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Sammanfattning 
Projektet som denna rapport beskriver hade som målsättning att utveckla två applikationer på 

beställning av företaget Teknikhuset Umeå. En av dessa applikationer skulle vara till Windows 8 

plattformen och den andra till Windows Phone 8 plattformen. Applikationernas syfte var att ge 

användaren information om högtider från kyrkoåret med hjälp av information hämtad från Svenska 

Kyrkans kalender API (se Henrik Johanssons rapport). 

Denna rapport beskriver utformandet av användargrässnitten till dessa två plattformar. Syftet med 

rapporten är att undersöka hur utvecklaren kan bygga ett optimalt användargränssnitt för respektive 

plattform och samtidigt undersöka om det finns likheter i dessa två utvecklingsprocesser. Om 

likheter i utvecklingsprocessen observeras så kommer dessa dokumenteras för att i framtiden kunna 

effektivisera utvecklingsprocessen för applikationer avsedda för dessa två plattformar. Förutom att 

beskriva utformandet av gränssnitten så beskriver rapporten också relevanta delar av plattformarnas 

respektive användargränssnitt så att läsaren kan förstå resonemanget bakom de beslut som tagits vid 

utformandet av användargränssnittet. 

Projektet resulterade i två användarvänliga användargränssnitt, ett till en Windows Phone 8 

applikation och ett till en Windows 8 applikation. 
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Inledning 
Tack vare ett konstant flöde av nya utvecklingsplattformar på marknaden så har 

multiplattformsutveckling blivit en viktigare del i utvecklingsprocessen för applikationsutvecklare. 

Detta för att aktörer vill synas på så många plattformar som möjligt för att kunna nå ut till så många 

kunder som möjligt. Microsoft säger sig ta hänsyn till denna trend genom att göra det enklare för 

utvecklare som utvecklar multiplattforms-applikationer till Microsofts egna plattformar Windows 8 

och Windows Phone 8. Denna rapport undersöker detta påstående genom att utveckla ett 

användargränssnitt per plattform för att sedan utvärdera om detta påstående också gäller för 

gränssnittskomponenten av applikationens utvecklingsprocess. 

Syfte och mål 
Eftersom en stor del av den bakomliggande koden och logiken av applikationen kan delas mellan 

plattformarna (se Henrik Johanssons rapport) så är syftet med projektet att fastställa om det går att 

återanvända delar av användargränssnittet mellan plattformarna. Syftet med detta är att minska 

mängden arbete som krävs för att utveckla användargränssnitt för applikationer som är avsedda för 

mer än en plattform. 

Detta mål uppnås genom att bygga ett användargränssnitt till respektive plattform och sedan se om 

det finns likheter som kan återanvändas i skapelseprocessen till det andra användargränssnittet. Ett 

krav är att användargränssnitten till respektive plattform ska uppfattas som användarvänliga. 

Rapporten undersöker detta ur ett användargränssnittsperspektiv. För ett programmeringsperspektiv 

som handlar om den bakomliggande logiken och MVVM-arkitekturen se Henrik Johanssons rapport.  

Använd teknik och samarbeten 
Applikationens bakomliggande logik och den avancerade gränssnittslogiken är skriven 

programmeringsspråket C#(C Sharp). De grafiska elementen som användaren kan interagera med i 

applikationen är skrivna i programmeringsspråket XAML. Programvaran som användes för att bygga 

och debugga applikationerna var Visual Studio 2012. Stora delar av gränssnittet utformades i 

Microsoft Blend 2012. 

Windows 8 applikationen debuggades på en Asus Vivo Tab RT surfplatta och applikationen till 

telefonen debuggades på en Nokia Lumia 900 telefon. 

Projektet utfördes tillsammans med Henrik Johansson som programmerade stora delar av 

applikationens bakomliggande logik. Arbetet utfördes på beställning av företaget Teknikhuset Umeå 

(Länk 1) och översågs och handleddes av Teknikhusets systemutvecklare Matts Halvfares. Förutom 

att handleda projektmedlemmarna så skrev Mats Halvfares också delar av den avancerade 

gränssnittslogiken. Per Kvanbrink agerade handledare från Universitetet. 
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Teori 

Notis om kontroller 
Kontroller (knappar, rutnätsystem, textrutor) i följande rapport är skrivna med svenska namn. När en 

kontroll introduceras så följer det engelska namnet på kontrollen inom parantes som i följande 

exempel: textruta (textbox). 

MVVM 
MVVM står för modell vy vymodell (Model View ViewModel) (länk 2) och är utvecklat av företaget 

Microsoft. MVVM är en designarkitektur som är skapad för att användas vid mjukvaruutveckling till 

Microsofts produkter. MVVM-arkitekturen användes för att strukturera applikationens 

bakomliggande programmeringsarkitektur. För att läsa mer om MVVM se Henrik Johanssons rapport. 

 

Exempel på Designdata 

Designdata 

MVVM-arkitekturen stödjer ett koncept som kallas för designdata (för projekt som inte använder sig 

av MVVM-arkitekturen så kan en exempeldatabas användas istället). Designdata är exempeldata som 

har som uppgift att likna data hämtad från en server eller annan tjänst. Designdata gör det möjligt för 

gränssnittsutvecklaren att utveckla ett relevant användargränssnitt med hänsyn till informationen 

som är tänkt att presenteras i den färdiga applikationen utan att applikationens bakomliggande logik 

behöver vara färdig eller fungera. På så vis så kan applikationen utvecklas under en kortare tid då 

gränssnittsutvecklaren inte är beroende av att applikationen måste fungera för att bygga ett relevant 

användargränssnitt. Designdata visas i Visual Studio 2012 och Blends förhandsgransknings-fönster 

(preview window). Detta tillåter gränssnittsutvecklaren att placera ut element med hänsyn till 

informationen som är planerad att visas i applikationen. 
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XAML  
XAML (Extensive Application Markup Lanugage) (Länk 3) är ett programmeringsspråk som bland 

annat används vid utvecklingen av applikationer till Microsofts produkter. Språkets syntax påminner 

om HTML-språkets (Hyper Text Markup Language) syntax och används bland annat för att definiera 

UI-element (User Interface element), skapa databindningar och händelser (events). Likt HTML-

språkets syntax så använder XAML-språket sig av taggar för att definiera vart ett elements definition 

börjar och slutar, samt vilka egenskaper ett element ska ha. Gränssnittsutvecklaren bör vara 

medveten att det finns två olika sätt att definiera ett element i XAML-kod. Dessa är som följande: 

1. Elementets definieras inom en tagg. 

<TextBlock Height="100"/> 

Ovan definieras en textruta (textbox) med egenskapen 100 pixlars höjd. 

1. Elementet definieras med hjälp av två taggar. En start-tagg och en slut-tagg. Detta ger 

utvecklaren möjlighet att placera ett element inuti ett annat. I koden nedan placeras en textruta 

inuti en rutnätskontroll (grid). 

<Grid Height="100" Width="100"> 
<TextBlock></TextBlock> 

</Grid> 

I koden ovan definieras en Rutnätskontroll, och inom rutnätskontrollen så definieras en textruta. 

Kontrollens egenskaper som bredd och höjd placeras i start-taggen vilket demonstreras i 

rutnätskontrollen i koden ovanför. 

Användargränssnitt Windows 8 

Pekmönster och gester (touch-patterns) för Windows 8 

Windows 8 operativsystemet använder sig av många olika pekgester. Några av dessa pekgester är 

unika för Windows 8 operativsystemet. Som gränssnittsutvecklare är det viktigt att känna till dessa 

för att kunna utnyttja dessa optimalt i applikationen. Kunskap om dessa pekgester minskar även 

chansen att utvecklaren av misstag implementerar något som redan finns implementerat i 

operativsystemet (Windows Touch Guidance s.2). Pekgesterna för Windows 8 operativsystemet är 

som följande:  

1. Klicka för primär handling 

När användaren klickar på ett element så aktiveras elementets primära funktion. Detta kan bland 

annat innebära att ett program eller ett 

kommando körs. 

2. Håll kvar fingret för mer 

information 

När användaren håller kvar fingret efter att 

ha pekat på ett element så visas detaljerad 

information om elementet eller en 

kontextualiserad meny. Allt som visas efter 

att användaren har utfört denna gest bör 



8 
 

inte hindra användaren från att röra fingret om användaren medvetet eller av misstag skulle flytta 

fingret. 

3. Dra för att rulla 

Genom att dra finger över skärmen så kan användaren rulla i sidled eller höjdled för att visa 

information som inte får platts på skärmytan. Denna interaktion kan också användas för att måla 

eller skriva. 

4. Peka sen dra med ett finger snabbt för att välja eller flytta objekt 

Genom att peka och sedan röra fingret snabbt åt ett håll som inte applikationen kan rulla i så kan 

användaren välja objekt i en lista eller i ett rutnäts-system. Om objekt är markerade i förväg så kan 

dessa flyttas med denna gest. 

5. Nyp eller dra ut med hjälp av båda fingrarna för att zooma  

Genom att nypa med två fingrar eller dra ut med två fingrar så kan användaren ändra storlek på ett 

element. Detta kan även användas för att hoppa till slutet, början eller varsomhelst inom innehåll 

som använder sig av semantisk zoom (semantic zoom). 

6. Vrid med två eller fler fingrar för att rotera 

När användaren vrider med två eller fler fingrar så roterar objektet. 

7. Dra från bottenkant och uppåt snabbt för applikationens applikationsfält 

När användaren drar sitt finger snabbt från botten mot toppen av enheten så visas applikationens 

applikationsfält i längst ner på skärmen. 

8. Dra från höger sidokant mot vänsterkant snabbt för att visa amulett fältet (charms bar)  

När användaren snabbt för sitt finger från högerkant mot vänsterkant så visas amulettfältet. Detta 

fält tillåter bland annat applikationen att kommunicera med andra applikationer och enheter med 

hjälp något som kallas för amuletter. För mer information om amuletter se rubriken   
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Amuletter (charms). 

