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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har utförts i Motion Controls lokaler i Västerås. Motion Control är ett företag som 

sysslar med elektronikutveckling och programutveckling inom bl.a. områdena inbyggda system och trådlös 

kommunikation. Arbetet gick ut på att designa och programmera en prototypmobiltelefonmodul till Handy 

Blue, vilket är företagets omgivningskontrollsystem för personer med funktionshinder. 

 

 

Rapporten går igenom de olika momenten i modulens utveckling. Före påbörjad implementation utfördes 

ett antal undersökningar för att se vilka liknande produkter som fanns på marknaden, hur en telefon kan 

kontrolleras via en dator samt instudering av kod från äldre projekt. En expertintervju utfördes för att få 

fram vad man bör ha i åtanke vid design av programvara för personer med funktionshinder.

Företaget 

hade också tidigare utfört ett antal användarintervjuer och expertintervjuer för att se vad tänkta användare 

var intresserade av i ett omgivningskontrollsystem och dess olika moduler. Med detta som bas togs en 

kravspecifikation och designspecifikation med tillhörande testprotokoll fram.  

 

Efter en första fungerande prototyp utfördes funktionstestning och sedan ett fälttest där ett antal personer 

fick testa modulen och notera hur väl programmet fungerade samt hur enkel den var att använda. 

Programmet fick bra betyg i fälttestet och ansågs av samtliga testare som lättanvänt och intuitivt. 

 

 

Som slutsats kommer vi fram till att genom att hålla målgruppens önskemål i fokus och låta tänkta 

användare vara delaktiga i utvecklingen i ett tidigt skede, blir slutresultatet en modul som väl uppfyller de 

krav som ställts på den. Modulen är inte den slutgiltiga version som kommer att användas i Handy Blue, 

utan en version att utveckla genom vidare tester och feedback från målgruppen. 

 

Förord 
 
Tack till Motion Control för att jag fick möjlighet att utföra mitt examensarbete på företaget. Speciellt tack 

till Christer Gerdtman, Anna Sandberg och Stefan Söderberg för den hjälp och feedback de gett mig under 

examensarbetets gång. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund

 

Motion Control är ett företag som sysslar med elektronik- och programutveckling inom områdena inbyggda 

system, trådlös kommunikation, sensorer & sensorsystem samt industriell teknik. Företaget erbjuder 

tjänster i form av elektronikutveckling, konsulter, prototypframtagning m.m. Förutom dessa tjänster har 

Motion Control även tagit fram ett antal egna produkter. En av dessa produkter är hjälpmedlet Handy Blue. 



 

 

Handy Blue är ett omgivningskontrollsystem anpassat för personer med funktionsnedsättningar. Den 

huvudsakliga målgruppen är personer som tillbringar hela eller den större delen av dagen i rullstol. Handy 

Blue hjälper en användare att kommunicera och kontrollera sin omgivning, t.ex. öppna och stänga dörrar, 

tända och släcka lampor eller styra sin TV/stereo. Det är ett modulbaserat system där varje modul är en 

kombination av hårdvara och mjukvara. Varje modul har en specifik funktion, och på så sätt kan en 

användare välja att bara använda de moduler han/hon är intresserad av.

 

 

1.2 Syfte

 

Detta examensarbetes syfte är att ta fram en mobiltelefonmodul till Handy Blue. Genom att ansluta en 

mobiltelefon till en dator via Bluetooth kan en användare genom modulen ringa och ta emot samtal från 

datorn. Rapporten går igenom utvecklingsarbetets olika faser, undersökningar, design och implementation. 

Rapporten innehåller även en diskussion om vad man bör ha i åtanke vid design av programvara för 

personer med funktionshinder.
 

 

1.3 Avgränsningar

 

För att begränsa storleken på arbetet delades kravspecifikationen in i krav som ska implementeras och krav 

som bör implementeras i mån av tid. Den skapade mobiltelefonmodulen är inte en slutprodukt utan en 

första version av vad som kommer att användas i Handy Blue.

 

 

1.4 Metod och källor 

I första hand har dokumentation från Motion Control samt Internet varit de största källorna för denna 

rapport. Arbetet började med undersökningar för att skapa en bas utifrån krav- och designspecifikationer 

kunde skapas. Efter implementation utfördes användartester för att se hur väl resultatet stämde överens med 

kraven.

 

 

1.5 Rapportens struktur

 

Denna rapport ska visa hur utvecklingen av mobiltelefonmodulen till Handy Blue gick till. Rapportens 

struktur är enligt följande:
 

 Analys - Innehåller den analys som resulterade i modulens krav 

 Krav- och designspecifikationer - De specifikationer som analysen ligger till grund för 

 Implementation - Beskriver implementationen av modulen utifrån specifikationerna 

 Funktions- och fälttest - De olika tester som utfördes på modulen och deras resultat 

 Diskussion - Hur väl slutresultatet stämmer överens med kravspecifikationen och möjlig 

vidareutveckling 

 Slutsats - Rapportens frågeställning besvaras
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2 Analys

 

2.1 Användbarhet 

Enligt den internationella standarden ISO-9241 kan användbarhet definieras som ”Extent to which a 
product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and 

satisfaction in a specified context of use”
1
. Med andra ord kan användbarhet beskrivas som ett mått på i 

vilken utsträckning en användare kan nå ett specifikt mål på ett effektivt och tillfredställande sätt.  

 Effectiveness - Kan översättas som kraftfullhet och är ett mått på hur väl målet nåtts. Uppfylldes 

alla krav och önskemål eller gick vissa önskningar inte att utföra?  

 Efficiency - Hur effektivt nåddes målet? Hur mycket arbete krävdes av användaren för att nå det? 

 Satisfaction – Hur nöjd är användaren med upplevelsen efter att ha nått målet? 

 

För att alla dessa krav ska vara uppfyllda måste alltså det som användaren kräver av programmet gå att 

genomföra. De funktioner som användaren efterfrågat måste finnas där. Det ska vara enkelt att utföra 

uppgiften och inte kräva alltför mycket av den tänkta användaren. Slutligen ska användaren ha positiva 

känslor av programmet. Denna del kan inkludera allt ifrån hur logiskt programmet är uppbyggt till hur dess 

utseende.  

 

För att programmet ska utföra vad användare efterfrågar är det bra om användare är delaktiga i 

utvecklingsprocessen från ett tidigt skede. Genom detta kan man undvika att producera ett system som 

användare inte egentligen efterfrågat. Denna utvecklingsprocess kallas användarcentrerad design
2
 och 

innebär att tänkta användare är med i utvecklingen av systemet från början. Genom t.ex. intervjuer och 

fälttester med dessa användare får man en grund från vilken en prototyp av systemet kan skapas. 

