget. Det hade varit bättre om de fick sitta med två 
surfplattor samtidigt med de olika applikationerna och jämföra. Det hade gett 
användarna en tydligare bild på tidsskillnaderna vid byte av vyerna och animering av 
objekt. Jag och en testperson utförde ett mindre test efter de riktiga testen. Då genom 
att ha båda applikationerna igång samtidigt och ofta skifta mellan dem så att det gick 
att se tydliga tidsskillnader vid byte av vyer på surfplattan. Det visade sig att XAML-
applikationen svarade direkt på kommandona för att ladda de nya vyerna och animera 
objekten i listorna. HTML-applikationen tog längre tid på sig för att svara, men det 
var fortfarande små skillnader eftersom det inte var något som testperson 1 och 2 
märkte av. Detta gällde dock bara på surfplattan och inte på en dator. På en dator 
svarade HTML-applikationen lika snabbt som XAML-applikationen. 

 
8.2. Vilken	  teknik	  är	  bäst?	  XAML	  eller	  HTML?	  

Den huvudsakliga frågan i examensarbetet är om när det är bäst att välja XAML eller 
HTML. Det är många parametrar som talar för olika resultat och det här 
examensarbetet har förmodligen bara gått in på en bråkdel av alla skillnader. Hur 
många skillnader det finns går heller inte att säga. Ur vissa synpunkter känns det som 
att ställa frågan: Hur långt är ett rep? Det går inte att svara på, det beror på.  

Men om man endast ska fokusera och titta utifrån områdena som tagits upp i 
examensarbetet då? Vi börjar med att titta på utvecklingsmiljöerna. 
 

8.2.1. Utvecklingsmiljöerna	  vid	  utvecklingen	  
En av fördelarna i utvecklingsmiljöerna för utveckling av HTML-applikationer är att 
det går att köra applikationen och samtidigt styla om den. Genom interaktionsläget i 
Blend kan utvecklaren snabbt och enkelt klicka sig till nya tillstånd, pausa 
applikationen, styla om och sen köra vidare igen. Detta görs utan att köra 
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applikationen på en surfplatta eller simulator. Ungefär samma sak gäller i Visual 
Studio där utvecklaren kan i DOM Explorer ändra CSS under exekvering och 
ändringarna syns direkt i applikationen, även när applikationen körs på en surfplatta. 
Dessa funktionaliteter finns inte till XAML-applikationer. 

HTML-applikationerna har i dagens läge tillgång till några fler färdiga kontroller 
än vad XAML, exempelvis flyout-kontroller. XAML däremot en bättre ListView-
kontroller av att döma från utvecklingen av applikationerna. ListView-kontrollen för 
XAML har färdigt stöd för dra-och-släpp som enkelt kan aktiveras och användas 
direkt. Den manuella implementeringen som behöver göras för HTML-applikationer 
bör utvecklaren tänka på om det ska skapas en applikation där användarna exempelvis 
ska ha möjligheten att sortera om element i listor. 

 Ett till plus för HTML-applikationerna är att de har ett bra utbud av bibliotek som 
effektiviserar och förenklar utvecklingen. CoffeeScript gör det möjligt att skriva 
kortare och mer läsbar kod till JavaScript samtidigt som SASS eller LESS kan bidra 
till att lättare och smidigare skriva CSS. Dessa möjligheter har inte setts till för 
XAML-applikationer. CSS ska också ha en hyllning för syntaxen jämfört med 
XAML. XAML härstammar från XML och därför kan koden för att styla element bli 
väldigt överflödig på grund av alla taggar som måste användas. CSS har också en del 
smarta egenskaper som exempelvis: li:nth-‐child(3n+3)	   som kommer att 
applicera den angivna stilen på var tredje element i en lista. En sådan egenskap i 
XAML skulle kräva en iterativ kod i C# som applicerar olika mallar på alla element. 

Vilka fördelar har då XAML i utvecklingsmiljöerna och vid utveckling? I Blend 
så är det möjligheterna att enkelt skapa egna animeringar med hjälp av verktygen som 
finns där. För ListView-kontrollen så är det den färdiga möjligheten att enkelt använda 
dra-och-släpp. XAML-applikationer använder sig också av C# och C++ som enligt 
Brockschmidts tester har lite bättre prestanda än JavaScript. Det är dock inget 
betydelsefullt då användargränssnittet för applikationerna inte kräver mycket 
beräkningar. Om fallet är att en utvecklare vill använda C++ för att få ut så mycket 
prestanda som möjligt ur applikationen så är XAML inte en exklusiv fördel då det går 
att utveckla WinRT komponenter i C++ och sen använda dem från JavaScript med 
projektioner. Det som är en nackdel med användning av WinRT-komponenter från 
HTML-applikationer är att utvecklaren behöver ha en bredare kunskap av flera 
plattformar. 
 

