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Abstract: 
This study investigates the pros and cons of migraiting existing mobile applications to 
Xamarins crossplatform framework Xamarin Forms. The method that is being used to 
collect data is within the scope of the research paradigm Design Science. A prototype of 
an existing mobile application has been developed in order to research the possibilities 
of migraiting existing applications to Xamarin Forms. The development process of the 
prototype has been documented in journals which later were to be analyzed as 
qualitative data. Two interviews have been done with other Xamarin developers in order 
to get a deeper understanding of the subject. This study produced a flowchart that is to 
be used when deciding about a migration of an existing mobile application aswell as 
guidelines for the migration itself. The flowchart and guidelines are based on analyzing 
the data from our journals aswell as our interviews with other developers. 
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Sammanfattning 
Den här studien undersöker för- och nackdelar med att migrera existerande mobila 
applikationer till Xamarins crossplatform ramverk Xamarin Forms. Metoden som 
använts för att samla in data är inom ramen för forskningsparadigmet Design Science. 
En prototyp har utvecklats med syftet att undersöka vad som är möjligt att migrera till 
Xamarin Forms. Prototyputvecklingen har dokumenterats i loggböcker som sedan 
analyserats som kvalitativ data. Två intervjuer har även genomförts med andra 
xamarinutvecklare med syftet att nå en djupare förståelse för ämnet. Studien har 
producerat ett flödesschema för när ett beslut om att migrera en existerande applikation 
till Xamarin Forms bör tas. Vid beslut om migration har vi även formulerat ett antal 
riktlinjer som bör efterföljas för att uppnå bra resultat. Flödesschemat och riktlinjerna är 
baserade på resultaten från analysen av loggböckerna och intervjuerna. 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Xamarin Forms, Mobile cross-platform, IOS, Android, Windows-Phone, 
Native Code, mobil applikation. 
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Innehållsförteckning 

 
     
Källförteckning 
Bilaga A: Intervjufrågor 
 
 
Ordlista 
Native 
Native samt native applikation innebär en applikation som körs av en plattforms 
processor eller virtual machine. Koden ska alltså gå att kompileras ned till ett format 
som direkt kan exekveras av plattformens processor (Sommer 2012). 
 
API 
API står för Application Programming Interface vilket är ett gränssnitt för ett system, 
ramverk, bibliotek eller liknande som erbjuder tillgång till underliggande funktionalitet 
eller data (Sommer 2012). 
 
Crossplatform 
Innebär att man kan utveckla mjukvara för eller exekvera mjukvara på flera typer av 
plattformar (Sommer 2012). 
 
HTML 
HTML är ett “Mark-up” språk för att beskriva webbdokument (w3schools 2015).  
 
CSS 
CSS står för “Cascading Style Sheets” och dess funktion är att beskriva hur HTML ska 
element ska visas (w3schools 2015). 
 
.Net ramverket 
.Net ramverket är ett ramverk framtaget av Microsoft vars uppgift är att hantera 
exekvering av program skrivna för ramverket. Det innehåller även färdigskrivna 
klassbibliotek i form av vanliga komponenter som utvecklare kan använda sig av 
(Microsoft 2015). 
 
C# 
C# är ett programmeringsspråk framtaget av Microsoft och kan användas till att utveckla 
program som är exekverbara inom .Net ramverket.   
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1 Inledning  
 
Inledningen behandlar uppsatsens bakgrund och motiv för forskningsämnet samt de 
avgränsningar vi har gjort. 
     

1.1 Bakgrund 
 
I dagens samhälle blir användning av mobila enheter allt vanligare. Det är många som 
hellre väljer att använda sig mer av mobiltelefoner och surfplattor i första hand hellre än 
datorer. Bland annat spås det att år 2016 blir året då det kommer att finnas fler 
mobiltelefoner än människor på vår planet (Mobil 2012). 
 
Det leder i sin tur till att många företag inte bara kan nöja sig med en hemsida utan 
även behöver flera sätt att nå ut till sina kunder, oberoende av vilken plattform de 
använder sig av och det är här “appar” kommer in i bilden. Det hör idag inte till 
ovanligheten att ett större företag både driver en hemsida, en Android- applikation, en 
IOS-applikation samt en Windows-store-applikation. Dessa applikationer skiljer sig även 
oerhört mycket i hur de används. Mobila applikationer interagerar med användaren 
primärt genom “touch” där en keyboard endast visas när den är absolut 
nödvändig.(Petzold 2014) 
 
Att underhålla tre applikationer ger upphov till flera svårigheter även om man bortser 
från kostnaden som blir betydligt dyrare än vad den skulle vara om man bara behövde 
underhålla en uppsättning av applikationen. Om företaget behöver lansera en 
uppdatering eller ändring måste den först implementeras och sedan testas enskilt för 
varje enhet. Detta är mycket resurs och kompetenskrävande samt tar mycket tid. 
	   	   	   	    

1.2 Motiv  
 
Som tidigare nämnts finns det miljoner mobila enheter i världen idag och antalet växer 
kontinuerligt. Trots detta är det främst två plattformar som utgör största delen av 
marknaden nämligen (Mobil 2015). 
 
 

● Apple och deras iPhone och iPad som använder iOS operativsystemet. 
● Android som är utvecklat av Google men används på en mängd olika telefoner 

och surfplattor.  
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Det finns även en tredje plattform Windows Phone som är Microsofts mobila plattform.  
 som inte är lika populär som Android och iOS men som  under senare år ändå har växt 
tillräckligt mycket att företag börjat att utveckla applikationer även för denna plattform. 
För utvecklare är det optimala att kunna utveckla för fler än bara en av dessa 
plattformar men det är inte lätt.  Vi finner fyra stora hinder: 
 

● Olika paradigmer för användargränssnittet 
vid en överblick,  finns det många likheter mellan de olika plattformarna. Alla 
interagerar till exempel med användaren genom touch funktioner på skärmen 
men går man istället in på detaljnivå  är det mycket som skiljer. Varje plattform 
har tillexempel sin egen implementation av hur användaren ska navigera genom 
applikationerna samt olika sätt att presentera data.  Meny presentation och val 
för användaren skiljer sig även (Petzold 2014). 
 
Användarna för den här plattformen skapar sig en bild av hur en applikation bör 
vara och även upplevas vid användning.  De räknar även med att kunna använda 
de kunskaper de fått om plattformen när de laddar ner nya applikationer och att 
dessa ska upplevas och användas på ett liknande sätt. Det bildas därmed en 
kultur och olika konventioner för varje plattform som både utvecklare och 
användare vänjer sig vid(Petzold 2014). 

 
● Olika utvecklingsmiljöer 

Varje plattform har sin egen utvecklingsmiljö som skiljer sig ifrån de andra. För 
IOS-utveckling  används Apples utvecklingsmiljö Xcode, för Android-utveckling 
används Eclipse och för Windows Phone-utveckling används Microsofts Visual 
Studio(Petzold 2014).  
 
För utvecklare kan det vara problematiskt att lära sig alla dessa utvecklings 
miljöer och även att hålla sig uppdaterad vid förändringar och nya tillägg.  

 
● Olika programmeringsgränssnitt 

 Alla tre plattformar är baserade på skiljda operativsystem som i sin tur har olika 
API:er. I många fall finns det liknande kontroller på alla plattformar men med 
olika namn. Till exempel implementerar alla plattformar en kontroll som låter 
användaren välja mellan två olika tillstånd, en sorts av-/på-knapp.(Petzold 2014). 
 
På iPhonen är det en View som kallas UISwitch, på Android utgörs det av en 
Widget som kallas Switch och på Windows Phone är det en control vid namn 
ToggleSwitchButton(Petzold 2014). 
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Olikheterna stannar självklart inte enbart vid namnen utan kan kräva helt olika 
implementationer för varje plattform för att åstadkomma samma sak. Att även 
detta presenterar en viss problematik är uppenbart. En utvecklare måste inte 
bara känna till vad varje kontroll heter på varje plattform utan bör även behärska 
hur den ska användas och implementeras för respektive enhet.  
 

● Olika programmeringsspråk 
Även om det finns viss flexibilitet för utvecklaren att välja programmeringsspråk 
för dessa plattformar är alla dessa nära associerade med ett specifikt 
programmeringsspråk vilket är: Objective-C för iPhone, Java för Android samt C# 
för Windows Phone(Petzold 2014). 
 
