
 

 

 

 

 

Examensarbete 

Smart-TV hybridapplikation 
En undersökning i hur hybridapplikationer kan 

skapas mellan Smart-TV och surfplattor, samt 

användbarheten för dessa typer av applikationer 
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Abstrakt 
De senaste åren har marknaden för surfplattor växt massivt samtidigt som 

Smart-TV’s har kommit fram som en ny produktkategori. Detta arbete är 

en undersökningen i hur surfplattor tillsammans med Smart-TV kan 

användas för att skapa en bättre upplevelse för användaren. För detta 

utvecklades en applikation på en LG Smart TV som sammankopplades 

med en surfplatta för att visa information om ett pokerspel. Sedan utfördes 

en undersökning med intervjuer där hybridapplikationen jämfördes 

gentemot att bara spela på surfplattan. Resultatet visade att denna typ av 

applikationer har potential att fungera som ett bra komplement till att bara 

visa information på surfplattan i vissa situationer, men mer forskning inom 

området krävs. 

 

Nyckelord: Hybridapplikation, Smart-TV, Surfplatta, Android, HTML5, 

Poker, Användarupplevelse 
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Abstract 
In recent years the market for tablet has grown massively, while a new type 

of Television device called Smart TV has started to find its way into 

people’s homes. This study is dedicated to finding out if tablets can be used 

together with Smart TV’s in a single application to craft a better user 

experience. To enable this study, a poker application combining LG Smart 

TV with an Android tablet were created, where the TV was used as a way 

to show information on a much larger screen. The study used research 

interviews as a tool to compare this application to a similar application 

running on the tablet alone. The results points to this type of application 

having potential when designed properly, but that more research in the area 

is needed. 

 

Keywords: Hybrid application, Smart TV, Tablet, Android, HTML5, 

Poker, User experience 
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1 Introduktion 
Kapitlet presenterar och motiverar arbetet. Problemformulering och 

frågeställning tas upp. Tidigare forskning inom området presenteras och  

avgränsingar som gjordes i undersökningen tas upp. 

 

 

1.1 Inledning 
De senaste åren har en marknad för Smart-TV apparater börjat växa fram, 

men att interagera med dem kan vara frustrerande [1]. Mer avancerad 

användarinteraktion är ofta krångligt eftersom fjärrkontrollerna som används 

inte ger samma direkta kontroll som till exempel en datormus, vilket gör att 

de lämpar sig dåligt för att navigera i mer komplexa applikationer. Även 

inmatning av text kan upplevas som långsamt och svårt [2]. 

 

Samtidigt som Smart-TV har blivit mer populärt har marknaden för 

surfplattor växt explosionsartat [3], [4], [5]. De båda formaten kan vid en 

första anblick verka oberoende ifrån varandra men det kan tänkas att en 

surfplatta är lämplig för att kontrollera applikationer på en Smart-TV. Denna 

rapport undersöker vilken av denna hybrida konfiguration och enbart 

användandet av en surfplatta som ger den bästa användarupplevelsen i en 

pokerapplikation. 

 

 

1.2 Ämnesområde och relevans 
Utvecklingen och undersökningarna för detta arbete utförs i företagsmiljö och 

berör både möjligheter att bygga applikationer för Smart-TV apparater samt 

vilka möjligheter det finns att kommunicera mellan mobila enheter och 

Smart-TV apparater. Arbetet kommer även ta upp hur implementationen på 

en mobil plattform kan komma att se ut. Inom arbetet kommer en LG Smart-

TV att användas tillsammans med en Samsung Android surfplatta.  

 

Undersökningen utförs på ett företag som är intresserad av möjligheterna att 

ta deras pokerapplikationer till Smart-TV apparater på nya innovativa sätt. 

Undersökningen kommer dock göras med mål att få en mer generell relevans 

än endast pokerapplikationer. 

 

 

1.3 Tidigare Forskning 
Ideén att kombinera två enheter med olika skärmstorlekar i en applikation har 

till viss del testats förut. Till exempel så använder sig spelkonsollen Wii U av 

en mindre skärm på sin kontroll som komplement till en större TV-skärm. 
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Även andra produkter [6], [7] har släppts som bygger på liknande teknik. I en 

studie från University of St Andrews [8] undersöks skillnader både i hur 

snabbt användare kan utföra olika handlingar och hur de upplever 

applikationen mellan tre olika konfigurationer, en med enbart en mindre 

mobil enhet, en där den mobila enheten används för användar-input och en 

större skärm används för utritning, och en där utritningen blandades mellan 

de två enheterna. En testgrupp av tjugosex personer fick använda de olika 

konfigurationerna för att manipulera kartor, text och fotografier. Resultatet 

visar på att användandet av en mobil enhet för input och en större skärm för 

utritning var snabbare och mer uppskattad av användarna, vilket liknar den 

konfigurations som tagits fram för vår undersökning. Studien visade också på 

att användare inte uppskattade när samma element visades på båda 

skärmarna. 

 

I en annan studie från University of St Andrews [9] som är en 

sammanställning av existerande undersökningar diskuteras problematiken 

med att dela upp information på olika skärmar. De påpekar att även då till 

exempel möjligheten att dela information ifrån en liten lättillgänglig skärm 

med en större har stor potential kan det resultera i att användaren ständigt 

måste byta fokus ifrån en punkt till en annan. De kom fram till att 

användarfeedback, hur de båda skärmarna är riktade i förhållande till 

varandra och hur vidare innehållet som presenteras av de båda stämmer 

överens i förhållande till varandra är av betydelse för ett lyckat resultat i 

dessa typer av applikationer. De drar även slutsatsen att mycket forskning 

återstår för att få en grundläggande förståelse för hur dessa typer av 

applikationer bör designas.   

 

I en undersökning från Aalborg University [10] undersöktes möjligheten att 

bygga en applikation där användare utnyttjar sina smartphones eller 

surfplattor för att rösta och nominera låtar som ska spelas, resultaten visas 

sedan på en TV. Applikationen testades på diverse sociala event där 

användare fick använda sina egna smartphones och surfplattor för att styra 

musikapplikationen. I resultatet ingick problem som att få användare att rikta 

sin uppmärksamhet emot TV:n istället för sin egna enhet.  Det uppkom även 

problem med att informationen på TV:n inte gav någon feedback av de val 

användarna gjorde på sina enheter, vilket i vissa fall skapade förvirring. 

 

En undersökning från University of British Columbia [11] testade en liten 

enhet tillsammans med en större skärm, jämnfört med enbart den större 

skärmen. Undersökningen specificerar inte exakt vilka enheter eller storlek 

på skärmar som används. Applikationerna som testades var två simpla 
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spelapplikationer och en applikation för att hitta intressanta platser i en stad. 

Resultatet visade att det inte var någon betydande skillnad i tiden det tog att 

utföra handlingar eller mängden fel som användarna gjorde mellan de olika 

konfigurationerna, men att användarna föredrog att använda en liten enhet i 

kombination med en större skärm. 

