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Sammanfattning 
Rapporten som skrivits vid Post- och Telestyrelsen ska ge en uppfattning om vilka tjänster 
som skulle underlätta för döva samt syn- och hörselskadade. Inledningsvis presenteras 3G, 
Bluetooth och Wireless Local Area Network översiktligt då de är mest framträdande inom 
mobil kommunikation idag. Önskemål om tjänster som kommit från Hörselskadades 
Riksförbund, Synskadades Riksförbund och Dövas Riksförbund har sedan passats in i de tre 
teknikerna.  
 
Tjänsterna är beroende av flexibiliteten hos operatörernas nät samt telefontillverkarnas stöd 
för olika standarder. I GSM-nätet har tjänsterna för funktionshindrade begränsats av att 
tjänster enbart erbjudits av en operatör för en specifik telefon. Då tjänsterna ska vara 
tillgängliga i alla operatörernas nät och för majoriteten av telefonmodellerna måste standarder 
utnyttjas och programmen måste vara oberoende av telefonens operativsystem. 
 
Det finns en rad olika tjänster som skulle underlätta för funktionshindrade. Exempel på dessa 
är lokal- och vägtrafikinformation där användare kan få information om förseningar och 
olyckor. Olika kommunikationstjänster där andra medier än tal och syn utnyttjas som t.ex. 
realtidschatt, tolktjänst och vägguide för synskadade. Java kommer att göra det möjligt att 
anpassa mobiltelefonen på ett helt annat sätt än tidigare, detta gör att program som möjliggör 
talsyntes kan användas.  
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1 Inledning 
När bredbandsdebatten gick som allra hetast skulle många av våra dagliga små problem lösas 
med hjälp av att vi ständigt skulle vara uppkopplade, hemma, på jobbet och på tunnelbanan. 
Kombinationen av bredband hemma och en mobil enhet med god överföringshastighet skulle 
göra det möjligt att kontrollera mjölken i kylen, prata med barnen på dagis och ha dagens 
första möte på väg till jobbet. Men Jonas Birgerssons vision om bredbandslandet Sverige gick 
om intet. Alla gjorde inte hemsidor och vem var villig att betala tusenlappar för att surfa lite 
snabbare. Utbyggnaden av 3G-näten kostar operatörerna sammanlagt ca 20miljarder och våra 
enkla samtal över dessa nät kommer inte att göra det ekonomiskt hållbart. Det som skall få 
upp användandet och därmed operatörernas intäkter är tjänster; allt från mobil betalning till  
bildhälsningar.  
 
De trådlösa näten, 3G, WLAN och Bluetooth, öppnar nya möjligheter även för personer med 
olika slags funktionshinder. Dels kan man ta del av olika informationstjänster på ett helt nytt 
sätt, dels kan tjänster som endast varit tillgängliga via fasta uppkopplingar nu användas i 
mobiltelefonen. Rapporten kommer att göra en genomgång av tre trådlösa tekniker och sedan 
diskutera olika tjänster och hur de skulle utformas.  

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet är en del av civilingenjörsutbildningen Kommunikations- och 
Transportsystem vid Linköpings universitet och skrivs på uppdrag av Post och Telestyrelsen 
med ämnet ”Trådlösa nät och 3G för funktionshindrade”. 

1.2 Syfte 
Efter att ha läst rapporten skall läsaren ha fått en uppfattning om vilka mobila tjänster med 
hög överföringshastighet som underlättar kommunikation för funktionshindrade. 

1.3 Avgränsningar 
De avgränsningar som ställts upp gjordes utifrån de inledande samtalen med Post- och 
Telestyrelsen, de tekniker som under hösten 2002 verkade mest lovande och de krav som 
ställs upp från olika intresseorganisationer. Tekniken och de beskrivna tjänsterna har 
ömsesidigt begränsat varandra. Funktionshindrade har också avgränsats till döva, syn- samt 
hörselskadade. 

1.4 Metod 
Arbetat har hela tiden följt tankegången att tjänsten skall kunna appliceras utan större ingrepp 
på hårdvaran och med en hårdvara som kan anses som standard. Enkelhet och användbarhet 
har varit ledorden. 
 
Arbetet började med en litteraturstudie av 3G, WLAN och Bluetooth. Detta gjordes parallellt 
med intervjuer och samtal med olika intresseorganisationer. När teknikavsnittet var fastställt 
har korrespondensen med olika företag och intresseorganisationer fortsatt för att på något sätt 
passa in tjänsterna i tekniken. 

1.5 Struktur 
Rapporten kommer att behandla vilka tjänster som skulle kunna vara intressanta för syn- och 
hörselskadade. En översiktlig genomgång görs först av tre tekniker för olika typer av 
personlig kommunikation, från de privata Bluetoothnäten, till de lokala WLAN-näten och de 
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nationella 3G-näten. Ett antal olika tjänster diskuteras sedan utifrån de önskemål som 
Hörselskadades Riksförbund, Dövas Riksförbund och Synskadades Riksförbund framfört. 
Som en sammanfattning för de olika tjänsterna finns en kortare teknisk belysning för hur en 
lösning skulle kunna se ut.  

1.6 Typografiska konventioner 
Då rapporten behandlar telekommunikation är många termer på engelska, där det gått och där 
det funnits en svensk översättning har denna skrivits ibland med det engelska ordet inom 
parantes. Vidare är gruppen synskadade, hörselskadade och döva en mycket heterogen grupp 
och för att förenkla texten har istället funktionshindrade använts som samlingsbegrepp.  

88
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2 3G 
När första generationens mobiltelefonsystem (1G) utvecklades i början på 1980-talet 
förutsågs det att ytterliggare utveckling och förbättring av tekniken krävdes för att möta 
framtida krav. Därför utvecklades andra generationens mobiltelefoni, Global System for 
Mobile communication (GSM eller 2G). 1988 påbörjades ett samarbete som skulle identifiera 
tjänster och teknik för ett tredje generationens mobiltelefonsystem (3G). Det nya 
telekommunikationssystemet skulle lanseras år 2000 och blev snart känt som Universal 
Mobile Telecommunications System (UMTS). Det var främst i Europa som utvecklingen 
drevs framåt genom olika samarbetsgrupper eller samarbetsforum som t.ex. European 
Telecommunications Standards Institute (ETSI). Anledningen till att Europa ledde 
utvecklingen av 3G var att ett system med högre överföringshastighet och bättre anpassning 
till datakommunikation eftersträvades. I USA utvecklades Code Division Multiplex Acess 
2000 (CDMA2000) som var ett steg mellan 2G och 3G och skulle ersätta de 1G system som 
fanns i USA. International Telecommunication Union (ITU) satte upp en tidsplan för 
utvecklingen av 3G[Figur 1]. 
 
Figur 1 -Utvecklingen av 3G enligt ITU:s tidsplan 

1,2,3 - Utveckling och remissvar,  
4 - Utvärdering,  
5 - sammanfattning av utomstående utvärdering, 
6,7 - Betänkande av resultat samt beslut om 
specifikationer för systemet,  
8 - Utveckling av detaljerade specifikationer för interferens. 
 
Under World Administration Radio Congress 1992 tilldelades 3G dess frekvensspektra. Det 
är egentligen två spektra som löper mellan 1885MHz-2025MHz samt 2110MHz-2200MHz. 
Trots att det låg mycket arbete bakom att få 3G till en global standard och att alla länder 
skulle ha det tilldelade spektrat ledigt var det några länder som redan använde frekvenserna 
för andra ändamål. Enligt Ny Teknik[21] kommer en rad andra system att utvecklas och 
lanseras fram till och efter 2015. 3G kommer att samexistera med andra trådlösa tekniker och 
systemintegration kommer bli den stora stötestenen.  

2.1 3G – Internationellt  
ITU, FNs samarbetsorgan för telekommunikation, ålade sedan länderna att senast före 
utgången av år 2000 ha delat ut licenser till operatörerna. Olika länder valde olika 
tillvägagångssätt. I Sverige delades licenserna ut till olika operatörer med avseende på vilken 
täckning och utbyggnadstakt de utlovat. Andra länder såg möjligheten att få ett tillskott till 
statskassan och valde att auktionera ut licenserna. Storbritannien är ett exempel där licenserna 
auktionerats ut. Resultatet är att endast en fjärdedel av befolkningen kommer att få tillgång till 
nätet samt att auktionskostnaden för operatörerna blev mycket hög. Sedan tillkommer 
kostnader för själva utbyggnaden av nätet. Detta gör det svårt att få lönsamhet i nätet och det 
är användarna som kommer få betala med höga avgifter.  

2.2 3G – Sverige 
I Sverige är 3G-utbyggnaden i full gång och i januari 2002 kontrollerade Post- och 
Telestyrelsen (PTS) om operatörerna höll de mål för utbyggnaden de hade ställt upp. Alla 
operatörerna hade klarat sina mål och utbyggnaden av 3G kommer att fortsätta. På senare tid 
har både Tele2 och Vodafone fått avslag på sin ansökan om uppskov med utbyggnaden av 
nätet. Enligt uppgift från Orange har moderbolaget dragit sig ur och all personal vid Orange 

1997 1998 1999 
 1 2 3    
   4    
   5 6 7    
  8 
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Sverige är uppsagd. 3 lanserade, först av alla operatörer, sitt nät och erbjuder idag 
abonnemang främst mot företag. Priserna förväntas dock sjunka på telefonerna vilket gör 3G 
mer attraktivt för privatpersoner.  

2.3 Quality of Service  
För 3G finns fyra prioritetsnivåer som kallas Quality of Service (QoS)[4], under vilka alla 
typer av tjänster kan inordnas; samtal, strömmande, interaktiv och bakgrund. Tillgängligheten 
på tjänster kan då anpassas till nätets kapacitet i området samt till den hastighet mottagaren 
rör sig i. Är belastningen hög i en cell kan funktioner som t.ex. ligger i Interaktiv få lägre 
prioritet. Detta gör att risken minskas för att nätet går ned. En annan fördel med systemet är 
att förutsättningarna kan ändras under en pågående session d.v.s ändra hastigheten för 
uppkopplingen. 
 

• Samtal 
Denna grupp är den mest känsliga gruppen för störningar i överförningen. Det finns 
inte någon större möjlighet att på något sätt buffra ett pågående samtal. Användaren är 
känslig för störningar och kräver en mycket god samtalskvalitet. Längre avbrott i 
samtalet är inte acceptabelt. 

• Strömmande 
Trots envägskommunikationen kräver strömmande media en hög och säker överföring 
för att bildkvalitén inte skall sjunka. Detta gäller både musik och film.  

• Interaktiv 
Denna grupp räknas som relativ okänslig för störningar d.v.s. fördröjningar påverkar 
inte kvalitén. Surfa hör till då det inte gör något om man får vänta en extra sekund på 
att en sida skall laddas. 