Alla dessa språk är besläktade med varandra  och är vidare utvecklingar av 
programmeringsspråket C men har på senare år glidit ifrån varandra allt mer för 
att idag vara  relativt olika(Petzold 2014). 
 
Detta gör det svårt för en enskild utvecklare att utveckla förändringar för alla tre 
plattformar.  Kraven på att kunna  tre  olika språk men även tre  olika plattformars 
API:er är näst intill orimligt och företag väljer ofta att istället ha tre skiljda team, -
ett team per plattform.   
 

Som tidigare nämnts vore det optimala för mobila utvecklare att kunna nå ut till mer än 
en plattform. Alltså skriva en applikation som kan exekveras på både Windows Phone, 
Android och iOS. Det är här crossplattform lösningar kommer in i bilden. 
 
Xamarins ramverk Xamarin Forms är en av dessa crossplattform lösningar och tillåter 
utvecklaren att skriva en applikation i ett programmeringsspråk, i en miljö, men som 
ändå går att exekverar på samtliga av dessa tre plattformar (Xamarin developer 2015). 
 
Målsättningen med denna uppsats blir att försöka angripa dessa fyra problem med hjälp 
av Xamarin Forms och undersöka hurvida det går att utveckla en applikation för tre  
plattformar och samtidigt undvika dessa problem. För att undersöka detta kommer vi 
dels att utveckla en prototyp i Xamarin Forms av en redan existerande applikation men 
även  intervjua andra utvecklare som utfört liknande projekt. Tanken med intervjuerna är 
att de ska kunna stödja de slutsatser och teorier vi kommer fram till under utvecklingen 
av prototypen, men även för att komplettera med ny kunskap om problem som finns vid 
migrering av existerande applikationer till Xamarin Forms.  
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1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med det här arbetet är dels att undersöka och utreda möjligheterna med 
utveckling av mobila applikationer inom Xamarins ramverk Xamarin Forms, men också 
på ett tydligt sätt generera ny kunskap i form av vägledande faktorer och riktlinjer för när 
och hur man kan migrera en mobil applikation till Xamairn Forms. Även en modell i form 
av ett flödesschema över när en migrering av en applikation är ett rätt beslut att ta 
kommer att författas med syftet att fungera som en mall att använda vid beslut om 
framtida migreringar. 
 
Följande frågeställningar har författats: 
 
Vilka problem finns med att migrera en redan etablerad mobilapplikation till en 
crossplatformlösning skriven i Xamarin Forms med minimala förändringar på 
ursprungsdesignen samt funktionaliteten?  
 
Vilka faktorer är avgörande för att migrationen ska vara genomförbar samt lönsam?  
 

1.4 Avgränsningar 
         
Migrationen av applikationen kommer att genomföras  genom att vi utvecklar en helt ny 
applikation som ska efterlikna orginalversionen av Comviqs applikation. Comviq är ett 
telecom bolag och dess mobila applikation låter användarna ta del av deras priser och 
olika prisplaner. Man kan som kund hos Comviq även logga in och få mer information 
om kostnader, saldo, fakturor och “mobilsurf”. Inloggade kunder kan även direkt i 
applikationen betala fakturor, tanka på nytt saldo och köpa mer “mobilsurf”. 
 
Vi avsatte en tvåveckorsperiod för att utveckla prototypen. Det var på förhand svårt att 
avgöra en rimlig avgränsning för hur stor del av den ursprungliga  applikationen vi skulle 
hinna med att utveckla i vår prototyp. Det visade sig dock att vi under denna period 
hann med att utveckla en stor del av applikationen. Närmare bestämt tio layouter och 
funktionalitet för att logga in samt hämta och lämna data för inloggade kunder. Eftersom 
applikationen har en liknande struktur och uppbyggnad  för alla “layouter” anser vi att vi 
kan argumentera för att slutsatserna gäller för hela applikationen trots att vi bara 
utvecklat delar av den. 
 
De tekniker som använts har avgränsats till ramverket Xamarin Forms vilket tillåter oss 
att skapa mobila applikationer inom Microsofts .Net ramverk. Våra resultat och 
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slutsatser för det här arbetet bör därför endast ses som relevanta inom dessa ramverk 
och för att kunna applicera de riktlinjer vi ämnar att ta fram i det här arbetet på andra 
crossplattform lösningar krävs ytterligare studier. 
 

2 Metod  
 
Detta kapitel går genom, förklarar och motiverar den metodik som använts vid insamling 
av data för den här studien. 
 

2.1 Metod för Datainsamling 
 
Kvalitativ data är ej numerisk data. Den kan exempelvis innefatta ord, bilder, ljud eller 
upplevelser (Oates 2006). Den data som samlats in för den här studien består av 
loggböcker, intervjuer och litteraturstudier. När loggböckerna författats har vi utgått från 
egna erfarenheter och kunskaper inom Xamarin Forms som vi erhållit under 
utvecklingen av vår prototyp. Likaså har de två intervjupersonerna besvarat frågorna 
med den erfarenhet de har inom samma område. Denna typ av data går inte att mäta 
direkt, utan vi har gjort bedömningar och dragit slutsatser genom att jämföra vår egen 
dokumentation med data från intervjuerna. 
 
Upplägget för datainsamlingen med loggböcker, intervjuer samt författning av 
flödesschema och  och riktlinjer har motiverats dels genom det Oates tar upp inom 
forskningsparadigmet Design Science men även genom att vi undersökt liknande 
studier och analyserat deras tillvägagångssätt (Hamskär & Heyman 2013). 
 
 

2.2 Design Science 
 
För många forskningsprojekt, särskilt inom datoranvändning innehåller studien analys, 
design och utveckling av en datorbaserad produkt. Det kan exempelvis röra sig om en 
hemsida eller ett system. Dessa projekt utforskar och uppvisar möjligheter med specifik 
teknik. För att sådana projekt ska räknas som forskning krävs det att de även förklarar, 
motiverar, argumenterar, samt kritiskt granskar tekniken som studien berör. De måste 
också leda till ny kunskap (Oates 2006).  
 
Oates beskriver flera exempel på forskningsprojekt där en produkt i form av en IT-
applikation har huvudfokus, däribland en IT-applikation som används i en ny domän, 
som tidigare inte har varit automatiserat. Forskaren får här argumentera för att använda 
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denna IT inom det nya området genom att ta utveckla en IT-applikation för att 
demonstrera tekniska möjligheter. Den här studien syftar till att demonstrera 
möjligheterna med Xamarin Forms och även bidra med ny kunskap genom vägledning 
för när och hur migrering av en existerande applikation bör göras. Därmed går detta 
projekt in under forskningsparadigmet Design Science. 
 

2.2.1 Kunskapsprodukter 
 
Under kapitlet Defining Design and Creation skriver Oates att fyra olika typer av 
kunskapsprodukter går att skapa vid framtagande av nya IT-artefakter inom Design 
Science. Dessa är konstruktioner, modeller, metoder och instansieringar. I den här 
studien har vi skapat två modeller och en instansiering. Modellerna består av ett 
flödesschema för när en migrering bör utföras, samt riktlinjer för hur migreringen kan 
genomföras för att uppnå lyckat resultat. Instansieringen är den prototyp vi utvecklat 
med syfte att uppnå förståelse för Xamarin Forms, samt att jämföra med den redan 
existerande applikationen.  
 
Oates (2014) definierar Modeller och Instansieringar enligt följande: 
 
Modeller är kombinationer av konstruktioner som representerar en situation som kan 
användas för att skapa förståelse av problem vid utveckling samt härledning till 
lösningar. Modeller kan exempelvis bestå av ett dataflödes diagram eller 
användarscenario. 
 
Instansieringar är ett fungerande system som demonstrerar att konstruktioner, modeller, 
metoder, idéer, genrer eller teorier kan implementeras i ett datorbaserat system. 
 