 

 

1.4 Frågeställning 
Arbetet har utgått ifrån följande frågeställning: 

 Hur påverkas upplevelsen för användaren i en hybridapplikation 

mellan en surfplatta och en TV i förhållande till att köra samma 

applikation bara på surfplattan? 

 

I arbetet undersöks hur Smart-TV:apparater kan fungera som stöd till 

applikationer på surfplattor i fråga om att flytta och visa information på en 

TV istället för surfplatta. 

 

 

1.5 Ansats och Syfte 
Arbetet kommer bestå av att utveckla en applikation till LG Smart-TV, samt 

modifiera en redan existerande pokerapplikation för Android surfplattor till 

att kunna skicka information till applikationen på TV:n om vad den ska visas. 

TV-applikationen kommer att visa information och applikationen på 

surfplattan kommer användas som kontroll för spelet. Applikationen på 

surfplatten kommer visa olika information för användaren beroende på om 

den är kopplad till TV:n eller inte, är den inte uppkopplad ska hela spelet 

visas och är den uppkopplad visas bara viss information samt möjlighet att 

interagera med spelet. Arbetet fokuser endast på surfplattor och inte 

smartphones vilket även skulle kunna tänkas vara en lämplig plattform för 

undersökningen eftersom en TV: s större skärm skulle kunna kompensera för 

smartphonens lilla skärm i större utsträckning än på en surfplatta. 

Anledningen till varför arbetet ändå begränsades till surfplattor var för att 

applikationenens tänkta miljö är i vardagsrum, där surfplattor kan anses vara 

ett naturligare val än smartphones för interaktion. Detta då en smartphones 

naturliga användsningsområden i större utsträckning ligger utanför hemmet.  

 

Användarupplevelsen av hybridapplikationen kommer sedan jämföras emot 

när samma applikation bara körs på surfplattan. Undersökningen kommer att 

bestå av ett mindre antal kvalitativa intervjuer med personer som arbetar i 

olika delar av företaget. Denna metod valdes för att kunna få kvalitativ data 

om hur användare uppfattar skillnaden mellan de olika interaktionssätten, 



 

4 

 

samtidigt som den var realistiskt genomförbar inom projektets ramar. Syftet 

med arbetet är att ta reda på hur användandet av två enheter i en sådan här typ 

av hybridapplikation påverkar användarupplevelsen. Det är även av intresse 

att se vad som fungerar bra och vad som inte gör det i en hybridapplikation, 

för att underlätta framtida utveckling inom området. 

 

 

1.6 Avgränsningar 
Applikationen som skapas för Smart-TV:n blir bara en prototypapplikation på 

grund av att tiden inte räcker till för att skapa en fulländad, välputsad 

applikation. Applikationen kommer också bara att fungera på LG’s Smart-TV 

som är av årsmodell 2012 eller nyare. Undersökningen är även begränsade 

till bara en typ av applikation, ett pokerspel, men vi hoppas kunna dra mer 

generella slutsatser utifrån denna. Mängden personer som hinner testa 

applikationen och diskutera med oss är också begränsat av tiden, vilket leder 

till att vi får dra slutsatser från en ganska liten grupp intervjuer. Gruppen av 

de som skulle intervjuas (kommer framöver hänvisas till som informanter) 

hade alla erfarenhet av poker genom sitt arbete, så intervjuer med mer 

oerfarna personer saknas i vårt resultat. 

 

 

1.7 Disposition 
I kapitel 2 förklaras bakomliggande begrepp och utvecklingsmetoder som har 

relevans för undersökningen. Kapitel 3 beskriver utvecklingsprocessen av 

applikationerna som används i undersökningen. Kapitlet går även noggrant 

igenom hur vår undersökning har genomförts, samt motiverar varför denna 

metod har valts och diskuterar eventuella problem med denna. I Kapitel 4 

presenteras resultatet av arbetet. Allting avslutas i sista kapitlet med en 

sammanfattning av resultatet och en diskussion av dess innebörd. Vi 

reflekterar även över vår metod och belyser eventuell framtida forskning som 

vi upplever kan vara intressant inom området. 



 

5 

 

2 Bakgrund 
Kapitlet ger en grundläggande förklaring till de begrepp och tekniker som 

använts i undersökningen. 

 

 

2.1 Smart-TV 
Smart-TV är ett begrepp för TV-apparater som integrerar Internet och app-

funktionalitet i TV-apparater enligt liknande principer som smartphones. 

Smart-TV’s säljs av alla de större TV-tillverkarna, som LG Electronics, 

Samsung Electronics, Sony Coporation och Panasonic Coporation [12]. 

Marknaden för Smart-TV apparater kan idag uppfattas som väldigt 

fragmenterad där varje tillverkare har sitt eget system för utveckling och 

distribuering som är inkompatibelt med övriga. Detta gör det dyrt och 

tidskrävande för utvecklare att ta fram applikationer till de olika 

plattformarna. Detta tillsammans med en generell oförståelse för Smart-TV’s 

användargränsnitt bland konsumenter anses ha bromsat utvecklingen [13]. Ett 

antal av tillverkarna hoppas dock kunna minska fragmenteringen genom att ta 

fram ett gemensamt HTML-5 baserat ramverk. Samarbetat kallas Smart-TV 

Alliance (STA) och består i dagsläget av elva tillverkare [13].    

 

 

2.1.1 LG Smart-TV 
LG:s Smart-TV apparater bygger på LG NetCast Platform och ger utvecklare 

tillgång till LG SMART-TV SDK som består av LG IDE, LG Smart-TV 

Emulator, LG Web Open API och dokumentation för de olika teknikerna 

[14]. LG Web Open API ger utvecklare API:er för att skapa applikationer där 

utvecklingen främst sker i HTML5, Javascript och CSS [15]. I detta ingår 

bland annat stöd för LG Browser Engine vilken bygger på WebKit och via 

denna kan diverse HTML5 och CSS standarder nås. I LG Web Open API 

ingår även AppToApp API:et vilket används för interaktion mellan LG 

Smart-TV och externa enheter via LG UDAP 2.0 protokollet. Figur 2.1 

illustrerar alla API:er inkluderade i Web Open API som utöver AppToApp 

API:et och LG Browser Engine innehåller stöd för att använda 

röstkommandon, att ha reklam i sina applikationer, möjlighet att styra TV:n 

via Netcast API:et och att hantera TV-tittande via broadcast API:et, möjlighet 

till att hantera bilder som finns inlagda på TV:n samt funktioner för att utföra 

köp inuti applikationer.  
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Figur 2.1: Översikt över LG Web Open API.  

 

 

2.2 Surfplattor 
Surfplattor är mindre bärbara datorer som ofta har pekskärm och styrs med 

fingrarna. Surfplattor har funnits sedan 90-talet men blev en stor marknad 

först i början av 2010-talet då Apple släppte sin iPad, som blev den första 

riktigt populära enheten. Marknaden för surfplattor har varit på ständig 

uppgång de senaste åren och ser inte ut att sakta ner. I en rapport från 

International Data Corporation (IDC) i maj 2013 [5] så visas en 

försäljningsökning på 142,4% från första kvartalet 2012 till samma tid 

nästföljande år. Marknaden är till stor del uppdelad mellan de två stora 

operativsystemen iOS och Android, där iOS och Apple har den största 

marknadsandelen. 