• Bakgrund 
Kontroll och övervakningsfunktioner mellan mobil enhet och basstation. 

2.4 Teknik  
3G togs fram främst med krav på bättre och snabbare överföring mellan basstation och en 
mobil enhet. Hela systemet är utvecklat för överföring av video, ljud och bilder. Idén bygger 
på fast mobil uppkoppling, vilket innebär att den mobila enheten ligger uppkopplad mot en 
basstation hela tiden. I GSM nätet kopplas samtalet först upp när man skall ringa eller skicka 
data. Hastigheten för överförningen med 3G ligger mellan 64kbps och 2mbps beroende på 
avstånd till basstationen och belastningen på nätet.  

2.4.1 Nätstruktur  
Nätet för UMTS ser som struktur ut som vilket annat nät som helst. Längst ned finns, enligt 
bild användarenheten d.v.s. mobiltelefonen. Denna kopplas sedan upp mot en basstation 
[Figur 2]. Ovanför basstationerna ligger Radio Network Control (RNC) i hierarkin som vakar 
över all trafik på nätet.  
 

 

 

 

 

 
 

1010
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Figur 2 -Nätstruktur för UMTS 

 

2.4.2 Celler  
I GSM där Time Division Multiplex Access (TDMA) och Frequency Division Muliplex 
Access (FDMA) används måste frekvensbanden i närliggande celler skiljas åt. Cellerna måste 
i förväg tilldelas en frekvens och cellerna bilder därför ett förutbestämt statiskt mönster [Figur 
3]. Antalet användare blir p.g.a. av detta begränsat. I UMTS-nät med Wideband-CDMA 
(WCDMA) behöver cellerna inte skiljas åt på samma sätt, de behöver inte vara geografiskt 
åtskilda. I teorin finns ett obegränsat antal användare per cell men det som sätter stopp är 
gränsvärden för effekt samt kostnaden för att ha många användare i en cell.  
Figur 3 -Cellstrukturen hos GSM(tv) och UMTS(th) 

 

2.5 Soft Handover  
Ett problem som alltid kommer att finnas med mobila nät är att användaren rör på sig och 
kommer att behöva byta basstation. Detta gäller särskilt i storstäder där cellerna kan vara små 
och byte av basstation kan behöva ske ofta. I 3G där det finns tjänster som kräver 
realtidsuppdateringar måste en mobil enhet ibland vara uppkopplad mot två basstationer. I 
GSM-nätet kopplar telefonen ned från den aktuella basstationen för att sedan koppla upp sig  
igen mot den nya basstationen i den angränsande cellen, s.k. Hard Handover. I ett 3G-nät 
kopplar handenheten först upp sig mot basstation 2 och skickar alltså information till båda 
basstationerna för att sedan koppla ned från basstation 1. Den information som skickats 
dubbelt sorteras sedan bort av RNC. Mottagaren kommer endast få en upplaga av 
informationen. 
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2.6 Softer Handover  
Minst lika vanligt som Handover mellan basstationer är när den mobila enheten byter sektor 
för en basstation. Liksom för Soft Handover är den mobila enheten uppkopplad mot två 
mottagare, för båda sektorerna, för att sedan koppla ned från den sektor som lämnas. 
Skillnaden är att informationen sorteras redan vid basstationen och inte vid RNC.  

2.7 Uplink och Downlink 
För UMTS användes olika frekvensband för uplink respektive downlink. I regel avses 
downlink som länken från basstation och mobil enhet och uplink som från mobil till 
basstation. För uplink utnyttjas frekvenser mellan 1885MHz och 2025MHz medan downlink 
utnyttjar frekvenser mellan 2110MHz och 2220MHz. Länken delas i rutor(frames) där varje 
ruta är 10ms och innehåller 16 luckor(slots) som är 0.625ms vardera. Skillnaden mellan dessa 
två ligger i hur luckorna ser ut. Utan att gå in allt för djupt på hur luckorna ser ut i detalj är 
den största skillnaden mellan luckor i upplänk respektive nedlänk utformningen.  
 
I downlink ligger flagga, effektkontroll samt överföringshastighet i luckan och skickas alltså 
med samma kodning. I en lucka för uplink ligger information som är utöver själva datan som 
skickas på en helt separat kanal. 

2.8 Lager  
WCDMA utnyttjar delvis OSIs lagerstruktur. Vi skall nu titta närmare på de tre understa 
lagren, fysiskt-, data- och nätverkslager. Datalagret består av två delar, dels Radio Link 
Control (RLC), dels Medium Access Control (MAC). Båda dessa är avsedda att effektivt 
hantera realtids- och icke realtidstjänster. 

2.8.1 Fysiskt lager  
Detta lager ansvarar fö r den fysiska transporten av data. Här sker modulering, felrättning samt 
utnyttjande av diversitet. I WCDMA utnyttjas Maximal Ratio(eng.) då detta ger en mycket 
bra vinst vad gäller utnyttjande av effekt och resurser. 
 
Vid fastställandet QoS för 3G sattes olika kvalitetsmål för olika tjänster1. WCDMA har den 
stora fördelen att flera tjänster kan skickas parallellt med olika krav på kvalitet. Nedan följer 
en kort genomgång av dessa kanaler. 
 

• Broadcast Control Channel(BCCH): Över denna kanal skickas system och 
cellinformation och den är konstant över hela cellen. Endast downlink. 

• Forward Access Channel(FACH): Olika typer av kontrollinformation både från 
basstation och information om den mobila enhetens position i hela nätverket.  

• Sändningen kan göras över hela cellen eller med hjälp av antennen riktat till vissa 
delar av den. Endast nedlänk 

• Paging channel(PCH): Liknar FACH men skillnaden är at systemet inte känner den 
mobila enhetens position. Skickas över hela cellen och är endast nedlänk. 

• Random Access Channe l(RACH): Över denna kanal skickas kontrollinformation samt 
användardata från den mobila enheten till basstationen. Endast upplänk. 

• Dedicated Channel(DCH): Denna kanal sänder och tar emot kontroll- och 
användarinformation och kan sändas eller skickas över hela eller delar av en cell. 

                                                 
1 se rubrik Quality of Service 
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2.8.2 Datalager  
I detta lager ingår både RLC och MAC. Dessa båda ansvarar för att effektivt överföra data för 
realtids- samt icke realtidstjänster. MAC ansvarar främst för kontroll av att data kommer fram 
till högre lager korrekt. I stora drag  ansvarar de för paketkontroll och att avsändaren 
eventuellt återsänder datapaket som gått förlorade eller inte kan rättas. 

2.8.3 Nätverkslager  
I 3G där den mobila enheten ständigt är uppkopplad krävs det mycket av nätverkslagret då det 
sköter Handover, sändareffekt m.m. Detta är särskilt viktigt vid utnyttjande av 
realtidskommunikation då dataförluster inte är acceptabelt 

2.9 Kodning  
Det finns ett antal olika kanalkodningar att utnyttja. Olika krav på felrättning avgör vilken 
kodning som skall användas. Reed-Solomon kodning kan användas för tjänster som kräver 
hög kvalité. Denna kod är en typ av blockkod som är optimal med avseende på minimum 
avstånd. Koden görs så att den tar ett block av bitar och gör det till ett längre block av bitar. 
På detta sätt rättas och detekteras fel med BER2=10-6. För andra applikationer finns 1/3 
kodning. 

2.10 Mobilt  
Det som marknaden nu väntar på är lanseringen av mobila enheter för 3G. Hur de kommer att 
se ut finns bara på bild3 och det som är intressant är vilka funktioner de är förberedda inför. 
En mobil enhet utan inbyggd kamera kommer att få svårt med bildtelefonin men det som kan 
bli extra intressant är eventuella system för säker överföring. Om mobil betalning skall slå 
igenom måste de mobila enheterna vara förberedda för att på något sätt kunna hantera olika 
typer av kryptering. Nedan följer en bild på hur en 3G-enhet kan komma att se ut. 
 
Figur 4 -Exempel på 3G-mobil 

 

 
 

2.10.1 Java 
Något som blivit lite av en succé i Japan är javatelefoner. Operativsystemet är javabaserat och 
användarna kan ladda ned eller skriva sina egna applikationer till telefonen. Detta gör att 

                                                 
2 BER=Bit Error Rate 
3 November 2002 
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telefonen kan anpassas efter individen samt att det är lätt för t.ex. en bank att installera ett 
betalningssystem. För funktionshindrade underlättar detta då tjänster som måste installeras 
eller ha programvara i telefonen kan utnyttja Java.  

1414
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3 Bluetooth  
Tekniken Bluetooth har fått sitt namn av den danska kungen Harald Blåtand(940e.Kr –
985e.Kr). Han skall ha förenat Danmark och Norge samt kristnat dessa länder och inlett en 
epok av fred. Dagens Bluetooth har inte förenat länder men dock en mängd företag som kallas 
Special Interest Group(SIG). Ericsson är det företag som utvecklade tekniken i början av 
1990-talet. Ericsson är också det företag som äger tekniken men för att få ett stort genomslag 
på marknaden och öka användningen har Ericsson valt att låta andra företag ta del i tekniken. 
De senaste åren har antalet företag i SIG ökat dramatiskt och idag är ett hundratal antal 
företag medlemmar däribland Microsoft, 3Com, Ericsson, Toshiba och Nokia [5]. 

3.1 Scatter- och Piconät  
Det som är utmärkande för Bluetooth är att uppkopplingen mellan enheter sker automatiskt 
utan användarens inblandning. Det finns olika nivåer av säkerhet som gör att möjligheterna 
för obehöriga att koppla upp sig mot t.ex. en telefon kan begränsas, mer om detta under 
rubriken Säkerhet.  
 
När flera Bluetoothenheter kopplar upp sig mot varandra, bildar de den första av två nivåer, i 
så kallade Piconät[Figur 5]. Varje Piconät kan som mest innehålla åtta enheter[1] där sju 
enheter är slavar(slaves) och en enhet som är Master. Enheten som är Master har ansvaret för 
kommunikationen inom Piconätet. Den andra nivån i Bluetooths nätstruktur är Scatternät som 
består av en mängd Piconät.  