2.3 Intervjuer 
 
Intervjuer är en särskild typ av konversation mellan människor. En intervju innehåller en 
uppsättning antaganden som är är tillämpade på “normala” konversationer. Vanligtvis 
har intervjuaren i en intervju ett mål med intervjun, vilket är att få information inom ett 
specifikt område från den intervjuade. Det finns flera olika typer av intervjuer, däribland 
strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. I de flesta intervjutyper förbereder 
intervjuaren frågor och följdfrågor på ett sätt som bedöms ge mest information av  den 
intervjuade (Oates 2006).  
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2.4 Semistrukturerade intervjuer 
 
För den här studien utgör intervjuer en del av data insamlingen och den typ av intervjuer 
som använts är av semistrukturerad karaktär. Semistrukturerade intervjuer är 
förberedda med teman som ska täckas och frågor som ska ställas, men beroende på 
hur “konversationen” utvecklar sig kan intervjuaren ställa följdfrågor. Detta är särskilt 
användbart när intervjuaren söker data i form av djupgående förståelse från den 
intervjuade. Intervjuaren kan därmed introduceras till problem som denne på förhand 
inte känt till, men ändå är av värde för något av de teman som intervjun berör (Oates 
2006). Syftet med intervjuerna är att öka vår förståelse för hur Xamarin Forms fungerar 
och förhoppningsvis överkomma mer detaljerad data, således är valet av en 
semistrukturerad intervjutyp motiverad för vår studie. 
 

2.5 Loggbok över utvecklingsprocessen 
 
Under utvecklingen av prototypen har vi kontinuerligt antecknat och skrivit om de 
problem som uppstått under processens gång. Detta har gjorts i form av en loggbok där 
samma frågor har besvarats under och efter varje utvecklingstillfälle. 
 
Frågorna har ställts i tur och ordning under varje utvecklingstillfälle i följande ordning: 
 

1. Vad har utvecklats? 
2. Vilken typ av problem/svårigheter uppkom? 
3. Återfinns uppkomna problem bland andra utvecklare och på webben? 
4. Har kriterierna uppnåtts? 
5. Har utvecklingen genererat ny förståelse för forskningsämnet? Vilken typ? 

 
Utvecklingsprocessen har pågått under  totalt tio dagar och har innehållit 
programmering och  inläsning av dokumentation från webben. Vi är två personer som 
har deltagit och författat loggböckerna.  
 

2.6 Dataanalys 
 
Den data vi har samlat in genom loggböcker och intervjuer är kvalitativ data och för att 
analysera denna data behöver den först  förberedas och struktureras. Det betyder att all 
data som samlats in ska sammanställas i ett enhetligt  format (Oates 2006).  
(Tagit bort några rader dåligt författad text här) - tycker det räcker bara så här 
	  
För att analysera den strukturerade data läses den först genom för att skapa en generell 
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överblick. Därefter söker man igenom den för att identifiera nyckel teman genom att leta 
efter frekvent förekommande ord (Oates 2006).  
 
Oates beskriver tre teman som data kan delas in efter: 
 

● Teman som innehåller data som inte har med forskningsämnet att göra . Denna 
data behövs ej och sorteras bort. 

 
● Teman som innehåller data som ger en generell och beskrivande information av 

forskningsämnet, vilken behövs för att beskriva  forsknings sammanhanget för 
läsarna. 

 
● Temat som innehåller data som verkar vara direkt relevanta för frågeställningen. 

 
Därefter kategoriseras svaren som är relevanta för frågeställningen till olika enheter. 
Enheterna kan bestå av ett ord, en paragraf eller en hel sida.  När detta har gjorts går 
det att se vilka svar och dokumenteringar som förekommer frekvent (Oates 2006). 
 

3 Tillvägagångssätt  
 
I det här avsnittet går vi dels in på vårt val av ämne samt hur vi först blev medvetna om 
den problematik det medför. Vi fortsätter därefter med att beskriva forksningsprocessen 
samt vårt tillvägagångssätt i relation till Design Science.   
          
 

3.1 Val av ämne 
 
Vårt val av ämne gjordes när vi för första gången besökte Comviq och diskuterade med 
en av de anställda  om ett område i deras verksamhet som skulle kunna vara intressant 
att skriva en uppsats om. 
Något som tidigt började att diskuteras var problematiken med att underhålla flera olika 
kodbaser för mobila applikationer. De har under en tid haft mobila applikationer i både 
Appstore för IOS samt Google play för Android och vi kunde ganska snabbt komma till 
slutsatsen att detta medför ett flertal svårigheter.  
 
Först berättade de att de inte hade någon inom företaget som hade särskild kompetens 
inom mobilutveckling, men att dom fick “out-sourca” båda applikationerna.  
 
Även fast out-sourcing av applikationerna idag fungerar bra diskuterade vi andra 
problem som kan uppstå med att försöka hålla flera olika applikationer i synk. 
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En punkt vi fastnade på var testning. Ville man göra en ändring behövde man först 
implementera denna i alla applikationerna och sedan även testa den för olika scenarior 
samt utångspunkter.  
 
Vi kom tillsammans fram till att Xamarin skulle vara mycket intressant att testa då 
Xamarin själva menar att man kan dela i princip all kod mellan olika plattformar. 
 
Vi insåg även snabbt att det här är ett problem som många företag möter: att underhålla 
ett flertal kodbaser och ständigt försöka hålla dem i synk. Vi ville då som mål med det 
här projektet ta fram riktlinjer för när det kan löna sig samt undersöka för och nackdelar 
med att migrera en existerande applikation till Xamarins crossplatform ramverk Xamarin 
Forms.  
 
För att få en ökad medvetenhet och djupare förståelse för att dels kunna se 
problematiken men även kunna bedöma genomförbarheten av en migration har vi 
intervjuat två mobilutvecklare som använt sig av Xamarin Forms i sitt arbete. 
 
Vi har utfört litteraturstudier inom området även om den tryckta informationen om 
Xamarin Forms är begränsad Orsaken är säkert dess unga ålder, vilket gör att det finns  
mer fakta att hitta på internet där många skriver och diskuterar livligt om ämnet. 
 

3.2 Prototyp 
 
Vi kom tillsammans med vår uppdragsgivare Comviq fram till att vi skulle göra en 
avgränsning av deras befintliga applikation och utveckla en prototyp av Comviqs 
existerande moblila applikation i Xamarin Forms. 
 
Avgränsningen bestod av ett tiotal skärmar där målet var att efterlikna den ursprungliga 
designen i största möjliga mån. Vår prototyp skulle även uppfylla en stor del 
funktionalitet som ansågs essentiell för applikationen. 
 

3.3 Utveckling 
  
Vår prototyp utvecklades sammanlagt under tio arbetsdagar. De första fem dagarna 
disponerade vi till att göra designen för applikationen och att visuellt implementera de 
skärmar vi i förslaget kommit fram att avgränsa oss till. Designen skedde med hjälp av 
vattenfalls metoden vilket innebär att vi helt och hållet gjorde klart en skärm innan vi 
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fortsatte till nästa. Detta för att skärmen måste vara helt klar innan vi kan jämföra den 
mot originalet för att identifiera eventuella avvikelser. 
 
Resterande fem dagar spenderade vi på att implementera funktionalitet. Funktionalitet 
som ansågs essentiell i förslaget var främst inloggning samt att applikationen skulle 
kunna hämta samt lämna data från deras befintliga servrar.     
 

3.4 Utva ̈rdering 
 
Utvärderingen gjordes allt eftersom en ny skärm eller funktion var implementerad. Vi 
testade då applikationen på samtliga plattformar och jämförde den med orginalet. En 
slutgiltig utvärdering skedde även då vi jämförde hela vår prototyp mot 
originalapplikationen. Våra egna resultat och slutsatser från loggböckerna vi fört under 
utvecklingen kompletterades även med den data vi samlat in från intervjuerna.  
 
Vår slutgiltiga prototyp presenterades för uppdragsgivaren tillsammans med våra 
reflektioner från loggböckerna samt resultat från intervjuerna.   
         

3.5 Slutsats av tillvägagångssätt 
 
Loggböckerna, intervjuerna samt erfarenheterna från utvecklingen av prototypen har 
tillsammans sammanställts till ett antal riktlinjer för när en migration kan anses 
genomförbar, vilka svårheter som finns samt ett antal för och nackdelar med att migrera 
befintliga applikationer till Xamarin’s crossplatform ramverk Xamarin Forms.    
       

4 Native applikationer 
 
Xamarin Forms applikationer kompileras som tidigare nämnts ned till native 
applikationer för varje plattform. Detta avsnitt ämnar att ge en förklaring till vad en 
sådan är och hur de skiljer sig från till exempel  webb applikationer. 
 