9. Dra från vänster snabbt för att växla mellan applikationer 

När användaren drar sitt finger från vänsterkant så växlar användaren mellan aktiv applikation och 

senast använda applikationer. 

10. Från överkant till botten snabbt för att stänga ner 

När användaren drar sitt finger snabbt från överkant till underkant så stängs applikationen ner. 

11. Håll vid överkant sedan flytta 

Genom att ta tag i applikationens överkant och sen dra den till begärd position så kan användaren 

försätta applikationen i klämläge (snapped view) eller fyll-läge (filled view).  

  



10 
 

Amuletter (charms) 

Amulettfältet (charms bar) är ett fält av ikoner som användaren kan komma åt genom att dra fingret 

från högerkant eller alternativt trycka knappkombinationen "Windowstangenten + C" på 

tangentbordet. Denna flik innehåller 5 olika knappar som Microsoft kallar för amuletter. Dessa 

amuletter är: Sök (search), dela (share), start, enheter (device), inställningar (settings). Amulettfältet 

kan beskrivas som fältet som bryggar mellanrummet mellan det traditionella Windows-skrivbordet 

och de separata applikationerna (Länk 5). 

Sökamuletten 

Sökamuletten tillåter användaren söka i datorns 

hårddisk eller i applikationen (detta endast möjligt om 

utveklaren möjliggjort detta).  

Dela-amuletten 

Dela-amuletten tillåter användaren att dela med sig av 

information från applikationen genom sociala medier 

eller överföra information till andra applikationer om 

utvecklaren möjliggjort detta.  

Startamuletten 

Startamuletten växlar mellan startskärmen och tidigare 

använd applikation. 

Enehets-amuletten 

Enhetsamuletten möjliggör kommunikation mellan 

applikationen och enheter kopplade till datorn som t.ex. 

skrivare eller webkameror.  

Inställningsamuletten 

Inställningsamuletten ger användaren möjlighet att 

ändra applikationens inställningar om applikationen 

har några. 
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Applikationsmanifesta (application manifest) 

 

Ett exempel på ett applikationsmanifestets kapabilitetsflik (capabilities).  

Ett Windows 8 applikationsprojekt har något som kallas för ett applikations-manifesta som gör det 

enkelt för utvecklaren att definiera vilka funktioner och komponenter som applikation använder sig 

av. Detta gör det även enklare och säkrare för användaren och Microsoft att veta vad applikationen 

kan göra och har tillgång till. Detta då det tydligt framgår i applikationens manifesta vad 

applikationen kan och får göra. Om applikationen tillexempel använder sig av en webkamera så 

måste utvecklaren fylla i detta i applikationens applikations-manifesta. Om en applikation använder 

sig av en webkamera så kommer applikationen automatisk att fråga användaren om användaren går 

med på att applikationen får använda användarens webkamera så att det inte applikationen 

använder webkameran utan att användaren vet om det.  
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Levande menyplattor (Livetiles) 

 

Exempel på levande menyplattor 

Windows 8 operativsystemet använder sig av något som kallas för levande menyplattor. De levande 

menyplattorna ger utvecklaren ett sätt att förmedla information till användaren utan att användaren 

behöver starta en applikation. Dessa plattor existerar på användarens startskärm och bildar ett slags 

nyhetsflöde till användaren. Varje applikation ges en levande menyplatta och kan användas av 

utvecklaren för att locka in användaren i applikationen genom att visa relevant och intressant 

information på applikationens levande menyplatta. Projektets applikation använder en levande 

menyplatta för att visa namn och datum på nästa uppkommande högtid under kyrkoåret. Målet är 

att användaren ska bli intresserad av detta och trycka på applikationen för att få veta mer. 

För att läsa mer om riktlinjer för levande menyplattor se (länk 23). 

Visuella lägen (View States) 

Windows 8 applikationer stödjer tre olika visuella lägen och två olika vyer som användaren 

närsomhelst kan försätta applikationen i. För att skapa en optimal användarupplevelse så bör 

applikationen anpassa sitt innehåll, se tilltalande ut och fungera väl i alla dessa visuella lägen och 

vyer. Om utvecklaren inte utformar applikationens utseende i alla dessa lägen så kan en applikation 

automatiskt bli avskuren eller tilldelas en rullista när den försätts i något av de visuella lägen eller 

vyer som tar upp mindre av skärmens yta. Detta är sällan ideellt ur ett användarperspektiv. 

Gränssnittsutvecklaren vill alltid ha full kontroll på applikationens utseende i alla dessa lägen för att 

kunna garantera att användaren får den ultimata användarupplevelsen (länk 6). 
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Bilden illustrerar de tre olika visuella lägen som Windows 8 applikationer kan använda sig av. Uppe i 

vänster hörn på bilden så visas Fullskärms-läget (fullscreen landscape view). I det övre högra hörnet 

av bilden så visas klämläge (snapped view) och under dessa två så visas fyll-läge (filled view). 

Fullskärmsläge (fullscreen landscape view)  

Fullskärmsläget är standardläget som applikationen infinner sig i när den körs på en Pc-skärm eller då 

den körs på en pekplatta som hålls så att bredden är större än höjden. I detta läge förväntar sig 

användaren att applikationen ska vara fullt funktionell och ta upp hela skärmytan på enheten. 

Klämläge (snapped view) 

Användaren kan försätta en applikation i klämläge genom att dra in en annan applikation från 

vänsterkant och placera den indragna applikationen på valfri sida bredvid applikationen som körs för 

tillfället. Applikationen som släppts i valfritt kantområdet hamnar då i klämläge och den andra 

applikationen som tidigare var aktiva hamnar automatiskt i fyll-läge. Klämläget låser applikationen till 

ungefär en 1/4 av skärmen. I detta läge så tar applikationen upp en smal och avlång yta och ger 

användaren möjlighet att använda två applikationer samtidigt. 

OBS! Klämläge och fyll-läge är bara tillgängligt på skärmar med en horisontell upplösning av 1366 

relativa pixlar. 
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Applikationen till höger i bilden är i klämläge och applikationen till vänster i bilden är i fyll-läge som 

tar upp resterande utrymme. 

Fyll-läge (filled view) 

En aktiv applikation försätts automatiskt i fyll-läge då användaren försätter en annan applikation i 

klämläge på valfri sida av den aktiva applikationen. I detta läge tar applikationen ca ¾ av skärmytan. 

Att tänka på vid kläm och fyll-läge 

Behåll tillstånd mellan visuella lägen 

I klämläge och fyll-läge är det viktigt att behålla tillstånd och kontinuitet. Detta för att användaren 

endast förväntar sig att applikationen ändrar storlek när användaren försätter applikationen i dessa 

visuella lägen. Att preservera tillstånd och kontinuitet bör även prioriteras över att visa användaren 

en visuellt-attraktivare men annars irrelevant sida när användaren byter mellan visuella lägen. 

Kontinuitet mellan visuella lägen 

Det enda som klämläge och fyll-läge innebär är att en applikation ändrar storlek. Användaren 

förväntas fortfarande kunna interagera med applikationen även fast den är i fyll eller klämläge. Om 

inte en av applikationens funktioner får plats på den smalare ytan så rekommenderas det att 

användaren istället presenteras med en ingång till funktionen som programmatiskt tar applikationen 

ur klämläge och till ett annat visuellt läge där funktionen får plats. 

Låt användaren styra 

Det är inte rekommenderat att ta applikationen ur fyll eller klämläge programmatiskt bara för att 

fånga användarens uppmärksamhet. Att programmatiskt ta applikationen ur klämläge ska vara 

reserverat för funktioner som inte är åtkomliga i fyll och klämläge. Utvecklaren bör inte försöka att 

lägga till egna UI-kontroller (knappar eller andra element) för att för att programmatiskt ta 

applikationen ur fyll eller klämläge då det redan existerar en delare mellan applikationerna som 

tillåter användaren att göra just detta. 
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Vyer 

 

Till vänster i bilden ovan så visas landskapsvyn och till höger på bilden visas porträttvyn. 

Landskaps vy (landscape orientation) 

Landskapsvyn är det traditionella att greppa en pekplatta. I denna vy så är skärmen på enheten är 

bredare än vad den är hög. 

Porträttvy (portrait orientation) 

Applikationen försätts i porträttvy när enheten som applikationen körs på vrids 90 grader åt sidan så 

att höjden blir längre än bredden. I denna vy måste gränssnittsutvecklaren anpassa innehållet i 

applikationen för att respektera denna förändring.  

Vy och lägeslogiken: Den lägesmedvetna sidan (layout aware page)  

För att en sida i en applikation ska fungera med de visuella lägen och vyer som Windows 8 stödjer så 

rekommenderar Microsoft att utvecklaren implementerar något som de kallar för den 

lägesmedvetna-sidan (layout aware page) i sitt projekt. Visual Studio 2012 programvaran frågar 

utvecklaren om Visual Studio 2012 automatiskt ska generera denna funktionalitet om utvecklaren 

försöker lägga till en sida i sitt projekt som använder sig av den lägesmedvetna-sidan i ett projekt där 

den lägesmedvetna sidan inte är implementerad. Den lägesmedvetna-sidan finns redan 

implementerad i följande sidmallar (page templates): Enkel-sidmall (basic page), Föremåls-sidmall 

(item page) och detalj-sidmallen (detail page). Dessa mallsidor finns fördefinierade i Visual Studio 

2012. Detta gör tidigare nämnda sidmallar till en utmärkt utgångspunkt för utvecklarens egna sidor i 

applikationen. Microsoft rekommenderar att utvecklaren använder den lägesmedvetna-sidan för att 

hantera applikationens vy och visuella lägeslogik istället för att skriva sin egen. För detta projekt så 

användes den lägesmedvetna-sidan för att hantera applikationens läges och vy logik. 