Figur 5 -Schematisk bild över ett Scatternät 

 
 
Alla Bluetoothenheter söker enligt en speciell sekvens efter andra enheter att bilda Piconät 
med. Sekvensen upprepas var 1.28s och söker på 32 kanaler[2] som är avsatta till förfrågan 
(inquiry) där enheterna söker efter varandra. Den enhet som först tar kontakt med en annan 
blir Master i Piconätet som upprättas. Mastern har inga privilegier i nätet och skiljer sig inte 
på något sätt från andra enheter.  
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Masterns huvudsakliga uppgifter är bestämma  
 

• Vilken sekvens av frekvenshopp som skall följas 
• När frekvenshoppen skall ske d.v.s. synkronisera alla Slavars klockor 
• Vilken frekvens är aktuell just nu 
• Vilken Slav kommer att få ta emot data och/eller vilken slav som kommer att få sända 

nästa tidslucka 
 
Data skickas i form av paket och varje Bluetoothpaket har ett bestämt format. Det inleds med 
en accesskod på 72 bitar. Accesskoden är baserad på masterns identitet samt systemklocka 
och behövs för synkroniseringen. Koden är unik för kanalen och används av alla paket på en 
specifik kanal. Därefter följer ett pakethuvud på 54 tecken. Det innehåller data för 
felkorrigering och kan användas för att rätta till eventuelle bitfel i paketet. Slutligen kommer  
den data som kan bestå av allt mellan noll och 2745 bitar, d v s 340 bytes.  

3.2 OSI och Bluetooth  
Protokollen för Bluetooth och OSI-modellen refererar till varandra. Nedan följer en 
jämförelse och förklaring till de olika lagren[Figur 6].  
 
Figur 6 -Jämförelse OSI-modell och Bluetooth 

 

3.2.1 Radio  
Radio innehåller främst en serie av specifikationer för Bluetooth-mottagare, 
frekvensnoggrannhet, samanvändning av ISM-bandet4 d.v.s. allt som har med sändning över 
radio att göra.  
 

                                                 
4 ISM; Industrial, Scientific And Medical 
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3.2.2 Basbandsprotokollet 
Detta protokoll sköter kanalkodning/ kanalavkodning samt länkhantering för överföring av 
enstaka paket. Basbandsprotokollet(BP) eller Baseband Protocol. specificerar hur de fysiska 
radiosignalerna skall skickas och vilka frekvenser som skall användas. Basbandsprotokollet 
sköter sammanfattningsvis: 

• Klocka 
• Val av frekvenshopp 
• Länktyp (Asynkron eller synkron ) 
• Medium Access Control (Pakettyper och behandling) 
• Strömläge 
• Kryptering 
• Gränssnitt mot värdapparaten 

3.2.3 Länkkontrollprotokoll 
Nästa lager i modellen konfigurerar och hanterar upprättade länkar samt utför högnivå 
funktioner som t.ex. Page och Inquiry5. Bluetooth är designat för att 
Länkkontrollprotokollet(LC) eller Link Control och Basbandsprotokollet skall ha ett nära 
samarbete när det gäller upprättande och bibehållning av länkar.  

3.2.4 Länkhanteringsprotokollet 
En värd styr Bluetoothenheten genom HCI(se nästa stycke) men det är Länkhanteraren(LM) 
eller Link Manager som utför kommandona. Dess uppgifter är att knyta nya slavar till 
nätverket samt koppla bort slavar från Piconätet. En Master kan också kopplas ifrån nätverket 
eller hamna för långt bort ifrån vissa delar av Piconätet. Mastern måste då bytas och det sker 
genom förutbestämda scheman som hanteras av LM. Paket som skickas över flera tidsluckor, 
s.k. multislot packets, hanteras också av protokollet. 

3.2.5 Protokollet för värdgränssnitt 
Då Bluetooth utvecklats för att sitta i var och annan apparat kan kretsarna se olika ut för olika 
värdapparater. En Bluetoothenhet i en vanlig PC låter t.ex. högnivåprotokoll, applikationer, 
RFCOMM, SDP och L2CAP, köras på PC:s processor och låter lågnivåprotokollen köras på 
Bluetoothenhetens egen processor. När detta sker behövs ett gränssnitt mellan 
Bluetoothenheten och värdenheten vilket Host Controller Interface(eng.)(HCI) sköter.  

3.2.6 Protokollet för logisk länkhantering och anpassning  
Logical Link Control and Adaption Protocol(L2CAP) som är det engelska namnet är ett 
förmedlande protokoll som underlättar för de underliggande protokollen att kommunicera 
med de överliggande. Paketen skickas antingen till HCI, om det är ett system med en värd, 
eller direkt till LM. L2CAP multiplexar också överföringar så att flera lager kan utnyttja en 
asynkron kanal, detta är särskilt viktigt för nästa protokoll. 

3.2.7 Protokollet för upptäckt av tjänster  
Bluetoothnätverk skiljer sig på flera punkter från ett traditionellt LAN, bl.a. genom att det är 
dynamiskt till skillnad från ett LAN:s relativa statiska uppbyggnad. Anslutes en resurs till ett 
LAN bibehåller den position i månader, kanske år. I ett Bluetoothnätverk ansluts inte enheter 
till ett nätverk utan snarare till andra enheter och det ställer krav på att enheterna informerar 
varandra om vad de kan göra. När Protokollet för upptäckt av tjänster(SDP) eller Service 

                                                 
5 Se Scatter- och Piconät 12 



Trådlösa nät och 3G för funktionshindrade 

 18 

Discovery Protokoll(eng.)SDP-protokollet ansluter genom den asynkrona kanalen som 
L2CAP tillhandahållit får den bl.a. tillgång till en mängd attribut för andra Bluetoothenheter: 
 

• ServicerecordHandle – En unik 32-bitars adress som identifierar en tjänst 
• ServiceClassList – Typ av tjänst som kan utföras 
• ServiceRecordState – Ett nummer om 32-bitar som ändras då tjänstens attribut ändras 
• ServiceID – En tjänst har olika ID för olika Bluetoothenheter 
• ProtocolDescriptorList – Vilka protokoll som behövs för att nyttja tjänsten 

 
Det finns ytterliggare en mängd attribut, 23st, men de kommer inte att behandlas i denna 
rapport. 

3.2.8 RFCOMM  
RFCOMM gör det möjligt för Bluetoothenheten att koppla upp sig via seriellportar. Mobil-
telefoner, digitalkameror och handdatorer har idag någon typ av seriellport. Då Bluetooth 
skall ersätta sladdar är det ett tvång att bygga in stöd för kommunikation över seriellport. Då 
L2CAP utnyttjar multiplexering kan RFCOMM koppla upp sig mot flera enheter samtidigt, 
max 60st6. RFCOMM utnyttjar också basbandsprotokollet för felrättning och sköter istället 
förhandlig om storlek på ramar, överföringshastighet och paritet. 

3.2.9 Applikationsprotokollet  
Överst i protokollstacken ligger applikationsprotokollet. Applikationsprotokollet är specifikt 
för respektive applikation som använder sig av Bluetooth. Applikationsprotokollet är inte i sig 
ett protokoll utan att det är ett antal andra protokoll som används till olika applikationer. 
Några exempel är WAP, TCP/IP och UDP. 

3.2.10 Frekvenser och frekvenshopp  
Bluetooth använder det licensfria 2.4 GHz-bandet som kräver små men effektiva antenner. 
Frekvensområdet är indelat i frekvensband som är 1MHz breda och i Europa och USA har 
79RF-kanaler[Figur 7]. I Japan, Frankrike och Spanien är en del av frekvensområdet spärrat 
och därför finns det endast 23 RF-kanaler kanaler.  
Figur 7 -Frekvenstilldelningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bluetooth gör 1600frekvenshopp/s enligt förutbestämda mönster där Mastern i Piconätet 
bestämmer enligt vilket mönster som hoppen skall ske. Om ett frekvensband skulle störas blir 
dataförlusten liten då sändning endast sker 625µs per kanal. Detta gör att Bluetooth är väl 
anpassat för att verka i miljöer där det finns mycket störningar. 

                                                 
6 Gäller Bluetooth v.1.1 

Land  Frekevensomfång RF-kanaler   
Europa och USA 2400 - 2483.5 MHz f = 2402 + k MHz k = 0,....,78 

Japan 2471 - 2497 MHz f = 2473 + k MHz k = 0,....,22 
Spanien 2445 - 2475 MHz f = 2449 + k MHz k = 0,....,22 
Frankrike 2446.5 - 2483.5 MHz f = 2454 + k MHz k = 0,....,22 
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När Piconätet upprättats kommer Slavarna i nätverket att följa en cykel[Figur 8] som är 
framtagen för att minska trafiken i nätet samtidigt som Mastern kan hållas uppdaterad om de 
olika enheterna.  
 

 

3.2.11 Standby  
När en enhet inte är en del av ett Piconät och inte heller gör något för att bli en del i ett 
Piconät står den i Standby. Som namnet anger är helt enkelt Bluetoothenheten i strömsparar-
läge och utför inga operationer 

3.2.12 Connected  
Om en enhet står som Connected är den del av ett Piconät och deltar i alla händelser som sker 
där t.ex. frekvenshopp. 

3.2.13 Inquiry  
När en enhet söker efter enheter i närheten utför en förfrågan, Inquiry. När denna operation 
utförs följs ett frekvenshoppsschema som bestäms av enhetens unika adress. Frekvenshoppen 
sker var 312.5µs och enheter som lyssnar gör det i 1.28s över 32 frekvenser. 

3.2.14 Page  
Bluetoothenheter söker konstant, när de inte är i Standby, efter andra enheter att bilda Piconät 
med. När en enhet söker efter annan kallas det Page, enheten kallas Paging Device, och den 
som blir kontaktad kallas Paged Device. Den enhet som söker gör ett frekvenshopp var 
312.5µs. Den enhet som lyssnar byter frekvens med 1.28µs mellanrum. När en enhet söker 
efter annan används en speciell hoppfrekvens, page-hopping sequence. Den genereras av de 
sista 28 bitarna av Bluetoothenhetens unika adress. Varje enhet har en periodisk 
avsökningsmetod för 32 kanaler, d.v.s. 32frekvenshopp. Skillnaden mellan Page och Inquiry 
är att vid Inquiry är enheten omedveten om det finns andra enheter att koppla upp sig mot. För 
en Pageoperation skall startas vet enheten att det finns en enhet men har ännu inte bildat ett 
Piconät.  

3.3 Länktyper 
Bluetoothenheter kan upprätta två olika typer av länkar mellan sig[6]. Den synkrona länken är 
punkt-till-punkt och finns endast mellan Master och Slav. Mastern delar upp länken i 
tidsluckor då Slaven får sända. Den asynkrona länken är punkt-till-multipunkt och upprättas 
mellan master och alla Slavar i Piconätet. I de tidsluckor som inte är avsatta för 

Inquiry Page 

Connected Standby 
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kommunikation över den synkrona länken kan en asynkron länk upprättas, även för en Slav 
som redan har en synkron länk till Mastern.  

3.3.1 Synkron länk 
Då den synkrona länken(SCO) upprättas av Mastern och är en punkt-till-punkt uppkoppling 
kan kopplingen kallas kretskopplad.  En slav kan som mest ha tre synkrona länkar till en 
master eller ha två synkrona länkar till två olika Masterenheter. Länken används främst till 
tidsberoende information såsom röst och annan realtidsdata. En synkron länk upprättas av 
länkhanteringsprotokollet och data som skickas över en synkron länk återsänds aldrig om 
1/3FEC 7 används.  

