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Sammanfattning 
 

Konceptet Smarttv är väldigt nytt. Detta är något de flesta företag vill utnyttja sig av, för att 

utvidga deras arbetsområde. Vi fick uppdrag av söktjänstbolaget Eniro att ta fram en 

Smarttvapplikation, så att användare enkelt skall kunna utnyttja deras tjänster på ett smi-

digt sätt. Arbetet var avsett för att ge läsare inblick över den Smarta Tv världen, samt dela 

med sig av de erfarenheter vi har fått under arbetets gång. Denna rapport riktar sig huvud-

sakligen mot utvecklare och personer som har någorlunda teknisk bakgrund. 

Vi var två personer som utförde arbetet kring utvecklingen av applikationen. Själva utveckl-

ingsprocessen var iterativt och vi använde oss utav en variant av agila metoder för att ut-

veckla applikationen. Samsung SDK användes som vår utvecklingsmiljö. Genom att redovisa 

resultatet tog vi fram ett antal kriterier som skulle vara underlag för eventuella framtida 

investeringar inom smarttv värden. Kriterierna var påföljande.  

• Det skulle vara lämpligt om företaget har webbtjänster baserade på HTML, Flash 

och JavaScript. 

• Tjänsterna bör vara enkelt navigerade och inte behöva ha så mycket användarin-

teraktion för att fungera.  

• De använda systemen skall kunna gå att integrera med webbtjänster, om inte tjäns-

terna är redan webbtjänster.  

• Lämpliga tjänster kan vara enkla arkadspel, film, musik, nyheter, kartsökning, per-

sonsökning.  

• Nytänkande vad gäller användarinteraktion behövs för applikationer som behöver 

mer användarinteraktion.  
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Abstract 
 

Smarttv concept is very new. This is something most companies want to take advantage of, 

to extend their area of work. We were asked by search engine company Eniro to develop a 

Smart TV application, so that users can smoothly use their services. The work is intended to 

give readers insight look of the smart TV world, and also share the experience we have 

gained while working. This report is directed mainly to the developers and people who have 

some technical knowledge. We were two people who carried out the work on the devel-

opment of the application. The development process was iterative and we used us a range 

of the agile methods to develop the application. Samsung SDK was used as our develop-

ment environment. By means of expressing results, we took out a number of criteria which 

would be the important base for any future investments in smarttv world. These are follow-

ing criteria. 

• It would be adaptable if the company has Web services based on HTML, Flash or Ja-

vaScript 

• The services should be easily navigated and not need much user interaction to 

work.  

• The used systems should be able to integrate with Web services, unless the services 

are already online services. 

• Appropriate services can be simple arcade games, movies, music, news, map 

search, people search 

• New thinking and Innovation in terms of user interaction is needed for applications 

that require more user interaction. 
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Förord 
 

Denna rapport är skapad för att redovisa vårt examenarbete på kandidatutbildning vid 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet gav oss en möjlighet till praktisk tillämp-

ning av de kunskaper som vi skaffade sig under vår utbildning tid i KTH.  

Det har varit en lång resa och utan stöd och hjälp från vissa personer skulle vi inte kommit 

så här långt. Därför tar vi tillfället att tacka alla dessa personer som har medverkat och bi-

dragit med sina kunskaper och tid under resans gång. 

 Jag vill börja med att tacka vår examinator Johan Montelius för hans stora engagemang, 

värdefulla råd och synpunkter som gjorde det möjligt för mig att skriva denna rapport. Jag 

vill också passa på att tacka vår handledare Joachim Heiroth för sitt närvarande, stöd och 

delaktighet under hela arbetet gång. Sedan vill jag tacka all personal på Eniros Online Deve-

lopment för deras uppmuntran och samarbetsvilja. 
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Figurföreteckning 
 

Figur  1.1  Uppbyggnad av APP Engine inom Smarttvapplikation  

För Samsung Smart TV SDK 

Figur  1.2    Smarttvapplikations uppbyggnad med olika teknologier 

Figur 2.  Användning av de olika biblioteken inom projektet 

Figur  3.   User Story som beskriver projektet 

Figur  4.1  Eniro sök och kategorier 

Figur 4.2  Eniro sökresultat 

Figur 4.3  Eniro Karta  

Figur 4.4  Helskärmsbild på Hela Eniro Smart Applikationen 

Figur 4.5  Arkitektur bild på biblioteksanvändningen 
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1. Inledning 

Teknologin är på ständig utveckling. I dagens samhälle är vi allt mer beroende av alla dessa 

tekniska enheter. Samspelet mellan människan och teknologin måste gå hand i hand för att 

vardagen skall fungera på ett smidig och säkert sätt. I dagsläget är vi mer eller mindre be-

kanta med applikationer inom Smartphone och iPad, däremot är smart tv:ns roll ännu inte 

definierade. Samsung är ett av de första tillverkningsföretag som tagit steget att integrera 

smarta enheter med internetuppkoppling på tv apparater. Detta är något som söktjänstbo-

laget Eniro gärna vill utnyttja, genom att erbjuda sina tjänster ut till kunderna via en 

Smarttvapplikation.  