Blend och Visual Studio 2012 

Enhetsfliken (device panel) 

När den lägesmedvetna-sidan är korrekt implementerad i projektet och aktuell sida i projektet 

använder sig av den lägesmedvetna-sidan så kan utvecklaren själv välja hur sidan ska se ut i sidans 

olika visuella lägen och vyer genom att använda dig utav enhetsfliken i Visual Studio 2012 eller Blend 

2012.  
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Enhetsfliken i Blend, utvecklarens verktyg för att styra applikationens utseende i olika vyer och 

visuella lägen. 

Under enhetsfliken så kan utvecklaren bestämma hur applikationen ska se ut i en specifik vy eller 

visuellt läge. Den vy eller det visuella läge som utvecklaren vill modifiera  sidans utseende i väljs då 

från en lista som visas i bilden ovanför. För att sedan ändra utseendet på sidan för valt visuellt läge 

eller vy så markerar utvecklaren kryssrutan med texten: möjliggör vy och läges-inspelning (enable 

state recording). Efter att utvecklaren har kryssat i rutan så kommer allting som utvecklaren 

modifierar på sidan att sparas för vald visuellt läge eller vy. 

XAML: Visuellt läge (visual state) och storyboard taggarna 

Efter att utvecklaren har definierar utseendet på sin sida för olika lägen och vyer så kommer den 

informationen att sparas mellan visuellt läge-taggarna (visual state) i sidans XAML-dokument. Nedan 

följer ett exempel på information som kan sparas: 

<VisualState x:Name="FullScreenPortrait"> 

                    <Storyboard> 
                        <ObjectAnimationUsingKeyFrames 
Storyboard.TargetName="backButton" Storyboard.TargetProperty="Style"> 
                            <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{StaticResource 
PortraitBackButtonStyle}"/> 
                        </ObjectAnimationUsingKeyFrames> 
                        <ObjectAnimationUsingKeyFrames 
Storyboard.TargetName="itemGridView" Storyboard.TargetProperty="Padding"> 
                            <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="96,136,86,56"/> 
                        </ObjectAnimationUsingKeyFrames> 
                    </Storyboard> 
                </VisualState> 

Ett exempel på hur information om hur porträtvyn (Portrait View) har sparats för en sida. Här har 

stilegenskapen (style) samt spaltfyllands-egenskapen (padding) modifierats för denna vy och sparas 

då mellan visuellt läge taggarna. 

Felsökning i visuellt läge-kod 

Det är viktigt för gränssnittsutvecklaren att veta hur visuellt läge partiet av XAML-koden fungerar då 

Visual Studio och Blend 2012 inte ansvarar för att byta namn eller radera information om ett element 

skulle raderas från utvecklarens sida. Detta innebär att om utvecklaren tar bort ett element som 

manipuleras av visuellt läge-kod och så kommer Blend och Visual Studio att ge utvecklaren ett 

felmedelande på grund av att utvecklarens visuella läge-kod manipulerar ett element som inte längre 

existerar. Om detta skulle ske så måste utvecklaren själv gå in i den felaktiga sidans XAML-kod och ta 

bort delen av visuellt läge-koden som manipulerar elementet som inte längre existerar. 
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Kontroller som användes i Windows 8 applikationen 

Rutnät (grid) 

En rutnätskontroll representerar ett rutnätområde som är kan bestå av rader och kolumner (länk 7). 

Rutnätsvy (gridview) 

En rutnätsvy-kontroll representerar ett horisontellt rutnät som kan fyllas med information (länk 8). 

Rull-vy (scrollviewer) 

En rull-vy representerar en rullbar yta som kan innehålla visuella element (länk 9). 

Textruta (textbox) 

En textruta används för att visa en text som kan ha flera rader (länk 10). 

Listvy (listview) 

En listvy representerar en vertikal lista av dataobjekt (items). 

Knapp (button) 

En knappkontroll kan kopplas till en klickhändelse (event) som körs om användaren pekar eller klickar 

på den (länk 11). 

Stapelbar-panel (stack panel) 

En stapelbar-panel är en kontroll som arangerar dess barnelement I en linje som kan riktas 

horisontellt eller vertikalt (länk 12). 

Certifieringskrav 

För att få lägga upp en applikation på Microsofts digitala marknadsplats (store) så måste 

applikationen först gå igenom en certifieringsprocess. För att testa om en applikation uppfyller de 

krav som behövs för att klara Microsofts certifiering så kan utvecklaren ladda ner ett program som 

går igenom en applikation och testar så att alla krav uppfylls, detta program hittas via (länk 21). 

För en lista over krav som din applikation måste uppfylla för att klara certifieringen så hänvisas 

läsaren till Bilaga 1: Windows 8 certifikats-regler (Windows 8 certification rules). 

Windows Phone 8 gränssnittet 

Vyer 

Windows Phone 8 plattformen stödjer tre olika vyer. Porträtt (portrait), landskapsvy höger 

(landscape right) och landskapsvy vänster (landscape left). Porträttvyn är den vy som visas när 

telefonen greppas som man traditionellt greppar en telefon. I denna vy så är höjden av telefonen 

större än bredden. Landskapsvy-höger är vyn som telefonen hamnar i om den vrids 90 grader till 

höger från porträttvyn så att bredden av telefonen är större än höjden. Landskapsvy-vänster är vyn 

som telefonen hamnar i om telefonen vrids 90 grader till vänster från porträttvyn. 
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Bilden visar på hur ett användargränssnitt kan omstruktureras för att anpassa sig till ändringar när 

telefonens vy ändras från porträtt till landskapsvy-vänster. 

Navigation 

Pivot- navigation (pivot navigation) 

 

Bilden illustrerar hur en pivot-navigation delar upp sidans innehåll i två olika lager: pivotrubriker 

(pivot headers) och pivot-innehåll (pivot item control). 

Pivotrubrikerna beskriver pivot-innehållet som innehåller innehållet på en sida. Användaren kan 

klicka på pivotrubriker eller dra med fingret till höger eller vänster för att växla mellan pivotrubriker. 

Navigations-strukturen på en Pivotkontroll är cirkulär. Detta innebär att kontrollen startar om på den 

första pivotrubriken när användaren bläddrar till höger från den sista pivotrubriken (länk 13). 

  <phone:PivotItem Header="Högtid"> </phone:PivotItem> 

Exempel på hur en pivot-kategori kan definieras inom en Pivot-navigation sida i XAML- kod. 
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Kontroller som används i Windows Phone 8 applikationen 

Textruta (textbox) 

En textruta används för att visa en text som kan ha flera rader. 

Knapp (brutton) 

En knappkontroll kan kopplas till en klickhändelse som körs om användaren pekar med eller klickar 

på den. 

Lång listväljare(long list selector) 

En lång listväljare visar en lista med valbara fält och innehåller en mekanism för att hoppa till 

specifika platser i listan (länk 14). 

Generella designbegrepp för både Windows 8 och Windows Phone 8 

Riktlinjer vid pekfunktionalitet 

Förstora element som är gjorda för pek-interaktion 

När utvecklaren skapar ett gränssnitt som är gjort för att pekas på med fingrarna så bör utvecklaren 

vara medveten om vad fingrar har för styrkor och svagheter. Till skillnad från en mus eller penna som 

är väldigt precisa instrument så är fingrar inte alls lika precisa. På grund av detta är det viktigt att 

göra element som är gjorda för att pekas på med fingret större än element som ska klickas på med 

en penna eller mus. 

Ge användaren bekräftelse 

Det är viktigt att utveklaren ger användaren bekräftelse genom att tydligt visa när användaren 

interagerar med ett interaktivt element. 

Itteration leder till bra design 

Inget blir riktigt bra första gången. Bra design kommer från itteration och testning (Tidwell 2011, 

s.xx(preface)). 

Designmönster ska inte följas ordagrant 

Designmönster är inte gjorda för att följas ordagrant utan bör istället ses som rekommendationer 

och förslag. Det går därför inte att mäta hur bra ett användargränssnitt är genom att räkna hur 

många designmönster som applikationen använder sig av. Design är en kreativ process som är olika 

mellan projekt och är beroende av ett flertal faktorer så som vad användarens mål är och vilka 

interaktionsmöjligheter som existerar (Tidwell 2011, s.xx(preface)). 
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Flytande design (fluid layout) 

När gränssnittsutvecklaren utformar ett gränssnitt så bör denne sträva efter att skapa flytande-

användargränssnitt. Flytande-användargränssnitt anpassar sitt innehåll efter tillgänglig yta och känns 

naturliga för användaren att interagera med. 

 

Exempel på ett flytande-användargränssnitt 

Statisk design 

Utvecklaren bör undvika att skapa statiska-användargränssnitt. Statiska användargränssnitt blir 

utsträckta, krypta eller avskurna när en applikation ändrar storlek. 

  

Bilden visar några exempel på statisk design. 

Människans interaktion med pekplattan  

Det är viktigt att utforma en applikation efter hur användaren greppar enheten som applikationen 

körs på. Detta kan vara svårt eftersom olika människor har olika favoritgrepp när de håller i en 

pekplatta. Det är vanligtvis uppgiften som ska utföras och hur den är presenterad som bestämmer 

vilket grepp som användaren kommer att använda. Användarens omgivning och fysiska komfort har 

också en stor inverkan på vilket grepp som användaren kommer använda och hur länge det greppet 

kommer att användas. Utvecklaren bör sträva efter att optimera applikationen för olika grepp, men 
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om en interaktion känns bäst vid ett specifikt grepp så bör interaktionen optimeras för det greppet 

(Windows Touch Guidance s.3). 

Interaktionsområden 

 

Eftersom plattan oftast greppas i fullskärmsvyn så är de lägre hörnen och sidorna ideella platser för 

interaktiva element som visat i bilden ovan (Windows Touch Guidance s.3). 