Användare får sedan testa denna prototyp, och deras synpunkter inkluderas sedan i nästa version av 

programmet tills både användare och utvecklare är ”nöjda nog”.  

 

2.2 Intuition 

Intuition kan sägas vara en förmåga att förstå hur något fungerar eller är utan att resonera. Att veta 

någonting men inte veta hur vi vet det.
3
 Ett intuitivt användargränssnitt är alltså ett självförklarande 

användargränssnitt där användaren förstår hur det fungerar och hänger ihop utan att behöva tänka alltför 

mycket på det eller behöva ha tidigare erfarenhet av det. Intuition kan sägas hänga ihop med användbarhet. 

Ett intuitivt användargränssnitt låter en användare nå sitt mål effektivt eftersom användaren kan fokusera 

på själva uppgiften istället för hur användargränssnittet fungerar. Det är också mer sannolikt att användaren 

har en positiv upplevelse av att använda ett program som inte ”är i vägen”. 

 

  

2.3 Tidigare undersökningar

 

Målgruppen för Handy Blue och dess moduler är i första hand personer med funktionshinder som 

tillbringar hela eller större delen av dagen i rullstol, och i andra hand personer med kognitiva problem. För 

att få fram vad dessa grupper eftersökte i ett hjälpmedel hade Motion Control innan examensarbetets början 

utfört ett antal användarintervjuer.
4
 Motion Control hade även utfört expertintervjuer med arbetsterapeuter, 

föräldrar till barn med funktionshinder och personer aktiva i handikappförbund för att veta vad dessa 

personer tyckte var viktigt i ett hjälpmedel av denna typ.
5
 

 

 

2.3.1 Användarintervjuer

 

Åtta personer från Handy Blues målgrupp intervjuades för att få fram vad dessa personer eftersökte i ett 

hjälpmedel. Något som påpekades extra noga av ett antal personer var att de inte var intresserade av 

ytterligare ett hjälpmedel, utan snarare ett som kan ersätta andra. Upp till 10 fjärrkontroller för att 

kontrollera olika typer av utrustning är inte ovanligt hos personer i målgruppen. 

 

                                                 
1 http://www.santai.nu/artiklar/iso.htm (Hämtat 2012-04-24) 
2 http://www.av.se/dokument/Teman/datorarbete/fordjupn_programvara.pdf , s. 27 - 30 
3 L. Szilágyi, Intuitiva användargränssnitt – försök till en förankring av begreppet, Lunds universitet, 2006, s. 27 
4 Funktionsundersökning – sammanfattning användarintervju 1 för projektet Handy Blue. Västerås: Motion Control, 2011 
5 Funktionsundersökning – sammanfattning expertintervju 1 för projektet Handy Blue. Västerås: Motion Control, 2011 

http://www.santai.nu/artiklar/iso.htm
http://www.av.se/dokument/Teman/datorarbete/fordjupn_programvara.pdf


 6 

 

Användarna vill själva kunna göra inställningar i systemet, så det är av vikt att användargränssnittet är 

lättförstått och anpassningsbart. Funktioner som inte används bör vara dolda så att användargränssnittet inte 

blir alltför stort och svårhanterligt. Eftersom alla användare inte vill använda samma funktioner är en 

önskan att användarna själva ska kunna aktivera/inaktivera de moduler de är intresserade av, samt ändra 

dessa modulers inställningar själva. Om en användare har en utvecklingsstörning och på grund av detta inte 

kan ändra i inställningarna själv, så ska systemet vara så enkelt att en förälder eller personlig assistent utan 

någon speciell teknisk utbildning kan göra dessa inställningar. Det ska gå att ändra färger, ändra storlek på 

ikoner och text samt lägga in egna bilder. Användargränssnittet bör utformas för att minimera antalet steg 

som krävs för att utföra en uppgift.

 

 

Då användarna är olika vad gäller rörelseförmåga så var önskemålen om styrsätt väldigt varierande. De 

olika styrsätt som nämndes var bland annat joystick, pekskärm, sug- och blåsmunstycke, ögonstyrning och 

röststyrning. De vanligaste önskemålen var joystick och pekskärm.

Vad gäller utseendet ville 

användarna ha en snygg och väldesignad enhet som ändå är robust och bärbar. Flera av användarna tyckte 

att tillgängliga hjälpmedel inte hängt med i utvecklingen vad gäller design, utan ser tråkiga och gamla ut. 

Många unga användare vill inte använda ett hjälpmedel som inte är snyggt eller ser alltför gammalt ut. 

 

 

Vad gäller telefonmodulen var den efter en fjärrkontrollsmodul den mest efterfrågade funktionen. 

Användarna vill kunna ringa och ta emot samtal samt skicka SMS, och de vill kunna använda den utan att 

behöva ta hjälp av personliga assistenter.

 

 

2.3.2 Expertintervjuer

 

Tio experter intervjuades för att få fram vad de tyckte behövdes i hjälpmedelsväg. Dessa experter är 

personer med stor erfarenhet av hjälpmedel, aktiva i handikappförbund eller föräldrar till barn med 

funktionshinder. Genom att kombinera dessa intervjuer med användarintervjuerna kan man se vad som bör 

fokuseras på. Användarnas åsikter går dock före experternas.

 

 

Precis som användarna tycker flera av experterna att det inte behövs ytterligare ett hjälpmedel, utan snarare 

ett hjälpmedel som kan ersätta flera andra. En fördel som ses med detta är att antalet tekniska konflikter 

minskar och det då endast finns en enhet att underhålla, inte fem stycken. Experterna anser att systemet bör 

vara så öppet som möjligt och ha stöd för olika standarder. Situationen idag är att många hjälpmedel endast 

fungerar med tillbehör från samma tillverkare. 

 

 

Experterna anser att systemet ska vara modulbaserat så att en användare kan aktivera endast de moduler 

han eller hon är intresserad av. Även funktioner i varje modul bör vara valbara så att en användare kan 

anpassa systemet enligt sina egna krav och önskemål. 
Experterna och användarna har samma åsikt vad 

gäller användargränssnittet. Det ska vara intuitivt och anpassningsbart så att det kan användas av ett stort 

antal personer. Inställningar för färg, ikoner, bilder mm ska finnas. Möjlighet att välja mellan olika 

avancerade utseenden efterfrågas så att systemet kan anpassas för olika typer av användare. Experterna 

tycker precis som användarna att design är en viktig fråga. För att användarna ska vilja använda systemet 

måste det designas för att passa deras önskemål.