 

 

2.2.1 Android 
Android är ett operativsystem skapat av Google riktat mot mobila enheter. 

Det är idag världens mest använda operativsystem för mobila enheter och 

körs på enheter från många av de större tillverkarna i branschen, som LG 

Electronics, Samsung Electronics, Sony Coporation och HTC Corporation 

[16]. 

 

 

2.2.2 SPIELO G2 Online Poker app prototyp 
Under sommaren 2012 utvecklades en prototyp för att spela online poker på 

Android surfplattor och mobiltelefoner. Applikationen är skriven i 

Actionscript 3.0 och körs i Adobe Air Mobile. Den bygger från början på en 

Flash appliktionen skriven för webben. Figur 2.2 visar denna prototyp. 
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Figur 2.2: Prototyp applikation för att spela online poker på Android surfplattor. 

Bilden visar hur spelet kan se ut på surfplattan vid ett visst tillfälle i spelet. Spelaren 

kan se information, så som en chat, sina kort och vilka kort som ligger på bordet. 

Det finns även ett antal knappar för att utföra olika handlingar. 
 

 

2.3 Utvecklingstekniker 
I projektet har många olika tekniker används. Till den app som utvecklades 

till LG Smart-TV har HTML5 [15], CSS3 [17] och Javascript [17] använts 

vilka är tekniker för att hantera struktur, utseende och interaktion på 

webbsidor. Den applikation som körs på surfplattan är utvecklad i Adobe Air 

Mobile. LG UDAP 2.0 användes för kommunikation mellan applikationerna. 

 

 

2.3.1 LG UDAP 2.0 
Universal Discovery & Access Protocol (UDAP) är LG:s API för 

kommunication mellan dess Smart-TV apparater och andra enheter, som 

telefoner och surfplattor. Protokollet är baserat på HTTP 1.1 och behandlar 

TV:n som en host (värd) till vilken ett antal enheter (klienter) kan ansluta sig. 

Protokollet innehåller bland annat stöd för att finna och para ihop enheter 

med TV:n, och även för att skicka egna meddelanden till och från appar på 

TV:n [14]. 
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2.3.2 Actionscript 3.0 
Actionscript 3.0 är ett objektorienterat programmeringspråk. Språket används 

främst för att utveckla Flash applikationer. För mer information se 

“ActionScript 3.0 bible” av Roger Braunstein [18]. 

 

 

2.3.3 Adobe Air Mobile 
Adobe Air Mobile är en teknik för att utveckla Flash applikationer till mobila 

enheter som surfplattor och mobiltelefoner med hjälp av ActionScript 3.0. 

Tekniken gör det möjlighet att utveckla mot flera olika plattformar (som iOS 

och Android) samtidigt [19]. 
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3 Metod 
Kapitlet beskriver hur undersökning lades upp och genomfördes. Först 

beskrivs upplägget i undersökning följt av vilka förkunskaper som fanns 

innan projektet startades. Sedan beskrivs själva utvecklingsarbetet och 

därefter hur intervjuer förbereddes och genomfördes. Kapitlet avslutas med 

en disskusion kring den valda metoden. 

 

 

3.1 Förkunskaper 
Tidigare erfarenheter fanns innan i form av att en av de två författarna hade 

varit med och tagit fram en applikation för att spela online poker på 

surfplattor, och denna applikation kom sedan att användas som grund i 

undersökningen. Efterforskningar hade även gjorts tidigare inom 

möjligheterna att ta fram en applikation som kan skicka information till en 

LG Smart-TV ifrån en Adobe Air Mobile applikation genom att använda LG 

UDAP 2.0. Figur 3.1 visar gränsnittet för denna applikation, som kunde söka 

efter en TV på nätverket, para ihop enheterna, skicka meddelanden till appar 

på TV:n samt avsluta en parning mellan enheterna. Resultatet ifrån 

undersökning visade att det inte är möjligt att skicka dessa meddelanden 

direkt ifrån Adobe Air Mobile på grund av begränsningar i Flash tekniken. 

Istället fick det lösas genom att använda tekniken Native Extensions, vilken 

är en del av Adobe Air Mobile. Native Extension är en teknik som används 

för att komma åt den underliggande plattformens API. Genom att använda 

denna teknik kunde delarna för nätverksåtkomst skrivas i Androids Java API 

och sedan anropas ifrån ActionScript i Adobe Air Mobile. 

Innan utvecklingen på Smart-TV:n startade hade utvecklarna studerat LG’s 

dokumentation för utvecklare [14], för att skapa en grundläggande förståelse 

för utvecklingsmiljön. Det skapades även en testapplikation där olika 

funktionalitet implementerades. Testapplikationen ritade ut bilder, gjorde 

enklare animationer och kunde ta emot och skicka meddelanden över LG 

UDAP 2.0 genom användandet av AppToApp API:et.  
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Figur 3.1: Prototypapplikation som utvecklades i samband med förundersökningen. 

Bilden illustrera appplikationens gränsnitt med de knappar som användes för att 

söka efter TV:n, para ihop applikationen med TV:n, skicka meddelande till TV:n 

och för att avsluta en pågående parning.   

 

Innan utvecklingen började hölls också möte med personal på företaget för att 

diskutera hur applikationen skulle se ut och vilka element som skulle placeras 

på vilken enhet. Även vad som skulle prioriteras i arbetet diskuterades.  

 

 

3.2 Utveckling 
I undersökningen utvecklades applikationen på surfplattan och TV:n 

parallellt. Under hela utvecklingen fanns även tillgång till produktspecialister 

inom poker som hjälpte till med utformningen på surfplattan och TV:n. Det 

fanns även tillgång till utvecklare som svarade på frågor. Utvecklingen på 

surfplattan beskrivs först och sedan beskrivs utvecklingen som skedde på 

TV:n. 

 

 

3.2.1 Android Surfplatta 
Surfplattan som användes till utvecklingen och undersökningen var en 

Samsung Galaxy Tab 10.1 som körde Android version 3.1. Undersökningen 

utgick ifrån ett befintligt online pokerspel för surfplattor och mobiltelefoner 

skapad i Adobe Air Mobile. Denna applikation anpassades för att skicka 

information till en app på en LG Smart-TV via LG UDAP 2.0. För att kunna 

skicka meddelande till en app på en LG Smart-TV måste de båda enheterna 

först paras ihop. I förundersökningen av projektet hade möjligheten att söka, 

para ihop, skicka meddelanden och att avsluta en sammankoppling mellan en 

enheter och LG Smart-TV undersökts. Kod ifrån denna undersökning kom att 
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återanvändas. För att kunna para ihop de båda enheterna krävdes att ett 

användargränsnitt i pokerapplikationen på surfplattan skapades. Gränsnittet 

består av en knapp som finns i det över högra hörnet överallt i applikationen 

och som visar en dialogruta när man klickar på den. När dialogrutan öppnas 

kan användaren söka, para ihop och avsluta en koppling mellan enheterna. 