Läsområden 

 

Eftersom händerna oftast skymmer det lägre partierna och kanterna så är det ideellt att placera text 

och annat som utvecklaren vill att användaren ska läsa i mitten och på den övre delen av skärmen 

som visat på bilden ovan (Windows Touch Guidance s.3). 

De 4 vanligaste sätten att greppa en pekplatta: 

 

Plattan greppas med en hand samtidigt som användaren 
interagerar med plattan med hjälp av den andra handen. Detta 
grepp innebär ofta liten till medium interaktionsnivå för 
användaren. När detta grepp används så bör utvecklaren tänka på 
att på att höger och bottenkanterna ger användaren möjlighet till 
snabb interaktion. Utvecklaren bör även vara medveten om att 
det lägre högra och vänstra hörnen kan vara skymd av 
användarens hand. Typiska aktiveteter vid detta grepp är att 
användaren läser eller bläddrar runt på internet. 

 

I detta grepp använder användaren ofta två händer och 
tummarna kan utnyttjas. Detta grepp används vid liten till 
medium interaktionsnivå. I det nedre höger och vänster hörnet 
mot användaren så har användaren bra interaktionsförmåga. 
Förankrade tummar ger användaren en högre precisionsnivå. Allt 
i mitten av enheten är svårt att komma åt och tvingar användaren 
att byta grepp. Vanligtvis så brukar man läsa, spela, skriva korta 
stycken i detta grepp. 
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Plattan vilar mot ett bord eller användarens fötter. Två händer 
ger användaren tillgång till lätt till kraftig interaktionsnivå. 
Bottendelen mot användaren ger användaren kraftig 
interaktionsmöjlighet. Utvecklaren bör vara medveten att de 
lägre hörnen kan vara dolda av användarens vrister. I detta grepp 
så har användaren ett behov av att röra händerna vilket gör 
användarens pekande mer precist. Detta läge används ofta för att 
läsa, bläddra på internet, läsa mail, och andra aktiviteter som 
kräver hög interaktionsnivå. 
 

 

I detta grepp så vilar enheten på ett bord eller stånd med eller 
utan användarinteraktion. Nedre delen av skärmen ger 
användaren snabb interaktionsmöjlighet. Utvecklaren bör vara 
medveten om att när användaren interagerar med övre delen av 
skärmen så döljs den nedre delen av skärmen. Om användaren 
pekar på övre delen av skärmen så kan användaren råka välta 
enheten. Interaktion på håll reducerar träffbarhet och läsbarhet. 
Vid detta grepp rekommenderas utvecklaren att öka storleken på 
elementen för att öka läsbarhet och precision. Detta läge används 
oftast när användaren ser på film eller lyssnar på musik. 
 

(Bilaga 2: Windows Touch Guidance s.3). 

Psykologiska begrepp 

Omedelbar tillfredställelse (instant gratification) 

Konceptet med omedelbar tillfredställelse innebär att användaren ska bli belönad omedelbart efter 

att användaren har utfört en handling. Detta kan göras genom att förutspå vad användarens mål 

med att använda applikationen är och presentera detta till användaren utan att användaren behöver 

anstränga sig. Om detta lyckas så kommer chansen att användaren återvänder till applikationen öka 

samtidigt som användaren upplever ett glädjerus (Tidwell, 2011, s.10). 

Vänjning (Habutation) 

Vänjning innebär att utvecklaren använder sig av användarens tidigare kunskaper för att utforma ett 

användargränssnitt som användaren kan känna igen och förstå utan att behöva lära sig något nytt 

(Tidwell, 2011, s.14). 

Belåten-uppoffring (Satisficing) 

Belåten-uppoffring är en kombination av orden belåtenhet och uppoffring. Konceptet bygger på det 

faktum att om användaren inte är helt säker på hur den ska gå till väga för att nå sitt mål så kommer 

användaren att gå den väg som den tror kommer ta den till målet. Denna gissning bör utvecklaren 

utnyttja genom att göra användargränssnitt som är självklara för användaren eller vägleder 

användaren på ett sådant sätt att användarens gissningar tar dem mot användarens mål (Tidwell, 

2011, s.11). 

Säker utforskning (Safe exploration) 

Säker utforskning innebär att användaren presenteras med alternativ att gå tillbaka ett eller flera 

steg i interaktionshistoriken (t.ex. en "gå-bakåt-knapp") utan att förlora något. Detta kommer att öka 

användarens utforskningslust eftersom användaren vet att den alltid kan komma tillbaka dit den var 

om den skulle hamna fel eller om någonting oväntat skulle hända (Tidwell, 2011, s.9). 
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Tekniska begrepp 

Semantisk zoom (semtanic zoom) 

Semantisk-zoom innebär att innehållet i en kontroll (t.ex. en lång lista eller rutnätsvy) kan 

presenteras i olika zoom-nivåer. Syftet med dessa nivåer är att underlätta navigationen av kontroller 

som innehåller mycket information genom att ge avändaren möjligheten att zooma ut en nivå för att 

se en mer överskådlig vy av innehållet. Ett exempel på semantisk-zoom är t.ex. en kontaktlista som är 

ordnad i alfabetisk ordning. Den normala zoomnivån på kontaktlistan är en nivå där användaren kan 

se alla individuella namn ordnade i en alfabetisk-lista. Om användaren använder sig av zoom-gesten 

för att zooma ut så visar listan istället för individuella namn alfabetets bokstäver. Användaren kan nu 

mer effektivt bläddra till den bokstav som användaren är intresserad av och genom att zooma in på 

den bokstaven så hamnar användaren där den bokstaven finns i listan. Detta ger användaren ett 

snabbt och effektivt sätt att navigera kontroller med mycket innehåll (länk 15). 

 

Bilden ovan visar den normala zoomnivån medan bilden under visar hur listan visas när användaren 

har zoomat ut en nivå.

 

Databindning 

Datamallar (data templates) 

Om ett projekt har en kontroll som är tänkt att visa mycket data och utvecklaren vill att dessa 

föremål ska se enhetliga ut i kontrollen eller om utvecklaren vet att han eller hon ska använda 

samma information i många kontroller så kan utvecklaren använda sig av något som kallas för en 

datamall. Om en sida har en rutnätsvy (eller annan krontroll som stödjer datamallar) i sig så kan 

utvecklaren bestämma hur föremålen som visas i denna rutnätsvy ska se ut genom att definiera en 

datamall. Följande bild är ett exempel på hur en datamall kan se ut i Blends förhandsvisningsfönster. 

En datamall definieras i sidans XAML-dokument (länk 16). 
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Ett exempel på hur en datamall visas i en rutnätsvy i Visual Studio 2012 förhandsvisnings-fönster. 

<DataTemplate x:Name="FeastListTemplate"> 
<Grid Width="500" Height="110"> 
</Grid> 
</DataTemplate> 

Exempelkod för att definiera en datamall. 

På den första raden I ovanstående kod så ger ges datamallen ett namn så den kan refereras till 

senare när utvecklaren vill använda den. Efter detta så definieras en rutnätskontroll inom denna mall. 

Detta innebär att det kommer existera en rutnätskontroll i varje föremål som visas i kontrollen som 

använder sig av denna datamall. 

Att omsätta en datamall 

Efter att utvecklaren har definierat en datamall så kan utvecklaren använda sig av datamallen i en 

kontroll på sidan. I koden som visas under så används en datamall med namnet: ”FeastListTemplate” 

i en rutnätsvy-kontroll. XAML-koden för att använda sig av en datamall i en kontroll är som följande. 

<GridView x:Name="itemGridView" ItemTemplate="{StaticResource FeastListTemplate}"> 
</GridView> 

Genom att använda sig av namnet på datamallen som värde i datamalls-attributet (ItemTemplate) så 

kommer alla föremål som visas i ovanstående rutnätsvy att anta utseendet som är definierat i 

datamallen. 

Att databinda till ett element 

I projektets applikation så hämtas information från Svenska Kyrkans kalender API och lagras i ett 

objekt. Detta objekt har ett flertal attribut. I nedanstående kodexempel så är objektet som används 

en högtid (Feast) och attributet av denna högtid som binds mot är högtidens namn (FeastName). 

<TextBlock TextWrapplikationing="Wrap" Text="{Binding FeastName}" 

Style="{StaticResource SubheaderTextStyle}" Margin="5,0,0,0"/> 
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Databindning i Visual Studio 2012 

Exemplet visat ovan förutsätter att utvecklaren vet namnet på attributet som utvecklaren vill binda 

mot. Om inte utvecklaren vet namnet på det attribut som den vill binda mot så kan utvecklaren välja 

att databinda genom Visual Studio 2012 eller Blends användargränssnitt. Detta görs genom att klicka 

på den gröna knappen till höger om det attribut som du vill binda till från Visual Studio 2012’s 

egenskapspanel (properties panel). Efter detta har gjorts så väljer utvecklaren alternativet ”skapa 

databindning” (create data binding) från rullgardinsmenyn som visas efter att utvecklaren har tryckt 

på den gröna knappen. Här kan utvecklaren se och välja bland alla data-attribut som finns tillgängliga 

i projektet att binda mot. 

 

Bilden till vänster visar rullgardinsmenyn i egenskapspanelen där användaren kan välja att skapa en 

databindning. Bilden till höger visar dialogrutan som visar alla attribut som användaren kan välja att 

databinda mot. 
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Jämförelse av kontroller mellan plattformarna 

 

För att granska vilka kontroller som bara existerar på en av plattformarna eller vilka som existerar på 

båda se (länk 13 eller bilaga 2). 

Ovan visas ett diagram över kontroller som existerar på Windows Phone 8 och Windows 8. 