 

 

För experterna är telefonmodulen den mest efterfrågade funktionen. De anser att modulen bör ha funktioner 

för att ringa och ta emot samtal samt skicka SMS. 

 

 

2.3.3 Slutsats

 

Den slutsats som kan dras efter dessa intervjuer är att vad som efterfrågas är ett system som är lättanvänt 

och anpassningsbart. Användarna ska kunna ändra inställningar själva och anpassa systemet efter eget 

tycke och smak. Utseendet är något som både användare och experter tycker är viktigt. Systemet ska inte 

bara vara lättanvänt utan ska också ha ett attraktivt utseende för att inte se ut som ett hjälpmedel. Ett 

ålderdomligt utseende kan avskräcka speciellt unga användare från att använda ett hjälpmedel. Det spelar 
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ju ingen roll hur avancerat och väl fungerande systemet är om ingen vill använda det. Användargränssnittet 

måste alltså designas så att det stämmer överens med de tänkta användarnas önskemål
6
.
 

 

Mobiltelefonmodulen är en av de mest efterfrågade modulerna till systemet och den bör ha funktioner för 

att ta emot och ringa upp samtal. SMS-funktionen kommer inte implementeras i denna modul utan blir en 

separat modul som utvecklas i ett senare skede.

 

                                                 
6
 E. Nygren, Grafiska användargränssnitt, några tips, Umeå universitet, 1997, s. 1 – 2, s. 16 
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2.4 Telefoniprodukter

 

Det finns ett antal telefoniprodukter på marknaden anpassade för personer med funktionshinder. I början av 

examensarbetet utfördes en marknadsundersökning för att få fram mer information om dessa typer av 

produkter och hur de är utformade. Utifrån denna undersökning kunde vissa beslut tas angående designen 

av modulens användargränssnitt och beteende. De produkter som undersöktes jämfördes enligt följande 

parametrar:
 

 

 De ska vara intuitiva och anpassningsbara - En användare ska själv eller med hjälp av en 

assistent/förälder klara av att hantera produkten och ändra inställningar. En inställning kan vara 

perfekt för en person men helt fel för en annan. Det ska gå att konfigurera gränssnittet så att det 

passar olika användares färdigheter och krav.  

 De ska kunna styras med alternativa styrsätt - Alla användare kan inte använda mus eller 

tangentbord. För att fungera för alla ska produkten kunna styras genom alternativa styrsätt så som 

huvudmus, röststyrning, pekskärm eller joystick.
7
 

 De ska vara mobila - Eftersom produkten ska kunna användas i olika miljöer ska den inte kräva ett 

fast telefonnät. Den ska kunna tas med där användaren befinner sig, vare sig det är i hemmet eller 

i skolan, på jobbet etc. 

 

2.4.1 Handifon 

 

 
Figur 1 - Handifon. Källa: Abilia 

 
Handifon är i grunden en vanlig smartphone med ett förenklat gränssnitt som är anpassat för personer med 

kognitiva funktionshinder. Telefonen kontrolleras via mobilens pekskärm, och varje del av det anpassade 

gränssnittet har mindre information och valmöjligheter i varje vy än en vanlig mobil. Talsyntes finns 

inbyggt och kan användas för att läsa upp menyval och anteckningar. Inställningar, lägga in bilder, musik, 

anteckningar eller annat kan göras via telefonen men görs med fördel via PC-programmet HandiTools. 

 

 

Det finns möjlighet att välja mellan två olika gränssnitt, klassiskt eller modernt, där klassiskt har större text 

och högre kontrast, och modernt har ett mer estetiskt tilltalade utseende. Det går också att lägga till och ta 

bort genvägar till funktioner i gränssnittet.  

 

                                                 
7 M. Borgestig, M. Buchholtz & U. Ekeberg, Aktiv med dator - möjligheter för personer med rörelsehinder, 

Hjälpmedelsinstitutet, 2005, s. 141-160 
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2.4.2 Rolltalk

 

 
Figur 2 - Rolltalk. Källa: Abilia 

 
Rolltalk är en liten dator med inbyggd pekskärm. Enheten har ett anpassningsbart gränssnitt som kan 

kontrolleras via pekskärmen eller andra sätt så som huvudmus, joystick eller ögonstyrning. Enheten kan 

skicka och ta emot SMS och e-post via användarens mobiltelefon (dock enligt uppgift endast möjligt på 

Sony Ericsson-telefoner), men samtal är ej möjligt. Förutom mobilfunktioner finns även 

omgivningskontroll (styra TV, dörrar, köksutrustning), en styrmodul för att kontrollera rullstol, en kalender 

och mediafunktioner. Talsyntes finns som tillval och kan användas för att läsa upp menyval, SMS etc. 

 

 

Rolltalk har Programsnickaren installerat på sig, ett program för att anpassa enhetens gränssnitt efter 

användarens behov och kunskap. Det är också möjligt att ställa in på vilket sätt enheten ska styras. T.ex. via 

pekskärmen eller ögonstyrning. 
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2.4.3 Control Omni

 

 

 
Figur 3 - Control Omni. Källa: Abilia 

 
Control Omni är en omgivningskontroll med inbyggd mobiltelefon. Enheten har en pekskärm från vilken 

det är möjligt att styra sin omgivning, ringa och skicka SMS. Control Omni har stöd för IR och 

radiokontroll, så det är möjligt att t.ex. slå på och av lampor eller TV:n, eller via radio släcka alla lampor i 

huset eller låsa alla dörrar. Om enheten inte har stöd för en viss fjärrkontroll så går det att spela in IR-koder 

för att lägga till kontrollen i minnet.

Det finns också möjlighet att använda en anropsfunktion för att 

påkalla uppmärksamhet. Funktionen kan nås antingen via en knapp på pekskärmen eller genom att hålla 

nere en manöverkontakt en viss tid. Enheten kan då t.ex. skicka ett SMS eller ringa en kontaktperson.

 

 

Gränssnittet i Control Omni består av olika sidor med knappar. Dessa sidor kan konfigureras så att de visar 

olika funktioner och då är anpassade efter vad användaren behöver. Det är möjligt att kontrollera enheten 

inte bara via pekskärmen men också via inkopplade manöverkontakter. T.ex. är olika typer av scanning ett 

kontrollalternativ där enheten antingen automatiskt stegar mellan knappar och ett tryck på en 

manöverkontakt väljer den markerade knappen, eller så kan användaren stega mellan knappar själv genom 

upprepade tryck på en manöverkontakt. Enheten har också auditiv skanning som innebär att när användaren 

stegar mellan knappar på skärmen så spelas ett ljud upp. Har användaren valt knappen för att kontrollera 

lampor så säger enheten ”Lampa”. 