Eniro är ett svenskt söktjänstbolag som startades år 2000. Företaget är ett av dem ledande 

aktörerna inom lokala sök och katalogtjänster i norden samt i Polen. Utöver söktjänsten 

erbjuder Eniro diverse andra tjänster, bland annat vägbeskrivningar, kartor, Köp & Sälj mm.   

Det vi vill åstadkomma med detta arbete är, att användaren skall få en grundläggande in-

blick över hur en smart tv applikation fungerar. Systemet kommer ge användaren möjlighet 

till att utnyttja Eniros tjänster i den nya plattformen av smart tv. 
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1.1 Syfte 

 

Syfte med detta arbete är att ge en inblick över de teknologier som används inom 

smarttv:ns miljö. Främst för att hitta lämpliga Eniro tjänster som går att använda på smarttv 

apparaterna. Ett av huvudmålen blir då att komma fram till ett visst antal kriterier som ska 

hjälpa framtida undersökningar inom detta tekniska område, samt att ge företaget resultat 

om detta är en smart satsning för framtida utvidgningar. 

Syftet är också att komma in i arbetsmiljön på ett företag samt att kunna lösa problem 

inom mjukvaruutveckling, genom att använda olika agila metoder. 

1.2 Problembeskrivning 

 

I dagens moderna teknologiska samhälle är vi beroende av smarta enheter. Att implemen-

tera dessa i vår vardag är något som kan medföra komplikationer. Vår uppgift är att lösa de 

problem som skulle kunna uppkomma vid användning av Eniros tjänster i den nya plattfor-

men av smarttv, som ska kunna användas av användaren på ett smidigt sätt så att använda-

ren kan känna sig nöjd.  

Vi ska därför analysera tekniska begräsningar av smarttv i hänsyn till Eniros tjänster. Vi 

kommer att fokusera mest på att analysera och hitta lösningar för följande problem: an-

vändargränssnitt, kontroll och plattform. Ett av huvudmålen är att hitta en eller flera av 

Eniros tjänster som skall kunna användas som en lämplig lösning. 

 

Frågeställningen blir därmed: 

Vilka tekniska begräsningar finns det vid implementering av Eniros tjänster på smarttv och 

vilka av dessa tjänster är mest lämpliga? 

 

1.3 Avgränsning 
 

De avgränsningar vi gjort i detta projekt är bland annat att fokusera på två av dem viktig-

aste Enirotjänster, vilket är företagsökning och karttjänsten. Vi valde att inte ta med andra 

lämpliga Enirotjänster på grund av tidbrist, eftersom vi enbart har kunnat arbeta inom den 

emulerade miljön som Samsungs SDK erbjuder. Därför är det viktigt att ge läsaren en inblick 

över hur uppbyggnaden av en smart tv applikation kan se ut, samt vilka teknologier som 

används. 
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Syftet med detta arbete är inte att utreda viken styrenhet som är mest lämpad för 

smarttvapplikation. Därför utgick vi från fjärrkontroll som den viktiga och enda styrenhet. 
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva de olika teknologier vi har lärt oss, hur vi har använt 

dessa och vilka lösningar vi har valt att använda. Vi kommer att gå igenom följande tek-

nologier: 

 

• Uppbyggnaden av Samsungs Smarttvapplikation 

• JavaScript 

• Samsung TV API 

• Eniro API 

• JQuery API 

• HTML 

• CSS 

• Testning 

 

2.1 Samsung Smarttv  

 

Samsung Smarttv som är nätuppkopplade, erbjuder applikationer och on-demand tjänster. 

Applikation är mycket likt en vanlig hemsida. Detta fungera genom att hemsidan visas upp 

som en widget(fönsterpryl, grafisk hållare) och startas upp av applikation Engine. Däremot 

stödjer applikation inte popupfönster jämfört med en vanlig hemsida. På en hemsida sker 

navigering via mus och tangentbord, medan Samsung Smart TV erbjuder endast fjärkontroll 

som den viktiga styrenheten. Framtida versioner kan finnas med röst och rörelse kon-

troll[4].  