Diagramet visar även vilka kontroller som överlappar dessa plattformar och existerar på båda 

plattformarna. De kontroller som existerar på båda plattformarna delar endast en konceptuell likhet 

och inte en programmatisk likhet. Detta innebär att även om en applikation till Windows 8 

plattformen använder kontroller som existerar på båda plattformarna så kommer det mest troligt 

inte att fungera att bara kopiera över kontrollen till Windows Phone 8 applikationen. Det finns dock 

vissa undantag till denna regel. Ett exempel på undantag är textrutan och knappkontrollen som går 

att använda mellan plattformarna. Detta är dock inte rekommenderat då utvecklaren mest troligt vill 

utforma dessa kontroller efter respektive plattform vilket gör kontrollen specifik till den plattformen 

som den är utformad för. 

Vissa kontroller är specifikt utformande för en av dessa plattformar. Windows Phone 8 plattformen 

har en navigationstyp som kallas för en panoramakontroll och en annan navigationstyp som kallas för 

pivot. Dessa är specifikt utformade för att användas på Windows Phone 8 Plattformen. Windows 8 

plattformen har tillgång till rutnätsvyn och vänd-vyn (flip view) som endast existerar på Windows 8 

plattformen (länk 17). 
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Det är viktigt som multiplattforms-utvecklare att vara medveten om vilka kontroller som existerar på 

respektive plattform för att kunna bygga ett användargränssnitt som utnyttjar plattformens 

funktionalitet till max. 

Blend 2012 
Blend är Microsofts programvara för utformande av grafiska-användargränsnit till Microsofts olika 

plattformar. Till skillnad från Visual Studio 2012 så är Blends användargränssnitt specifikt utformat 

för gränssnittsutvecklare. Nedan följer en lista på några Blends funktioner som kan vara användbara 

för gränssnittsutvecklare:  

Dra och släpp (drag and drop) 

Blend har ett drag och släpp användargränssnitt som tillåter utvecklaren att enkelt och smidigt dra in 

element i applikationen från en meny. När användaren drar in ett element så genererar Blend XAML-

kod för detta element och ger användaren möjlighet att ändra storlek, ordning och placering på 

dessa element genom förhandsvisningsrutan (preview window) eller en egenskapspanel (properties 

panel). Dessa alternativ existerar för att gränssnittsutvecklaren inte ska behöva skriva eller ha 

kunskap om XAML-kod för att skapa användargränssnitt. Blend stödjer också alternativet att skriva 

XAML-kod manuellt men det autokorrigerande rättstavningsverktyget för kod som Microsoft kallar 

för "Intelisense" stödjs inte i Blend 2012 (Länk 18).  

Det är viktigt som gränssnittsutvecklare att veta att det som utvecklaren ser i 

förhandsgranskningsrutan i Blend och Visual Studio 2012 är det som användaren kommer se när den 

använder applikationen. När utvecklaren modifierar någoting på en sida i applikationen så reflekteras 

denna ändring direkt i förhandsgranskningsrutan vilket gör att gränssnittsutvecklaren kan ändra 

något och direkt se hur ändringen påverkade applikationen. 

State Recording 

För en förklaring på hur Blends vy och lägesinspelning (state recording) fungerar se rubriken: 

Enhetsfliken (device panel). 

  



28 
 

Utförande 

Windows 8 gränssnittet 

Startsidan 

 

Startsidan som visas när applikationen startas. Denna sida visar alla högtider på nuvarande kyrkoår. 

Användaren kommer direkt till uppkommande högtid som är markerad med gul färg. 

Användargränssnittet baserades på en blank C# projektmall för Windows 8. Denna mall finns 

fördefinierad i Visual Studio 2012. Då projektet skapats så lades en enkel-sidmall (basic page) till i 

projektet för att sidan skullefå den grundläggande Windows 8 applikationslayouten. Den enkla 

sidmallen innehåller en rutnätskontroll med två rader, den första innehåller applikationens namn och 

en ”gå-bakåt-knapp” och den andra är tom men är gjord för att innehålla applikationens innehåll.  

Genom att inkludera en enkel sid mall i projektet så implementeras även den lägesmedvetna-sidan i 

projektet. Då detta gjorts så skapades en datamall innehållande information från Svenska kyrkans API. 

Informationen som hämtades från Svenska Kyrkans API var som följande: högtidernas namn, 

startdatum och underrubriker. Dessa sorterades i kronologisk ordning i en rutnätsvy-kontroll som 

placerades i andra raden på rutnätskontrollen som följde med i den enkla sidmallen. Runt denna 

rutnätsvys-kontroll så placerades en rull-visar-kontroll för att möjligöra rullning till höger och vänster 

då inte alla högtider fick plats på enhetens skärm samtidigt.  

Motivation för utformande 

Anledningen till att användaren direkt presenteras med det område i rutnätsvy-kontrollen där 

uppkommande högtid ligger är på grund av omedelbar tillfredställelse konceptet. Eftersom 

applikationen presenterar användaren med information om högtider på kyrkoåret så vill användaren 

mest troligt få reda på information om dessa högtider. Utvecklaren av applikationen förutspådde 
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även att det existerade en hög chans att användaren är speciellt intresserad av uppkommande högtid 

och presenterar därför uppkommande högtid för användaren direkt.  

Valet att presentera informationen i en rutnätsvy-kontroll gjordes för att utnyttja den horisontella 

ytan som är bredare än den vertikala ytan på de enheter som applikationen kan köras på. Denna yta 

kan då utnyttjas för att visa användaren så mycket information som möjligt. Eftersom den fyllda 

rutnätsvy-kontrollen som innehåller kyrkoårets högtider är bredare än enhetens-skärm så kommer 

högtider i rutnätsvyn automatiskt skäras av. Detta bör vägleda användaren så att denna automatiskt 

förstår att det finns mer information att visa. Då bör användaren förstå (genom vänjning) att den kan 

dra fingret till vänster eller höger för att visa mer högtider i rutnätsvyn. Detta eftersom det är en bra 

gissning (belåten-uppoffring) och för att många andra Windows 8 applikationer har en liknande 

navigations-struktur (Store och News applikationerna). Likheten mellan dessa navigations-sätt 

stödjer därav vänjningskonceptet. 

 

 

Bilden ovan föreställer Microsofts Nyhetsapplikation (News application) där användaren kan bläddra 

bland nyheter. Navigationssättet på bilden ovan liknar navigationssättet som används på startsidan 

på projektets kyrko-applikation. 
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Store applikationen har en liknande navigations-struktur som Nyhetsapplikationen och projektets 

kyrko-applikation. 

 

Förstasidan i klämläge. 

Klämläge 

I klämläge på startsidan så ersätts rutnätsvy-kontrollen som visar högtiderna horisontellt med en 

listvykontroll som istället visar högtiderna i en vertikal lista. Detta för att behålla applikationens 
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funktionalitet samtidigt som man utnyttjar det smala och avlånga skärm-utrymmet till fullo. 

Användaren kan fortfarande trycka på en högtid för att få mer information och den. Detta tar 

användaren till detaljsidans klämlägesvariant. 

 

Förstasidan i fyll-läge. 

Fyll-läge 

I fyll-läget så anpassas rutnätsvy-kontrollen till den smalare ytan som fyll-läget innebär. All 

funktionalitet behålls i denna vy och användaren kan fortfarande bläddra horisontellt bland högtider 

samt trycka på en högtid för att komma till detaljsidan om vald högtid i fyll-läget. 
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Förstasidan i porträtvy. 

Porträttvy  

Porträttvyn på startsidan ökar höjden på rutnätsvy-kontrollen för att anpassa den till skärmytan på 

enheten som nu är högre än vad den är bred. All funktionalitet behålls i denna vy och användaren 

kan fortfarande bläddra till höger och vänster bland högtider. Motivationen för att applikationen 

fortfarande bläddrar till höger och vänster även om den vertikala ytan nu är större än den 

horisontella är för att behålla tillståndet mellan vyerna. 
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Detaljsidan 

 

Detaljsidan visar användaren detaljerad information om högtiden när användaren trycker på en 

högtid på startsidan. 

Detaljsidan är också baserad på en enkel-sidmall. Användaren kan navigera till detaljsidan genom att 

trycka på en högtid på startsidan. 

Detaljsidan består av en rutnätskontroll som följer med den enkla-sidmallen. De tre översta raderna 

med text som börjar under den orangefärgade fältet längst upp är uppbyggda av 3st textrute-

kontroller som alla ligger i varsin stapelbar-panelkontroll. Det nedre partiet med längre texter som 

börjar under den gröna linjen består av en listvykontroll som använder sig av en datamall 

innehållande textrutor som alla ligger i individuella stapelbara-paneler för att de ska staplas efter 

varandra. 

Motivation för utformande  

Eftersom detaljsidan ofta innehåller mycket information för användaren att läsa så är så beslutades 

det att centrera informationen mitt på skärmen för att optimera textens läsbarhet. Eftersom 

texterna ofta innehåller mycket information så kan användaren bläddra vertikalt för att läsa den text 

som inte ryms på enhetens skärmyta. Användaren kan även använda sig av en "gå-bakåt-knapp" som 

ligger i det övre vänstra hörnet för att ta sig tillbaka till startsidan. Om användaren använder ”gå 

tillbaka-knappen” så hamnar användare på et område som denne var på i rutnätsvy-kontrollen på 

startsidan. ”Gå tillbaka-knappen” stödjer därför säker-utforsknings konceptet genom att ge 

användaren ett smidigt sätt att komma tillbaka dit den tidigare var. 
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Detaljsidan i klämläge. 

Klämläge 

Klämläget på detaljsidan anpassar all information så att den ryms på den smala och avlånga ytan. 

Eftersom texterna ofta innehåller mycket information så kan användaren bläddra vertikalt för att läsa 

den text som inte ryms på den smala avlånga ytan. 