Det går även att gå in i ett så kallat dual mode när de båda enhterna är 

sammankopplade, då visas all information även på surfplattan (på samma sätt 

som om man bara skulle ha spelat på surfplattan och inte varit uppkopplad 

mot TV:n). För att koppla ihop de båda enheterna krävs att surfplattan först 

kan hitta TV:n på nätverket. För detta implementerades möjligheten att göra 

en så kallad M-SEARCH Request vilket innebär att applikationen broadcastar 

ett HTTP request över UDP i en Native Extension. Native Extensions skrevs i 

Java då applikationen skulle köras på en Android surfplatta. Då en LG Smart-

TV har hittats kommer ett svar till applikationen med information om ip-

nummer och port-nummer som ska användas för att nå TV:n. När denna 

funktionalitet var implementerad var nästa steg att para ihop de båda 

enheterna. Detta gjordes genom att surfplattan skickar ett HTTP POST anrop 

till TV:n över TCP där den ber TV:n att visa upp en nyckel för att para ihop 

de båda enheterna. TV:n visar nyckeln i en ruta längst ner till höger på 

skärmen varpå användaren får mata in nyckeln på sin enhet. Sedan skickas 

nyckeln till TV:n via ett nytt HTTP POST meddelande. Nyckeln sparas även 

på surfplattan så att användaren inte behöver mata in den varje gång. Om 

nyckeln är rätt svarar TV:n med response koden 200 och parar ihop de båda 

enheterna. Skulle nyckeln vara fel skickas ett felmeddelande ifrån TV:n till 

surfplattan. När de båda enheterna är ihopparade kan de skicka meddelande 

till varandra. För att skicka meddelanden till en applikation på TV:n krävs att 

den anslutna enheterna vet ett så kallat AUID, ett identifikationsnummer för 

den app enheten vill skicka meddelanden till.  Därför var nästa steg att då de 

båda enheterna har parats ihop skicka ett meddelande till TV:n där 

applikationen ber om AUID:et för den pokerapplikation som utvecklades till 

TV:n. Detta meddelande skickas som ett HTTP GET meddelande, vilket likt 

alla andra meddelande även det implementerades med Native Extension. Då 

den anslutna enheten vet om AUID:et kan den sedan skicka meddelande till 

en viss applikation via HTTP POST och sedan kan applikationen på TV:n via 

ett API kallat AppToApp hantera de inkommande meddelandena och visa 

viss grafik för användaren beroende på vad den får för information. 

 

Då möjligheten att skicka meddelande hade implementerats togs ett 

kommunikationsinterface fram i samförstånd mellan applikationen på 

surfplattan och applikationen på TV:n som beskriver hur meddelanden ska 

skickas och tolkas. Den befintliga applikationen studerades och meddelande 
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skickades ifrån de delar av koden som höll information om vad som skulle 

visas på TV:n. Varje meddelande som skickades gjorde så via en egen tråd 

för att inte låsa applikationen. Det slutgiltiga steget i implementationen på 

surfplattan fick sedan bli att dynamiskt ändra gränssnittet på surfplattan då 

den är ihopparad med TV:n och sedan visa dess traditionella gränssnittet när 

en användare bara spelar på surfplattan. Detta implementerades genom att ta 

bort, ändra storlek och flytta olika typer av information om spelet då 

surfplattan är ansluten och sedan återställa detta då anslutningen mot TV:n 

avslutats. Utvecklingsmiljön FlashDevelop användes för utveckligen i Adobe 

Air Mobile och “Eclipse + ADT plugin” till Native extensions. I figur 3.2 

visas hybridapplikationen i användning.  

 

 
Figur 3.2: Spelar online poker med hybridapplikationen. På surfplattan visas endast 

chatten och knappar samt vissa inställningsmöjligheter. På Smart-TV:n visas 

informationen om själva spelet.  

 

 

3.2.2 LG Smart-TV 
Smart-TV:n som användes till utvecklingen var en LG 32LM669T av 

årsmodell 2012. Applikationen som skapades för TV:n var en ren grafisk 

applikation som inte hanterade någon spellogik. För utritningen användes 



 

13 

 

canvas-elementet i HTML5. Grafiken som användes var till största delen 

samma som i Android applikationen, för att hålla ett enhetligt tema och göra 

dem lätta att jämföra (figur 3.3 visar hur applikationen ser ut). Vissa delar 

skiljde sig dock åt till viss del, så som spelarens egen avatar och spelkorten. 

För att ta emot meddelanden från surfplattan användes AppToApp API:et 

som har funktioner för att på ett enkelt sätt kunna ta emot och skicka 

meddelanden. Efter att meddelanden har tagits emot tolkas de av ett 

kommunikationsinterface och leder sedan till att olika grafiska händelser 

visas i applikationen. Tyngre animationer med flera rörliga objekt samtidigt 

ledde till dålig prestanda på den TV som användes för utvecklingen, så endast 

enklare animationer så som nedräkningar för spelarnas tur och mindre 

förflyttningar implementerades i applikationen. LG’s egna IDE för Smart-TV 

användes under utvecklingen och testning av applikationens funktionalitet 

skedde både i webbläsaren Google Chrome och på Smart-TV:n.  

 

 
Figur 3.3: Smart-TV applikationen som togs fram för undersökningen. Bilden 

illustrerar vad användaren kan se på TV:n vid ett visst tillfälle i spelet, så som sina 

egna kort, vilka kort som ligger på bordet, och status för andra spelare. 

 

 

3.3 Intervjuförfarande 
Intervjuerna genomfördes likt en undersökning av Patrick Baudish från 

Microsoft Research och Ruth Rosenholtz från Palo Alto Research [20]. De 

undersökte hur gränssnitt för kartapplikationer bör utföras för bäst 

användarvänlighet. De utförde denna undersökningen genom att bland annat 

intervjua åtta användare som var experter på olika områden inom forskning 

och mjukvaruutveckling. Varje intervju varade mellan tio och fyrtio minuter 
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och bestod av informella samtal. Detta gav dem ett informativt resultat om 

hur de intervjuade utnyttjar olika typer av GPS tjänster. Vi valde att enligt 

liknande principer göra kvalitativa intervjuer med personer som arbetar i 

olika delar av företaget. Intervjuerna kompletteras med en mindre 

observation då den som ska intervjuvas spelar spelet, både genom att bara 

spela på surfplattan och på hybridapplikationen. 

 

 

3.3.1 Förberedelser 
Innan intervjuerna togs ett antal preliminära frågor fram som sedan 

diskuterades med handledare och kontaktpersonal på företaget och förfinades 

enligt feedback (se bilaga A för frågor). Frågorna var uppdelade i fem större 

kategorier som ansågs relevanta för undersökningen och dessa frågor 

användes sedan som en guide under genomförandet av intervjuerna.  