 

 

2.4.4 Slutsats och rekommendationer

 

Det är ont om produkter på marknaden som låter en användare kontrollera sin mobiltelefon genom datorn 

på ett enkelt sätt. Det finns anpassad hårdvara som Handifon, men eftersom detta i grunden är en vanlig 

mobiltelefon så kräver det att en användare kan hålla i en telefon och använda händerna för att slå nummer. 

De produkter som kommer närmast kraven från användarna är Rolltalk och Control Omni. Enheterna har 

ett lättanvänt och anpassningsbart gränssnitt som kan kontrolleras via ett flertal olika styrsätt. Control Omni 

har en inbyggd mobiltelefon, men enheten är ganska liten och kan därför vara svåranvänd för vissa 

användare. 

 

 

Telefonmodulen, precis som resten av Handy Blue-systemet, måste vara lättanvänd och anpassningsbar. 

Användare med rörelsehinder må vara huvudgruppen men systemet måste även kunna användas av 

personer med kognitiva funktionshinder. Det ska alltså vara möjligt att anpassa gränssnittet efter 

användarens krav och kunskaper. Rolltalk är ett bra exempel där det är möjligt att anpassa systemet så bara 

vissa programmoduler är aktiva.

Något som de anpassade produkterna har gemensamt är möjligheten att 

använda bilder istället för text. För användare med kognitiva funktionshinder är bilder en bra ersättare för 

t.ex. en knappsats. Bilder i kombination med text används i Rolltalk, Control Omni, Handifon. Möjlighet 

att använda egna bilder i gränssnittet är alltså något som rekommenderas.
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Eftersom ett enkelt program är vad som önskas bör telefonmodulens gränssnitt som standard vara ganska 

nerskalat och bara visa de mest använda funktionerna, t.ex. en knappsats och knappar för att ringa och 

lägga på ett samtal. Användarna vill dock ha kontroll över de olika funktionerna och det ska alltså inte vara 

svårt att ändra gränssnittet till något mer avancerat som att också visa kontaktlista eller tidigare och 

missade samtal.

Det är också så att alla inställningar inte är intressanta för alla användare och det bör 

alltså vara möjligt att dölja de inställningar en användare inte ska eller kan ändra på. Telefonmodulen bör 

alltså ta inspiration från flera av de undersökta produkterna. Rolltalks och Control Omnis anpassningsbara, 

tydliga och enkla gränssnitt. Möjligheten att dölja oönskade inställningar.  

 

Vad som bör undvikas är plottriga gränssnitt och alltför stor fokus på enbart en grupp, som Handifon där 

användargränssnittet är väl anpassat för personer med kognitiva problem. För andra användare kan detta 

användargränssnitt kännas barnsligt och fult.
Denna undersökning i kombination med en expertintervju 

gav en bas för telefonmodulens kravspecifikation och designspecifikation. 
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2.5 Expertintervju

 

En expertintervju med Katarina Velander - arbetsterapeut vid Västmanlands sjukhus Västerås utfördes efter 

tidigare nämnda undersökningar. I intervjun beskrevs först Handy Blue kortfattat och sedan 

telefonmodulen och dess önskade funktioner. Målet var som att få en uppfattning om hur utseendet på 

modulen kan designas för målgrupperna användare med rörelsehinder och användare med kognitiva 

funktionsnedsättningar. I intervjun klarlades det att modulens användargränssnitt bör delas upp eftersom en 

design som passar båda grupperna är svår att skapa. De båda grupperna har olika krav och behov. Detta 

innebär inte att modulen måste delas upp i två olika moduler, utan snarare att det måste finnas många 

inställningsmöjligheter för att modulen ska kunna anpassas till de olika typerna av användare.

 

 

2.5.1 Bilder 

En punkt som snabbt kom fram i intervjun är att möjligheter att kunna använda bilder, och då gärna egna 

foton är en viktig funktion. Inte bara för personer med kognitiva funktionshinder utan även för övriga 

användare. Anledningen är att människor i allmänhet har lättare att associera bilder till någonting i 

jämförelse med text. Det är lättare att känna igen en bild än att komma ihåg information
8
. Detta är tydligare 

men ej specifikt för personer med kognitiva problem.  

 

Standardbilderna bör vara tydliga, enkla och ”vuxna”. Med andra ord inte alltför färgglada eller barnsliga. 

På så sätt behöver en användare utan t.ex. utvecklingsstörning inte känna som att han/hon använder ett 

hjälpmedel utan en produkt som alla skulle kunna använda. Även kombinationer av bilder och text, t.ex. i 

kontaktlistan är en bra idé. 

 

 

2.5.2 Anpassning

 

En tanke som fanns innan intervjun var att användargränssnittet måste anpassas för personer med 

rörelsesvårigheter. Kontrollerna skulle vara stora och lätta att klicka på. Små kontroller skulle undvikas. 

Katarina tyckte dock att detta inte alls nödvändigtvis måste vara så utan att det är väldigt individuellt 

mellan användare. T.ex. berättade hon om en patient som styrde en enhet utan anpassat användargränssnitt 

med hakmus. Hon berättade att många användare inte ville använda produkter som såg ut som uppenbara 

hjälpmedel utan använde vanliga konsumentprodukter. Ett användargränssnitt som ser alltför mycket ut 

som det är gjort för personer med funktionshinder skulle alltså kunna avskräcka användare från att använda 

det.  

 

Eftersom tanken är att användargränssnittet till telefonmodulen ska vara anpassningsbart så täcks detta 

önskemål in. Om en användare klarar av att använda vanliga konsumentprodukter så kan de anpassa 

utseendet så det liknar detta. Om tydligare och större kontroller är nödvändiga så kan även det ställas in. 

Något att ha i åtanke när det gäller design för personer med kognitiva funktionshinder är att möjlighet att 

dölja vissa inställningar eller kontroller kan vara en bra idé för att minska risken att koncentrationen 

bryts.

 

 

2.5.3 Programflöde 

Slutligen gicks tankar kring programflödet igenom, alltså hur programmet beter sig vid vissa händelser. Här 

skiljer sig egentligen programmet inte särskilt mycket från vilket datorprogram som helst. Det ska ha tydlig 

visuell information om något sker och flödet ska ske i logiska steg. T.ex. vid ett inkommande samtal så kan 

en popup-ruta visas som informerar användaren om detta. Om användaren är i en annan modul och 

samtalet kommer så skulle en ikon för telefonmodulen kunna blinka eller ändra färg. 