8.2.2. Vad	  andra	  utvecklare	  tyckte	  
Av att döma på de tre intervjuerna med andra utvecklare till Windows 8 hade de alla 
tre XAML som favorit. Två av dem på grund av den starka typningen i C# och C++. 
Utvecklare får feedback direkt vid kompileringen på eventuella typfel, stavfel eller 
saknade bibliotek. Fel i JavaScript upptäcks inte förrän vid exekvering av just den 
felande raden i koden vilket kan innebära att mycket tid kan gå åt till felsökning. 
Samma respondenter tyckte också att det är lättare att skriva kod med bättre struktur 
och hållbarhet i C# och C++ jämfört med JavaScript som enligt dem med stor risk kan 
komma att utvecklas till både rörig och ostrukturerad kod.  

Den tredje respondenten tyckte att det var svårare att använda 
hårdvarukomponenter som exempelvis kameran från JavaScript än vad det är i C# 
eller C++.  

Helhetsintrycket av intervjuerna är att alla respondenter har XAML med C# som 
favoritteknik vid utveckling av Windows 8-applikationer på grund av tidigare 
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erfarenheter av .NET-plattformen. De är mer vana vid att jobba med en mer 
strukturerad kod. 
 

8.2.3. Baserat	  på	  de	  utvecklade	  applikationerna.	  
Om man bara skulle titta på resultatet av de utvecklade applikationerna skulle det i det 
fallet gå att säga att XAML är lite bättre när det gäller ListView-kontrollen. XAML är 
bättre för att den har ett implementerat stöd för dra-och-släpp som enkelt kan 
aktiveras. En utvecklare kan implementera samma funktionalitet i en HTML-
applikation, men det kräver tyvärr extra tid. Om man utgår från användartesterna så 
var XAML lite snabbare i gränssnittet vid användning av listor, men det behöver inte 
betyda att gränssnittet för XAML alltid är snabbare. 

 
8.3. Metoddiskussion	  

Det som har varit det svåraste i examensarbetet har varit att veta vad som ska 
undersökas specifikt och hur det ska undersökas. Frågeställningen har varit väldigt 
öppen och det har gjort arbetet svårt. För att se frågan i ett annat perspektiv så är det 
ungefär som att få två bilar och sen få frågan: vilken är bäst? De kan vara bra på så 
många olika sätt. De kan vara bäst på exempelvis områden som prestanda, 
miljövänlighet, komfort. Är det här alla viktiga områden eller saknas den som vissa 
kanske anses vara den viktigaste, säkerhet? Sen till metoden för att undersöka dessa 
områden, på vilket sätt undersöks de bäst? Ungefär samma typer av frågor har 
funderats kring det här examensarbetet.  
 

8.3.1. Intervjuer	  av	  andra	  utvecklare	  
Metoderna för att undersöka olika områden har inte varit glasklara från början. En del 
av undersökningsmetoderna har växt fram under tiden av arbetet, exempelvis 
intervjuer av andra utvecklare. Intervjuerna var givande och öppnade ögonen för 
andra områden som jag inte hade tänkt på, som exempelvis färdiga kontroller (se 
bilaga 2). Intervjuerna gjordes i slutet av examensarbetet men skulle dock ha utförts i 
början av examensarbetet då nya områden att undersöka uppkom i intervjuerna.  
 

8.3.2. Utvecklingen	  av	  applikationerna	  
Metoden för utvecklingen av applikationerna har varit till största del bra. Vid 
kravanalysen hade det möjligtvis varit bättre att intervjua arbetstagarna från 
Transportstyrelsen istället för den kravansvarige från Sogeti. Eftersom kontextuellt 
utforskande baseras på att förstå arbetstagarnas arbetssituation och utöka den med 
moderna möjligheter som ny teknik tar fram, enligt Löwgren och Stolterman [32].  