 

Figur1.1 Strukturen 
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2.1.1. Vad är applikationer?  

 

Vi har vant oss vid smarta enheter inom telefon och iPad. Nu har även fler och fler fått upp 

ögonen på smarta tv-apparater. Applikationer är webbaserade och körs på Smarttv som är 

anslutna till internet och körs genom en applikation Engine. Smarttvapplikationer kan besk-

rivas som en webläsare för TV och har bland annat fjärrkontroll som user interface. 

2.1.2. Uppbyggnaden av applikationer 

 

En smarttvapplikation ser ut som en vanlig hemsida som består av HTML,CSS och Java-

Script. Applikationer intrigeras på Smarttv med hjälp av en applikation Engine. HTML an-

vänds för att bygga upp själva strukturen av hemsidan, CSS filen för stil, layout och färg-

läggning. Medan JavaScript används för kontroll och övriga avancerade funktioner. 

För att programmet ska kunna köras på tv skärmen måste användaren implementera en 

konfigurationsfil som anger vilka attribut som gäller för just detta program. Dessa attributer 

kan beskriva programmets namn, bilder, version, tillverkare samt typ av applikationen 

Det finns 3 sorters applikationer: helskärm, halvskärm och ticker (bakgrundsapplikation). 

Helskärm applikation är det enda applikation typ som är tillåtna i Europa. 

 

Figur 1.2 Smart TV applikation uppbyggnad med olika teknologier 
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2.2. Teknologier 

 

Figur 2 beskriver sambandet mellan de olika biblioteken som används för utveckling av 

Eniro Smarttvapplikation. Applikationen är i stort sätt beroende av både JQuery och Sams-

ungs API, men den kan även fungera utan JQuery, eftersom JQuery är en samling av funkt-

ioner som gör det möjligt för en snabbare och smidigare användning av DOM(Document 

Object Model) funktionerna. Samsungs API är dock väldigt viktigt, felanvändning av detta 

bibliotek kan få hela applikationen att inte fungera, widgetmanagern eller applikation 

Engine måste få rätt instruktioner för att kunna simulera rätt och visa upp applikationen på 

tv. Eniros API är kärnan och är viktig för all funktionalitet som applikationen kommer vara 

skapad för. Utan denna har vi bara ett skal som inte gör någonting. Genom att utnyttja Eni-

ros bibliotek kan vi använda söktjänsterna och karttjänsterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samsung API 

jQuery Eniro API 

Figur 2. Användning av bibliotek inom projektet 
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2.2.1. JavaScript 

 

Första JavaScript versionen var utvecklad för Netscape. Språket är mer som en klient tek-

nologi och förekommer i hemsidor. Med java script kan vi skapa ett mer interaktivt och 

dynamisk gränssnitt, vilket innebär att vi inte behöver ladda nya websidor från webbserver 

hela tiden.  Klientteknologirer som JavaScript, HTML,CSS är inte beroende av webserver, till 

skillnad från serverteknologier så som ASP, Java eller PHP. JavaScript kan även användas 

som komplement till eventuella serverteknologin. Något som bör uppmärksammas är att 

JavaScript inte är kopplat till språket Java, utan JavaScript är ett skriptspråk för dynamiskt 

skriftning som har stöd för prototypbaserad objekt konstruktion. JavaScript kod skrivs i ett 

HTML-dokument och det finns olika sätt som man kan skriva i ett HTML dokument. Bland 

de vanligaste skrivsätten är Write eller DOM metoderna[11]. 

2.2.2. JQuery API 

 

JQuery är ett JavaScript bibliotek som hjälper klientsidan för kodning i HTML dokument. 

JQuery används mest för att förenkla och även förbättra olika JavaScript funktioner så att 

det går lättare att navigera genom dokumentet, skapa animation och hantera funktioner. 

Mycket av vår användning av JQuery har varit för databashantering och för att hitta ele-

ment i dokumentet för själva navigeringen[3]. 

2.2.3. Eniro API 

 

Eniros bibliotek är samling av funktioner som gör det möjligt att använda Eniros tjänster. 