3.3.2 Asynkron länk  
Till skillnad från en synkron länk är den inte kretskopplad utan paketförmedlad. Endast en 
asynkronlänk kan finnas mellan en Master och Slav trafiken sker på tidsluckor som inte 
upptas av den synkrona länken. För felrättning användes ARQ8. 

3.4 Felrättning  
Bluetooth använder tre olika tekniker för felrättning 1/3FEC, 2/3FEC samt ARQ. Tabellen 
visar att 2/3FEC främst används för asynkron överföring och 1/3FEC för synkron överföring.  

3.4.1 1/3FEC   
Tekniken innebär att varje bit sänds tre gånger och används för datasekvensens header8 samt 
för röstöverföring. 

3.4.2 2/3FEC  
Denna kod används för att koda själva de bitar informationsbitarna och är en nedkortad 
(15,10) Hammingkod. De tio informationsbitarna går in i en kodgenerator där fem 
paritetsbitar skiftas ut. Med denna kod kan alla enkelfel rättas och alla dubbelfel detekteras.  

3.4.3 ARQ  
Automatic Repeat reQuest(ARQ) bygger på handskakning. En enhet sänder upprepade gånger 
en sekvens av data fram till dess att den har fått bekräftelse från mottagaren att informationen 
tagits emot. För att minska datamängden finns en maxtid under vilken sändaren skickar data. 
Bekräftelsen från mottagaren finns som en flagga i nästa meddelande som mottagaren skickar 
s.k. piggy-backing9. Scheman för hur enheterna kommunicerar med varandra är invecklade 
och kommer inte att redovisas här. 

3.5 Säkerhet  
Bluetooth är ett system för punkt-till-punkt kommunikation på relativt korta avstånd. 
Systemet är därför känsligt för både för s.k. eavesdropping10 och mot information som 
avsiktligt skickas fel d.v.s. en person som medvetet försöker störa en sändning. För 
auktorisering och kryptering finns fyra algoritmer11, två publika och två hemliga. 

                                                 
7 Se under rubriken Felrättning 
8 Headern innehåller information såsom adress och flaggor 
9 Piggy-backing, man låter en sekvens information som rör en annan händelse finnas i headern 
10 Avlyssning 
11 Också kallade nycklar, eng keys 
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3.5.1 RAND  
Varje enskild Bluetoothenhet har en slumptalsgenerator, en RANDom12. För Bluetooth finns 
det en mjukvara som genererar en icke återkommande13 kombination. Denna kod kan t.ex. 
användas av de privata nycklarna och är på 128-bitar.  

3.5.2 Bluetooth Device Adress  
BD_ADDR är en 48-bitars adress som är unik för varje Bluetoothenhet men den är publik. 
Denna adress fungerar som ett personnummer och numret tilldelas av SIG så att numret aldrig 
upprepas.  

3.5.3 Privat nyckel för verifiering  
En privat temporär verifieringsnyckel på 128-bitar som också kallas link-key14 används vid 
punkt till multipunktkommunikation.. När en Bluetooth enhet detekterar en annan inleds en 
sekvens av händelser:  
 

• Generering av initial nyckel 
• Generering av Länknyckel 
• Utbyte av Länknycklar 
• Verifiering 
• Generering av kryptonyckel hos respektive enhet 

 
När detta avslutas gör den andra enheten samma procedur och på detta sätt upprättas 
piconätverket. 

3.5.4 Privat nyckel för kryptering  
Nyckeln har en varierande längd på 8 till 128-bitar där den växlande längden beror på att 
olika länder har olika regle r för hur överförningar får krypteras. Genom att kunna variera 
längden på nyckeln är Bluetooth anpassat för användning i alla länder. Användaren väljer 
själv om överföringen skall vara krypterad eller inte. Om kryptering aktiverats för 
överföringen börjar de två enheterna förhandla om storleken på nyckeln och fortsätter så till 
enheterna är överens. Det är viktigt att påpeka att användaren själv måste välja en inställning 
för att trafiken skall krypteras.   

                                                 
12 Av eng Random d.v.s. slumpvis  
13 Ytterst osannolikt att nyckeln återkommer, 1/2^L där L är nyckelns längd 
14 Länknyckel 
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3.6 Profiler  
Bluetooth använder också ett antal profiler i Applikationsprotokollet för att underlätta 
användandet av vissa applikationer. Följande profiler finns[7] 
 

• Generic Access profile 
• Service Discovery Applications Profile 
• Cordless Telephony Profile 
• Intercom profile 
• Serial Port Profile 
• Headset profile 
• Dial-up Networking Profile 
• Fax Profile 
• LAN access Profile 
• Generic Object Exchange Profile 
• Objekt Push Profile 
• File Transfer Profile 
• Synchronization Profile 

 
Två av dessa profiler kommer att behandlas närmare. 

3.6.1 Generic Access Profile  
Denna profil är ett slags grund för alla andra profiler. Då SIG består av en så stor mängd olika 
företag måste det finnas möjlighet att trots att två enheter kommer från två tillverkare skall 
kunna utnyttja varandras tjänster. Ett headset från SonyEricsson skall alltså fungera med en 
Bluetoothtelefon från Siemens. Generic Access Profile lägger grunden för att olika profiler 
skall kunna utnyttja andra enheters tjänster.  

3.6.2 Service Discovery Application Profile   
När standarden Bluetooth har utvecklats har detta gjorts med åtanke att systemet kommer att 
möta användningsområden som inte kunnat förutses. Därför finns Service Discovery 
Application Profile inbyggd i systemet. Profilen ger Bluetoothenheterna en standardiserad 
metod för att detektera och undersöka möjligheterna hos en hittills okänd tjänst. Profilen kan 
genom förfrågan få fram följande information: 
 

• Söka efter tjänster genom Service Classes 
• Söka efter tjänster genom Service Attributes 
• Bläddra tjänster 

 
När kommunikationen sedan sker mellan enheterna används Bluetoothstacken som behandlats 
tidigare. Rapporten kommer inte att göra en djupare teknisk beskrivning av profilerna. Notera 
dock att Service Discovery Application Profile gör det möjligt att ansluta en helt ny 
Bluetoothenhet med nya möjligheter och tjänster till en äldre enhet och att de då kan utnyttja 
varandras tjänster. 

2222
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4 WLAN  
Wireless Local Area Network(WLAN) är egentligen samlingsnamn för ett flertal tekniker och 
standarder. Det är främst två organisationer som arbetar för att få sin teknik som standard för 
trådlösa LAN 15, Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE) samt European 
Telecommunications Standards Institute(ETSI). Olika tekniker och att WLAN antagligen 
kommer fungera som ett komplement till 3G gör att detta kapitel endast blir översiktligt. 
Fokus kommer att ligga på hur WLAN kan komplettera de andra två teknikerna samt 
standarderna från IEEE då 802.11 ses, idag, som den ledande standarden på marknaden. 

4.1 Wi-Fi Alliance  
Industrin och utvecklare kring WLAN var tidigt medveten om vilka problem inkompabilitet 
kan medföra. Därför bildades Wi-Fi Alliance 1999 för att öka samarbetet mellan olika 
tillverkare för produkter baserade på 802.11-standarderna. För tillfället har alliansen 203 
medlemmar bl.a. Cisco, Intel och Microsoft och ca 600 produkter[12] har certifierats.  

4.1.1 Certifiering  
Tanken med Wi-Fi Alliance är att produkter skall certifieras så att de garanterat fungerar 
tillsammans med andra produkter som är certifierade. Platser, s.k. HotSpots, som har 
certifierade produkter kan sätta upp ett märke och användaren vet då att utrustningen är 
kompatibel och skall fungera. Wi-Fi Alliance tar också säkerheten på stort allvar då 
säkerheten kring trådlösa nätverk har ifrågasatts[12]. Därför finns nu ett program för  
säkerhetscertifiering för olika produkter som skall uppfylla krav på kryptering och 
autentsiering. 

4.2 Hiperlan/2  
ETSI har utvecklat Hiperlan/2, High Performance Radio Local Area Network, som motvikt 
till IEEEs 802.11 standarder. Hiperlan/2 stödjer både asynkron överföring och 
realtidsöverföring[10]. Liksom för 3G finns QoS definierat för att få nätet att ha acceptabel 
kvalitet för realtidsöverföringar. Överföringar kan göras med en hastighet på upp till 
54Mbit/s[11]. 
Hiperlan/2 använder ett slags cellindelning där en cell täcker ett begränsat geografiskt 
område. För att definiera nätverket bättre finns två profiler, central och direkt uppkoppling. 
Den direkta överföringen används främst i hemmanätverk där en cell täcker hela det område 
som skall vara uppkopplat. Två mobila enheter kan kommunicera direkt med varandra utan att 
använda en accesspunkt. I den centraliserade modellen går all trafik i cellen över en 
accesspunkt. Denna profil används främst i kommersiella lösningar där det finns flera 
intilliggande Hiperlan/2-nätverk  

4.3 802.11b  
802.11b är den första av 802.11-standarderna trots suffixet b. Tekniken utnyttjar det licensfria 
frekvensbandet 2.4GHz och överföringshastighet är på max 11Mbit/s[8]. Det är denna teknik 
som bl.a. Telia Homerun använder och som Wi-Fi Alliance arbetar med. Detta ger tekniken 
ett stort övertag på marknaden och är den standard som främst kommer att användas i Sverige 
de närmaste åren. 

                                                 
15 Trådlösa-LAN, Wireless LAN och WLAN används synonymt  



Trådlösa nät och 3G för funktionshindrade 

 24 

4.4 802.11a  
IEEEs andra standard som sänder i det licensfria 5GHz-bandet och har en maximal 
överföringshastighet på 54Mbit/s. Här utnyttjas andra metoder för bl.a. kollisionshantering där 
sändaren väntar i en slumpmässigt utvald tid om länken inte upprättas på första försöket. 
802.11a kan också sättas upp i Ad-Hoc-nätverk[9]. 

4.5 802.16  
IEEE planerar nu för möjligheten att bygga Metropolitan Wireless Area Network(MWAN), 
där stora geografiska områden skall kunna täckas in t.ex. stadskärnor med höghastighets-
uppkoppling. Hastigheten med 802.16 kommer att ligga på upp till 70Mbit/s och ha en 
räckvidd på 50km[21]. Varje basstation skall kunna hantera 60 höghastighetsanvändare som 
har en hastighet på 1,54Mb/s samt ett större antal låghastighetsanvändare[21]. Tekniken 
kommer antagligen inte ligga på något licensfritt band utan dels i 10GHZ bandet och mellan 
12 GHz och 66GHz. Operatören kommer därför att behöva köpa eller få sig tilldelat en licens. 