 

Informanterna bestod av sex personer som arbetade på företaget, fem män 

och en kvinna. Denna grupp bestod av två produktspecialister, två testare, en 

produktchef och en programmerare. Alla hade erfarenhet av poker 

applikationer genom sitt arbete, men mängden intresse för spelet utöver detta 

var varierat. Informanterna kontaktades via mejl av kontaktpersonal på 

företaget, som även skötte tidsbokning av intervjuerna. Intervjuerna bokades 

in utsprida över två dagar, fyra intervjuer på första dagen och två på andra 

dagen.  

 

 

3.3.2 Genomförande 
Intervjuerna utspelade sig i ett konferensrum på arbetsplatsen, vilket hade 

förbereds genom att se till att den nödvändiga utrustningen, i detta fallet en 

LG Smart-TV, en Android surfplatta, två bärbara datorer samt material för att 

göra anteckningar, var på plats. Användarna satt på en stol framför ett långt 

bord. Surfplattan fanns tillgänglig på bordet och TV:n var placerad cirka två 

meter bort. 

 

Intervjuerna började med en kort introduktion av de två intervjuarna samt 

beskrivning av undersökningen som genomfördes och hur intervjuerna vad 

upplagda. Några korta frågor om informantens yrke och erfarenhet av poker 

ställdes sedan. Därefter följde ett användartest av applikationerna. Hälften av 

informanterna fick först testa surfplattan följt av hybridapplikationen medan 

resterande fick testa applikationerna i motsatt ordning, detta för att undvika 

eventuell påverkan som ordningen kan ha på resultatet. Informanterna fick 

själva bestämma när de kände att de hade fått sig en bra bild av 
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applikationerna och ville avsluta. Testet tog mellan tio och femton minuter 

för samtliga informanter. Testet bestod av att det spelades No Limit Texas 

Hold’em Poker med tre spelare. Om det uppkom synpunkter under testets 

gång så antecknades även dessa ner. Efter detta test ställdes ett antal frågor 

om hur informanterna upplevde sin tid med applikationerna. Det uppkom 

snabbt att vissa av de frågor som hade förberetts inte behövde ställas 

eftersom dessa ofta besvarades under andra frågor, därav är vissa frågor ej 

besvarade i dokumentationen (se bilaga B). Frågorna ställdes mestadels av 

den ena intervjuaren medan den andra antecknade. Intervjuerna tog mellan 

trettio och fyrtio minuter per informant. Efter varje intervju så renskrevs 

anteckningarna på dator. 

 

 

3.4 Metoddiskussion 
Vi upplevde metodvalet som ytterst lämplig för en sådan här typ av 

undersökning. Det gav oss möjlighet att få en tydlig bild av hur användare 

upplever att använda de olika applikationerna i förhållande till varandra. 

 

 

3.4.1 Reproducerbarhet 
För att försäkra reproducerbarhet dokumenteras hur utvecklingen har gått till, 

vilka förkunskaper som funnits under utvecklingen och vilken hjälp som 

fanns att tillgå under utvecklingen. Slutligen så antecknades frågor och svar 

ifrån intervjuerna. Det kan dock diskuteras om de förutsättningar som funnits 

inför projektet är för unika och om hurvidare resultatet skulle överensstämma 

om vissa förutsättningar förändras. 

 

 

3.4.2 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitetsproblem kan sammanställas under följande punkter: 

 

 Bara ett fåtal intervjuer genomförs. På grund av tid och 

resursbegränsningar kunde endast sex stycken intervjuer genomföras 

och givetvis skulle fler intervjuer ge ett mer tillförlitligt resultat. 

 

 Inte säkert att det som sägs av informanten tolkas på ett korrekt sätt. 

Intervjuaren kan ha missuppfattat var den som blev intervjuad menar 

och får därmed ett felaktigt resultat. Intervjuerna antecknades även 

med penna och papper och något kan i efterhand ha uppfattas fel eller 

skrivits ner fel från första början. En annan möjlighet är att något 

missades att antecknas under intervjuerna som påverkar resultatet. 
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 På grund av tid och resursbrist kunde endast prototyper utvecklas. Det 

innebär att informanterna måste föreställa sig färdigutvecklade 

produkter utifrån de protoyper som används i testet. Det ska dock 

nämnas att prototyperna kom att bli av relativt god kvalité. 

Informanterna var också alla personer med arbete inom branchen och 

därför mer vana att kunna bedöma produkter som inte är helt färdiga. 

 

 Applikationen som utvecklas är ett online pokerspel. I och med att 

bara en typ av applikation undersöks är det diskuterbart hur pass 

allmängiltiga resultat som fås fram. Det kunde varit önskvärt att 

utveckla flera olika typer av applikationer och se hur uppfattningen av 

dessa skiljer sig. Ett försök till generalisering gjordes dock under 

intervjuerna då det ställdes frågor om hur tekniken kan användas i 

andra typer av applikationer. 

 

 Ingen erfarenhet av att genomföra intervjuer. Att bli bra på att 

genomför intervjuer kräver övning och det kan det tänkas att det fanns 

brister både i genomförandet och förberedelserna av intervjuerna. 

Misstag som inte skulle inträffat om tidigare erfarenhet av att 

genomföra intervjuer hade funnits. Man kan även tänka sig att det 

görs misstag i de första intervjuverna som påverka resultatet för dessa 

men som inte uppkommer i de senare intervjuerna.  

 

 Svårt att fastställa objektivitet i genomförandet av intervjuer och test. 

Då utvecklingen är gjord av samma personer som sedan utförde 

intervjuerna kan deras objektivitet ifrågasättas. Detta eftersom då 

utvecklarna självklart vill att deras applikation ska bli så bra som 

möjligt och uppfattas bra av andra kan det tänkas att intervjuerna och 

resultatet omedvetet vinklades för att för att ge ett mer positivt 

resultat. 

 

 Testmiljön motsvarar inte en naturlig miljö. Hybridapplikationens 

tänkta miljö är i ett vardagsrum, där saker inte är uppställda på samma 

sätt som i testmiljön. Saker som avståndet till TV:n och användarnas 

placering på en stol framför ett bord istället för något mer 

komfortabelt, som till exempel en soffa, kan tänkas påverka resultatet. 

Även tekniskt finns det skillnader. I testet delades en dators nätverk 

för att få uppkoppling mot testmiljön och kunna spela mot varandra. 

Detta ger sämre prestanda än att sitta på ett vanligt nätverk, vilket 
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påverkar hybridapplikationen till en mycket högre grad än 

applikationen som bara körs på surfplattan.  
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4 Resultat 
Kapitlet beskriver resultatet ifrån undersökning. Resultatet delas upp i olika 

avsnitt som är baserade på intervjuvernas genomförande där allmäna resultat 

beskrivs under ett avsnitt, grafik och placering av element under ett annat 

avsnitt och så vidare. 

 

 

4.1 Allmänt 
Alla informanter förutom en föredrar att spela spelet enbart på surfplattan 

framför att spela i hybridläge. Den kvarvarande anser att de båda är lika bra. 