Eniro API är kostnadsfria och är tillgängligt för alla. Detta kan man göra genom att registrera 

sig på deras API sida.  Eniro API kan användas för vanlig ordbaserade sökningar samt ger 

möjlighet till att utföra geografisk närhetssökning. Dessa API:n står väldigt bra beskrivna på 

deras hemsida. Användning av ordbaserad sökning kommer man åt väldigt enkelt bara ge-

nom en vanlig HTTP Get begäran. För karttjänsten kommer man åt genom att inkludera ett 

JavaScript bibliotek som gör det möjligt att använda kartan med hjälp av JavaScript funkt-

ioner och kommandon[2]. 

2.2.4. HTML 

 

HTML är ett sidbeskrivningsspråk som används för att skriva de webbsidor som utgör World 

Wide Web. HTML använder sig av taggar för att beskriva olika element och genom dessa 

element skapar man de olika websidor som finns ute på nätet. HTML är ett ganska lätt 

språk och går snabbt att lära sig. Det finns även fördefinierade HTML taggar för ljud, bild 

och video. Men HTML ensam kan inte fungera för att göra en avancerad hemsida som krä-
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ver användarlogin, databas access eller sessioner. Det är därför HTML oftast används i sam-

band med JavaScript, asp.net eller PHP. Det viktgaste med HTML är också att det är en öp-

pen standard, d.v.s. Den ägs av ingen vilket gör att vi inte behöver betala licens till något 

företag. 

2.2.5. CSS 

 

CSS är en sorts stilmall och används när man ska underlätta designen av en hemsida. Med 

hjälp av CSS kan man hantera layout på ett mer effektivt och roligare sätt. Fördelen med 

CSS är att man kan skapa en extern CSS dokument som styr formatering av alla sidor. Vid en 

ändring av något t.ex. Bakgrundfärg, behöver man endast ändrar koden i stilmallen. Vilket 

gör att man slipper att utföra ändringen på varje ”html-tagg”[10]. 

2.3. Testning 

2.3.1 Grey-box testning 

 

Grey box testning innebär att testaren har kunskap om systemets uppbyggnad och kod-

struktur som finns integrerade i systemet.  Med hjälp av denna kunskap kan testaren skriva 

testspecifikation för dem förväntade resultaten.  Avsikten med denna testning är att ta reda 

på fel, relaterade på dålig design eller dåligt implementering av ett system. Att testa en 

webapplikation med hjälp av Grey box testning är rätt enkelt. Det enda testaren behöver 

göra är att använda ”reverse engineering” (omvänd ingenjörskonst) metoden. Och det är 

för att bestämma om det värdet som returnerats är rätt och att t.ex. Felmeddelanden fun-

gerar korrekt. 

En typisk gray box testning scenario är där testare själv ställer upp sin test miljö för att t.ex. 

Bevaka en hemsidas databas och se hur den uppdateras medan den används. Baserade på 

begränsad information Gry box testning implementerar intelligenta testscenarion, särskilt 

när det gäller Data typ hantering och undantagshantering[5]. 

 2.3.2 Visuell testning 

 

Visuell testning är ett sätt utvecklaren ska kunna undersöka vad som händer vid ett mjukva-

rufel genom övervakning och manipulering av programmet. Tanken med visuell testning är 

att visa upp problemet eller det misslyckande testet snarare än beskriva det, vilket ger en 

ökad förståelse för programmeraren. Visuell testning är mer lämpad vid Agil systemutveckl-

ing, eftersom agila metoder kräver ökad kommunikation mellan testare och utvecklare[6]. 
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2.3.3 Acceptans testning  

 

Acceptans Testning är en nivå av programvarans test process, där ett system testas för dess 

acceptans. Syftet med detta test är att utvärdera systemets överensstämmelse med verk-

samhetens krav och bedöma om det är acceptabelt för leverans. Inför varje iteration möte 

med kunden genomfördes acceptanstestning huruvida om all ny funktionalitet uppträdde 

efter det förväntade resultatet[7]. 
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2.4 Lösningar 

 

Vid utveckling av systemet hade vi möjlighet att använda sig av olika lösningar. Vi fick av-

gränsa oss till vissa lösningar medan andra lösningar inte gick att använda beroende på 

begränsningar inom vår utveklingsmiljö Samsung SDK. 