4.6 802.20  
Ytterliggare en standard planeras för MWAN. Den skall vara anpassad för paketöverföring 
och kunna användas över hela världen. Detta ställer krav på vilken frekvens som tekniken 
skall använda. Tanken med 802.20 är som för 802.16 att det skall täcka store geografiska 
tätbebyggda områden. Den stora fördelen är att användare skall kunna röra sig med max 
240km/h vilket möjliggör användande på T-bana, tågresor och under bilfärder. 

4.7 WISP 
Det finns idag ett flertal företag som erbjuder WLAN i Sverige bl.a. Telia Homerun. 
Leverantörer av Internet kallas Internet Serverice Provider(ISP) och detta blir följaktligen 
Wireless Intewrnet Service Provider(WISP) för trådlösa nät. Företag, som tidigare inte sysslat 
med Internet, har börjar erbjuda trådlös uppkoppling åt sina kunder. Som exempel kan den 
amerikanska cafékedjan Starbucks nämnas som under 2001[3] lanserade en sådan tjänst. 
Detta fenomen kommer troligen att bli allt vanligare och kommer antagligen att ske 
successivt. När en butik eller kedja börjar kommer, de andra kedjorna och butikerna bli 
tvungna att följa efter.  
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5 Standarder och protokoll  
Idag finns en mängd standarder och protokoll utvecklade för att förenkla kommunikationen 
mellan olika telefoner och nät. Ett antal behandlar röstkodning, andra sköter textöverföring 
eller bildöverföring. I detta kapitel kommer ett par relevanta protokoll behandlas kortfattat då 
de kan vara förutsättningen för att en viss tjänst fungerar i alla nät och på alla telefoner. 

5.1 H.263  
ITU-T slog fast H.263 1996 och den var främst avsedd för kretskopplade fasta uppkopplingar 
med lägre hastighet än 64kbps[13]. Sedan dess har version 2 och version 3 lanserats 1998 
respektive 2000. Gränsen för överföringshastighet har tagits bort och H.263 kan nu användas 
för krävande videosekvenser över uppkopplingar med hög hastighet. Den tidigare standarden 
för detta, H.261, tros att komma att ersättas av H.263. Kodningssystemet är användbart då det 
kan fungera mellan miljöer som har vitt skilda överförningshastigheter. H.263 är designat 
med bl.a. kvantisering, blockkodning samt löplängdskodning. Vektorberäkningar, aritmetisk 
kodning, sannolikhetsberäkningar utnyttjas också. H.263 stödjer fem olika upplösningar/ 
kvalitetsnivåer: 
 
Figur 9 - Kvalitetsnivåer för H.263[13] 

Format Okomprimerad bithastighet i Mbit/s  
 10 bilder/s  30 bilder/s   
      
 Svartvit Färg Svartvit Färg Förhållande till CIF 
SQCIF 1,0 1,5 3,0 4,4 8:1 
QCIF 2,0 3,0 6,1 9,1 4:1 
CIF 8,1, 12,2 24,3 36,5 1:1 
4CIF 32,4 48,7 97,3 146,0 1:4 
16CIF 129,8 194,6 389,3 583,9 1:16 

 
 
Att möjligheten till 4CIF och 16CIF finns gör att H.263 kan mäta sig med andra standarder 
för höghastighetsöverföring för video som t.ex. MPEG4[13].  

5.2 AMR  
I GSM-nätet används i stor utsträckning AMR för att koda och avkoda ljud. Standarden har 
utvecklats av ETSI och diskuterats i samarbetsorganet 3GPP. Till skillnad mot andra 
talkodningssystem som använts för GSM väljer AMR den bästa lösningen efter de lokala 
förutsättningar som finns[14]. En operatör kan alltså välja olika förutsättningar för olika celler 
genom att ge tal- respektive kanalkodningen olika vikter för ett visst block av bitar.  

5.3 T.140  
T.140 som fastställts av ITU är avsedd för överföring av text i realtid. Text, som skrivs på en 
terminal under en pågående session kommer upp på de andra deltagarnas skärmar, bokstav för 
bokstav. Det är alltså inte som att skicka ett SMS där motparten tar emot hela meddelandet då 
avsändaren väljer att sända det. Standarden har möjlighet att buffra texten i ca 0,5s[16], detta 
är inget som märks för mottagaren då fördröjningen sker successivt.  
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Det finns också möjlighet att utnyttja punkt-till-multipunkt där en avsändares text kommer 
upp på flera mottagares skärmar. T.140 är också förberett för och avsett att fungera 
tillsammans med röst-, video, och datasamtal[15].  

5.4 Session Initiation Protocol  
De senaste åren har man inom IP-telefoni mer och mer börjat arbeta med, Session Initiation 
Protocol(SIP). Protokollet kan användas till allt från ett vanligt telefonsamtal till en 
videokonferens men möjliggör också olika Instant Messagetjänster. SIP är ett 
applikationslager16 som initierar, modifierar och avslutar sessioner. Anledningen till att SIP är 
så användbart är att det utnyttjar redan befintliga protokoll[17]. Detta har varit en 
genomgående tanke under utvecklingsarbetet, t.ex. utnyttjas HTTP och URL för adressering 
och Service Discovery Protocol(SDP) för att transportera information om sessionen. SIP 
består av olika moduler som använder existerande protokoll för att möjliggöra andra 
applikationer som e-post och webbläsning. SOAP, HTTP, XML, VXML , WSDL, UDDI och 
SDP är bara några av de standarder som SIP kan arbeta med. 
 
Standarden har utvecklats av IETF, Internet Engineering Task Force, som arbetar med bl.a.  
utvecklingen av Internet. SIP fortsätts att utvecklas för att det skall kunna användas på så 
många områden som möjligt. I Telia Homeruns WLAN-nät finns det stöd för SIP och troligen 
kommer alla andra operatörer följa efter. Stödet innebär att det även för WLAN användare 
blir lättare att upprätta olika sessioner. 
 
Det som är intressant och det som gör SIP så användbart är att det kan implementeras på olika 
miljöer. SIP gör att telefoni inte längre endast blir för telefonnät utan som vilken annan 
webbapplikation som helst. Protokollet innehåller fyra grundläggande funktioner[18]: 
 

• Översättning av användarens position i nätet d.v.s. översätta namn till nätadress 
• Förhandling mellan olika parter i en gemensam session om vilka applikationer som  

skall vara möjliga, video, tal mm. 
• SIP kan hantera sessioner genom att lägga till, vidarebefordra och koppla ifrån 

deltagare. 
• Med SIP finns möjligheten att under pågående session ändra vilka applikationer som 

skall vara möjliga. 
 
SIP sitter högre upp i arkitekturen och initierar andra protokoll till att påbörja ett samtal. 
Andra standarder som själva inte kan bygga ett eget IP-telefonisystem utnyttjar SIP för att 
kunna fungera komplett. 
 
Telefonnumret är t.ex. en e-postadress som lättare kan associeras till andra användare än 
dagens telefonnummer. Ytterliggare en fördel med detta är att den som ringer alltid ringer dit 
som den uppringda personen för tillfället är inloggad. Skulle t.ex. ICQ eller MSN var möjligt 
att använda i dagens GSM-telefoner skulle man få sina meddelanden dit om man var inloggad 
över sin mobiltelefon. Skulle man, som det är normalt idag, istället vara inloggad hemma eller 
på jobbet skulle meddelandet komma dit. SIP fungerar på samma sätt men med telefonsamtal.  

                                                 
16 OSI-modellen 
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6 Användargränssnitt  
Rubriken användargränssnitt avser inte bara själva gränssnittet mellan telefonen och 
användaren utan hur användaren får tillgång till och möjlighet att använda en tjänst. Inledande 
fastställdes att enkelhet och användbarhet har varit ledorden. Nedan följer de tankebanor som 
funnits under hela arbetet med rapporten. 

6.1 Kriterier  
De två mått av anpassningar som finns för mobila enheter är dels hårdvaru- dels 
mjukvarubaserade. Rapporten kommer i liten utsträckning se till de möjligheter som skulle 
ges av anpassad hårdvara medan tyngdpunkten kommer att ligga på vilka mjukvaru-
anpassningar som skulle kunna göras. Med mjukvaruanpassningar menas helt enkelt vilka 
tjänster eller applikationer som är möjliga och som är till hjälp. Under rapportens utredande 
del har tre punkter följts för att få en enkel tillämpning för användarna.  
 

• Tillgänglighet 
• Kvalitet 
• Kostnadseffektivitet 

6.1.1 Tillänglighet  
Tillgänglighet är ett ledord för mobil data- och telekommunikation. Rapporten skall utöka 
definitionen så att den inte bara gäller att det finns täckning utan också att applikationer är 
tillgängliga. Med detta menas att det går lätt att installera och att det inte heller kräver dyra 
och krångliga uppgraderingar.  
 
Majoriteten av telefonerna kommer att ha operativsystemet Symbian, bl.a. Nokia, 
SonyEricsson och Siemens och kommer att stödja java. Tjänsteutvecklarna kommer alltså att 
möta en relativt homogen marknad, trots att andra operativsystem kommer att vara vanliga. 
Applikationerna kommer dessutom att vara Java-baserade. Utnyttjas protokoll såsom SIP och 
andra fastställda standarder kommer de olika operativsystem inte vara ett problem. 

6.1.2 Kvalitet  
För hörselskadade och döva är möjligheten att kunna använda teckenspråk även för mobil 
telefoni ett krav. Kamerorna kommer inte att ha samma kvalitet som vid fasta förbindelser och 
fram för allt kommer skärmarna vara mindre. Detta samt fördröjningar och fel i överföringen 
kan göra det svårt för motparten att tolka tecknen. Man kan också anta att användarna är mer 
benägna att acceptera kvalitetsförsämringar med fördel till de friheter som mobiltelefoni 
erbjuder.  
 
Ett komplement till bildtelefoni är textchatt i realtid liknande den som Vodafone erbjöd med 
Mobil texttelefoni. Om telefonen har pekdon/penna kommer ges det möjlighet att kunna 
skriva i den hastighet som man vanligen skriver för hand. Textigenkänning av handskrift har 
funnits på marknaden ett flertal år och kommer antagligen att finnas på 3G-telefonerna. För 
SonyEricssons P800 behöver användaren inte ens skriva med anpassade bokstäver. Vanlig 
skrift kan alltså tolkas.    