 

Detaljsidan i fyll-läge. 
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Fyll-läge 

Fyll-läget anpassar innehållet så att det fortfarande är centrerat men på den smalare ytan som fyll-

läget innebär. All funktionalitet från fullskärmsläget behålls i detta läge. 

 

Porträtvy 

Porträttvyn behåller all funktionalitet från fullskärmsvyn men sträcker ut texterna vertikalt så att de 

kan använda sig av den ökade längden som porträttläget innebär för att visa användaren mer 

information om texterna. 
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Windows Phone 8 gränssnittet 
Windows Phone 8 applikationens användargränssnitt baserades på pivot-applikation-mallen som 

finns fördefinierad i Visual Studio 2012. 

 

Bilden visar startsidan som visas för användaren när applikationen startas. 

Startsidan som visas när användaren startar applikationen visar uppkommande högtid, underrubrik 

och en knapp som användaren kan trycka på för att navigera till en sida som heter ”alla högtider”. 

Alla högtider sidan innehåller en lista av alla högtider på kyrkoåret. Genom att klicka på en rubrik 

eller dra fingret till höger eller vänster på startsidan så navigerar användaren mellan tre olika pivot-

kategorier som innehåller olika information om högtiden. Rubriken ”Högtider” visar Högtidens namn, 

underrubrik och en kort sammanfattning om vad högtiden handlar om. Rubriken ”Detaljer” visar 

detaljerad information om högtiden och rubriken ”Texter” visar psalmer och andra relevanta texter 

som hör till högtiden. Genom att trycka på knappen med texten ”Välj annan högtid” som ligger under 

högtids-kategorin på startsidan eller genom att trycka på telefonens bakåtknapp så navigeras 

användaren till alla högtidersidan. Här får användaren möjligheten att välja en annan högtid genom 

att välja önskad högtid från listan. Om användaren väljer en annan högtid så tas användaren till 

förstasidan men med information om den högtid som användaren valde i listan. 

Startsidan består av 3 pivotrubriker. Den första rubriken med namnet ”Högtider” innehåller en rull-vy 

med en rutnätskontroll inuti sig. Inuti rutnätskontrollen så ligger tre rader text som alla är uppbyggda 

av varsin stapelpanel med en textruta i sig. Under dessa tre textrutor så ligger en knapp med 

texten ”Välj en annan högtid”. Den andra pivotrubriken ”Detaljer” innehåller en rutnätskontroll med 

fyra rader. Varje rad innehåller en stapelpanel med en textruta i sig. Pivot-rubriken ”Texter” 
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innehåller en rull-vy med en stapelpanel i sig som innehåller texterna. Alla högtidersidan innehåller 

en rutnätskontroll och inuti den så ligger en långlistväljare som använder en datamall som innehåller 

alla högtider på kyrkoåret. 

 

Bilden visar alla högtidersidan som visas när användaren trycker på knappen med texten ”välj annan 

högtid” eller på telefonens bakåtknapp från startsidan. 

Motivation för utformningen av användargränssnittet 

Anledningen för att användaren direkt presenteras med nästa uppkommande högtid när 

applikationen startas är samma som för Windows 8 applikationen. Alltså konceptet med omedelbar 

tillfredställelse. 

Eftersom de fält med texter som returnerades från Kyrkans API ibland varierade väldigt mycket i 

längd så valdes en pivotnavigationen för att ge användaren ett smidigt sätt att komma åt den 

information som användaren är intresserad av. Pivotnavigationen valdes också eftersom den är 

väldigt pedagogisk för användaren och stödjer konceptet med belåten-uppoffring. Detta för att 

användaren kan själv lista ut att den kan dra fingret horisontellt för att se mer innehåll då det syns att 

det finns mer innehåll på höger sida av telefonens-skärm. 

Applikationen stödjer även säker-utforskningskonceptet eftersom användaren inbjuds att peka på 

element då den inbyggda bakåt knappen på telefonen alltid tar användaren tillbaka ett steg till 

platsen som den var på tidigare. 

Den långalistväljaren valdes för att optimera mängden högtider som kan visas eftersom telefonens 

skärmyta är hög och smal. 
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Slutsats och Diskussion  
Den här sektionen utverderar projektet och diskuterar vad som kunde gjorts annorlunda. 

Slutsats 

Problematiskt att återanvända gränssnitt mellan plattformar 

Det är väldigt viktigt för utvecklaren att vara medveten om hur, när, var och på vilket sätt 

användaren använder enheten som applikationen är avsedd för. Detta för att kunna göra en sådan 

bra applikation som möjligt till vald plattform. Detta gör det väldigt svårt för en gränssnitts-

utvecklare att utveckla ett gränssnitt som är tänkt att användas på olika plattformar då dessa 

plattformar kan ha olika användningsområden, interaktionsmöjligheter och målgrupp. Det hittades 

heller inga stora likheter som främjar återanvändning mellan dessa två gränssnitt. De små delar som 

kunde återanvändas sparade inte heller utvecklaren särskilt mycket tid. Jämfört med den 

bakomliggande koden som kunde delas mellan projekten upp till ca 80 % så kunde nästan inget delas 

mellan gränssnitten. 

Debugga på avsedd plattform 

Det rekommenderas starkt att utvecklaren debuggar sin applikation på den plattform som 

applikationen är avsedd för. Under en stor del av projekt så hade inte projektets medlemmar tillgång 

till enheterna som applikationerna var avsedda för vilket resulterade i att applikationen debuggades i 

Visual Studio 2012s inbyggda emulator istället för på enheten. Detta rekommenderas inte då 

projektmedlemmarna stötte på problem med applikationen när den senare testades på enheten som 

applikationen var avsedd för. 

Detta fel uppstod då enhetens klocka var inställd efter amerikansk tidsformat och projektets 

applikation krävde svenskt tidsformat. 

MVVM projekt 

Att implementera MVVM-arkitekturen kan vara en ganska omfattande process om utvecklaren inte 

har jobbat med det förr. Därför rekommenderas det att utvecklaren först tänker över följande 

punkter innan denna väljer att implementera MVVM strukturen. 

 Hur omfattande och avancerad är applikationen?  

 Kommer utvecklaren att fortsätta att utveckla och uppdatera applikationen efter den är 

släppt? 

 Är applikationen ämnad till fler plattformar än en? Till exempel Windows 8 och Windows 

Phone 8. 

Om utvecklarens avsikt är att bygga en omfattande och invecklad applikation som är avsedd att 

fungera på flera Windows plattformar så kan MVVM väldigt användbart ur ett 

programmeringsperspektiv. Däremot om utvecklaren ska skapa en applikation som inte är så 

avancerad och som inte är planerad att uppdateras i framtiden så är det tveksamt om tiden och 

mödan som krävs för att implementera MVVM-arkitekturen som oerfaren utvecklare är lönsamt. 

Förbättringar Windows 8 och Windows 8 Phone 8 

Semantisk zoom och sorteringsalternativ 

Både Windows 8 och Windows Phone 8 applikationerna har potential att bli mer användarvänliga om 

semantisk zoom funktionaliteten skulle implementeras i applikationerna. Applikationen skulle också 
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bli mer användarvänlig om användaren fick alternativet att sortera högtiderna efter alfabetiskt eller 

kronologisk ordning. Genom att använda sig av detta så skulle användaren bättre kunna anpassa 

applikationen efter eget smak och tycke. 

Användartest 

Applikationen bör ha testats på fler testpersoner och dessa personer skulle ha varit inom 

applikationens målgrupp. De personer som applikationen testades på var inte av applikationens 

planerade målgrupp. 

Sökfunktion 

För att göra applikationen ännu mer användarvänlig så skulle en sökfunktion kunna implementeras. 

Källor & referenser 
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custom-user-control-using-xaml-and-c-for-windows-8.aspx#chap3 
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us/library/windowsphone/develop/jj735581(v=vs.105).aspx 

18. Ingen IntelliSense i Blend 2012: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-
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us/library/windows/applikations/hh694075.aspx#package_metadata_requirements 

24. Rätt format på applikationspaketet:http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/windows/applikations/hh694075.aspx#package_format_requirements 

25. Tillgänglighets -riktlinjer för applikationer: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/windows/apps/hh700322.aspx 

26. Windows Phone Toolkit : http://phone.codeplex.com/ 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.controls.stackpanel(v=vs.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.controls.stackpanel(v=vs.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/ff941097(v=vs.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/ff941097(v=vs.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/microsoft.phone.controls.longlistselector(v=vs.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/microsoft.phone.controls.longlistselector(v=vs.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh465319.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh465319.aspx
http://blogs.msdn.com/b/mim/archive/2013/03/19/create-a-custom-user-control-using-xaml-and-c-for-windows-8.aspx#chap3
http://blogs.msdn.com/b/mim/archive/2013/03/19/create-a-custom-user-control-using-xaml-and-c-for-windows-8.aspx#chap3
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/jj735581(v=vs.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/jj735581(v=vs.105).aspx
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/blend/thread/989e6d29-76c6-4f9c-aea7-d92c949ca5b4
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/blend/thread/989e6d29-76c6-4f9c-aea7-d92c949ca5b4
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh441469.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh441469.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh694083.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh694083.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/hh833788
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/hh833788
http://www.windows8designhandbook.com/understanding-windows-8-live-tiles.html
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh694075.aspx#package_metadata_requirements
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh694075.aspx#package_metadata_requirements
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh694075.aspx#package_format_requirements
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh694075.aspx#package_format_requirements
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh700322.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh700322.aspx
http://phone.codeplex.com/


41 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Windows 8 certifikats-regler (Windows 8 certification rules) 
Följande regler bör utvecklaren vara medveten om innan denna skickar in applikationen för testning 

hos Microsoft. 