2.4.1 Lösningar vi valde att inte ta med 

• Personsök 

• Vägbeskrivning 

• Lösningar med Flash 

• Lösningar med inbyggda SceneManager 

• Lösningar med tangentbord, VoiceControl, MotionControl 

2.4.2 Lösningar vi inte kunde använda 

• JApplet 

• Asp 

• Php 

• .NET 

• Popups 

2.4.3 Lösningar vi använder oss utav 

• Användning av fjärrkontroll istället för tangentbord 

• Användning av overlay för att simulera popups 

• Användning av globala variabler för att hålla reda på ordning på element 
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3. Utveckling av företagssök och kartjänster för Eniro Smart TV 

applikation 
 

För att uppnå syftet med arbetet använde vi oss av en variant av agila metoder. De metoder 

vi använde av oss var user stories, par programmering, kundmöte, samt testning på en ite-

rativ arbetsätt. Då projektet drivs från Eniros huvudkontor i Solna, så kunde vi söka råd från 

flera Eniro medarbetare under projektets gång. Hjälp från anställda kommer att innebära 

att söka relevant data från Eniros API: s samt kodning av problem i allmänhet. För att hitta 

information använde vi oftast av internet, bland annat Google som sökmotor, youtube för 

Samsungs smarttv tutorials. Skrivning av rapporten kommer ske kontinuerligt under pro-

jektets gång för att underlätta sammanställningen av rapporten i slutet. 

3.1 Utförandet 

3.1.1 Par programmering 

 

Par programmering går ut på att två personer sitter och kodar tillsammans. Där är det en 

person som är "Driver", som ska skriva koden och den andra personen är "Observer", som 

ser till att koden är korrekt. Rollerna byts ut under skrivandet av koden. Den integrerade 

utvecklingsmiljön blir Samsung TV SDK och kommer att användas för att förenkla och testa 

koden. 

3.1.2 User Stories 

 

Användarberättelser som även kallas user stories används för att hantera kundens krav och 

formuleras i en eller flera meningar. De beskriver en funktion utifrån kundens perspektiv. 

User stories fungerade väldigt bra som ett stöd i att planera och driva projektet. Figur 3 är 

en illustration av hur en user story kan se ut. 

Vi använde oss av följande users tories som i sin tur uppdelades in i olika Tasker: 

 

• 1. En fungerande applikation som använder lämpliga Eniro tjänster på Samsungs 

smarttv miljö. 

o Informationssök om Samsung Smarttvapplikation 

o Skapande av testapplikation 

o Skapande av huvudapplikation 
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• 2. En applikation som tillåter använder att enkelt och smidigt använda applikation-

en på en tv. 

o Informationssök om Eniro API 

o Exempel av Eniro API:s användning 

o Integration i huvudapplikation 

o Användning av fjärrkontroll 

 

• 3. Leta fram begränsningar för att kunna bestämma framtida satsningar inom om-

rådet. 

o Fjärrkontroll 

o Fönster 

o Tangentbord 

o Karta 

o Navigation 

• 4. Ta fram kriterier för att en applikation ska kunna göras smidigt till en smarttv. 

o Finns i resultat 

 

 

 

Figur 3 User Stories 
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3.1.3 Iteration  

 

Varje iteration eller så kallad sprint startar med ett planeringsmöte (iterationsplanering). En 

iteration kan sträcka sig över en vecka till en månads tid beroende på dess komplexitet och 

storlek. I slutet av varje iteration anordnas en demo tillsammans med kunden för att visa 

upp iterations resultat. Vi valde att vi skulle jobba veckovis och därefter visa kunden vad vi 

hade gjort för att sedan få feedback eller synpunkter på förbättring eller nya idéer. 

3.1.4 Kundmöten 

 

Inför varje ny iteration anordnas ett möte tillsammans med kunden, där kunden fick gå 

igenom alla tidigare utvecklade user stories, för eventuella förslag på förändringar samt 

godkännande av de nya user stories. 

3.1.5 Testning 

 

Vi gjorde kontinuerliga testningar på alla koder som ingick i systemet. Eftersom det inte 

fanns tillräckligt med dokumentation om Samsungs API så fick vi testa oss fram, samt an-

passa oss av de begränsningar som vi stötte på i systemet.  De olika kända test fall typer vi 

kom kontakt med var, greybox[5] testning, visual[6] testning, samt acceptans[7]testning.  

3.1.6 Våra Testfall 

 

Vi hade ett flertal testfall som går att beskriva som följande: 

• Testandet av användarvänlighet 

o Trycka på sök fältet och börja skriva med fjärrkontrollen 

o Navigera runt i dokumentet för att nå de olika knapparna 

• Test av sökning 

o Fungerar sökningen bra? 

o Ger sök i närheten bra resultat? 

• Test av kontroller 

o Når man sidans alla olika objekt genom att använda upp och ner pilarna på 

kontrollen? 