6.1.3 Kostnadseffektivitet  
Givetvis har kostnaden för en tjänst betydelse och därför har rapporten genomgående försökt 
utnyttja och använda de tekniker och standarder som redan finns på marknaden. Detta för att 
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slippa anpassningar som inte finns generellt på marknaden. I slutändan blir det användarna 
som får betala. När rapporten diskuterar olika tjänster har idén anpassats efter de tekniker som 
kommer att finnas i 3G-enheter. Bluetooth kommer antagligen vara standard i alla telefoner 
och med största sannolikhet kommer också det finnas stöd för WLAN.  
 
Dessa tre faktorer kommer att diskuteras för varje tjänst för att se om det är en hållbar lösning. 
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7 Dagens tjänster och hårdvara 
Utifrån de tre tekniker, de protokoll som behandlats tidigare i rapporten kommer ett antal 
olika möjliga tjänster och möjligheter att diskuteras. I slutet av varje tjänstebeskrivning 
kommer också krav på tekniken att diskuteras kort. Detta för att se vad som krävs för att 
tjänsterna skall kunna vara genomförbara. 

7.1 Nuvarande tjänster  
Idag finns det flera olika möjligheter för hörselskadade och döva att kommunicera över det 
fasta telefon- och datanätet. Rapporten skall nu göra en översiktlig genomgång av de 
befintliga tjänsterna. 

7.1.1 Texttelefoni  
Det mest spridda verktyget för textkommunikation över det fasta nätet är texttelefoni. Det 
fungerar som ett slags SMS över det fasta telefoninätet där sändaren och mottagaren har 
varsin texttelefon. Telefonenheten består av ett enkelt tangentbord där texten skrivs på en 
enkelradig digital skärm. Systemet och tekniken är gammal och sändaren vet inte om 
mottagaren läser meddelandet omedelbart eller inte. 

7.1.2 Tolktjänst 
Idag finns det på ett antal ställen i Sverige tolkcentraler dit hörselskadade och döva kan ringa 
för att få hjälp med tolkning. I hemmet finns en PC med ISDN-uppkoppling samt Allan-10 
som består av kamera, headset, program och extra kort för videokommunikation och 
texttelefoni. Användarna kan dock ha annan utrustning som stödjer videokommunikation. 
Dock  krävs minst tillgång till en ISDN-uppkoppling. Allan-10 utvecklades av Omnitor AB, 
Kalejdo, Ericsson och drevs av Sveriges Dövas Riksförbund i projektet Framåt-2000. 
Tolkcentralen rings sedan upp och därefter ringer tolken upp den person man vill prata med. 
Tolken simultantolkar sedan samtalet och tekniken fungerar bra. Nackdelarna är att hela 
systemet är beroende av att en tolk finns tillgänglig och tillgången till ISDN är ett krav. 

7.1.3 AllanEC  
När fasta uppkopplingar med högre hastigheter blivit tillgängliga har AllaneC utvecklats 
vilket ger en möjlighet att utnyttja Total Konversation[19] som är en öppen standard. Med 
Total Konversation menas att det finns möjlighet till bild, text och tal i samma program. 
AllaneC[20] är en bredbandsterminal som hanterar text, tal, ljud och bild för att kunna 
möjliggöra konversation mellan personer som hörselskador och personer som inte har det. 
Lösningen finns tillgängligt och kan implementeras hos alla som har tillgång till 
höghastighetsuppkoppling. Programvaran är utvecklad av Omnitor. 

7.1.4 Mobil Texttelefoni  
Vodafone erbjuder mobil texttelefoni för hörselskadade och döva. Tekniken innebär att 
texttelefonisamtal kan ringas och tas emot var som helst. Texttelefonin arbetar med löpande 
text, man ser alltså i realtid vad den andra samtalsparten skriver direkt på skärmen. Tekniken 
fungerar tyvärr endast med Nokias 9000i Communicator och 9110 Communicator, dessa 
saluförs inte längre vilket innebär att Vodafone nu har mobil texttelefoni på sparlåga.  

7.2 Hårdvara  
Det är svårt att påverka internationella företag som Ericsson, Nokia och Motorola att 
producera något som de inte anser att det finns marknad för. Här kanske det ligger på HRF att 
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agera mer mot olika tillverkare så att de blir mer anpassade eller lättare att anpassa för 
hörselskadade. Det finns ca 400 000 hörselskadade i Sverige vilket gör dem till en relativt stor 
målgrupp. Ett problem med dagens mobiltelefoner är, enligt HRF, mobiltelefonen stör 
hörapparaten till den grad att det inte gick att använda hörapparaten och telefonen samtidigt. 
Det finns alternativ då T-slinga utnyttjas men det innebär att man måste använda en relativt 
komplicerad Handsfree. 

7.2.1 Text och tangentbord  
På senare tid har det kommit flera olika tangentbordslösningar utan tangentbord. Bl.a. finns en 
produkt [Figur 10]. Det är två u-formade delar som man har tvärs över handen. Blir dessa 
mindre i framtiden kan systemet bli mycket smidigt. För att detta skall fungera förutsätts en 
korrekt fingersättning men det kan vara ett klart alternativ för att öka hastigheten för 
textkommunikation[23]. Med en Bluetoothlösning kan handenheterna enkelt kopplas till 
telefonen. 

Figur 10 
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8 Intervjuer 
För att kunna ställa upp kriterier för vilka tjänster som var intressanta skickades frågor ut till 
Hörselskadades Riksförbund, Dövas riksförbund samt Synskadades riksförbund. Svaren hade 
olika önskemål och HRF ville ha en möte för att diskutera teknik och tjänster. Efter detta tog 
jag kontakt med olika operatörer för att se vilka tjänster som fanns idag och vilka tjänster de 
trodde på. Detta ledde till att telefontillverkarna måste tillfrågas om vilka standarder som 
kommer att stödjas, t.ex. AMR, och om alla telefoner kommer att vara anpassade för 
bildtelefoni. 

8.1 Organisationer 
I Sverige finns det tre organisationer eller förbund som arbetar med frågor för döva samt 
hörsel och synskadade. En dialog har förts med förbunden kring tjänster i trådlösa nät och 3G. 
Dels har önskemål framförts om vad som skulle behövas. Sedan har de anpassats och arbetas 
om för nya diskussioner. 

8.1.1 Hörselskadades Riksförbund 
Under mötet diskuterades mycket hur Bluetooth gör det möjligt att koppla upp mindre privata 
nätverk. Nätverken skulle användas i hemmet för att koppla ihop t.ex. telefon och hörapparat.  
De stora behoven som HRF[24, 25] såg var 
 

• Ett mobil texttelefonisystem 
• Stöd för mobil bildtelefoni 
• Olika informationstjänster om t.ex. trafikstörningar 
• Översättning tal till text och text till tal d.v.s. talsyntes 

8.1.2 Dövas Riksförbund 
Med Sveriges Dövas riksförbund(SDRF) har kontakten skett per e-post. Något som 
återkommit under våra diskussioner är viktigt meddelande till allmänheten (VMA) som t.ex. 
informerar bilister om en trafikolycka längre fram på vägen. Utöver detta har SDRF [26] 
lämnat följande synpunkter 
 

• Ringa teckenspråksamtal via tolkcentral 
• Kunna ladda ned information som teckenspråk 
• Informationstjänster – Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) 

8.1.3 Synskadades Riksförbund 
Liksom med SDRF har kommunikationen med Synskadades Riksförbund (SRFRIKS) skett 
per e-post. Till skillnad från hörselskadade och döva måste den ljudburen information 
förstärkas.  Resultatet av disskussionen med SRFRIKS följer: 
 

• Vägguider med talstöd 
• Tidtabeller till allmänna kommunikationsmedel 
• Översättning tal till text och text till tal d.v.s. talsyntes 
• Koppla samman olika produkter så att man kan styra flera apparater från en enhet 
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8.2 Operatörer 
Det finns ett flertal olika typer av operatörer som berörts i rapporten, dels de olika 3G 
operatörerna men också WLAN-operatörer. 3G-operatörerna är, förståeligt, förtegna om vilka 
tjänster de kommer att erbjuda och om de tror på en tjänst eller inte, svaren har varit svävande 
och allmänt formulerade. Några specifika svar från någon operatör kommer därför inte 
presenteras förutom med Telia Homerun där en mer öppen diskussion förts.  

8.2.1 Telia Homerun 
Då Telia Homerun är den största WLAN-operatören i Sverige fick de stå som representant för 
alla operatörer inom detta område. Telia Homerun riktar sig idag främst till företag då få 
privatpersoner är intresserade p.g.a. kostnaden. I framtiden tror Telia Homerun att det 
kommer att finnas kombinerade 3G och WLAN-abonnemang, idag finns instickskort till PC 
som utnyttjar WLAN och GPRS. Företaget ser inte de två teknikerna, 3G och WLAN, som 
konkurrenter utan som komplement. Den kombinerade tekniklösningen kommer att vara ett 
konkurrensmedel gentemot andra operatörer, i början främst till företag men då 3G-tjänsterna 
blir mer bandbreddskrävande även till privatpersoner. Troligtvis kommer användaren få välja 
vilken teknik som skall utnyttjas. Alternativet till detta är att telefonen själv skall känna och 
mäta vilken teknik som för tillfället ger mest bandbredd. När man sedan t.ex. flyttar sig från 
en WLAN-zon sker Handover helt sömlöst. Detta skulle också innebära en räkning, antingen 
med fast- eller minutpris. Det är de två betalningsmodeller som finns idag. 
 
Det kan bli aktuellt för Telia Homerun att bygga MWAN men då kommer man endast bygga i 
storstäderna p.g.a. kundunderlaget. Den kommande standarden, 802.16, som är anpassad för 
sådana nät kommer alltså inte att byggas i Sverige i någon större utsträckning. Telia Homerun 
använder uteslutande Wi-Fi-certifierade produkter för att garantera att utrusningen är 
kompatibel. Vill kunden använda annan utrusning står man själv för support. Det finns inte 
heller några färdiga säkerhetslösningar då de flesta nuvarande kunderna är företag och har 
egna säkerhetslösningar. Detta erbjuder fördelar för framtida privata kunder som vill använda 
olika applikationer såsom Instant Message.  
 
Ett företag som samarbetar med Telia Homerun kan ge användare olika nivåer av tillgång till 
företagets sidor. Detta ger mycket intressanta möjligheter för företag att erbjuda specifika 
tjänster till särskilda grupper som t.ex. hörselskadade. 

8.2.2 Vodafone 
I GSM-nätet har Vodafone erbjudit Mobil texttelefoni och därför det den första operatören 
som kontaktades. Under rapportens gång har flera olika personer kontaktas för att svara på 
frågor om vilka standarder som kommer att stödjas och vad de tror kommer att fylla 3G-
näten. Generellt kommer Vodafone fortsätta att arbeta för att erbjuda sina kunder det som 
efterfrågas, man ser också begränsningar för det gränssnitt som dagens telefoner erbjuder för 
inmatning av information. Konceptet med Vodafone Live kommer också att fortsätta in i 3G 
där telefonen i visst mått är anpassad till de tjänster som operatören erbjuder. 