Alla informanter tror att det finns en framtid för denna typ av hybrid-

applikationer. En informant anser att bara spela på surfplattan just nu är bäst 

men tror att hybridapplikationen med fortsatt utveckling kan komma att bli 

väldigt bra, hen påpekade också att det är häftigare att spela på TV:n. Tre 

informanter vill ha mer information på TV:n och låta surfplattan endast agera 

kontroll. Två informanter påpekar även att det var för stor skillnad i 

gränsnittet mellan hybridläget och att endast spelar på surfplattan. 

 

Två av informanterna har Smart-TV och fem stycken surfplatta. Alla 

informanter har erfarenhet av poker via jobbet och tre stycken har erfarenhet 

av att spela poker även på fritiden.  

 

 

4.2 Grafik och placering av spelelement 
Två av informanterna påpekar att de tycker applikationen på TV:n är 

snyggare, en anser att applikationen på surfplattan ser bäst ut och en att de 

båda är jämbördiga med varandra. Den informant som anser att surfplattan 

ser visuellt bäst ut anser att visualiseringen av hur mycket tid spelarna har på 

sig att utföra sitt val är snyggare på surfplattan och saknar även animationer 

på TV:n. En informant anser att korten på TV:n är för små medan en annan 

anser att spelarens kort bör vara större men inte community-korten. Två 

informanter påpekar att de inte gillar att avatarenas positioner ändras på TV:n 

gentemot surfplattan.  

 

Fyra informanter vill att chatten ska visas på TV:n medan en inte vill att den 

ska göra det. Av de fyra som vill att chatten ska visas på TV:n uppger två 

stycken att de vill att i princip all information om spelet ska finnas på TV:n 

och så ska surfplattan mer agera som en handkontroll. 
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4.3 Kontroll av spel 
Alla informanter tycker att själva konceptet med att använda en surfplatta för 

att styra och en större TV för att visa information kan fungera. En informant 

nämner att det är skönt med den stora bilden och en annan att hen sällan 

behöver spendera tid med att kolla på surfplattan. En informant tycker att viss 

information delas mellan båda skärmarna och upplever det därför som jobbigt 

att skifta fokus mellan skärmarna i det nuvarande upplägget, men tror att det 

kan fungera om man ser till att bara spelets kontroller och ingen information 

finns på surfplattan. 

 

 

4.4 Användarsituationer 
Vid frågan om eventuella användningsområden för hybridapplikationen 

nämner hälften av informanterna att de tror att applikationen kan fungera bra 

som avslappning i TV-soffan. Även sociala sammanhang nämns av halva den 

utfrågade gruppen som ett användningsområde, eftersom det tillåter ens 

vänner att se vad man håller på med på den större skärmen. Två av 

informanterna tror även på turneringar som ett bra tillfälle att använda 

hybridapplikationen. 

 

När informanterna försöker tänka på andra typer av applikationer som kan 

fungera bra med detta hybrida upplägg så talas det om andra spel i hälften av 

intervjuerna. En informant liknar det vid Wii U där hen upplever att det 

liknande systemet som finns där förbättrar upplevelsen. Halva gruppen tycker 

att applikationer där man behöver gömma viss privat information på 

surfplattan, samtidigt som man vill visa publik information på TV:n är ett 

passande användningsområde. Spel i grupp nämns som ett potentiellt 

exempel på detta. En informant tycker att applikationer som behöver visa 

väldigt mycket information kan tänkas förbättras av de två skärmarna, medan 

en annan tror att idéen kan appliceras på de flesta applikationer, och nämner 

specifikt filmtittande och tidningsläsande. 

 

 

4.5 Teknik 
Samtliga informanter tyckte att processen att koppla ihop surfplattan med 

TV:n var smidig och fungerade bra. En kommenterade att hen verkligen 

uppskattade att hela processen sköttes på surfplattan och att hen inte behövde 

utföra någon manuell handling på TV:n. En person upplevde att det fanns en 

viss svårighet att förstå vad de olika knapparna betydde, men att det var 

simpelt om den förståelsen fanns. Ingen av informanterna upplevde heller 

applikationens starttid på TV:n som något problem. Tre av de utfrågade 
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uppfattade den som snabb, medan de andra tyckte den var helt acceptabel. En 

informant nämnde att starttiden kanske kan komma att upplevas som längre 

om man är mer van med applikationen. 

 

Alla de utfrågade uttryckte även att de ansåg att responstiden på TV:n när 

man utförde en handling på surfplattan var bra.  
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5 Diskussion 
Kapitlet diskuterar och drar slutsatser kring resultatet. Även metodvalet 

disskuteras och förslag till fortsatt forskning tas upp. 
 

 

5.1 Problemlösning/resultat 
Att alla informanter ansåg att surfplattan var bättre än TV:n skulle kunna ses 

som en indikation på att hybridapplikationer inte bidrar något till 

användarupplevelsen. Men då alla informanter samtidigt tror att det finns en 

framtid för denna typ av applikationer kan man istället dra slutsatsen att de 

tror på denna typ av applikationer, men att prototypen inte uppvisade samma 

kvalitéer som applikationen på surfplattan. Det ansågs även vara viktigt att 

olika information placeras på korrekt enhet för att undvika att hela tiden byta 

fokus på mellan TV:n och surfplattan. Den allmäna uppfattning var att 

surfplattan ska fungera mer som kontroll där viss sidoinformation kan visas 

och sedan visas själva spelet endast på TV:n. Hälften av alla informanter 

nämner även att de skulle föredra hybridapplikationen hemma i soffan 

framför surfplattan, samt att hybridappliktionen lämpar sig mer i sociala 

sammanhang.   

 

Teknisk upplevdes inga svårigheter med applikationen. Samtliga informanter 

uttryckte att responstiden på TV:n var bra och att det var enkelt para ihop de 

båda enheterna. Så ur ett tekniskt perspektiv är det svårt att inte argumentera 

för dessa applikationers existensberättigande. Dock så uppkom problem med 

otillräcklig prestanda på Smart-TV:n under utvecklingen i fråga om 

animationer vilket gör plattformen olämplig för mer prestandakrävande 

applikationer. Utvecklingen var dock tidsbegränsad och det är sannolikt att 

det skulle gå att optimera prestandan mer än vad som hanns med. Testen 

utfördes på en äldre Smart-TV modell, och det är mycket troligt att hårdvara 

och prestanda kommer att fortsätta förbättras för varje år.  

 

 

5.2 Metodreflektion 
Som omnämns i metoddiskussionen i slutet av kapitel 3 så var testmiljön inte 

den samma som vad kan tänkas vara den optimala för hybridapplikationen. 

Detta nämndes också av flertalet informanter (då hälften av alla påpekade att 

de skulle föredra hybridapplikationen hemma i soffan), vilket innebär att en 

mer realistisk testmiljö som är mer likt ett vardagsrum hade varit att föredra 

för att öka undersökningens validitet.  
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På grund av bristen på erfarenhet med att utföra intervjuer så upplevdes det 

som att det var svårt att anteckna det väsentliga under intervjuerna och bortse 

från det oväsentliga. Inspelade intervjuer hade kunnat ge ett bättre underlag 

för resultatet, men kan dock upplevas som obehagligt av vissa informanter. 