• Funktionstestning 

o Fungerar funktionerna för att hantera denna begäran? 

o Är redovisade resultat som de bör vara? 
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3.4 Utveckling 

3.4.1 Begränsningar 

 

Vid början av projektet var vi tvungna att göra ett antal begränsningar, då konceptet 

Smarttv applikation var ganska nytt och området ännu inte väl utforskat. Det var upp till oss 

att hitta en smidig lösning så att läsarna snabbt kan sätta sig in i vårt arbete och begripa de 

utmaningar vi fick uppleva. Begränsningarna kunde delas in i två olika klasser; de fysiska 

och de programbaserade. Fysiska begränsningar innebär att det är sådant som inte går att 

ändra på som utvecklare, medan programbaserade begränsningar kan beskrivas som t.ex. I 

avsaknaden av viktiga funktioner. 

3.4.1.1 Fysiska  

• Tangentbord och mus 

• Fjärrkontroll 

• Vissa Eniro tjänster går inte att använda tv applikation sammanhang 

3.4.1.2 Programbaserad 

• Finns ingen geolocator(används för att hitta område i webbläsare) i applikation 

Engine 

• Bara JavaScript och Flash 

• Lyssnare för knappar 

• Länk problem, webbläsare  

• Fönster svårighet bland annat kartor 

• Inbyggda Bibliotek i Samsung SDK är dåligt beskrivna 

 

3.4.1.3 Hur påverkade begräsningar vårt arbete? 

 

Genom att använda dessa kända teknologier, samt begränsningarna hjälpte det oss att 

komma fram till snabba lösningar. Eniros tjänster som är webbaserade är rätt enkelt att 

integrera på Smarttvapplikationer. Däremot kan vi inte påstå att alla våra lösningar är alltid 

det bästa, som t.ex. För navigering begränsade vi oss till fjärrkontrollen som det enda alter-

nativet som styrenhet. Det finns andra lösningar som skulle kunnat bli ett bättre alternativ, 

så som rörelsesensor med on-screen tangentbord eller med röst styrning. Tack vare dessa 

begränsningar kunde vi uppnå det förväntade resultatet. Som i sin tur gav oss ett bra un-

derlag för framtagning av kriterier för eventuella framtida satsning inom Smarttv miljö. 
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4. Prototyp 
 

Prototypen följer de utveckling anvisningar som finns angivna hos Samsung officiella doku-

ment för tillverkning av Smarttvapplikation.  

4.1. Användargränssnitt 
 

Användargränssnittet av vår prototyp kan huvudsakligen uppdelas i två delar. Figur 4.1 be-

skriver sökdelen som vi kan se vid start av applikationen, medan resultatdelen uppkommer 

vid en sökning. För att göra användervänlig erbjuder Eniros Smarttvapplikation användaren 

att skriva in sitt område vid förstagångs användning, vilket gör att vid en sökning resultatet 

uppkommer då i tur och ordning efter närmaste avstånd. Applikationen erbjuder även an-

vändarna ett antal snabbkategorier som gör att användaren kan ta fram ett antal sökresul-

tat med bara en knapptryckning.   

 

Figur 4.1 Eniro sök och kategori 

Figur 4.2 beskriver resultatdelen som är uppbyggd efter en bestämd stilmall för att utseen-

det skall återspeglas efter Eniros krav. Efter en sökning ska resultatet alltid visas radvis. 

Varje rad är uppdelad efter ett visst antal celler.  Där den första cellen från vänster i raden 

beskriver företagsnamn, adress samt telefon nr. Medan den andra cellen innehåller en liten 

kort beskrivning s om själva företaget. Därefter visas logotyp, en länk till företagets hemsida 

samt karta.   
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Figur 4.2 Eniro sökresultat 

Figur 5.3 visar hur användaren kan utnyttja Eniros karttjänst i smarttv miljö. Efter ett sökre-

sultat när användaren trycker på kartlänken uppkommer ett fönster som överlappar de 

sökresultaten. Användaren kan navigera sig inom kartan med hjälp av fjärrkontrollens styr-

pilar. Medan knappen med kanal byte kan användare skifta läget från karta till flygfoto, 

hybrid eller sjökort och vice versa.   