Vid utvärdering av skisser och applikationen så användes en fokusgrupp. Metoden 
har fungerat bra trots den lilla storleken av fokusgruppen. Rekommenderad storlek på 
en fokusgrupp är sex till nio deltagare enligt Denscombe. Det som är bra med en liten 
grupp tillskillnad från en större är att de större grupperna är svårare att schemalägga, 
svårare för en moderator att kontrollera, svårare att dokumentera och människor som 
är mindre självsäkra kan få svårare att få fram sina åsikter [34].  

Metoden att utveckla samma applikation i två olika tekniker gav ett mervärde i 
examensarbetet. Det gav en bra insyn av skillnaderna gällande funktionaliteten för 
dra-och-släpp i ListView-kontrollerna. Tidsmässigt gällande utvecklandet av 
applikationerna så tog det lite längre tid än vad som estimerades. Varje applikation 
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hade en ungefärligt estimerad tidsplan på ca fyra veckor. Istället tog applikationerna 
ungefär sex veckor var att utveckla. Detta skedde på grund av att jag var relativt 
oerfaren och inte hade tidigare utvecklingserfarenheter av Windows 8-applikationer. 
Applikationerna är också väsentligt nerskalade när det kommer till 
standardfunktionalitet. Ingen av applikationerna har stöd för att se applikationen i 
porträttläge, fyllt läge eller fäst läge. Det finns heller ingen funktionalitet för att söka 
på tillsyner i applikationerna. Det hade kanske kunnat upptäckas flera områden där 
applikationerna skiljer sig om de hade utvecklats mera.  

Applikationerna utvecklades också en i taget. Om det hade funnits mer tid så kan 
sannolikt en bättre metod vara att dela upp utvecklingen av applikationen i omkring 
fem moment och sedan utveckla båda applikationerna parallellt inom varje moment. 
Då blir utvecklingen mer aktuell i minnet och är då är det lättare att notera skillnader i 
utvecklingen. 
 
8.4. Resultatdiskussion	  

I detta examensarbete har jag försökt reda ut vilken teknik som är bäst att använda vid 
utveckling av Windows 8-applikationer. Utifrån min undersökning visar resultatet att 
det inte verkar spelar någon större roll rent funktionsmässigt. Båda teknikerna 
kommer förmodligen kunna skapa alla typer av applikationer på ett eller annat sätt.  

Om en utvecklare står inför det här valet att välja teknik för implementation i 
Windows 8 är min rekommendation därför att använda den teknik som man har bäst 
kunskap om. Om utvecklaren inte har någon erfarenhet alls och ska lära sig så kan det 
möjligen vara intressant att väga in ett framtidsperspektiv, nämligen vilken teknik 
som kommer att vara till mest nytta i framtiden. Om valet är HTML med JavaScript 
så kommer utvecklaren att ha stor nytta av sina kunskapar i framtiden inom 
webbutveckling. Om valet blir XAML är det en teknik som används till 
användargränssnitt av många av Microsofts-plattformar som Silverlight, Xbox, 
Windows Embedded17, Windows Phone18 samt även till vanliga applikationer till 
Windows. I det fallet blir dock plattformsoberoendet ett argument för att välja HTML 
och CSS i kombination med JavaScript.  

 
8.5. Framtida	  arbete	  

För framtida arbete finns det två saker att ta upp. Hur applikationen skulle kunna 
utvecklas vidare för att ge en bättre upplevelse och hur undersökningen av teknikerna 
skulle kunna undersökas vidare. 
 

8.5.1. Hur	  applikationerna	  kan	  utvecklas	  vidare	  
Hur skulle applikationerna kunna utvecklas vidare? Till en början skulle 
applikationerna behöva få en del standardfunktionalitet. Exempelvis möjligheten att 
kunna söka på tillsynsärenden genom exempelvis diarienummer eller företagsnamn, 
funktionalitet för att kunna använda applikationen flexibelt i fler lägen av vyer. 
Exempelvis porträttläge, fyllt läge eller fäst läge. Applikationerna skulle också 
behöva få ikoner och laddningsskärmar som liknar designen, det skulle få utseendet 
av applikationerna att se bättre ut. 