 

 

Med andra ord ska det kännas naturligt att utföra en viss uppgift. Skulle en användare t.ex. vilja ändra en 

kontakts information så vore det mer logiskt att öppna kontaktlistan, välja en kontakt och modifiera 

informationen istället för att öppna Arkivmenyn, gå till inställningar, vidare till kontaktlistan och där öppna 

en kontakt. Det är förmodligen inte bara mer naturligt för en användare utan kräver också färre steg för att 

utföra samma uppgift. 

 

 

                                                 
8 L. Szilágyi, 2006, s. 15 - 22 
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En idé för att förenkla detta stegande är att ha något liknande en adressruta i en filhanterare eller 

webbläsare som visar var i modulen användaren befinner sig. Katarina trodde att detta kunde vara en bra 

idé men påpekade att för vissa personer kunde detta förvirra istället för att hjälpa till. Om en adressruta ska 

implementeras bör det alltså vara möjligt att avaktivera den om så önskas.

 

 

2.5.4 Slutsats

 

Katarina tyckte att fokus till en början skulle vara att skriva modulen för personer med rörelsehinder i 

åtanke för att sedan lägga till anpassningar för användare med kognitiva problem. Man måste tänka på att 

vad som är lätt eller svårt för en person är väldigt individuellt och det bör alltså vara möjligt att enkelt 

kunna anpassa stora delar av modulen.  

 

Det var inte alltför mycket nytt som kom fram under denna intervju, utan det som togs upp stämde väl 

överens med tidigare användar- och expertundersökningar utförda av Motion Control (att kunna använda 

bilder är bra, modulen ska inte se ut som ett hjälpmedel, logiskt programflöde) och denna intervju 

tillsammans med dessa undersökningar ger en bra grund för krav- och designspecifikationen. 
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2.6 Källkod från tidigare projekt

 

Vid genomgång av källkod från tidigare projekt stod det klart ganska snabbt att det kan bli svårt att 

återanvända större delar av den. Koden är skriven för Mac och det går tvärt emot designen av Handy Blue 

där koden är skriven för att fungera på flera olika plattformar (Mac, Windows, Linux). 

Användargränssnittet är det som står ut tydligast vad gäller plattformsberoende. Det är skrivet i Carbon, ett 

API för Mac. Alla fönster och kontroller är Carbon-kontroller och skulle inte fungera på någon plattform 

annan än Mac. Det gamla gränssnittet passar dessutom inte in i Handy Blues nya design, så att återvinna 

komponenter från det är knappast önskvärt. 

 

 

Det visar sig också att biblioteket som används för att prata med telefonen via Bluetooth använder ett äldre 

API som ej längre stöds av Apple. Denna del av koden har dessutom ”hårdkodat” stöd för ett fåtal mobiler. 

Detta innebär att om stöd för en ny mobiltelefon skulle läggas till så måste dess adress först läggas till i 

programmets källkod och hela modulen kompileras om. Det bör tilläggas att som koden är skriven så har 

det körbara programmet bara stöd för en telefon åt gången. Med andra ord så måste programmet byggas om 

när en annan telefonmodell ska användas. Det är inte så att telefonmodulen nödvändigtvis måste stödja 

hundratals mobiler från början, men att ansluta en annan mobiltelefon borde vara något så enkelt som att 

välja en modell ifrån en lista av mobiltelefoner. Det ska definitivt inte kräva en omkompilering av 

programmet.

 

 

Den korta överblick av koden som gjorts indikerade alltså att det kunde bli ganska svårt att återanvända 

kod från projektet utan större omskrivningar. Kommunikationskoden som används i det äldre projektet 

måste skrivas om eftersom det API det använder inte längre stöds. Användargränssnittet måste också 

skrivas om, men eftersom det ändå var tanken så är det inget större problem.  

 

Även om koden inte kunde återvinnas kunde dock idéer och inspiration dras från designen av det gamla 

systemet. T.ex. så har systemet en anslutningshanterare som kopplar upp och bort mobiltelefonen, samt 

hanterar händelser som inkommande samtal som kommer ifrån den. Att spinna vidare på den designen 

skulle kunna vara en bra idé. Mobiltelefonmodulen skulle kunna ha en telefonhanterare som då fångar upp 

events från andra komponenter och då t.ex. ringer ett nummer när en användare klickar på en ring upp-

knapp i kontaktlistan eller visar ett popup-fönster som informerar användaren om inkommande samtal. 

Event-hantering finns även i wxWidgets, det ramverk som används i nya Handy Blue, så det borde alltså 

vara möjligt att efter instudering implementera ett liknande system i modulen. 
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3 Mobilkontroll via dator 

3.1 Anslutningsmöjligheter 

För att en mobiltelefon ska kunna styras via en dator måste de båda enheterna kopplas samman. De olika 

sätten som gås igenom nedan är via datakabel, Bluetooth och IR. En mobiltelefon kan ha stöd för samtliga 

kopplingar eller enbart någon av dem. 

 

3.1.1 Datakabel 

En datakabel är helt enkelt en kabel (antingen en standard USB-kabel eller en kabel anpassad för 

mobiltelefonen) som kopplas in i telefonen och en USB- eller serieport i datorn. En användare kan sedan 

via lämpligt program kommunicera med mobilen. En fördel med denna anslutning är att mobilen inte måste 

ha stöd för Bluetooth eller IR. En nackdel är att mobilen inte kan placeras var som helst som t.ex. i en ficka 

eller förvaringsfack på en rullstol, utan måste placeras så nära Handy Blue-enheten att datakabeln når. 

 

3.1.2 Bluetooth 

Om mobiltelefonen och datorn har stöd för Bluetooth (antingen inbyggt eller via en extern enhet) så kan en 

anslutning göras utan att en kabel behövs. Varje enhet får en nätverksadress som används när de 

kommunicerar med varandra. En fördel med denna anslutning är att mobilen kan placeras var som helst 

inom Bluetooth-enhetens räckvidd (som är flera meter) och inte kräver fri sikt. En nackdel är att mobilen 

naturligtvis måste ha stöd för Bluetooth, något som en del billigare mobiltelefoner inte har. 

 

3.1.3 IR 

IR eller infrarött ljus kan användas för informationsöverföring. Ett vanligt exempel är fjärrkontroller till 

TV, men en mobiltelefon kan också anslutas till en dator via IR om båda har stöd för det. En fördel med 

denna anslutning är att enheten inte behöver placeras nära Handy Blue-enheten. En nackdel är att IR kräver 

fri sikt mellan mottagare och sändare. 

 

Det sätt att ansluta som valts för denna telefonmodul är som tidigare nämnts Bluetooth. Detta eftersom 

tidigare projekt använt det, man slipper tänka på olika typer av kablar för olika telefonmodeller och fri sikt 

mellan mobil och Handy Blue.enhet inte är något krav.  