 

 
Figur 4.3 Eniro karta 
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4.2 Hela applikationen 

 

Figur 5.4 visar hela vyn på Eniro Smarttvapplikationen. Med hjälpmenyn framme, visar hur 

Hjälp-menyn är tänkt att fungera. På denna figur kan man se layouten i sin helhet. Det är 

bra att ha en informativ hjälpmeny som man kan slå upp vid behov och sedan förstå vad 

knapparna på fjärrkontrollen är till för. Detta är viktigt för att användaren inte ska känna sig 

vilse och missnöjd med produkten. Det är även därför att i början på programmet så startas 

en hjälpmeny som användaren kan använda för att skriva in område och ta reda på hur de 

olika knapparna används till. 

 

Figur 4.4 Eniro Smart Tv Applikation 

  



25 

 

4.3 Arkitektur 

 

Arkitekturen är uppbyggd på följande sätt, allt har sin grund i index.html som består av 

själva visuella koordinationen, med CSS som bygger på stilen. HTML bestämmer innehåll 

och layout. Från grunden är de uppdelade i olika filer för att lättare kunna se strukturen. 

Här nedan på figur 4.5 kan man se hur strukturen är uppbyggd. 

 

 

Figur 4.5 Biblioteks karta 

 

4.4 Förväntade resultat  
 

Det förväntade resultatet är att applikation uppfyller Eniros krav, när det gäller både ut-

formningen och implementering av deras tjänster på ett sådant sätt att det upplevs som 

användervänligt.  Användaren ska kunna navigera på sökresultatet samt kartan genom att 

använda fjärrkontrollen. Resultatet skall kunna ge ett bra underlag för framtagning av krite-

rier som kan hjälpa företag för eventuella framtida investeringar inom smarttv:s värd. 
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4.5 Hur saker och ting gick  
 

Arbetet i detta projekt gick enligt plan med vissa undantag. Det vi glömde var att planera in 

helgdagar som pågick mitt i veckan och detta ledde till att arbetsbelastningen blev olika 

från ena veckan till den andra. Detta kunde ha gjort att vi missat deadlines. Dem andra 

eventuella uppstådda problem så som kodning och API användning kunde lösas snabbt tack 

vore hjälp från Eniros medarbetare. 

4.6 Plan B  
 

Vår Plan B var att dokumentera det vi hittills kommit fram i arbetet.  Tanken bakom det var 

att om något hade gått fel skulle vi ha något att falla tillbaka på.  Eftersom vi jobbade itera-

tivt, skulle vi alltid ha en produkt som fungerade någorlunda, fast med mindre funktioner 

än dem förväntade resultaten. Detta tyckte vi var ett bra underlag för en lämplig plan B 

lösning. 

 

4.7 Framtidsvyer  

 

Utvecklingen på Smarttv går allt mer framåt, även om vi inte ser detta. Efterfrågan på 

smarttv är ännu inte så stort och detta beror antagligen mest på att tillverkningsföretagen 

än så länge inte kunnat erbjuda någon tillförlitlig och användervänlig styrenhet till kunder-

na. De flesta användarna skulle uppleva att använda endast fjärkontrollen som den enda 

styrenheten skulle som bli krångligt och tidskrävande. Därför försöker de flesta tillverknings 

företagen komma underfund med detta genom att skapa alternativa styrenheter, som mot-

ionsensor och röstsyrning till Smarttv. Smarttv utvecklingen går framåt, vilket även öppnar 

möjligheter för utveckling av nya kreativa applikationer.  Framgång inom Smarttv branschen 

kan också medföra en del problem för utvecklarna, då utvecklarna måste hitta använd-

ningsområde för användaren. Eftersom användaren alltmer kommer att betrakta Smarttv:n 

som den nya Pc:n. I dagsläget är det är svårt att spekulera det exakta användningsområdet 

för Smarttv. Vi får nog vänta och se hur detta i framtiden kommer att gestalta sig. 
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5. Utvärdering 
Här nedan står det resultat av utförandet av arbetet och även de kriterier vi har tagit fram 

för framtida utvecklare, gentemot de kriterier vi hade och begräsningar vi utgick ifrån. 

5.1 Kriterier 

5.1.1 Lista av Möjliga Eniro Tjänster 

 

Företagsökning 

+Att ta fram information om företagen bl.a. öppettider, adress, hemsida, telefon nr. 

– svårt att möjliggöra surfing för hemsidan. Pga. navigation svårighet med fjärrkontroll 

 

Personsökning  

+ Att få fram kontakinfo, bl.a. adress, telefon nr. 

– svårt att implementera direkt kommunikation funktion jämför med Smart Fon eller dator. 

Då smarttvapplikation inte erbjuder någon direkt kommunikation funktion. 