                                                
17 Windows Embedded är Microsofts plattform för inbyggda system [50].  
18 Windows Phone är Microsofts plattform för mobiltelefoner [51]. 
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All data som används i applikationerna är också inkodad i koden. Det skulle 
behöva utvecklas funktionalitet som synkroniserar data mot Transportstyrelsens 
riktiga system. Synkroniseringsfunktionaliteten skulle förslagsvis behöva ta hänsyn 
till att användarna inte alltid har tillgång till Internet. 
 

8.5.2. Hur	  undersökningen	  kan	  fortsätta	  
När det kommer till fortsatt undersökning av för- och nackdelar av olika tekniker till 
Windows 8-applikationer skulle det kunna vara bra att undersöka flera av de färdiga 
kontrollerna. I det här arbetet användes inte så många och i endast en av dem hittades 
flera skillnader. Inga stora skillnader, men ändå tillräckliga för att jag skulle ha valt 
att utveckla en XAML-applikation för att få den färdiga funktionaliteten för dra-och-
släpp.  

I en av intervjuerna av andra utvecklare säger respondenten att han upplever att 
det är enklare att interagera med kamera och övrig hårdvara i C++ och C# än vad det 
är med JavaScript. Det skulle kunna undersökas om det skulle kunna vara till någon 
större för- eller nackdel. 	  
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10.	  Bilagor	  

10.1. 	  Bilaga	  1	  –	  Kravintervju	  
 
Vem är du och vad jobbar du med? 
Mitt namn är Mikael Klint och jag arbetar som kravfångare och arkitekt för 
godkännande och infrastruktur inom ett projekt för Transportstyrelsen. 
 
Hur länge har du varit i projektet för Transportstyrelsen? 
Sen 2009, tre och ett halvt år. 
 
Hur länge har du jobbat som kravfångare och arkitekt på Sogeti? 
Två år. 
 
Hur många gånger i veckan har du kontakt med Transportstyrelsen angående 
krav och liknande? 
Vanligtvis en till fyra gånger i veckan. 
 
Vilka kommer använda applikationen? 
Handläggare på Transportstyrelsen. De arbetar ungefär som en besiktningsperson och 
åker runt och gör olika ”tillsyner” på järnvägar och tåg. 
 
Hur kommer de använda applikationen? 
De ska kunna logga in med sina användaruppgifter för att sedan jobba med olika 
tillsyner. När de jobbar med tillsynerna via applikationen är tanken att fokus ska 
läggas på checklistorna. 
 
Vilka är kärnfunktionerna? Vad gör dem? 
Handläggare ska kunna logga in och få upp en lista med pågående tillsynsärenden. 
Den här listan borde kunna sorteras och ändras efter så handläggarna själva vill ha 
det. Varje tillsyn har i sin tur en checklista med frågor. Frågorna är grupperade under 
olika områden. På varje fråga ska en handläggare kunna sätta en status samt kunna 
skriva svar och kommentar till. 
 
Har alla handläggare tillgång till alla tillsyner? 
Ja. En annan handläggare ska kunna jobba med andras tillsyner om någon t.ex. är 
sjuk. 
 
När en användare bockar av en punkt kan de ange svar och kommentar. Behövs 
båda? 
Ja. En användare ska kunna skriva ett svar på frågan som ställs i punkten och 
samtidigt kunna skriva en kommentar till varför svaret är som det är. 
 
När användare startar applikationen, vad är det första de möts av då? 
En inloggningsskärm. De ska inte kunna göra något utan behörigheter. 
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Ska användare kunna göra något mer än att checka av punkter? 
Nej inte till en början. Eventuellt att de senare ska finnas stöd för att kunna lägga till 
och ta bort frågor. 
 
Hur många frågor är vanligt för en tillsyn med punkter som ska bockas av? Tre 
eller 30? 
Fler än 30. Det är kanske omkring 50 till 100 stycken. 
 
Hur ska frågorna grupperas? 
Alla frågor hör till en tillsynstyp, ämnesområde eller tillståndstyp. Det skulle då 
kunna vara bra om de grupperas under olika kombinationer av dessa rubriker.  
Exempelvis att ”Tillsynstyp#1 + Ämnesområde#1” är en rubrik och ”Tillsynstyp#1 + 
Ämnesområde#2” är en annan rubrik. Sen är det ett önskemål att rubrikerna i sig går 
att flytta och byta plats på. Samma gäller frågorna. 
 
Ska användarna känna igen sig med webbsidan i applikationen? 
Ja med färgerna och en logga tycker jag. 
 