 

3.2 Kontroll av mobil 

Moderna mobiler har ett inbyggt GSM-modem, och detta kontrolleras via så kallade AT-kommandon. Det 

är dessa kommandon, som när de skickas till modemet, utför vad användaren vill (tekniskt sett är ”AT” inte 

del av kommandot utan informerar bara modemet om att ett kommando följer). En användare har normalt 

sett inget behov av att veta vilka AT-kommandon telefonen stödjer. Telefonen kontrolleras via knappsats 

eller pekskärm och när användaren t.ex. vill ringa ett samtal så tar telefonens operativsystem hand om att 

skicka AT-kommandon till telefonens modem.  

 

3.3 Typer av AT-kommandon 
Det finns ett flertal typer av AT-kommandon. Grundläggande (basic), utökade (extended), proprietära 

(proprietary) och registerkommandon (register). Grundläggande och utökade kommandon stöds av nästan 

alla modem och tillverkare. Proprietära kommandon är dock tillverkarspecifika och inte del av någon 

standard. Även grundläggande kommandon har ibland tillverkarspecifika utökningar som endast fungerar 

på tillverkarens produkter. Registerkommandon är kommandon för att ändra värden på vissa 

minnesadresser i modemet, t.ex. efter hur många ringsignaler modemet ska svara. Även dessa kommandon 

har utökats av tillverkare och är inte nödvändigtvis standardiserade. 

 

3.3.1 AT-kommandon använda i telefonmodulen 

Även om det finns en stor mängd AT-kommandon så är endast ett fåtal aktuella för telefonmodulen. Dessa 

är: 

 ATA – Används för att svara på ett inkommande samtal. 
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 AT+CHUP – Används för att lägga på luren under ett samtal. 

 ATD – Används för att ringa upp ett nummer. ATD12345; ringer upp nummer 12345. Notera att 

semikolon betyder röstsamtal. Utan detta öppnas istället en dataanslutning. 

 AT+CLIP – Används för att få fram inkommande nummer. 

 
Genom att skicka dessa kommandon över Bluetooth-länken till mobiltelefonen så kan telefonen 

kontrolleras. Telefonen skickar också svar tillbaka som måste hanteras.
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4 Krav- och Designspecifikationer

 

 

4.1 Kravspecifikation

 

Efter undersökningar och expertintervjun fanns en bas för kravspecifikationen. Kraven delades upp i två 

grupper, krav som ska implementeras (skall-krav) och krav som bör implementeras i mån av tid (bör-krav). 

Krav som skulle implementeras var:
 

 

 Telefonhantering - Modulen skulle hantera en mobiltelefon ansluten till datorn via Bluetooth. 

Användaren skulle då genom modulens användargränssnitt kunna ta emot inkommande samtal 

eller ringa upp personer. 

 Kontakthantering - En användare skulle kunna skapa kontakter som läggs till i en kontaktlista. 

Det var inget krav att modulen skulle hantera kontakter på den anslutna mobilens SIM-kort eller 

inbyggda minne, kontakterna i modulen är helt skilda från dessa.

 

 Utseende - Modulen skulle ha ett rent och intuitivt utseende. Som framgick från expertintervjun 

ville användarna ha ett hjälpmedel med ett vuxet utseende som liknar något en vanlig 

konsumentprodukt skulle använda. Det ska vara enkelt att utföra vanliga uppgifter utan att behöva 

tänka efter för mycket vad de olika knapparna betyder eller hur man når en viss inställning. Som 

framgick av användar- och expertintervjuer var stöd för bilder något som rekommenderades. 

Användaren skulle därför kunna ställa in en kontakts bild.
 

 Inställningar - Eftersom modulen ska kunna användas av olika typer av användare måste den 

vara anpassningsbar. Modulens olika vyer (fönster) ska alltså kunna ställas in så de är mer eller 

mindre avancerade. Vissa användare har inget behov av samtliga funktioner. De inställningar som 

skulle implementeras var ändring av för- och bakgrundsfärg, textstorlek samt möjlighet att 

aktivera eller inaktivera gränssnittskomponenter i modulens olika vyer. En person med kognitiva 

problem skulle kunna ha svårigheter att fokusera på en viss uppgift om gränssnittet är alltför 

rörigt, och färger och textstorlek ska kunna ändras så att t.ex. en användare med sämre syn kan 

öka kontrasten eller använda större text.
 

 Styrsätt - Eftersom huvudmålgruppen för modulen är användare med begränsad rörelseförmåga 

måste modulen kunna kontrolleras inte bara genom tangentbord och mus, men även genom 

alternativa styrsätt som huvudmus, joystick, rullkula och manöverkontakter. Textinmatning kan 

t.ex. ske genom ett skärmtangentbord. 

 
Förutom ovanstående krav fanns även krav som i mån av tid skulle implementeras. Dessa var:

 

 

 Ändring av kontakter - Det borde finnas funktioner för att redigera och ta bort kontakter ifrån 

kontaktlistan. 

 Förklarande texter - När användaren håller muspekaren över en kontroll borde en förklarande 

text (Ett så kallat tool tip) visas för att informera användaren om vilken funktion kontrollen har. 

 Samtalsvolym - Under ett samtal borde knappar för att höja eller sänka samtalsvolymen finnas. 

Som inställningar för textstorlek eller färger kunde användas av användare med sämre syn, skulle 

samtalsvolymen kunna justeras av användare med bättre eller sämre hörsel.

 

 Ringa direkt från kontaktlistan - En användare borde kunna ringa upp en kontakt direkt istället 

för att behöva mata in ett nummer på en knappsats. Detta skulle t.ex. vara en bra funktion för 

användare med utvecklingsstörning där en personlig assistent eller förälder vill att personen bara 

ska kunna ringa upp inlagda kontakter och inte vilket nummer som helst.

 

 

Med de specificerade kraven kunde nu en designspecifikation skapas. Utifrån denna kunde en prototyp av 

modulen implementeras.

 

 

4.2 Designspecifikation

 

Designspecifikationen ligger som bas för implementationen av en modulprototyp. Prototypen innehåller 

inte alla funktioner utan kan ses som ett utkast av modulens slutgiltiga utseende. Utifrån prototypen kan 

sedan vidare funktioner implementeras och prototypens utseende och beteende modifieras tills det 

överrensstämmer med kravspecifikationen.
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Modulen använder ett tidigare skrivet system för att hantera vilket fönster som skall visas. En 

fönsterhanterare har en lista över skapade fönster och ritar upp det aktuella fönstret. När ett nytt fönster ska 

visas (t.ex. när användaren klickar på ring upp-knappen i huvudfönstret så skall samtalsfönstret visas) så 

gömmer fönsterhanteraren det aktuella fönstret, lägger till det nya fönstret och ritar upp det. På samma sätt 

när användaren vill återgå till det tidigare fönstret (t.ex. användaren klickar på lägg på-knappen i 

samtalsfönstret) så tas det aktuella fönstret bort från listan, raderas, och det tidigare fönstret ritas upp. Varje 

fönster är ansvarigt för att rita upp och uppdatera sina egna vyer.