4.1 Skillnaden mellan Native applikationer och webb applikationer 
 
En native applikation är ett exekverbart program som är skrivet i, alternativt har 
kompilerats ned till samma maskinspråk som hårdvaran av den plattform programmet 
körs på. Programmet kan alltså exekveras direkt av plattformens processor. 
(Communications of the ACM 2011). 
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Alternativet är att använda sig av webb applikationer skrivna i HTML,CSS och 
javascript. Dessa kan inte kompileras ned till plattformens maskinspråk utan kommer att 
tolkas rad för rad av plattformens webb läsares HTML, CSS och javascript 
interpreterare. 
Detta leder till att applikationen inte kan köras lika snabbt och inte heller få tillgång till all 
hårdvara på samma sätt som en native applikation (Communications of the ACM 2011). 
      

4.2 Iphone 
 
En native Iphone applikation är skriven i antingen objective-c eller swift. Koden 
kompileras av Apples integrerade utvecklingsmiljö Xcode ned till maskinkod som kan 
exekveras av plattformen. Operativsystemet för Iphone är iOS, vilket också har 
utvecklats av Apple själva (Apple Inc, develop for iOS 2014).  
 

4.3 Android 
 
En native Android applikation skrivs i programmeringsspråket java. Koden kompileras 
sedan av Androids utvecklingsmiljö Eclipse som använder Android Development 
Tools(ADT). Till skillnad från Apple har Android öppen källkod, vilket gör att utvecklare 
kan modifiera och ändra grundinställningarna i Androidtelefoners operativsystem 
(Google Inc, Android Develop 2014). 
 

4.4 Windows Phone 
 
En native Windows Phone applikation skrivs i språken C# eller Visual Basic. Koden 
kompileras av Microsofts utvecklingsmiljö Visual Studio. Användargränssnittet skapas 
med XAML och utvecklaren har två utvecklingsramverk att välja mellan, vilka är 
Silverlight och XNA (Microsoft Corporation 2014).  
 

 
5 Xamarin Forms 
 
Under detta avsnitt presenteras Xamarin Forms. Vi går in på vad Xamarin Forms är 
samt hur det fungerar. Vi presenterar även en annan cross plattform lösning nämligen 
Phonegap och förklarar hur dessa skiljer sig från varandra.  
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Xamarin Forms är ett ramverk som tillåter abstraktion av användargränssnittet och 
kommer att göra om det till native kontroller för respektive plattform. Detta leder till att 
Xamarin Forms dels erbjuder upp till 100% delad kod och samtidigt behåller samma 
utseende och känsla som vilken annan native applikation som helst. (Developer 
Xamarin 2015)  
 
Xamarin Forms applikationer kodas i C# och kompileras sedan ned från Xamarins 
abstraktion till riktiga native applikationer. Xamarin Forms applikationer har möjligheten 
att uppnå samma utseende och prestanda som en applikation som är skriven direkt för 
Windows phone, iPhone eller Android och har även tillgång till plattformarnas 
underliggande API:er (Developer Xamarin 2015). 
 
Det finns två olika sätt att gå tillväga när man ska designa användargränssnittet i en 
Xamarin Forms applikation. Det ena är att använda sig utav enbart C# och Xamarin 
Forms API där Xamarin har mappat sina View objekt till olika native kontroller på 
respektive plattform. Det andra är att använda sig av Extensible Application Markup 
Language förkortat “XAML”. XAML är ett deklarativt markup-språk framtaget av 
Microsoft som används för att beskriva utseendet av ett användargränssnitt. Xamarin 
skapar en vad de kallar “code-behind” fil som beskriver det som är skrivet med XAML i 
kod som kan mappas mot respektive plattforms  implementation av kontrollen. 
(Developer Xamarin 2015)  
 
När man skapar ett nytt Xamarin Forms projekt får man en lösning med fyra stycken 
projekt i. Ett för Android, ett för Windows Phone, ett för IOS samt ett för den delade 
kodbasen.  De tre projekten för respektive plattform är oerhört små och innehåller bara 
den kod som krävs för att få applikationen att starta. Den stora mängden av kod skrivs i 
det fjärde projektet där utvecklaren kodar både applikationens logik samt 
användargränssnitt. (Petzold 2014)  
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Figur 1. Xamarin.Forms funktion förklarat (Petzold 2014) 

 
Xamarin.Forms.Core och Xamarin.Forms.Xaml biblioteken implementerar Xamarin 
Forms API:et. Beroende på plattformen kommer Xamarin.Forms.Core sedan att 
använda sig utav Xamarin.Forms.Platform biblioteken som illustreras i bilden. Dessa 
bibliotek består i största mån av vad Xamarin kallar för renderers. Renderers uppgift är 
att transformera Xamarin Forms användargränssnitt objekt till varje plattforms specifika 
användargränssnitt objekt (Petzold 2014). 
 
Skapar man till exempel en ActivityIndicator, som är Xamarins abstraktion av den 
kontroll som brukar visas när applikationer laddar, så kommer Xamarin Forms med 
hjälp av sina renderers att mappa den till respektive native kontroll för varje plattform: 
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Figur 2. Vyer över en Xamarin Forms applikation för olika enheter (Developer Xamarin 2015) 

 
Alla kontroller finns idag inte mappade till varje plattforms motsvarighet men Xamarin 
har implementerat de mest essentiella kontrollerna. För att kompensera detta låter 
Xamarin sina användare skriva något som kallas “custom renderers”. Vad det innebär 
är att utvecklarna kan skriva egna abstraktioner av user-interface kontroller och sedan 
implementera dessa för varje plattform (Developer Xamarin 2015) 
 

 5.1 Alternativ till Xamarin Forms 
Värt att nämna är att Xamarin Forms inte är det det enda alternativet till att utveckla 
mobila crossplattform applikationer. Det finns även andra ramverk som till exempel 
Phonegap. Phonegap är ett väl etablerat ramverk som redan i juni 2012 laddats ner 
över 600 000 gånger (Phonegap Developer 2015) 
 
Phonegap bygger på webb teknologierna HTML, CSS samt javascript och fungerar 
genom att man utvecklar en webbapplikation som anpassas till plattformens 
skärmstorlek. Denna webb applikation omsluts sedan av en native applikation som 
alltså  endast fungerar som en behållare av webb applikationen (Phonegap Developer 
2015). 
 
 
Den stora skillnaden mellan Xamarin Forms och Phonegap är alltså att Xamarin Forms 
applikationer kompileras ned till riktiga native applikationer som kan exekveras direkt av 
plattformens processor (Developer Xamarin 2015) Phonegap applikationer däremot är 
det endast den omslutande applikationen som blir native kod. Webbapplikationen 
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kommer alltså att köras inuti den och tolkas  av plattformens javascript, HTML och CSS 
översättare under exekvering (Developer Xamarin 2015). 
 
En annan väsentlig skillnad är att Phonegap applikationer som standard ser likadana ut 
på samtliga plattformar medan Xamarin Forms kontroller abstraheras till native 
kontroller och ser därför lite olika ut på varje plattform. Det är däremot inget som hindrar 
en Phonegap applikations utseende från att efterlikna native kontroller för plattformen 
med hjälp av HTML och CSS (Developer Xamarin 2015). 
 

 
6 Intervjuer med Xamarin Formsutvecklare  
 
Under detta avsnittet presenteras en sammafattning av de två intervjuer vi genomfört 
med Xamarinutvecklarna Magnus Tauvon och Loïc Roberge  från företagen KnowIt och 
PC Voyages. Intervjuerna har utförts med ändamålet att dels stödja de slutsatser vi 
dragit under utvecklingen av prototypen, men även för att ta reda på problematik som vi 
under vår utveckling inte har stött på och ge oss ett bredare perspektiv. Besluten om 
vilka intervjudeltagare vi intervjuat har tagits med hänsyn till att deltagaren ska ha en 
god erfarenhet av Xamarin Forms och utvecklat likande applikationer som den prototyp 
vi utvecklat. 
    