Var får jag data ifrån? Behöver jag det? 
Börja med att skriva in egen data så lägger vi in stöd för det senare. 
 
Ska användare kunna byta mellan checklistorna andra checklistor effektivt? 
Nej det ska inte behövas. Vanligtvis jobbar en person med en checklista och sen 
återgår till sitt kontor för att göra ytterligare jobb på tillsynen. De jobbar inte med 
flera checklistor parallellt.  
 
Vilken info borde vara tillgänglig för varje checklista? 
Diarienummer, företag, handläggare, tillståndsnummer, tillståndstyp, 
tillsynsinriktning, ämnesområde, tillsynsområde, underlag senast inskickad, planerad 
vecka och planerad aktivitet. 
 
Hur många tillsynsärenden brukar finnas i systemet? 
Eftersom att en tillsyn finns en stund i systemet finns det kanske ett 50-tal olika 
tillsynsärenden. Men för varje handläggare kanske det bara finns tio stycken 
pågående. 
 
Borde det finnas någon typ av filtrering eller sökfunktion? 
Ja det vore smidigt för användarna om de kan sortera efter relevanta rubriker som 
företag eller diarienummer. Även en funktioner för att bara visa tillsyner som inte är 
klara. 
 
Kommunikationen sker hur då i dagens läge? 
Sker idag med ADO .NET som är set av APIer för Microsofts .NET-ramverk. 
 
Vilka typer av vyer borde finnas i applikationen? 
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• Inloggnings vy. 
• Mina/alla pågående tillsyner. 
• Checklista för varje tillsyn. 

 
Några önskemål i övrigt på applikationen? 
En bra och användbar checklista vill jag se. 

	  
10.2. Bilaga	  2	  -‐	  Intervjuer	  av	  andra	  utvecklare:	  

 
Frågorna	  till	  intervjuerna:	  	  

1. Vem är du? 
2. Vad jobbar du som? 
3. Hur stor erfarenhet har du av utveckling av Windows 8 applikationer? 

Exempelvis hur många har du utvecklat? Hur länge har du utvecklat Windows 
8 applikationer? 

4. Vilket programmeringsspråk valde du att utveckla applikationerna i? 
5. Finns det någon anledning till valet av språk? 
6. Kände du dig begränsade på något vis på grund av språket? 
7. Något annat du vill tillägga? 

 
Svar	  från	  intervju	  1:	  

1. Daniel Hindrikes 
2. Systemutvecklare och Lead Developer på Sogeti i Borlänge. 
3. Tidsmässigt, ett år. Har just nu en applikation på Windows Store och har 

tidigare haft två andra. 
4. Alla utvecklades i XAML/C#. 
5. Jag är mer bekväm i C#. Det är starkt typat och känns mer robust. Tycker 

bland annat om att kompilatorn hittar redan innan körning. 
6. Inga direkta begränsningar. Det mesta är genomförbart på ett eller annat sätt. 
7. Nej det tror jag inte. 

 
Svar	  från	  intervju	  2:	  

1. Magnus Dahlén. 
2. IT-konsult på Sogeti i Karlstad. 
3. Har gjort tre stycken halvfärdigställda. WPF har jag ganska bra koll på och har 

jobbat med ganska länge. Windows 8 började man väl leka med och kika på 
ganska direkt när det kom. 

4. Alla i XAML/C#. 
5. Jag kunde C# bättre. Gillade C# mer än JavaScript just för att man får mer 

kontroll på saker och ting. Har man ingen nytta av att göra dynamiska saker 
tycker jag att man blir lite sänkt av JavaScript. Så behöver man gå ifrån 
typkontroll så kan det lätt bli väldigt rörigt om man är van att arbete lite mer 
strukturerat. Sen är JavaScript roligt då men främst så hade man inte riktigt tid 
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till att sätta sig in i det. Man ville komma igång med utvecklandet lite 
snabbare. Man har ju mer frihet med JavaScript men det skapar också större 
risker för misstag. Det är mycket som fångas i kompilatorn för C#, till 
exempel stavfel i JavaScript har du ingen suck om var felet ligger och det kan 
ta jättelång tid innan man hittar var felet ligger om man inte är van att arbete i 
språket. 