 

 

4.2.1 Designförslag 

Utifrån analysen skapades ett antal designförslag för modulens olika fönster. Målet med designförslagen 

var att skapa ett användargränssnitt som var rent och enkelt att använda. 

 

 

4.2.1.1 Huvudfönstret 





 

 
Figur 4 - Designförslag huvudfönster 

 
Huvudfönstret består av en knappsats med siffror samt en kontaktlista (Figur 4). Knappsatsvyn innehåller 

en ring upp-knapp som när användaren matat in ett nummer och klickar på denna ringer upp det valda 

numret. Kontaktlistevyn innehåller en knapp för att lägga till nya kontakter. Användaren kan också ringa 

upp personer direkt från kontaktlistan genom att klicka på kontaktlistans ring upp-knapp, eller redigera 

existerande kontakter genom att klicka på kontaktlistans redigera-knapp. Det ska vara möjligt att t.ex. dölja 

knappsatsen så att bara kontaktlistan visas. I inställningsfönstret ska finnas möjlighet att visa eller dölja 

redigeraknappen i kontaktpanelerna beroende på om användaren ska kunna redigera kontakter eller 

inte.

 

 

När en kontakts redigeraknapp klickats ska kontakten öppnas i ett redigeringsläge. Det finns i detta läge 

möjlighet att ändra kontaktens bild, namn och nummer. Denna vy innehåller också två knappar. En 

sparaknapp för att spara ändringarna och återgå till kontaktlistans standardläge, samt en raderaknapp för att 

ta bort kontakten. Om kontakten tas bort så återgår programmet till kontaktlistans standardläge och 

kontaktlistan uppdateras. I mån av tid ska det i inställningsfönstret vara möjligt att ställa in så att kontakter 

visas med endast text eller endast bild. Som standard visas kontakterna med både text och bild.
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4.2.1.2 Samtalsfönstret
 

 

 

 
Figur 5 - Designförslag samtalsfönster 




 

När ett samtal pågår så visas samtalsfönstret (Figur 5). I detta fönster visas en bild på den kontakt 

användaren pratar med samt en lägg på-knapp. När samtalet avslutas så återgår programmet till det tidigare 

aktuella fönstret (exempelvis, om användaren var i inställningsfönstret vid ett inkommande samtal så 

återgår programmet till inställningsfönstret vid samtalets avslut). Detta fönster visas automatiskt vid ett 

inkommande samtal och låter användaren svara eller vägra samtalet. I mån av tid kommer knappar för att 

höja och sänka samtalsvolymen också finnas i detta fönster.
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4.2.1.3 Inställningsfönstret



 

 

 
Figur 6 - Designförslag inställningsfönster 

 
I inställningsfönstret (Figur 6) kan användaren göra inställningar för programmets olika vyer genom att 

välja motsvarande flik. Det ska gå att ändra:  

 Textstorlek 

 

 Färger 

 Hur avancerade gränssnitten ska vara 

 Om kontaktlistan ska visa bilder 

 Ansluten mobiltelefon 

 

Varje flik har en egen vy som skiljer sig från de andra vyerna beroende på vilka inställningar som kan 

göras. Fönstret använder sig av flikar istället för att växla mellan olika vyer för att minimera antalet steg en 

användare måste göra för att nå de sökta inställningarna. 
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4.2.2 Telefonhantering



 

 

 
Figur 7 – Telefonhantering 

 
Modulen kommer att kommunicera med en ansluten mobiltelefon via Bluetooth. Mobiltelefonen styrs med 

AT-kommandon som kontrollerar telefonens modem.
9
 Objektet ansvarigt för att skicka dessa kommandon 

mellan användargränssnittet och telefonen är en telefonhanterare. De olika fönstren som behöver 

kontrollera mobiltelefonen har ingen kunskap om den anslutna telefonen, utan talar alltså bara med 

telefonhanteraren som i sin tur talar med den anslutna mobiltelefonen.

 

 

Telefonhanterarens implementation skiljer sig beroende på vilken plattform modulen körs på (Figur 7). I 

denna första version stöds bara Mac OS X och telefonhanteraren använder därför Mac OS X Bluetooth-

stack för att kommunicera med den anslutna mobiltelefonen.



 

                                                 
9 http://dl-www.sonyericsson.com/cws/download/1/707/466/1277362028/DW-65054-dg_at_2006--10_r17a.pdf 
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5 Implementation

 

 

5.1 Programmeringsspråk och ramverk

 

Modulen är skriven i programmeringsspråket C++, och det valda utvecklingsbiblioteket är wxWidgets.
10

 

C++ har valts eftersom det är det språk Handy Blue har utvecklats i och är plattformsoberoende.
11

 Även om 

systemet utvecklas på Mac så är tanken att det ska fungera på Mac OS X och Windows. Om intresse finns 

är även Linux en möjlighet.

 

 

WxWidgets är ett gratis bibliotek för att skriva plattformsoberoende program i C++. Biblioteket är öppen 

källkod och finns till plattformarna Windows, Mac OS X, Unix med flera, och är därför ett bra val som 

utvecklingsbibliotek till Handy Blue.  

 

 
Figur 8 – Händelsehantering 

 
Användargränssnittet i Handy Blue använder sig av wxWidgets. Det är ett händelsedrivet ramverk där 

händelser skickas och fångas upp mellan gränssnittskomponenter, och modulens användargränssnitt 

använder detta system för att utföra uppgifter (Figur 8). Varje fönster i modulen är förälder till ett antal 

vyer, och vyerna innehåller ett antal komponenter. När en komponent i en vy skickar en händelse (t.ex. en 

knapp har klickats) så fångas händelsen upp av vyn som antingen reagerar på händelsen (t.ex. lägger till en 

siffra i en textruta) eller skickar den vidare till föräldern som hanterar den.

 

 

Telefonhanteraren i denna första version är skriven i Objective-C. Det är ett objektorienterat 

programmeringsspråk som används på Mac. Mac OS X har en egen Bluetooth-stack inkluderat i systemet, 

och det är denna stack telefonhanteraren använder för att kommunicera med den anslutna telefonen. 