6.1 Intervjudeltagarnas inställning till Xamarin Forms 
 
De intervjuade har varit mycket positiva till Xamarin Forms som ett framtida 
utvecklingsverktyg för applikationer. Den stora fördelen med att bedriva 
applikationsutveckling i Xamarin Forms säger samtliga bottnar i att det är en kodbas till 
flera enheter. Samtidigt har de också framhävt att Xamarin Forms inte är komplett idag, 
utan att ramverket saknar flera viktiga komponenter och att det därför kan vara svårt för 
företag att helt motivera en migration till Xamarin Forms ännu för sin applikationer. 
 
De intervjuades syn på vilket som är det största problemet med utveckling i Xamarin 
Forms i dag skiljer sig åt. En av de intervjuade ansåg att det största problemet idag 
ligger i att systemet är långsamt. Detta på grund av att varje gång någonting uppdateras 
på en sida måste hela sidan laddas om, vilket innebär en prestandakrävande operation 
för sidor med många element. Dock tror samma person att detta kommer att förbättras i 
kommande versioner av Xamarin Forms. 
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6.2 Andra cross platform-ramverk 
 
Båda de intervjuade  har  tidigare erfarenhet av Cross Platform utveckling i form av 
responsiva hemsidor med hjälp av HTML, CSS och Javascript. Båda anser även att 
denna crossplattformlösning är den bästa idag, men att Xamarn Forms är lovande för 
framtiden i och med att den genererar native applikationer för varje enhet och inte bara 
en webbläsare som är anpassad till varje enhets skärmstorlek. 
 

6.3 .Net-ramverk  
 
De intervjuade ansåg att den största styrkan med Xamarin Forms är att det är inom .Net 
ramverket, vilket många utvecklare uppskattar eftersom de kan arbeta i 
utvecklingsmiljön Microsoft Visual Studio vid utveckling i Xamarin Forms.  
 
De intervjuade är eniga om att flera viktiga funktioner ännu inte finns i Xamarin 
ramverket. Detta leder i sin tur till att utvecklingen av applikationer riskerar att ta längre 
tid eftersom utvecklaren tvingas bygga egna komponenter och på den vägen utvidga 
ramverket. 
 

6.4 Migrering av befintlig applikation 
 
En av respondenterna ansåg att det kan vara ekonomiskt ofördelaktigt att migrera en 
befintlig applikation till Xamarin Forms. Orsaken till detta är att dagens mobila 
applikationer tenderar att ha kort livslängd vilket i kombination med att Xamarin Forms 
är ett nytt och ännu inte helt färdigutvecklat ramverk skulle i många fall kunna innebära 
svårigheter att färdigställa applikationen i tid. Risken att applikationen har nått slutet av 
sin livscykel innan utvecklingen av applikationen i Xamarin Forms är klar är 
övervägande stor. Hur lång livslängd applikationen bör ha kvar menar de intervjuade är 
en fråga som är svår att ge ett definitivt svar på då det kan variera från applikation till 
applikation. En komplex och stor applikation skulle ta lång tid att migrera vilket leder till 
att det tar längre tid att få tillbaka pengarna från migrations kostnaden. Man planerar att 
återvinna dessa pengar genom att applikationer i Xamarin Forms ska vara lättare att 
underhålla och uppdatera  då de har en delad kodbas. I sådana fall behöver man inte  
ett utvecklingsteam som underhåller varje enskild plattform. De intervjuade tror därför 
att en applikation som har en förutspådd livslängd på mellan två till tre år kan vara värd 
att migrera.  
 
En annan respondent tillägger också att det kan vara fördelaktigt att migrera en 
applikation om det är en CRUD-applikation. Det vill säga en applikation vars första 
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prioritet inte är designen, utan operationerna create(skapa), read(läsa), 
update(uppdatera), delete(ta bort). Detta eftersom logiken är den samma för samtliga 
enheter och om fokus är på dessa funktionaliteter kan det vara klart tids effektivt att 
kunna dela ett enskilt simpelt användargränssnitt mellan de olika mobila plattformarna. 
 
Båda intervjupersonerna ansåg att det kan vara värt att migrera applikationer som 
frekvent behöver uppdateras eftersom uppdateringen bara görs i Xamarin Forms och 
inte i var och en av enheterna; Iphone, Android och Windows Phone. Dock tillade bägge 
att den viktigaste aspekten är att applikationens livslängd bedöms vara lång annars är 
inte en migration lönsam oavsett hur situationen för applikationen ser ut. 
 
 

6.5 Sammanfattning 
 
Under intervjustudien framkom en rad kriterier som bör beaktas och eftersträvas vid 
utveckling av applikationer i Xamarin Forms. En av de viktigaste kriterierna för att 
avgöra om en migration är lämplig att genomföras ansågs vara att bedöma 
applikationens livslängd. Att migrera applikationen kan vara kostsamt och det är därför 
viktigt att applikationen kan överleva  tilläckligt länge för att tiden och kostnaden man 
sparar på att underhålla en delad kodbas är större än den tid och kostnad det tar att 
utveckla den redan existerande applikationen i Xamarin Forms. 
 
En av de två respondenterna förklarade även att det går att spara in både tid och 
pengar på att migrera applikationer som frekvent behöver uppdateras. Detta i och med 
att det kräver mycket tid och kompetens att genomföra uppdateringar som man kan 
spara in genom att varje ändring och reflekteras på samtliga plattformar 
 
En annan viktig aspekt som lyftes fram var problematiken med att ramverket inte är fullt 
utvecklat ännu, vilken kan ses som en anledning till att vänta med att migrera 
applikationer tills ramverket är mer utvecklat. 
 

7 Prototyputveckling 
 
I detta kapitel presenteras resultaten från utvecklingsprocessen av den prototyp vi har 
utvecklat. Protypen är en migration av Comviqs applikation som är skriven i objective c 
till att skrivas  i Xamarin Forms. Här redovisas också de tekniker och 
utvecklingsmodeller som vi har använt oss av vid migrationen. 
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7.1 Uppdragsgivares nuvarande situation 
 
Utveckling och underhåll av applikationen görs av konsulter på ett annat bolag. När en 
uppdatering eller ändring behöver göras, planeras den först hos Comviq i Stockholm 
och skickas sedan till utvecklarna där själva ändringarna utförs. Uppdateringar sker 
kontinuerligt för både Iphone och Android. De ser fördelarna med att istället utveckla 
applikationerna i Xamarin Forms men att det i dagsläget inte är rätt tillfälle att 
genomföra en migration.  

 
7.2 Mål och kriterier för prototyp 
 

 
Kriterierna för prototypens design var att utseendet ska efterlikna orginalet till största 
möjliga mån. Varje enhet har sin egna stil och därmed är inte målet att den migrerade 
versionen ska bli identisk med orginalet, utan enbart efterlikna orginalet, men 
fortfarande behålla den specifika enhetens egna utseende.  
 

7.2.1 Avgränsning design 
 
För utseenden som inte genereras direkt genom att skriva applikationen i Xamarin 
Forms behövs koden kompletteras genom att gå in och skriva plattformsspecifika 
“custom renderers”.  Detta skulle vara önskvärt om exempelvis en del av ett projekt inte 
går att göra likt originalet för en specifik enhet. Detta är inget vi valt att göra för den här 
prototypen eftersom vi undersöker hur långt det är möjligt att få samma design och 
fortfarande dela 100% av koden mellan original och samtliga enheter. 
 
Vi har även avgränsat mängden skärmar vi har utvecklat. För utveckling av prototypen 
avsattes som tidigare nämnts två veckor. En vecka för funktionalitet samt en vecka för 
design. Valet av skärmar som utvecklats baserades på dess utseende. Skärmarna 
skulle skilja sig ifrån varandra och presentera olika svårigheter. Detta för att få ett 
bredare perspektiv av vad som är möjligt att implementera med Xamarin Forms i mån 
av design.   
 

7.2.2 Avgränsning funktionalitet 
 
Den andra veckan av vår utveckling fokuserades på funktionalitet. Funktionaliteten har 
begränsats till att beröra de funktionerna som uppdragsgivaren identifierat som 
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essentiella, som exempelvis inloggning, hämtning och lämning av data för den 
inloggade användaren.  
 

7.3 Resultat av prototypen 
Här presenteras resultatet av vår prototyputveckling i form av bilder på original 
applikationen som efterföljs av bilder på vår prototyp. 
 