(Obs: kan revideras, se (länk 20) 

1.1 

1.2 Windows Store erbjuder användaren fullt funktionella applikationer som är gjorda 

för att ge användaren bästa möjliga användarupplevelse. Om Microsoft anser att 

applikationen inte är helt färdig så kommer applikationen inte att gå igenom 

Microsofts certifierings testning. Detta kan undvikas genom att testa applikationen 

grundligt innan utvecklaren skickar in den för certifiering hos Microsoft. Om 

utvecklarens applikation kräver att användaren loggar in för att testa den så 

förutsätter Microsoft att utvecklaren skickar med ett konto så att testpersonen kan 

logga in på applikationen. Om applikation kräver tillgång till en server så förväntas 

utvecklaren skicka med nödvändig information för att komma åt servern. Därför är det 

viktigt att utvecklaren berättar för Microsoft vad som behövs för att kunna köra 

utvecklarens applikation 

1.3 Om utvecklarens applikation har en demofunktion så måste den på ett resonabelt 

sätt representera applikationens fulla funktionalitet. För att göra detta så kan 

utvecklaren ändra eller begränsa applikationens funktioner i demoläget eller sätta en 

tidsbegränsning på hur länge som användaren får använda applikationen i demoläget. 

1.4 Applikationen får endast visa en levande menyplatta efter att den är installerad. 

2 Reklam (ads)  

2.1 Om utvecklarens applikation använder sig av reklam så måste applikationen ha 

någon mer funktionalitet än att visa reklam. 

2.2 Reklam måste följa de policys som beskrivs i sektion 5 

2.3 Applikationen får inte använda sin beskrivning, levande menyplattor, notifikationer, 

applikationsfällt eller dra från kanten gester för att visa reklam. 

2.4 Applikationens huvud-upplevelse måste ta plats inuti applikationen. 

2.5 Reklamannonser får inte använda sig av kod som inte kommer från 

reklamleverantören. 

3 Windows 8 applikationer beter sig förutsägbart 

3.1 Windows 8 applikationer ska inte kommunicera med skrivbordsapplikationer, 

detta inkluderar kommunikation via register-nycklar (registration keys) och filer. 
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Ett undantag till detta är om utvecklarens applikation är en butik för mjukvara. 

3.2 Utvecklarens applikation får inte sluta svara, avslutas oväntat eller innehålla 

programmeringsfel. 

3.3 Applikationen måste fungera likadant på alla processortyper som den stödjer. Om 

applikationen har olika funktionalitet för olika processorer som den stödjer så måste 

detta beskrivas i beskrivningen av applikationen. 

3.4 Uppdateringar får inte minska applikationens funktionalitet på ett sätt som vore 

oväntat för en vanlig användare. 

3.5 Applikationen måste stödja pek, tangentbord och musinmatning. Applikationen 

måste ge visuell feedback när användaren interagerar med interaktiva element. 

3.6 Applikationen måste stödja de mekanismer som erbjuds av systemet för de 

verktyg som har dem. 

Utvecklarens applikation måste stödja klämläge. I fullskärmsvy så ska utvecklarens 

applikation vara fullt tillgänglig när enheten som den körs på har en skärm som kan 

visa skärmstorleken 1024 x 768. Utvecklarens applikation måste fortsätta att fungera 

när användaren försätter applikationen i klämläge samt när användaren tar ut den ur 

klämläge. 

Utvecklarens applikation får inte ge användaren ett programmatiskt eller 

gränssnittsalternativ att stänga ner applikationen. Windows 8 operativsystemet 

stänger ner applikationen automatiskt. 

Utvecklarens applikation måste somna och vakna i ett resonabelt tillstånd. 

Om utvecklarens applikation har en applikations-fält så måste denna visas med en 

botten till topp svepgest. Om utvecklarens applikation har en överkants-

applikationsfält så måste denna visas med en topp till botten svepgest. 

3.8 Utvecklarens applikation måste möta grundläggande prestandakrav på en 

lågströms dator. 

Applikationen måste starta efter 5 sekunder eller mindre. 

Applikationen måste somna efter 2 sekunder eller innan. 

3.9 All applikations-logik måste komma från och existera i utvecklarens 

applikationspaket. Utvecklarens applikation får inte försöka att ändra eller utöka det 

paketerade innehållet på något vis. Det är inte tillåtet att ladda hem externa script och 

köra dessa script inom det lokala applikationspaketet. 

3.10 Applikationer med Direct3d måste ha en minimumgrafiknivå. 

3.11 Om utvecklarens applikation innehåller Windows-körtidskomponenter (Windows 

runtime) så måste de förhålla sig till Windows-körtids skriftsystem. 
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4. Windows 8 applikationer ger användaren kontroll 

4.1 Utvecklarens applikation måste följa Microsofts integritets bestämmelser nedan. 

VIKTIGT 4.1 Utvecklarens applikation måste ha en privatinformations-policy (privacy 

policy) om applikationen är nätverkskapabel. Om utvecklarens applikation innehåller 

egenskapen att skicka data så måste utvecklaren ha en privatinformations-policy. 

Uteveklaren måste ge användaren åtkomst till utvecklarens privatinformations-policy i 

utvecklarens applikationsbeskrivning och i applikationens inställnings-amulett.  

Denna privatinformations-policy måste informera användaren om den personliga 

informationen som utvecklarens applikation sänder ut och hur den informationen 

används, lagras, skyddas och visar sig samt hur användaren kan påverka och få tillgång 

till denna information. Den måste även följa applicerbara lagar och bestämmelser. 

4.1.2 En applikation kan använda och publicera en användares personliga 

information/data om användaren går med på detta. Förutsatt att användaren kan välja 

att sluta dela sin information och försätta använda applikationen. Om utvecklarens 

applikation publicerar en användares personliga information, men denna användare är 

inte en kund så måste utveklaren få användarens skriftliga undertecknande att 

publicera denna information. Utvecklaren måste då ge användaren en chans att 

närsomhelst gå ut ur detta kontrakt. Om en applikation tillåter en kund att komma åt 

en annan persons personliga information så gäller samma krav.  

Personlig information innefattar alla information som resonabelt skulle kunna 

identifiera en person. Exempel på detta är kontakter, bilder, telefonnummer, film & 

video, plats, sms och annan text-kommunikation, bilder av användarens skrivbord, 

skärm dumpar, unika-identifierare baserade på datorns hårdvara och in vissa fall 

hopslagen webbläsare historia. 

4.2 Utvecklarens applikation måste respektera systeminställningar för notifikationer 

och fungera även fast  dessa är avslagna. Detta inkluderar presentationer av reklam 

och notifikationer till kunden som också måste följa användarens preferenser. 

4.3 Utvecklarens applikation får inte riskera eller kompromissa säkerheten eller 

funktionaliteten av Windows 8 operativsystemet. 

4.4 Utvecklarens applikation får inte vara utformad eller marknadsförd för att utföra, 

insinuera eller uppmuntra sysslor som kan orsaka fysisk skada på användaren eller en 

annan person. 

4.5 Utvecklarens applikation måste skydda användaren mot oavsiktliga överförningar 

av stora mängder data över nätverk med storleksbegränsningar. 

4.6 Utvecklarens applikation måste följa Windows knuff-notifieringsservice (Windows 

Push notifikation Service (WNS)) om den använder sig av det. 

4.7 Om du har en transaktionsleverantör annan än den på Windows store så måste du 

identifiera leverantören vid ögonblicket av transaktionen. T.ex. om utvecklarens 
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transaktion överförs genom leverantören Contuso istället för Windows store så måste 

utvecklaren notifiera användaren att denna vara kommer från leverantören Contuso 

när användaren köper den. 

4.8 Utvecklaren måste fråga användare om verifiering innan de går igenom med ett 

köp. 

4.9 Om utvecklarens applikation samlar kreditkortsinformation så måste denna möta 

standarden av PCI Data Säkerhets Standard (PCI DSS). 

5. Windows 8 applikationer är lämpliga för en global publik. 

5.1 Applikationer med ålders-klassificering PGEI 16, ESRB Vuxen eller applikationer 

som innehåller innehåll som skulle rättfärdiga någon av dessa klassificeringar är inte 

tillåtna på Windows marknadsplats. Detta gäller inte applikationen i fråga är ett spel 

som är klassificerat av en ett utomstående klassificerings-bolag. Metadata eller annat 

innehåll som utvecklaren skickar med applikationen får bara innehålla innehåll som 

skulle rättfärdigas som PGI 12, ESRB EVERYONE eller Windows Store 12+ eller lägre. 

Microsoft har överseende med att i några fall så agerar applikationen som en 

inkörsport till annat material som användarskapat innehåll eller webbmaterial. I vissa 

fall så kan det då vara acceptabelt för en sådan applikation att inkludera innehåll som 

kanske annars skulle vara förbjudet som det enda endamålet för en applikation. 

5.2  Applikationen får inte innehålla material som förespråkar diskriminering, hat eller 

våld baserat på en individs ras, nationalitet, religiösa tro, sexuella läggning, ålder eller 

kön. 

5.3 Applikationen får inte innehålla material eller funktionalitet som uppmuntrar, 

glamoriserar eller utför olagliga aktiviteter i den riktiga värden. 

5.4 Applikationen får inte innehålla eller visa material som en resonabel människa 

skulle kunna uppfatta som oanständig eller pornografisk. 

5.5 Applikationen får inte innehålla stötande eller hotfullt innehåll. 

5.6 Applikationen får inte uppmuntra eller glamorisera oanständigt användning av våld, 

tobak, droger eller vapen. 

5.7 Applikationen får inte innehålla innehåll som utför eller glamoriserar extremt våld, 

brott mot mänskliga rätter, skapelse eller olaglig användning av vapen mot en person 

eller ett djur I den riktiga världen.  

5.8 Applikationen får inte innehålla stora mängder svordomar. 
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6. Windows 8 applikationer är lätta att förstå 

6.1 Applikationen måste ha ett unikt namn 

Utvecklarens applikation måste ha ett namn som är unikt I Windows butiken 

(Windows Store). Om applikationen har olika namn för olika språk så måste detta 

också vara unikt i Windows butikens katalog. 