8.2.3 3 
För 3 har jag endast haft frågor kring vilka standarder som kommer att stödjas i nätet. Stödet 
kommer att omfatta videokommunikation, H.263, samt SIP. Idag stödjer man istället för SIP 
det äldre protokollet H.324 som också är en standard för multimediatjänster 
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8.2.4 Tele2 – Svenska UMTS-nät 
Liksom 3 kommer man att stödja SIP och H.263. Man använder liksom 3 idag H.324 för 
multimediatjänster.  

8.3 Tillverkare 
Telefonerna eller handenheterna i 3G-nätet kommer att påverka vilka tjänster som är möjliga. 
För att ta ett drastiskt exempel så försvinner möjligheten till videotelefoni om telefonen inte 
har en kamera. Ett mer osynligt exempel är om telefonen inte stödjer T.140. Realtidschatt blir 
inte längre möjligt utan ett webbgränssnitt måste användas. Därför kontaktades SonyEriccson, 
på flera avdelningar samt Nokia som har valt att inte svara på några frågor.  

8.3.1 Ericsson 
Det har kommit svar från flera olika delar, SonyEricsson inkluderas och i detta stycke. Man 
tror att Java kommer ha en framträdande roll då telefonerna kommer att ha olika 
operativsystem. En integration av 3G och WLAN i telefonerna är trolig om användarna 
behöver kapaciteten men telefonoperatörerna kommer noga att bevaka denna utveckling. Om 
ett samtal går över ett WLAN-nät försvinner en del eller hela intäkten den utvecklingen är 
givetvis inte intressant för 3G-operatörerna. En individuell anpassning av telefonerna är snart 
ett krav från användarna och därför så kommer dagens möjligheter att anpassa telefonen att 
utvecklas och byggas på.  

8.3.2 Oticon 
Under mötet med HRF diskuterades hur Bluetooth skulle kunna utnyttjas för att upprätta små 
nätverk där olika hjälpmedel kan kopplas till telefonen och på detta sätt komma runt 
problemet med att mobiltelefontillverkarnas ointresse. Efter mötet kontaktades en dansk 
tillverkare av hörapparater, Oticon, för att höra om de på något sätt arbetade med Bluetooth 
lösningar. De visade sig att företaget faktiskt arbetat med idén men stött problem när det gälle 
storleken på dagens Bluetoothchip samt att de förbrukade allt för mycket ström. Detta gjorde 
att det idag inte är aktuellt med Bluetoothlösningar för hörapparater men att arbetat fortsätter 
med frågan. När det gällde störningar sa Jens Olsen ” Our plans are that new hearing aid 
design shall be user compatible (meaning that the user can use a mobile phone directly)”. 
Fritt översatt till svenska “Vår målsättning är att utveckla en hörapparat som är 
användarvänlig (med detta menas att användaren kan utnyttja en mobiltelefon tillsammans 
med sin hörapparat)” Tillverkarna är medvetna om problemet och förhoppningsvis kommer 
det inom en snar framtid finnas hörapparater som kan användas, utan störningar, tillsammans 
med mobiltelefoner.  
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9 Framtida tjänster 
Tjänsterna som diskuteras nedan är inte någon applikation som är nya för 3G-marknaderna 
även om de är anpassade för personer med funktionshinder. Tjänsten kommer först att 
exemplifieras och diskuteras. Efter varje tjänstavsnitt diskuteras en generell lösning för hur 
tjänsten skulle kunna utformas. 

9.1 Mjukvara  
För 3G-telefoner kommer det, som det ser ut nu, att bli lättare att påverka innehållet i sin 
telefon. I GSM-nätet sträcker sig anpassningen av telefonen till att ladda ned ikoner eller 
ringsignaler och i bästa fall olika färgscheman som tillverkaren erbjuder. Ericsson tror, 
tillsammans med de flesta andra tillverkarna, att Java kommer att bli det programspråk som 
kommer att dominera 3G-telefonerna. Det finns redan telefoner med Javastöd ute på 
marknaden för GSM-nätet men för 3G kommer detta alltså att bli dominerade. Att de flesta 
tillverkare kommer att stödja Java beror dels på att användarna vill det, dels på att Java inte är 
plattforms- eller operativsystemsberoende.  

9.1.1 Java  
Java som programmeringsspråk ansågs på väg att dö ut men verkar nu få en renässans i och 
med att 3G-tjänsterna byggs ut. Till en början kommer antalet tjänster vara begränsat och 
användarna får nöja sig med att ladda ned applikationer som tillverkarna erbjuder. Som vi sett 
på GSM-markaden har detta sedan spritt sig och idag finns det en rad olika tjänsteleverantörer 
där det är möjligt att ladda ned en bild man själv ritat eller en färdig bild.  Det är detta som 
öppnar möjligheten att anpassa telefonens mjukvara för olika tjänster som skulle underlätta 
för hörselskadade.  

9.1.2 Egna signaler och färger  
Hörselskadade idag omfattar en heterogen grupp människor vars behov och önskemål växlar. 
En enkel anpassning av telefonen kan göra en stor skillnad, för hörselskadade som har endast 
har en viss hörselnedsättning kan höra vissa toner som inte finns i dagens ringsignaler. Att 
kunna anpassa eller ladda ned signaler, där man innan kan bestämma vilka frekvenser som 
signalen innehåller skulle öka tillgängligheten för många hörselskadade. Olika färgsignaler 
samt starkare vibratorer skulle göra det lättare att uppfatta att telefonen ringer. Fristående 
enheter som vibrerar eller ger ifrån sig färgsignaler förbättrar också tillgängligheten. Idag 
finns det enheter som reagerar på strålningen från telefonen men med en enhet som kopplas 
till telefonen via Bluetooth ökas både räckvidd och precision. Dagens enheter reagerar på alla 
telefoner medan en Bluetoothenhet istället skulle reagera på en specifik telefon samt att den 
skulle kunna ge samtalsinformation t.ex. om vem som ringer.  

9.1.3 Diskussion 
För att tjänster som färgschema, ringsignaler och andra inställningar skall kunna fungera 
måste telefonen vara anpassad för det. Ser man hur dagens telefoner ser ut för GSM-nätet är 
majoriteten anpassade för sådana personliga inställningar. Från den informationen som 
kommit från SonyEricsson kommer denna utveckling inte att stanna av utan utvecklas i takt 
med att tjänsterna över nätet blir tillgängliga för 3G-telefoner. Samarbete mellan operatörer 
och tillverkare gör det också möjligt att få telefonen anpassad till de tjänster som erbjuds av 
operatören och dess samarbetspartner. 
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För PTS finns det i detta fall inte mycket att göra då telefontillverkarna producerar det som 
efterfrågas på marknaden. Det som skulle underlätta för hörselskadade, synskadade samt döva 
är att det finns en plats där de mest lämpade och användbara signalerna och färgschemana är 
samlade på ett ställe.  

9.2 Chattfunktion  
Den kanske enklaste applikationen är en ren chattfunktion. Flera av SonyEricssons telefoner 
stödjer redan en chattfunktion som än så länge bara fungerar mellan telefoner av det märket. 
Att bygga vidare på en sådan applikation kan i teorin göras lätt. Om Allan eC används som 
utgångspunkt så kommer de flesta mobila enheter ha telefon, kamera för rörlig 
bildöverförning och möjlighet att skriva text. Utifrån de kriterier rapporten ställt upp för 
användargränssnitt måste realtidschatt kunna utnyttjas.  

9.2.1 Instant Message 
Idag finns det en rad olika Instant Message tjänster för PC t.ex. MSN, AIM, Yahoo och ICQ. I 
dessa program har du en lista med dina vänner därifrån meddelandet sedan skickas. Vissa av 
programmen har byggts ut och gör det möjligt att skicka filer mellan varandra. Det har varit 
tal om att man i 3G ska kunna se sina vänner i ett liknande program och t.o.m. få en indikator 
om en person på listan är i närheten. Detta kräver mycket av systemet i helhet med bl.a. 
positionering men ett vanligt Instant Message program ska vara genomförbart i 3G. 
Nackdelen med program som detta är att de stjäl processorkraft och tar bandbredd när det är 
igång, trots att man för tillfället inte skickar något meddelande. 

9.2.2 Chatt 
Alternativet till ett fristående program är att använda ett webbgränssnitt. Användaren får då 
logga in på en chattsida och där chatta med personen. Nackdelen är att man här har svårt att få 
ett privat chattrum samt att användarna måste vara vid telefonen samtidigt. Ett meddelande 
via en Instant Message-tjänst fungerar mer som ett Short Message Service (SMS), d.v.s. som 
ett helt meddelande på en gång. 

9.2.3 Diskussion 
Första invändningen mot ett Instant Message program är att användarna måste ha samma 
program. Detta är inte ett krav då det idag finns program[28] som kan hantera alla de största 
Instant Message-tjänsterna genom ett gränssnitt. Lösningen finns redan idag och precis som 
de andra programvarorna behövs den anpassas till 3G-nätets förutsättningar.  
 
Har telefonen stöd för T.140 kan användaren utnyttja realtidschatt men kräver som Intsant 
Message funktionen en egen programvara. Till skillnad från Instant Messages SMS-liknande 
tillvägagångssätt ser motparten texten som skrivs i realtid. Detta ger ökad användar-
vänligheten då man vet att personen på andra sidan deltar i samtalet just nu. En lösning med 
realtidschatt är så nära man kan komma ett vanligt röstsamtal. Nackdelarna är att en session 
måste upprättas mellan samtalsparterna. SIP skulle i detta fall kunna utnyttjas för att upprätta 
sessionen för en realtidschatt.  
 
För denna typ av kommunikation kommer 3G vara den dominerade kompletterad av WLAN. 
3g är den teknik som kommer att vara rikstäckande och kommer därigenom vara den teknik 
som kan sammankoppla två personer på skilda platser som rör sig under samtalets gång.  
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9.3 Informationstjänster  
De synpunkter olika organisationer haft på tjänster i trådlösa nät har ofta varit någon typ av 
informationstjänster. Dessa skiljer sig dock i behov och utformning beroende på om 
användaren har en hörselskada, är döv eller har någon grad av synskada.  
 
För hörselskadade och döva finns det idag många hjälpmedel som underlättar det dagliga 
livet. Informationsskyltar i tunnelbanan som visar när och vart nästa tåg går är ett exempel. 
Men när det blir förseningar så ges mycket information via högtalare. Detta beror på flera 
saker bl.a. att det är det enklaste och snabbaste sättet att förmedla information till merparten 
av trafikanterna men också att informationstavlornas format inte räcker till för ytterliggare 
information.  
Liksom för hörselskadade är olika sorters informationstjänster av stort intresse. Under 
kontakten med Synskadades riksförbund kom det fram att olika vägguider skulle vara 
användbart. Gula Sidorna erbjuder idag vägbeskrivning BILD från en punkt till en annan. 
Liksom att tunnelbaneskyltarnas format inte räcker till räcker inte en textpresenterad 
vägbeskrivning till.  