 

Eniro Deals 

+ kan ta del av rabatt pris från olika erbjudande från olika företag 

– navigation och inloggning svårighet med fjärrkontroll, användare skulle hellre föredra ett 

annat användervänlig plattform än smarttvapplikation. 

 

Eniro Kartor 

+ platsbeskrivning. navigering hjälp, avståndbeskrivning 

– fönster svårighet på smarttvapplikation 

 

Vägbeskrivning 

+ för bättre framkomlighet 

– Interface är svårt att skapa för snabbare vägbeskrivning alternativ 

webbgränsnitt 

+ enkelt och användarvänlig tjänst som är upplagt efter olika kategorier. Användaren kan 

lätt navigera sig till olika viktiga webplatser utan att skriva in webbadress 

– utbudet är inte speciellt stort. Tvsurfandet användare skulle nog föredra en annan platt-

form än smarttvapplikation. 

 

 

118 118 

+ tjänsten är välkänd hos många användare 

– kräver sms tjänst 
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5.1.2 Lista av lämpliga tjänster 

• Företagsökning 

• Personsökning 

• Kartor 

 

5.1.3 Motivering av valda tjänster 

 

Anledning till att vi valde just dessa tjänster som lämpliga beror på att det är dem mest 

använda tjänsterna som Eniro erbjuder. Dessutom är det mest troligt att en användare an-

vänder sig av dessa tjänster framför en stationär tv. Då Eniro redan erbjuder sina tjänster 

via andra plattformer. Med hjälp av dessa begränsningar skall vi kunna hitta godkända kri-

terier för möjliga satsningar inom smarttvmiljö. 

5.2 Lämpliga Kriterier 
Här nedan står de kriterier vi har kommit fram till för företag och utvecklare som kan tänka 

sig investera i smarttv-branschen. 

• Det skulle vara lämpligt om företaget har webbtjänster baserade på HTML, Flash 

och JavaScript. 

• Tjänsterna bör vara enkelt navigerade och inte behöva ha så mycket användarin-

teraktion för att fungera.  

• De använda systemen skall kunna gå att integrera med webbtjänster, om inte tjäns-

terna är redan webbtjänster.  

• Lämpliga tjänster kan vara enkla arkadspel, film, musik, nyheter, kartsökning, per-

sonsökning.  

• Nytänkande vad gäller användarinteraktion behövs för applikationer som behöver 

mer användarinteraktion.  

 

5.3 Beskrivning av resultat 

 

Dessa kriterier är skapade för utveckling av Smarttvapplikationen och bör vara till hjälp för 

underlag vid eventuella framtida satsningar inom detta område. Ingen kan garantera att 

dessa riktlinjer kommer ge dem förväntade resultaten, däremot att genom att följa dessa 

riktlinjer så kommer utvecklingen av smarttvapplikation att vara mer effektiv och billigare.  
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6. Slutsatser 
 

Syftet med detta arbete har varit fokus på utveckling av Smarttvapplikation och hitta lämp-

liga kriterier som skulle både gynna oss och framtida utvecklare. Att hitta lämpliga kriterier 

är ingen lätt uppgift. Eftersom Smarttv branschen är väldigt ny, så kan företag och utveck-

lare känna sig osäkra kring utvecklingen inom Smarttv. Vi tog oss utmaningen att hitta lös-

ning på vårt problem. Vi valde att redovisa vårt resultat genom att ta upp ett antal kriterier 

som bör ge företaget ett underlag för eventuella framtida utvecklingar inom Smarttv bran-

schen. Vid utveckling av smarttvapplikation bör fokus ligga på användarvänligheten från 

användarens perspektiv. Vi kom också fram till att det krävs mer kunskap inom Smarttv 

branschen för att företaget skall kunna känna sig bekväma och satsa på smarttv mark-

naden. I dagsläget finns väldigt få underlag för huruvida en Smarttvapplikation kan se ut.  

Förhoppningsvis ska våra resultat och de kriterier vi kom fram till kan ge en del svar på 

dessa frågor. Kriterierna blev följande 

• Det skulle vara lämpligt om företaget har webbtjänster baserade på HTML, Flash 

och JavaScript. 

• Tjänsterna bör vara enkelt navigerade och inte behöva så mycket användarinterakt-

ion för att fungera. 

• De använda systemen skall kunna gå att integrera med webbtjänster. 

• Lämpliga tjänster kan vara enkla arkadspel, film, musik, nyheter, kartsökning, per-

sonsökning. 

• Nytänkande vad gäller användarinteraktion behövs för svårare applikationer. 
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