6.2 Applikationen måste ha en Windows åldersvärdering (Windows age rating). Och 

om applikationen har andra värderingar så måste dessa också skickas in. 

6.3 Utvecklaren måste bidra teknisk support för utvecklarens applikation. Denna ska 

vara enkel och exakt. Om utvecklarens applikation kräver verifiering, t.ex. ett 

användarnamn och lösenord så måste du ge användaren ett sätt att få tag på sin 

borttappade information inom 24 timmar. 

6.4 Applikation måste listas i åtminstone en av Windows butiken geografiska 

marknader. 

Om utvecklarens applikation innehåller innehåll eller egenskaper som är begränsade 

till vissa regioner så måste detta klart framgå på applikationens beskrivning. 

6.5 Applikationen måste vara lokaliserad för alla språk som den stödjer. Om delar av 

applikationen är begränsade i vissa språk så måste detta klart framgå i applikationens 

beskrivning. 

6.6 Applikationens förmågor ska tydligt vara relaterade till vad applikationens funktion 

är.  

6.7 Om utvecklaren uppdaterar applikationen så måste utvecklaren beskriva alla 

ändringar som gjorts i uppdateringen. Dessa görs i fältet beskrivning i 

uppdateringsfältet. 

6.8 Utvecklaren måste tillhandahålla lokaliserade skärm dumpar av applikationen för 

varje språk som den stödjer. Vidare så måste varje bild vara lämpliga för människor 

som är 12 år gamla. Om det finns text i bilden så ska denna text vara på det språk som 

applikationen säljs i. Bilderna ska vara i PNG format och åtminstone 1366x768 pixlar i 

storlek. Retuscherade bilder tillåts inte. 

6.9 Utvecklarens Windows store applikationspaket måste ha ett korrekt applikations-

manifest. 

I alla av utvecklarensa applikations paket så måste applikation-manifestets element 

innehålla korrekta värden som är beskrivet i paketets metadata krav (länk 24). 

  



46 
 

6.10 Applikationens applikationspaket måste vara i rätt format.  

6.11 Applikationens applikationskategori och subkategori måste stämma överens med  

applikations karaktär och syfte. 

6.12 Applikationen måste följa tillgänglighetsriktlinjerna om applikationen följer dessa 

Om applikationen är markerad med en användbarhetskryssruta (accessibility 

checkbox) (länk 25) så måste den ge ut information om gränssnittets element, 

implementera tangentbordstillgänglighet, stödja högt kontrast, och möta kraven för 

tillgänglig text. 

7. Skrivbordsapplikationer måste även följa nedanstående regulatorer. 

7.1 Länken som ges när användare köper applikationen måste ta användaren till en 

plats där de direkt kan ladda ner applikationen. Denna länk får inte leda användare till 

en annan hemsida. 

Användaren måste kunna köpa din applikation lätt och enkelt efter att de har kommit 

till köpsidan i Windowsbutiken. 

Utväcklaren är tillåten att ge ut två köplänkar till applikationen. Dessa ska användas till 

att ge användaren tillgång till 32 och 64-bits versioner av applikationen. 

7.2 Informationen som ges ut på Windowsbutiken om applikationen måste stämma 

med den information som visas på köpsidan av applikationen. Detta inkluderar 

företags logo, applikationens namn, pris och versionsnummer på applikationen. 

  



47 
 

Bilaga 2: Plattformsöverskridande samt exklusiva controller 
I denna bilaga så nämns endast de svenska namnen på kontrollerna som används i projektet. 

Windows 8 Windows Phone 8 Info 

ApplikationBar ApplikationlicationBar  

Border Border  

Button Button  

Canvas Canvas  

CaptureElement  Använd 
videopenseln(VideoBrush) och 
fotokamera (PhotoCamera) 
eller CaptureSource på 
Windows Phone. 

CheckBox CheckBox  

ComboBox  Använd ListPicker kontrollen 
från Windows Phone 
verktygslådan (toolkit). 

ContentControl ContentControl  

ContentPresenter ContentPresenter Representerar en kontroll bara 
kan innehålla ett element. 
Exempel på kontroller som 
ContentPresenter kan 
innehålla är kontroller som 
Button, CheckBox & 
ScrollViewer. 

 DrawingSurface Definerar ett område där 3-D 
innehåll kan skapas och visas. 

 DrawingSurfaceBackgroundGrid En kontroll som tillåter 
utvecklaren att rita upp 
Direkt3D grafik på bakgrunden 
av applikationen. Använd 
SwapChainBackgroundPanel 
på Windows 8. 

Ellipse Ellipse  

Flip-vy(FlipView)  Representerar en 
föremålskontroll (item control) 
som visar ett föremål åt 
gången och tillåter vänd (flip) 
övergångar när användaren 
traverserar en samling av 
föremål (items). 

Frame Frame  

Rutnätskontroll (Grid) Grid  

Rutnätsvy (GridView)  Representerar en kontroll som 
visar en horisontell rutnätsvy 
av dataföremål (items). 

HyperlinkButton HyperlinkButton  

Image Image  

ItemsControl ItemsControl Representerar en kontroll som 
kan användas för att 
presentera en samling av 
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föremål. 

ItemsPresenter ItemsPresenter Specificerar vart föremål 
(items) är placerade i en 
kontroll, vanligtvis en 
ItemsControl. 

ListBox ListBox ListBox finns inte i Visual 
Studio eller Blends 
verktygslåda (toolbox) för 
Windows Phone 8 
applikationen för att 
uppmuntra användaren att 
använda LongListSelector-
kontrollen istället. Den stödjs 
dock fortfarande och 
utvecklaren kan manuellt lägga 
till ListBox i sin XAML kod. 

Listvy (ListView)  Representerar en kontroll som 
visar en vertikal lista av 
dataföremål (items). På 
Windows Phone plattformen 
så rekommenderas det att 
utvecklaren använder 
LongListSelector istället. 

 LongListSelector Visar en lista av valbara 
föremål (items) med en 
mekanism för användaren att 
hoppa till en specifik sektion av 
listan. 

MediaElement MediaElement Representerar ett objekt som 
innehåller audio, video eller 
båda. 

 MultiScaleImage Ger användaren tillgång att 
öppna en multi-
upplösningsbild. Denna bild 
kan traveseras och förstoras. 

 Panoramavy (Panorama) Skapar en panoramavy som 
bläddrar horisontellt. 

 Panorama-innehåll (Panorama 
Item) 

Representerar ett föremål i en 
Panoramakontroll. 

PasswordBox PasswordBox  

 Pivot vy(Pivot) Ger utvecklaren en snabb väg 
att ordna navigationen i en 
applikation. Kontrollen kan 
användas som ett navigations-
gränssnitt som filtrerar stora 
mängder information eller 
bläddrar mellan vyer. 

 Pivotpost (PivotItem) Behållaren för föremål i 
Pivotkontrollen 

Popup Popup  

ProgressBar ProgressBar  
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ProgressRing  Representerar en kontroll som 
visar att en handling är 
pågående. Standardutseendet 
är en ring som snurrar. 

RadioButton RadioButton  

Rectangle Rectangle  

RepeatButton RepeatButton Representerar en kontroll som 
höjer klick-händelsen gång på 
gång till dess att användaren 
släpper musknappen. Finns på 
telefonen men används bara 
som en bastyp. 

RichEditBox  Representerar ett rikt 
redigeringsfällt som stödjer 
formaterad text, hyperlänkar 
och annat rikt innehåll 

ScrollBar ScrollBar  

ScrollContentPresenter ScrollContentPresenter Visar innehållet av en rull-
vykontroll 

Rull-vy(ScrollViewer) Rull-vy(ScrollViewer)  

SemantiskZoom(SemanticZoom)  En semantisk-zoomkontroll 

Slider Slider  

Stapelpanel (StackPanel) Stapelpanel (StackPanel)  

Textblock(TextBlock) Textblock(TextBlock)  

Textruta(TextBox) Textruta(TextBox)  

ToggleButton ToggleButton Basklass för en kontroll som 
kan byta mellan lägen som 
t.ex. CheckBox och 
RadioButton. 

ToggleSwitch  Representerar en knapp som 
kan byta mellan två lägen. På 
Windows Phone 8 använd 
Togglekontrollen som finns i 
Windows Phone verktygslådan 
(toolkit) istället (länk 26). 

ToolTip ToolTip Visar ett informationsfönster 
när användaren håller musen 
ovanför ett element. Denna 
kontroll existerar på Windows 
Phone men är inte gjort för att 
användas på Windows Phone. 

UserControl UserControl  

VariableSizedWrapGrid  Tillhandahåller en 
rutnätsliknande layoutpanel 
där varje ruta i rutsystemet 
kan ha variabelbestämd storlek 
baserad på innehållet. För 
Windows Phone 
rekommenderas WrapPanel 
kontrollen från Windows 
Phone verktygslådan. 



50 
 

ViewBox ViewBox Definerar en innehålls-
dekoratör som kan skala och 
sträcka ut ett barnelement för 
att fylla ut tillgänglig yta. 

VirtulizingStackPanel VirtulazingStackPanel  

WebView  Tillhandahåller ett element 
som kan innehålla HTML 
material inuti applikationen. 

 WebBrowser Tillåter HTML navigation 
funktionalitet att bakas in i 
applikationen 

WrapGrid  Placerar barnelement i sekvens 
från höger eller från överkant 
till botten. När ett element 
sträcker sig över behållaren så 
läggs det i nästa rad eller 
kolumn. På Windows Phone 8 
så rekommenderas Wrap Panel 
från Windows Phone Toolkit. 

För fler länk till sidan med ovanstående information se (länk 17) 