 
Figur 3. Orginalversion(ej migrerad) av Comviqs applikation. 
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Figur 4. Orginalversion(ej migrerad) av Comviqs applikation. 
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Figur 5. Orginalversion(ej migrerad) av Comviqs applikation. 
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Figur 6. Orginalversion(ej migrerad) av Comviqs applikation.  Skärm sju till vänster och skärm åtta till 

höger. 
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Figur 7. Orginalversion(ej migrerad) av Comviqs applikation. 

 
 

7.3.1 Orginalapplikationen 
 
I figurerna tre till sju visas skärmbilder över orginalversionen av Comviq-applikationen 
som finns tillgänglig i apples app store. Det är dessa skärmer som vi avser  att avbilda i 
vår prototyp.  
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7.3.2 Orginalapplikationen migrerad till Iphone 
 
 

Figur 8. Comviqs applikation migrerad till Iphone. 
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Figur 9. Comviqs applikation migrerad till Iphone. 
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Figur 10. Comviqs applikation migrerad till Iphone. 
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Figur 11. Comviqs applikation migrerad till Iphone. 
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Figur 12. Comviqs applikation migrerad till Iphone. 

 
 
För Iphone gick migrationen bra. De största skillnaderna som går att urskilja är 
bakgrundsfärgerna i menyerna. Då grundfärgen för bakgrunden var svart krävdes det 
att kunna bryta ut och skriva plattforms specifik kod för att ändra färgerna. Även 
vridningen av navigations menyn (figur 11, högra bilden) gick inte att implementera 
endast med Xamarin forms abstraktion av navigations kontrollen. Plattforms specifik 
kod för iOS projektet hade behövts för att uppnå detta. I övrigt gick migreringen  bra och 
får ses som lyckad. 
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7.3.3 Orginalapplikationen migrerad till Android 
 
 

 
Figur 13. Comviqs applikation migrerad till Android. 
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Figur 14. Comviqs applikation migrerad till Android. 
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Figur 15. Comviqs applikation migrerad till Android. 
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Figur 16. Comviqs applikation migrerad till Android. 
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Figur 17. Comviqs applikation migrerad till Android. 

 
 
 
För android skiljer sig  bakgrundsfärgerna på menyerna från originalets färger. Utöver 
det var det några färger och stilar (figur 16, högra skärmen) som också skiljer sig samt 
att rotationsmenyn på sida åtta ser annorlunda ut jämfört med originalet. 
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7.3.4 Orginalapplikationen migrerad till Windows Phone 
 
 

 
Figur 18. Comviqs applikation migrerad till Windows Phone. 
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Figur 19. Comviqs applikation migrerad till Windows Phone. 
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Figur 20. Comviqs applikation migrerad till Windows Phone. 
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Figur 21. Comviqs applikation migrerad till Windows Phone. 
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Figur 22. Comviqs applikation migrerad till Windows Phone. 

 
 
Migreringen för Windows Phone blev mindre lyckda om man jämför med migreringarna 
av iOS och android, men fortfarande med ett klart godkänt resultat. På skärmarna i figur 
19 har knapparna en vit linje runt sig vilket var standardinställningar för såkallade 
“borders”, vilka inte gick att ta bort utan att bryta ut koden till plattformsspecifik. I figur 18 
och 19 kan man se att övre rubriken som berättar vilken sida man är på för tillfället 
saknas. Denna rubrik syns på de andra två plattformarna, men saknas alltså för 
windows. 
 

7.4 Sammanfattning 
 
De största avvikelserna mellan plattformarna är att de har unika sätt att presentera 
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menyer, val och navigering. Dessa avvikelser är att räkna med och bör inte ses som ett 
misslyckande. En navigeringsmeny kommer inte att se likadan ut för Android, Windows 
Phone, samt iOS utan kommer alltid att skilja sig om applikationen är helt native. Det är 
här Xamarin Forms skiljer sig från andra crossplattform ramverk som använder sig av 
webb teknologier. Xamarin kommer att få ett unikt och plattformsspecifikt utseende för 
varje enhet medan en webbapplikation “per default” kommer se likadan ut på samtliga 
enheter. 
 
Utvecklingen gick däremot inte helt felfritt och vi har under analysen av våra loggböcker 
kunnat urskilja några specifika punkter som presenterade särskilda svårigheter. 
 
En av dessa punkter som återkommer i våra loggböcker är applikationens utseende på 
de olika plattformarna. Här avser vi inte det som tidigare nämnts att plattforms specifika 
kontroller visas olika. Exempelvis att en knapp på iOS inte kan förväntas att se likadan 
ut på Android eller Windows Phone. Det var istället  exempelvis text som var väldigt 
oförutsägbar eftersom varje skärm på de olika plattformarna kan variera i både 
upplösning och storlek är det svårt att visa text som ser bra ut på samtliga. Det hände 
flera gånger att vi fick plats med texten på en rad på två av enheterna men på den 
tredje enheten så var skärmen för liten vilket resulterade i en radbrytning. 
 
En annan del vi tog upp var med Xamarins abstraktion av en kontrolls utseende. 
Xamarins abstraktion av tillexempel knappar blir rektangulära knappar med 90 graders 
hörn på varje plattform. Detta är förståligt då de allra flesta förmodligen förväntar sig att 
en knapp ser ut på just det viset men det hade varit önskvärt om man kunnat välja 
mellan några olika utan att behöva skriva plattformsspecifika “custom renderers”. 
 
Den tredje återkommande punkten som försvårade arbetet var att Xamarin Forms idag 
inte har någon designer. Under utvecklingen får man alltså skriva koden för gränssnittet 
utan att man ser ändringarna direkt. Man måste alltså först kompilera koden sedan 
starta en emulator för varje plattform man vill se ändringen på. Detta är oerhört 
tidskrävande då emulatorerna ibland kunde ta upp emot två minuter att starta.  
 
För att sammanfatta vår utveckling av prototypen anser vi den som lyckad. 
Applikationen efterliknade originalet till stor mån om man bortser från de plattforms 
specifika avvikelserna av vissa kontroller som var väntade.  
 
Vi märkte dock snabbt att två av våra mål för prototypen konkurerade med varandra. 
Målen som konkurerade var att designen till högsta möjliga mån skulle efterlikna 
originalet samt att ha en 100% delad kodbas. Det vi upptäckte var att Xamarins 
abstraktion av användargränssnittet inte alltid var tillräcklig om vi ville få vår applikation 



 
 

47 
 

47 

att se exakt likadan ut som originalet. Detta kunde såklart åtgärdas genom att skriva 
plattforms specifika “custom renderers” men då hade vi inte längre haft en 100% delad 
kod utan det skulle finnas många rader plattforms specifik kod för användar gränssnittet 
i varje projekt. 
  
 

8 Analys 
 
Under detta kapitel analyseras dels den data vi samlat in genom intervjuerna men också den 
data från loggböckerna och vår egen utveckling. Analysen av denna data leder till att vi kan 
utgöra fyra faktorer för när en migration är motiverad. 
 

8.1 Vilka problem finns vid en migration? 
  
 
Under utvecklingen av prototypen upptäcktes flera problem. Dessa problem återkom 
även i våra intervjuer. De intervjuade hade stött på samma problem som oss men hade 
även mer att tillägga som kunde vägas in i våra  slutsatser för när en migration till 
Xamarin Forms kan motiveras. 
 

8.1.1 Migration av redan existerande mobila applikationer 
 
Att migrera en redan befintlig applikation till att skrivas i Xamarin Forms krävs att 
hänsyn tas till flera problem som kan vara avgörande för om migrationen är 
genomförbar samt om den är värd att satsa på ur tids och kostnadsperspektiv. 
Exempelvis är det mycket viktigt att göra en bra analys över applikationens livslängd 
eftersom detta är av största vikt för att se om en migration är genomförbar inom ramen 
för applikationens förutspådda livslängd samt om det överhuvudtaget kan vara lönsamt. 
De intervjuade ansåg dels att det kan vara för tidigt att börja genomföra migrationer 
med tanke på att ramverket Xamarin Forms inte är tillräckligt utvecklat ännu, vilket kan 
leda till oförutsägbara problem vid implementationen av applikationen i Xamarin Forms. 
 

8.1.2 Allmänna problem med Xamarin forms 
 
De allra flesta problem vi haft med Xamarin Forms ramverket kan med största 
sannolikhet förklaras av att ramverkets inte funnits så länge. Det har varit små buggar 
som varit relativt lätta att lösa men ändå krävt en del tid. Även de två andra Xamarin 
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utvecklarna vi intervjuat kunde konstatera att utvecklingen bestod av regelbundna 
omstarter av utvecklingsmiljön för att något upphört att fungera. 
 