9.3.1 Lokaltrafikinformation  
Den första idén till lösning som kom fram under arbetet var att SL skulle skicka ut SMS till 
alla trafikanter som ville ha information om förseningar. Lösningen blir inte smidig då 
användaren inte alltid vill ha denna information samt att användaren skulle få information om 
linjer som inte är intressanta. Det finns flera sätt att förfina tjänsten genom att användaren kan 
välja vilka linjer man vill ha information och under vilka tidsperioder.  

9.3.2 Diskussion 
Ett slags interaktiv tjänst som i dess enklaste form skulle vara en hemsida där det finns 
möjlighet att se vilka turer som har trafikstörningar. Reseleverantören, i detta fall SL, kan öka 
kapaciteten på stationerna genom att bygga upp WLAN-nät där det finns samtrafikavtal med 
de olika 3G-operatörerna. Systemet kan också implementeras av alla större lokaltrafikföretag, 
av SJ och på olika flygplatser. Det skapar också ett behov hos övriga användare vilket kan 
utnyttjas för att öka kostnadseffektiviteten. Idag har SL redan en informationstjänst på sin sida 
och man den behöver i så fall anpassas så att den kan läsas av 3G-mobiler.  
 
Ett alternativ är ett utbyggt Bluetoothnät på stationerna där användarna har fått tillgång till 
nätverket med lösenord. Användaren kan sedan få ett meddelande så fort det uppstår en 
försening som berör den aktuella stationen. En sådan tjänst gör ju omedelbart användaren 
uppmärksam på att det har uppkommit en trafikstörning. Den webbtjänst som diskuterades 
ovan är mer interaktiv och kräver att användaren själv uppmärksammar att det finns en 
störning. Modellen kan även implementeras på busstationer där en Bluetoothenhet kopplar 
upp resenärernas telefoner. Bluetooth är anpassat för sådana nät då det finns inbyggda rutiner 
för kryptering och verifiering. 

9.3.3  Vägtrafikinformation 
Vid trafikstörningar sänds ofta information ut via radio då detta hittills varit det medium som 
kan nå många personer som rör sig inom ett visst geografiskt område. Hörselskadade och 
döva har svårt eller kan inte ta del av sådan information. Främst är det SRFRIKS som 
framfört att detta är en tjänst som skulle underlätta för deras medlemmar. Detta system skulle 
också användas för VMA för att informera om gasläckor eller bränder.  
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9.3.4 Diskussion 
Till skillnad från Lokaltrafikinformationen befinner sig inte användaren inom ett begränsat 
område. Den enda tekniska lösningen är därför att utnyttja 3G för att nå en så stor del av 
befolkningen som möjligt. Användaren får sedan anmäla sig till en prenumerationstjänst där 
man får ett meddelande om att det uppstått trafikstörningar. När det gäller VMA bör detta 
ingå som en normal samhällstjänst och att alla som anmält sig för en prenumeration får ett 
meddelande om att en större olycka inträffat. Geografiska områden kan lätt avgränsas och 
kompletteras genom ett webbgränssnitt. 

9.4 Vägguide  
Tjänsten måste här utnyttja en talsyntesfunktion i båda riktningarna, d.v.s. både när olika val 
görs samt presentationen av beskrivningen. Ett krav är ju också att beskrivningen kan läsas 
upp på punktform och på kommando. En vägbeskrivning som läses upp en gång är svår att 
komma ihåg och likaså bör inte hela vägbeskrivningen läsas upp så snart nästa punkt nåtts.  
Ett exempel på hur detta skulle ske skulle kunna se ut så här: 
 
HE: ”Hej och välkommen till Gula sidornas talbaserade vägguide, ange varifrån du 

vill åka genom att säga från och därefter den gatuadress eller plats du vill åka 
till. Ange sedan destination genom att säga till och därefter den gatuadress eller 
plats du vill åka till. För att repetera eller göra om ett steg säg repetera. ” 

A: ”Från Vasagatan 11 i Stockholm till Hornsgatan 33 i Stockholm” 
HE: ”Vägbeskrivning från Vasagatan 11 i Stockholm till Hornsgatan 3?” 
A:  ”Repetera” 
 ”Från Vasagatan 11 i Stockholm till Hornsgatan 33 i Stockholm” 
HE: ”Vägbeskrivning från Vasagatan 11 i Stockholm till Hornsgatan 33 i 

Stockholm? Svara ja eller nej” 
A:  ”Ja” 
HE:  ”För att få vägbeskrivningen uppläst punktvis säg punkter och därefter nästa för 

att stega fram till nästa del av vägbeskrivningen. För att repetera senaste 
instruktionen säg repetera”  

A: ”Punkter” 
HE: ”Du står vid Vasagatan 11, fortsätt norrut på Vasagatan i 300m.  
HE: ”Du står nu i korsningen Vasagatan och Drottninggatan, sväng höger och 

fortsätt framåt på Drottninggatan.” 
A: ”Nästa” 
HE: ”Fortsätt på Drottninggatan…….” 
 . 
 . 
HE: ”Du står nu på Hornsgatan 33” 

9.4.1 Diskussion 
Detta skulle vara ett enkelt sätt att presentera olika texter för synskadade. Med ett anpassat 
användargränssnitt som läser upp alla val till telefonen, t.ex. vilka knappar som trycks och vad 
för text som kommer upp på skärmen skulle vara ett mycket bra hjälpmedel. Det mest 
generella önskemålet från Synskadades Riksförbund angående tjänster i 3G var just ett 
program som hanterade talsyntes. Att göra en vägguide som håller reda på vart anvädaren 
befinner sig geografiskt är omfattande. Positionering finns redan i GSM-nätet kommer säkert 
att kunna tillämpas i 3G-nätet men utveckling av en sådan vägguide i samarbete med ett 
talsyntesprogram är omfattande. 
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9.5 Tolkcentral 
Idag finns en tolktjänst dit hörselskadade och döva kan ringa för att få tillgång till tolk och 
ringa ett normalt samtal. Detta sker via en fast uppkoppling tillsammans med en PC med 
programvara och webbkamera. En 3G-telefon som är anpassad till videotelefoni kan alltså 
ringa upp tolkcentralen och genom tolken föra ett normalt mobilsamtal. Stöd för 
videotelefoni, H.263, kommer att finnas i alla 3G-operatörenas nät och därför bör detta bli en 
av de första tjänsterna som bli tillgängliga för hörselskadade och döva. Någon teknisk 
återkoppling följer inte på detta avsnitt då tjänsten är en utbyggnad av dagens tolkcentraler 
och utnyttjar den videotelefoni som operatörerna kommer att erbjuda sina kunder.  

9.5.1 Bank  
Att gå till banken för att sköta mer komplicerade bankärenden som t.ex. lån blir idag 
komplicerat. Hörselskadade och döva måste beställa tolk, som måste komma ut till banken på 
avtalad tid och tolka. Det kräver organisation samt att det kan uppfattas som besvärligt av 
banken. Utnyttjas istället ett talsyntesprogram kan förhandlingen ske på ett enkelt sätt. De 
hörselskadade och döva kan då skriva ned sin text i mobiltelefonen och få den uppläst 
samtidigt som det banktjänstemannen säger översätts till text.  

9.5.2 Diskussion 
Möjligheten finns att koppla telefonen till en av bankens datorer via Bluetooth och på detta 
sätt utnyttja en chattfunktion.  Genom att utnyttja den högre bandbredd som banken har mot 
Internet kan tolkcentralen ringas upp och banktjänstemannen kan höra tolkens översättning på 
datorns skärm och den hörselskadade eller döva ser tecknenspråk på sin mobiltelefon. Banken 
kan på ett billigt sätt, genom att ha ett Bluetoothchip inkopplat till en dator och ha rätt 
programvara, erbjuda sina kunder ett smidigt sätt att sköta sina bankaffärer.  

9.6 Text och talsyntes  
Exemplet med den talbaserade vägguiden visar att ett program som kan översätta text till tal 
och tal till text är mycket användbart. Det skulle finnas en mängd tillämpningsområden för 
personer med hörsel- eller synskada. Förutom att kunna översätta text till tal för synskadade 
skulle applikationen vara användbar för hörselskadade vid kommunikation med personer som 
inte har en hörselskada. Om handenheten/mobilen kan översätta den text som den 
hörselskadade skriver på sin skärm till tal samtidigt som programvaran kan översätta den 
hörandes tal till text på skärmen. Hörselskadade kan också ringa normala samtal till hörande 
vänner och släktingar som också installerar programmet på telefonen. 
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10 Diskussion 
Målet med rapporten har varit att belysa de mest efterfrågade tjänsterna för hörsel- och 
synskadade samt att visa att tjänsterna måste tillgängliga, enkla och kostnadseffektiva. Detta 
tankesätt bör appliceras på alla tjänster för funktionshindrade. För det första därför att de 
själva ska känna att det är lätt och smidigt att använda. För det andra för att omgivningen inte 
ska uppfatta det som ett problem eller krångligt att kommunicera med personer som är döva 
eller har hörsel- eller synskada.  
 
En uppfattning som jag hade under början av examensarbetet var att önskemålen från de tre 
förbunden skulle vara svåra och svåruppnåeliga. Efter att ha sett igenom önskemålen visade 
det sig att det var i grundläggande tjänster som var mest intressanta, sådana som hörande 
person utan syn- eller hörselskada uppfattar som naturliga och självklara. Ett bra exempel på 
detta är hur information om förseningar i lokaltrafiken presenteras. Genom högtalarna nås 
många människor men är oanvändbart för personer som är döva eller har hörselskada. Genom 
ett webbgränssnitt eller inspelade videoklipp med information på teckenspråk kan resenärer 
som har ett funktionshinder tillgodogöra sig informationen.  
 
För att tjänsterna ska bli tillgängliga bör man eftersträva att utnyttja standarder. Det lägger 
grunden för att operatörerna inte ska uppfatta det som en extra kostnad eller investering att 
erbjuda en tjänst. Likaså bör man se till om tjänsterna kan användas av personer utan 
funktionshinder och på detta sätt få ett annat underlag för betalande kunder. Med ett tillägg till 
denna huvudtjänst kan man sedan erbjuda tjänster för funktionshindrade. Exempel på detta är 
en informationstjänst från Stockholms Lokaltrafik där en stor del av trafikanterna skulle 
kunna utnyttja tjänsten, tillägget skulle sedan vara information på teckenspråk.  
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