 

Eftersom designen av hybrid applikationen och speciellt placering av element 

visade sig ha stor betydelse för användarna så skulle det behövas en längre 

utvecklingsprocess med mer feedback under tiden för att få fram en bättre 

hybridapplikation. I nuläget upplevdes inte applikationerna som jämlika, 

vilket påverkade resultatet. 

 

Under kapitel 3 nämndes att nätverket under testat inte var optimalt och att 

det kunde påverka resultatet för hybridapplikationen. Under testat uppfattade 

dock samtliga informanter reponstiden som god och därför bedöms inverkan 

av detta haft minimal effekt på resultatet. Det kan därmed tänkas att denna 

typ av applikation kan fungera på olika användares hemnätverk trots 

varierande hastighet. Notera dock att detta inte testats i denna undersökning 

och därför enbart kan ses som ett antagande. 

 

Det bör även nämna att inlärningskurvan för hybridapplikationen var väldigt 

varierande för olika användare. Vissa förstod genast konceptet av att ha två 

skärmar som kompletterade varandra medan andra hade ytterst svårt att sätta 

sig in hur de skulle ändra fokus mellan de båda skärmarna i olika situationer, 

vilket tyder på att det finns en viss inlärningskurva för dessa typer av 

applikationer. 

 

 

5.3 Slutsats 
Utifrån resultatet (4 Resultat) kan man dra slutsatsen att det finns en framtid 

för denna typ av applikationer men att brister i metoden gör det svårt att 

fullständigt visa detta. Alla informanter fördrog i detta fallet att spela endast 

på surfplattan istället för hybridapplikationen, men många skulle kunna tänka 

sig att fortsatt utveckling och en annan miljö skulle komma att ändra deras 

uppfattning. Det är viktigt att användare av dessa typer av applikationer inte 

ständigt behöver byta fokus mellan de båda enheterna och att inte visa samma 

typ av information på flera olika ställen.  

 

 

5.4 Fortsatt Forskning 
Eftersom alla informanter ansåg att denna typ av applikation har en framtid 

så upplever vi att det definitivt är intressant med framtida forskning inom 
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området. Vi tror att de sociala aspekterna är någonting som inte har utforskats 

tillräckligt, och undersökningar med olika typer av sådana applikationer 

borde utföras. Så som även omnämns i en av studierna från University of St 

Andrews [9], så anser även vi att det inte finns tillräcklig information hur 

dessa applikationer ska utformas på ett optimalt sätt. Det krävs mer forskning 

om hur designen kan se ut för olika typer av applikationer och användare. I 

nuläget är det svårt för utvecklare att ta fram lättanvända och kraftfulla 

program som använder flera enheter. 

 

Eftersom spelapplikationer var något som nämndes av många informanter 

som ett eventuellt bra användningsområde så kan forskning riktad mot denna 

applikationstyp ses som extra intressant. 
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7 Bilagor 
 

Bilaga A: Intervjuguide 
 

Inledning: 

- Hej. Tack för att du tagit dig tid 

- Förklara varför vi har intervjun 

    - Linnéuniversitetet 

    - Uppsats på kandidatnivå 

    - Undersökning av hybrid app gentemot surfplatta app. 

- Berätta hur vi kommer använda intervjun 

    - Anonyma 

- Förklara intervjuns struktur 

    - Hur lång tid vi ungefär kommer ta 

    - Vilken ordning saker sker 

- Frågor? 

 

        1 Personligt/Erfarenhet 

1.1 Yrke  

     1.2 Har du mycket erfarenhet av Poker? 

1.3 Spelar du poker på fritiden? I så fall, spelar du för pengar 

eller “for fun”? 

1.4 Ungefär hur mycket tid skulle du säga att du lägger på poker 

varje vecka? 

1.5 Har du smart-TV och/eller surfplatta privat? 

 

 

Test av Applikationer 

- Låta dem testa hybridappen och surfplattan.  

- Vi spelar alla tre. 

 

 

Samtal 

2. Allmänt 

2.1 Vilken av de båda applikationerna föredrog du? 

2.2 Hur upplevde du skillnaden? / Var det stor skillnad? 

2.3 Någonting specifikt du skulle vilja förändra med 

hybridapplikationen som du tror skulle höja spelupplevelsen? 

2.4 Hur ofta skulle du använda en hybrid applikation i 

förhållande till att använda bara surfplatta (förutsatt att du hade 

tillgång till all teknik)? 
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2.5 Tror du det finns en framtid för sådana här applikationer? 

 

    3 Grafik/Placering av spelelement 

3.1 Tycker du att någon av applikationerna var mer grafiskt tilltalande 

än den andra? På vilket sätt? 

3.2 Saknar du något spelelement på plattan? 

3.3 Saknar du något spelelement på TV:n? 

3.4 Var det något spelelement du tyckte var på fel plats? 

 

4 Kontroll av spel 

4.1 Hur upplevde du det att ha kontrollen och visning av spelet på två 

olika skärmar? 

 

5 Användningssituationer 

5.1 Vilken av applikationerna skulle du föredra att spela längre period 

på? 

5.2 Kan du se några situationer då du skulle föredra att spela på 

hybriden istället för bara surfplattan? och tvärtom 

5.3 Kan du se några användningsområden utanför poker som du tror 

skulle passa denna typen av hybrid applikation? 

 

6 Latency/Teknik 

6.1 Hur upplevde du processen att koppla ihop plattan med TV:n? 

6.2 Kändes det tillräckligt responsivt? 

6.3 Hur uppfattade du starttiden på TV:n? 

 

 

Avslut: 

    - Fråga om de har något de vill tillägga. 

    - Tacka dem igen. 
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Bilaga B: Intervjudata 
 

Intervju 1 

1.1 Produkt/avdelningschef. 

1.2 Har arbetat åtta år som produktchef. 

1.3 Spelar inte poker på fritden. 

1.4 Inget 

1.5 Har surfplatta men ej Smart-TV. 

. 

2.1 Föredrog applikationen på surfplattan. Mycket titta upp och ner med 

huvudet när spelar på TV:n.  

2.3 Korten på TV:n var för små, gillar inte att avatarernas positioner ändras 

på TV:n gentemot surfplattan. Skulle vilja ha de personliga korten på 

surfplattan och community korten på TV:n. Check-knappen på surfplattan 

bör bara visa check inte skifta mellan check och call på knappen. 

2.5 Nja, Lite cool grej. Möjligt att det är bättre när man sitter i soffan. Mer 

intressant när man är flera stycken som spelar och alla har var sin surfplatta. 

4.1 Bra, som koncept. 

5.2 Skulle kanske föredra hybridapplikation när sitter i soffan framför TV:n 

(inte i ett konferensrum med ett bord framför sig). 

5.3 Sällskapspel, olika typer av applikationer när man sitter i grupp och har 

var sin surfplatta. 

 

6.1 Upplevde inga problem att koppla ihop surfplattan med TV:n. Tyckte det 

var mycket smidigt. 