Det största problemet som återfinns i dels litteraturstudien samt intervjuerna men även 
bland våra egna erfarenheter och loggböcker är avsaknaden av en designer i Xamarin 
Forms. Som vi tidigare nämnde i vår sammanfattning av prototyp utvecklingen under 
avsnitt sju var det här något som var tidskrävande. Att inte direkt kunna se hur en 
ändring i koden för gränssnittet kommer att se ut utan att behöva starta applikationen på 
olika emulatorer tog en stor del av vår tid.  
 
Det här kan anses vara ett hinder för att migrera stora applikationer om man för varje 
skärm man gör behöver starta emulatorerna för att kunna vara säker på att det ser ut 
som man tänkt sig. 
 
 

8.1.3 Rekommendationer 
    
 
De utvecklare vi intervjuade kom med flera rekommendationer om dels hur utvecklingen 
bör gå till men även om faktorer som är viktiga att väga in i sitt beslut av hurvida man 
bör genomföra en migration eller ej. 
 
En rekommendation var att börja med den mest komplexa skärmen av applikationen 
och därefter implementera essentiell funktionalitet. På detta sätt kan man snabbt skapa 
sig en uppfattning om migreringen är genomförbar eller ej och man undviker risken med 
att inte kunna slutföra migreringen på grund av att man stöter på något som inte kan 
implimenteras. 
 
En annan rekommendation var att snabbt skapa sig en bild av vad det är för typ av 
applikation det är man vill migrera och sätta sig in i hur just den här applikationen 
passar in i en crossplattform miljö. Vilka fördelar drar den av det? Måste man offra 
något av hur applikationen fungerar samt ser ut idag för att kunna ta del av dessa 
fördelar? Överväger fördelarna den uppoffring man måste göra? 
 

8.2 Fyra faktorer för när en migration är motiverad 
 
Vilka faktorer är avgörande för att migrationen ska vara genomförbar samt lönsam?  
Denna fråga återfinns i våra forskningsfrågor och för att besvara den har vi dels 
analyserat de data vi fått in från våra intervjuer. Vi har också utfört en analys av våra 
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loggböcker samt av den litteraturstudie vi genomfört. Detta har lett till att vi kunnat ta 
fram fyra stycken faktorer för att en migrering av en existerande applikation till Xamarin 
Forms ska vara genomförbar samt lönsam: 
  
    

● Utnyttja kompetens inom .net 
   Den första faktorn för om en migrering är rätt väg är om företaget  
   redan har god kompetens inom .net ramverket. De utvecklare vi  

har intervjuat har inte ansett att fördelarna med Xamarin Forms 
ännu är tillräckligt starka så  att det är värt att lära sig C# och .net 
endast för migrering av företagets existerande mobila applikationer. 
 

● Applikations livslängd 
   Den andra faktorn är applikationens livslängd. Eftersom mobila  

applikationers livslängd ofta är relativt kort har vi genom våra 
intervjuer kunnat  urskilja att även detta är en viktig faktor för om en 
applikation bör migreras eller ej. Finns det inte tydliga tecken 
på att applikationen kommer att  existera även i framtiden är 
den med största sannolikhet inte heller värd att migrera. Svaret på  
hur lång livslängd applikationen bör ha kvar kan variera från 
applikation till applikation men i våra intervjuer kom vi fram till en 
livslängd mellan två och tre år.   
 

 
 

● Funktionalitet inte design 
Den tredje faktorn är att applikationens fokus ska vara på 
funktionalitet. Eftersom Xamarin Forms är ett relativt nytt ramverk 
som ännu inte har någon designer är det dels tidskrävande att då  
man skrivit något behöva starta en emulator för varje plattform och 
kontrollera att det ser ut som man tänkt sig. Dessutom är inte 
abstraktionen av alla plattformers användar gränssnitt helt klara 
och alla kontroller finns inte mappade. Att mappa alla kontroller är 
inte heller möjligt eftersom alla kontroller inte finns på samtliga 
plattformar och därför inte går att abstrahera. Däremot om man kan 
nöja sig med en mer simpel design kan man tjäna in oerhört mycket 
tid på att kunna dela kod mellan alla plattformar. Detta gäller både 
logik och design.  

 
● Frekventa uppdateringar 
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Den fjärde och sista faktorn är om applikationen är i behov av 
frekventa uppdateringar. En sådan applikation har vi genom analys 
av våra intervjuer samt utveckling av prototypen kunnat fastställa är 
en idealisk typ av applikation för  migrering till Xamarin Forms. Då 
man kan dela kod mellan alla plattformar minskar det tiden av 
testing som behövs vid varje uppdatering och varje ändring 
kommer att återspeglas på varje plattform. 

 
Vi har också sammanställt dessa fyra faktorer till ett flödesschema som ska kunna 
användas vid beslut om migrering av existerande mobila applikationer till Xamarin 
Forms. 
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Figur 23. Flödesschema över beslut om migration av existerande mobila applikationer 
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9 Slutsats 
  
I det här kapitlet presenteras vår slutsats av detta arbete. I den ingår problem 
associerade  till migrationer av existerande mobila applikationer till Xamarin forms. Det 
innehåller även den uppsättning riktlinjer vi har tagit fram för när en migration är lämplig 
samt genomförbar.  Avslutningsvis diskuteras vi de slutsatser vi har kommit fram till 
samt ger förslag på vidare studier.            
    
   

9.1 Avgörande faktorer för migration 
 
Under analysen av loggböckerna men framförallt analysen av intervjuerna som förts 
med andra utvecklare har vi kommit fram till fyra faktorer vars syfte är att ligga till grund 
för om en migrering från existerande applikation till en crossplatformlösning är rätt väg 
att gå.  Den första är om företaget har kompetens att utnyttja inom .net ramverket. Den 
andra är ifall applikationens livslängd tros vara tillräckligt lång för att en migrering ska 
vara ekonomiskt lönsam.Den tredje är om applikationen är mer fokuserad på 
funktionalitet än design. Den fjärde och sista faktorn är hurvida applikationen frekvent 
uppdateras. En mer djupgående förklaring av dessa faktorer finns att läsa i kapitel 8 
Analys.  
 

9.2 Problem vid migration 
 

9.1.2 Problem med ramverket 
 
I både våra intervjuer samt loggböcker uppmärksammades buggar i ramverket som ett 
stort problem under migrerings processen. Xamarin Forms är ett nytt verktyg att 
utveckla mobila applikationer med och det tillför en hel del buggar. Under vår 
utvecklings period fungerade det ofta inte att kompilera vår applikation men efter en 
omstart av mjukvaran fungerade det utan problem.  Det är svårt att säga om  det här 
ses som ett stort problem för andra utvecklare bortsett från oss men de personer vi 
intervjuade upplevde att  omstarterna blev relativt snabbt påfrestande och tidskrävande.  
 
Ett annat problem var om man skiftar mellan att arbeta i utvecklingsmiljön Visual Studio 
och i Xamarins egna utvecklingsmiljö Xamarin Studio och sedan lägger till Nuget paket  
från båda miljöerna under arbetetsgång. Detta leder till ändringar i Csproj filen som gör 
att projektet inte kommer att kompileras. Detta var en bugg som var oerhört svår att 
felsöka och som vi under vårt utvecklande spenderade mycket tid på att rätta till. 
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9.2.2 Problem med designen 
 
En annan svårighet under vår utveckling var att helt efterlikna ursprungsdesignen. Detta 
med anledning av att all funktionalitet av användargränssnitt objekten inte var 
implementerade. Värt att nämna,  är att vi ändå lyckades med att efterlikna vår 
ursprungs design till en mycket stor del och att allt skulle gå att få precis likadant om 
man valde att komplettera vår kod med plattforms specifik kod. 
 
Att däremot gå in i varje enskilt projekt och komplettera med plattforms specifika 
implementationer av användar gränssnittet kan ses som att gå emot principen av 
crossplattform utveckling om det görs i för stor utsträckning. Det är svårt att säga vart 
gränsen går för detta men om det slutar med att man för varje skärm går in och 
kompletterar med plattforms specifik kod kan argumentet för att det hade varit bättre att 
utföra tre separata native applikationer föras. Då hade man kunnat använda en 
designer för varje enhets användargränssnitt och kunnat skapa ett mer specifikt 
utseende. 
 