6. Det var vissa kontroller som inte existerade när jag jobbade med det. Nu vet 
jag inte hur det ser ut i dagsläget men exempelvis flyout-kontrollerna fanns 
bara till HTML och inte XAML. Det kom senare en komponent som löste det 
men i början var det svårt. Tyckte att det var fler exempel i dokumentationen 
till HTML-applikationerna. Det var inte jättelätt att hitta bra exempel till 
XAML-applikationerna när Windows 8 var nytt på grund av att det inte var så 
jättemånga som jobbat med det och lagt ut exempel. 

7. Vettigt att ha möjligheten att jobba JavaScript för dom som kommer från 
webbmiljön. 

 
Svar	  från	  intervju	  3:	  

1. Jag är Karl-Henrik Nilsson.  
2. Jag arbetat på Sogeti som systemutvecklare, systemarkitekt och ansvarar för 

Microsofts kompetensnätverk. 
3. Jag har utvecklat Windows 8 applikationer sen 2 månader innan Windows 8 

betan släpptes. Det är väldigt tidigt, någon gång 2011. Jag var på Microsoft 
Trainers Trainer i Amsterdam och fick en hel genomgång av plattformen för 
Windows 8 under tre dagar tillsammans med Jamie Rodriguez och en annan 
kille som varit med och byggt Windows 8. 

4. Främst XAML med C# och så har jag gjort lite Microsoft demoapplikationer i 
HTML mest för att se hur det fungerar med WinRT. 

5. Jag är mycket, mycket bättre på XAML med C# än vad jag är på HTML5 och 
JavaScript. Sen upplever jag också att det är mycket enklare att interagera med 
kameror och övriga hårdvaran i Windows Surface. Jag tycker att det har varit 
mycket krångligare med JavaScript. Det kan helt enkelt vara lite bias till min 
större kunskap i C#.  

6. Ja absolut jag försökte göra Bluetooth kommunikation med Windows 8 och 
där är man begränsad till färdiga HID-drivrutiner, du kan alltså inte göra något 
annat än att kommunicera med möss, tangentbord, ljudenheter eller 
videoenheter. Du kan inte skriva en egen Bluetooth-kommunikator utan att 
behöva hacka seriöst lågnivåspråk för det finns inga färdiga drivrutiner för det. 
Det känner jag mig jättebegränsad av när jag vill utveckla saker. 

7. Ja man kan ju inte utveckla Windows 8 applikationer utan att ha Windows 8 
som operativsystem. Samma om man vill utveckla till Windows Phone 8. Men 
med HTML och JavaScript kan man däremot använda vilken utvecklingsmiljö 
som helst och vilket operativsystem som helst. 
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10.3. Bilaga	  3	  –	  Resultat	  från	  frågorna	  i	  användningstestet	  
 
Frågor:	  

1. Hur är känslan av svarstiden vid utförande av knapptryck och andra gester hos 
applikationerna? 

2. Flyter gränssnittet på utan att ge en hackig känsla i båda applikationerna? 
3. Ser applikationerna lika ut? 
4. Kan du skilja på vilken applikation som är vilken? Hur då? 

 
Svar:	  

Testperson	  1	  

1. Båda applikationerna är snabba i svarandet på både dator och surfplatta. 
2. Det hackar ingenting hos applikationerna, varken på dator eller surfplatta. 
3. Är det inte samma applikation då? De ser precis lika ut! 
4. Haha nej det kan jag inte. 

 
Testperson	  2	  

1. Tycker inte att den är seg på något sätt i någon av applikationerna, inte på 
datorn och inte på surfplattan. 

2. Ja det tycker jag, jag tycker absolut att det flyter på. Såg ungefär lika bra ut på 
dator och surfplatta. 

3. Ja det kändes då lika och såg lika ut. 
4. Jag skulle tippa på att den jag testade först är HTML då animationerna inte 

flöt fullt lika fint på surfplattan som den andra applikationen. (Testpersonen 
gissade rätt). 

 
Testperson	  3	  

1. Möjligtvis att den första applikationen är lite slöare än första, men det är svårt 
att säga om man inte får testa applikationerna parallellt. 

2. Det känns som att första applikationen hackade lite jämfört med den andra, i 
alla fall på surfplattan. På datorn var det ingen skillnad. 

3. De ser likadana ut. 
4. Gissar på att HTML är den första och XAML den andra. Av egna erfarenheter 

så tycker jag att animeringarna i XAML-applikationer flyter på bättre än i 
HTML-applikationer. (Testpersonen gissade rätt). 

	  
 