6.2 Ja det kändes tillräckligt responsivt. 

6.3 Tyckte startiden kändes acceptabel. 
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Intervju 2 

1.1 Har arbetat som testar i ett och ett halvt år. 

1.2 Asmycket erfarenhet via jobbet.  

1.3 Spelar inte poker på fritiden. 

1.4 Inget 

1.5 Har surfplatta men inte Smart-TV. 

 

2.1 Applikationen på surfplattan var bättre.  

2.3 Tydligare vems tur det är. Fick intryck av att det saknades grejer på TV:n, 

kan tänka sig att det har med att det inte finns några animationer på TV:n att 

göra. Tyckte det var häftigt att spela på TV:n. Villl ha mer information på 

TV:n och bara låta surfplattan vara en handkontroll. Visste inte tiden på 

TV:n. Tyckte det var för otydligt när det var hans tur och vill därför ha mer 

feedback. Tyckte det var för stor skillnad i gränssnittet och därför jobbigt när 

man bytte. 

 

3.1 Den på surfplattan. Tiden var snyggare på surfplattan. Saknar animationer 

på TV:n. 

4.1 Kan absolut fungera om man använder surfplattan bara som handkontroll. 

GIllade inte är dela informationen mellan de båda skärmarna. 

 

5.2 När man sitter och spela med flera, till exempel när man är med 

kompisar. Mer en social grej att visa informationen på TV:n. Det innebär att 

det måste finnas feedback i allt på TV:n eftersom alla ska kunna få all 

information. 

5.3 Har svårt att föreställa/sätta sig in i det, men kan tänka sig spel där man 

vill dölja saker och spelar i grupp kan vara ett bra användningsområde för en 

sådan här typ av applikation. 

6.1 Enkelt, nice. Vill att allt hanteras på surfplattan vilket det gjorde här, och 

det var bra. 
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Intervju 3 

1.1 Har jobbat 2 år som produktspecialist. Innan som testare. 

1.2 Ja, stor erfarenhet via jobbet. 

1.3 Ja, lite grann. Gjorde det mer förr. Spelar för pengar. 

1.4 Spelar på fritiden ungefär en gång i veckan. 

1.5 Har både surfplatta och Smart-TV privat. 

 

2.1 Femtio, femtio. Tyckte båda var lika bra, gillar båda. 

2.3 Gillade inte att positionerna på avatarerna ändrades gentemot surfplattan. 

Vill ha buy-in kassan på TV:n. Vill även ha chatten på TV:n. Vill att 

spelarens kort ska vara större, men community korten behöver inte vara det. 

 

3.1 Tyckte applikationen på TV:n var snyggare. 

 

4.1 Tycker det fungerar skitbra 

 

5.2 När har kompisar, eller är trött på att spela på surfplattan. 

5.3 Allt möjligt. App för att kolla på film och ha biblioteket för alla filmer på 

surfplattan. Läsa tidningen. 

 

6.1 Riktigt smidigt att koppla ihop dem. 

6.2 Var inga problem med responsivitet. 

6.3 Gick fort, var inga problem. 
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Intervju 4 

1.1 Har arbetat som testare för poker i 3 år. 

1.2 Har ingen erfarenhet utanför jobbet om poker. 

1.5 Har både Smart-TV och surfplatta. 

 

2.1 Föredrog surfplattan. Kändes konstigt med två skärmar. Svårt att komma 

in i det, tyckte det kändes förvirrande. 

2.3 Vill ha information om den aktuella handen på surfplattan. 

Användarinformationen mer centrerat på TV:n, inte så utspridd i olika hörn 

som nu. Vill även ha informationen samlat under spelarikonen på TV:n om 

vad man har har för något, blir jobbigt att kolla i övre vänstra hörnet. Tyckte 

det klädda korten var svåra att se på TV:n. Tyckte inte de båda 

applikationerna kändes enhetliga, vill ha samma typ av grafik på TV:n som 

på surfplattan fast i större format. 

 

3.2 Saknar personlig information, som kort (ska visas på båda) då man lätt 

glömmer bort var man hade när man tittar på surfplattan istället för TV:n.  

3.3 Vill ha chatten på TV:n för att inte behöva titta upp och ner så mycket 

med huvudet.  

 

4.1 Tror det kan fungera.. 

5.2 Då man spelar turnering, spelar under en längre tid i soffan för att slippa 

kolla på surfplattan. 

5.3 Saker som kräver mycket information. 

 

6.1 Inga problem om man vet vad de olika knapparna betyder. 

6.2 Ja 

6.3 Inga problem som nybörjare, men kanske känns segt när man är mer van,  
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Intervju 5 

1.1 Arbetar som produktspecialist 

1.2 Har erfarenhet av fem år som pokerproffs. 

1.3 Spelar inget nu men gjorde innan. 

1.5 Har ingen Smart-TV men surfplatta. 

 

2.1 Väldigt olika. Surfplattan är bättre just nu men tror på att TV:n kan bli 

väldigt bra. Trevligt att spela på surfplattan. Kul/häftigt på TV:n, mer som ett 

TV-spel. 

2.3 Saknar inte så mycket. Ordningen var spegelvänt på TV:n. 

 

3.1 Var häftigt och snyggare på TV:n. Bra att chatten bara var på surfplattan 

och den var smidig att scrolla. 

3.2 Pottens storlek på surfplattan saknas. 

 

4.1 Funkar skitbra. Kunde oftast bara kolla på TV:n. 

 

5.2 Sociala sammanhang. När spelar turnering och vill ha bättre kontroll.    

5.3 Alla typer av spel och kanske även applikationer för att genomföra 

presentationer. Det fungerar väldigt bra att använda en surfplatta som 

handkontroll till TV:n. I vissa applikationer  skulle privat information kunna 

visas på surfplattan och publik information på TV:n. 

 

6.1 Smidigt 

6.2 Ja, fungerade bra, riktigt bra. Kändes instant. 

6.3 Snabb, inte stressad då poker är ett ganska långsamt spel. 
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Intervju 6 

1.1 Har arbetat som programmerare i 2 år. 

1.2 Har lite erfarenhet från att spela med vänner och sedan ytterligare från 

jobbet. 

1.3 Nej. 

1.5 Äger varken surfplatta eller Smart-TV 

 

2.1 Föredrog surfplattan. Tyckte det kändes konstigt att dela mellan 

skärmarna 

2.3 Skulle bara vilja ha knapparna på surfplattan och sedan all information 

om spelet på TV:n. 

 

3.1 Var ungefär samma. Informationen var bra samlat på plattan. 

 

4.1 Kan fungerar bra. Det är skönt med stor bild på TV:n. 

 

5.2 Mer avslappnat att spela på hybriden. Kan vara lämplig när man ligger i 

soffan. 

5.3 Många olika spel. Tycker att Wii U fungerar bra där inventoryt visas på 

kontrollen. Gillar att kunna flytta spelet från en TV till en surfplatta då man 

inte vill spela via TV:n. 

 

6.1 Det var lätt, smidigt att koppla ihop dem. 

6.2 Ja, ingen delay. 

6.3 Startiden var snabbt, lätt.
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