9.2.3 Avsaknad av klassbibliotek 
 
Ytterligare ett problem var avsaknaden av vissa klass bibliotek när man utvecklar 
Xamarin Forms för mobila enheter. Eftersom mobila enheter har en annan runtime av 
.net kan vissa klassbibliotek saknas (Microsoft Corporation 2015). Detta var något som 
både vi och de vi intervjuade hade synpunkter på men allt fler bibliotek uppdateras för 
att stödja flera plattformar då Xamarin och liknande ramverk växer i popularitet. 
 

9.3 Resultat av vår migration 
 
 Kriterier för vår prototyp var att den i minsta möjliga mån skulle avvika från orginalet i 
både design och funktionalitet. Den skulle också  dela hela  sin kod mellan de tre 
plattformarna. 
 
Vi lyckades uppnå de uppsatta kraven för både delad kod samt funktionalitet. All  kod vi 
skrev delades mellan de olika plattformarna. Prestandan har vi gjort en kvalitativ 
uppfattning av. Vi uppskattar att prototypen känns och fungerar på samma sätt som 
orginalet. Designen är den punkt där vår prototyp avviker från originalet. Även om vi 
uppskattar att vår design till 90% efterliknar originalet var det några saker som inte gick 
att implementera i Xamarin Forms utan att behöva skriva plattforms specifik kod. 
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9.4 Riktlinjer för migration 
 
Syftet med det här arbetet var bland annat att ta fram riktlinjer för en migration av 
existerande mobila applikationer till Xamarin Forms crossplatform miljö. Riktlinjerna som 
följer har tagits fram dels genom analys av de intrervjuer som genomförts med 
Xamarinutvecklare samt egna erfarenheter under utvecklingen av vår prototyp. 
 

● Börja med att utveckla den mest komplexa 
skärmen 
Om man precis som vi hade kravet att den nya 
applikationens avvikelse för designen ska vara 
minimal är det bra att börja med den mest komplexa 
skärmen först. På det här sättet kan man snabbt bilda 
sig en uppfattning om hurvida design målet kommer 
att kunna uppnås. 
 
 

● Fokusera först på de funktioner som är essentiella 
för applikationen 
Det är svårt att från början avgöra om all funktionalitet 
kommer att kunna implementeras med Xamarin 
Forms. Den största risken är att klass bibliotek man 
vill använda sig av inte stöds. Det är därför viktigt att 
man tidigt under utvecklingen kollar upp detta. 

 
● Se till att applikationen du vill migrera uppfyller de 

avgörande faktorerna för om det lönar sig 
De faktorer som vi har tagit fram som avgörande för 
att migrationen över huvudtaget ska löna sig är att 
man dels bör ha en god kompetens inom .net 
ramverket. Därefter är applikationens livslängd viktig 
samt vad det är för typ av applikation. Vi har genom 
intervjuer och egen utveckling kommit fram till att de 
mest lönsamma applikationerna är dels de vars 
främsta fokus är funktionalitet och inte design samt de 
applikationer som kräver frekventa uppdateringar. Det 
är främst här som Xamarin Forms skulle löna sig då 
en ändring återspeglar sig på alla plattformar. 
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9.5 Diskussion 
 
Vi är mycket nöjda med resultatet av vår prototyp och att det gick relativt problemfritt att 
skapa den med endast få problem. Vi inser dock att valet av applikation som man 
migrerar har stor påverkan på slut resultatet och att en annan applikation hade kunnat 
ge oss en annorlunda uppfattning. För att komplettera detta gjorde vi en litteraturstudie 
samt intervjuade två andra utvecklare som tidigare utfört liknande projekt. Resultatet av 
våra riktlinjer anser vi ändå har hög validitet då både litteraturstudien, våra egna 
konklusioner samt de personer vi intervjuade samtliga kom fram till samma slutsats. 
 
En svaghet i vårat arbete inser vi är det låga antalet utförda intervjuer. Med fler 
intervjuer hade vårat resultat fått högre reliabilitet och vi skulle kunna uppnå en högre  
mättnad i resultatet då det är sannolikt att fler intervjuer hade kunnat ge flera olika 
perspektiv. 
 
De två personer vi intervjuade har spetskompetens inom främst mobilutveckling och att 
intervjua personer med en annan utbildning och kompetens hade kunnat ge oss en 
bredare syn på ämnet. Det hade till exempel varit intressant att intervjua någon som ser 
på migrationen från endast ett ekonomiskt perspektiv och kunna jämföra driftkostnader 
av tre stycken native applikationer kontra en applikation i Xamarin Forms.  
 
Idag är det dock svårt att utföra sådana intervjuer då ramverket är så pass ungt. De 
som vi har pratat med menar att en ekonomisk vinning inte är något man ser direkt med 
Xamarin Forms utan bör komma över en viss tid. Därför anser vi att det skulle vara 
oerhört intressant att följa upp och kontakta de två  vi intervjuat om några år för att se 
om migrationen blev ekonomiskt lönsam.   
 
Arbetet hade även underlättats om antalet tryckta källor var fler, men i dagsläget  finns 
det endast ett fåtal böcker om ämnet. 
 
Vi tror också att vår uppfattning om Xamarin Forms hade varit ännu mer positiv om vi 
utfört studien längre fram i tiden. Ramverket växer oerhört fort i popularitet och detta 
leder till att fler och fler buggar elimineras samt att ramverket får bättre funktionalitet.  
 

9.6 Vidare forskning 
 
Det här är ett nytt ämne som i framtiden kommer att behöva ny forskning. Xamarin 
Forms ramverket kommer med största sannolikhet ha utvecklats avsevärt inom bara 
något år och vårt arbete kan då komma att bli delvis inaktuellt. 
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Det skulle  även varit intressant att utföra en jämförande studie mellan Xamarin Forms 
och andra crossplatform lösningar som till exempel Phonegap och se om samma våra 
reslutat även kan appliceras där.  
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Bilaga A: Intervjufrågor 
      
Intervjufrågorna har formulerats med syftet att undersöka och nå en djupare förståelse 
för problem med migrering av befintliga applikationer till Xamarin Forms. Svaren från 
intervjuerna kommer att användas för att stödja våra egna resultat från loggböckerna.   
      
Inledande frågor 
 
1. Hur länge har du arbetet med utveckling? 
 
2. När kom du först i kontakt med Xamarin? 
 
Frågor som berör forskningsämnet 
 
3. Har du arbetat mycket inom ramverket Xamarin Forms? 
Följdfrågor: 
Vilka typer av applikationer? För och nackdelar jämfört med andra Crossplatformspråk? 
 
4. Vad har du för erfarenhet av utveckling i andra crossplatformspråk? 
Följdfrågor: 
Vad har du utvecklat då? Vilka fördelar finns det i Xamarin Forms jämfört med andra 
crossplattformspråk? Vilken slags applikation har du utvecklat då? 
      
5. Vad skulle du säga är de största fördelarna med att arbeta i Xamarin Forms? 
Följdfrågor: 
Vad är det som gör Xamarin Forms till ett bättre alternativ? 
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6. Vad för typ av probelm har du stött på med Xamarin Forms? 
Följdfrågor: 
Tror du du att detta problem kommer lösas i kommande uppdateringar av Xamarin 
Forms ramverk? Har någon platform varit svårare att uppnå 100% delad kod för? Går 
all kod verkligen att delas? 
    
7. Vilka problem eller svårigheter tror du kan finnas vid en migration av en 
befintlig applikation till att skriva den i Xamarin Forms? 
Följdfrågor: Vilka faktorer för när en migrering är lämplig att genomföras anser du vara 
viktigast? Ser du någon skillnad på vilken typ av applikation som är bäst lämpad för att 
genomföra en migrering? 
    
8. När tycker du det är relevant att migrera en applikation till att skrivas i Xamarin 
Forms?  
Följdfrågor: Vad är viktigast att tänka på? 
     
9. Vad anser du är nackdelar respektive fördelar att utföra en migration jämfört 
med att utveckla nytt? 
      
Övrigt 
10. Finns det några övriga kommentarer eller tillägg? 

 

 