Telefonhanteraren är likt ramverket wxWidgets också händelsedriven. Den har funktioner för att söka efter 

enheter samt lyssna efter inkommande data. När en användare vill söka efter en enhet i 

telefoninställningsfönstret startar telefonhanteraren en sökning. När en enhet hittats anropas en funktion i 

telefonhanteraren som då skickar information om denna enhet till användargränssnittet.

 

 

5.2 Användargränssnitt

 

Samtliga fönster i programmet ärver från klassen Window, och alla fönster hanteras av en fönsterhanterare. 

Fönstren överlagrar funktionerna LoadWindow() och OnWindowAdd() som båda anropas av 

fönsterhanteraren. LoadWindow() anropas när fönstret går från att vara dolt till att visas, och 

                                                 
10 www.wxwidgets.org (Hämtat 2012-02-17) 
11 http://www.cplusplus.com/info/description/ (Hämtat 2012-02-17) 
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OnWindowAdd() anropas när fönstret läggs till i fönsterhanteraren. Dessa funktioner används i modulen 

för att läsa in ett fönsters inställningar från en inställningsfil när fönstret skapas. 
 

 

 
Figur 9 - Prototypens huvudfönster 

 
Samtliga paneler i programmet ärver ifrån basklassen PhoneModulePanel. PhoneModulePanel innehåller 

funktionen LoadSettings() som läser in inställningar från en inställningsfil. LoadSettings() 

anropar i sin tur funktionerna LoadSpecificSettings() och UpdateViewFromSettings() där 

LoadSpecificSettings() läser in inställningar som är specifika för den aktuella panelen (T.ex. läser 

kontaktlistepostpanelen in om redigeraknappen ska visas eller inte). Den överlagrade funktionen 

UpdateViewFromSettings() applicerar slutligen alla inlästa inställningar på panelens komponenter. 

Varje fönsters LoadWindow()-funktion anropar dess panelers LoadSettings()-funktioner. På så 

sätt uppdateras panelerna automatiskt varje gång ett fönster laddas av fönsterhanteraren och visas. 

Panelerna kan manuellt uppdatera sig själva om så skulle behövas.
 

 

T.ex. huvudfönstret i modulen (Figur 9) innehåller två paneler, en NumPadPanel som är en knappsats 

och en ContactListPanel. När fönstret vid programmets start skapas och laddas in så körs dess 

LoadWindow()-funktion. Funktionen anropar då panelernas LoadSettings()-funktioner. Fönstret 

är alltså bara ansvarigt för att anropa dessa funktioner, inte att applicera panelernas inställningar. Det gör 

panelerna själva. 
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5.3 Telefonhanterare

 

När användaren vill ansluta till en enhet så öppnar telefonhanteraren en RFCOMM-kanal till 

mobiltelefonen. Det är via denna kanal som telefonhanteraren skickar AT-kommandon till telefonen och tar 

emot meddelanden ifrån den. När telefonen tagit emot ett AT-kommando tolkas kommandot för att se vad 

som ska utföras. AT-kommandot ATD12345; ringer t.ex. upp nummer 12345. Vid ett korrekt utfört 

kommando skickar då telefonen OK som svar tillbaka över RFCOMM-kanalen. Telefonhanteraren agerar 

alltså mellanhand mellan användargränssnittet och den anslutna telefonen. Den tolkar inkommande data 

från de båda parterna och utför lämplig funktion. 

 

 

Telefonhanteraren är implementerad som en singleton eftersom endast en instans av telefonhanteraren bör 

existera under programmets livstid.
12

 Varje panel som behöver telefonhanteraren begär en instans av den. 

Vid den första begäran så skapas en ny instans och en pekare till den returneras. Vid efterföljande 

begäranden så returneras bara en pekare till instansen. 

 

Ett problem med kommunikationen mellan telefonhanteraren och användargränssnittet är att de båda 

händelsesystemen inte är kompatibla med varandra. Eftersom telefonhanteraren inte ärver ifrån 

wxWidgets-klasser utan är helt fristående, så går det inte att koppla samman händelser och funktioner 

mellan användargränssnittet och telefonhanteraren. Detta eftersom de helt enkelt inte förstår varandra. För 

att komma runt detta används så kallade funktionspekare.
13

  

 

 
Figur 10 – Funktionspekare 

 
Varje klass i användargränssnittet som måste använda telefonhanteraren registrerar vissa funktioner hos 

telefonhanteraren (Figur 10). Telefonhanteraren tar emot pekare till dessa funktioner och sparar då ner dem 

internt. När en händelse sker i telefonhanteraren väljer den då korrekt funktion att anropa. Den anropade 

funktionen utför då något i användargränssnittet.

 

 

5.3.1 Delegater i Objective-C

 

En delegat i Objective-C är ett objekt som utför vissa handlingar åt ett annat objekt. I Objective-C finns så 

kallade protokoll som kan ses som ett kontrakt över funktioner en klass måste implementera. En 

delegatfunktion är en funktion som anger ett objekt som dess delegat. Funktionen förväntar sig att objektet 

                                                 
12 E. Gamma, R. Helm, R. Johnson & J. Vlissides. Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, 

Addison-Wesley, 1995, s. 127-134 
13 http://www.newty.de/fpt/intro.html (Hämtat 2012-02-17)
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implementerar ett förbestämt protokoll. När delegatfunktionen anropas och en viss situation uppstår så 

anropas någon av protokollfunktionerna i delegatobjektet som då utför själva arbetet. 

 

 

5.3.2 Delegater i telefonhanteraren

 

Telefonhanteraren har funktioner för att söka efter enheter, ansluta till och koppla från enheter samt ta emot 

och skicka meddelanden till en ansluten enhet. När användare ifrån användargränssnittet valt att starta en 

sökning anropas funktionen startInquiry(). Denna sökning använder telefonhanteraren själv som 

delegat. I detta fall implementerar telefonhanteraren funktionerna deviceInquiryComplete() och 

deviceInquiryDeviceFound(). Dessa funktioner anropas automatiskt när sökningen är klar, 

respektive när en enhet har hittats. När användaren valt en enhet att ansluta till, kopplar telefonhanteraren 

upp sig mot denna enhet. Även denna gång är telefonhanteraren delegat, och de funktioner som 

implementeras är rfcommChannelData() och rfcommChannelClosed(). Dessa funktioner 

anropas vid inkommande data från den anslutna enheten, respektive när enheten har kopplats bort. 

Funktionen rfcommChannelData() tar emot och tolkar meddelanden både från användargränssnittet 

och ifrån den anslutna enheten.



 

 

5.4 Övriga objekt

 

 

5.4.1 Telefonkontakter

 

Telefonkontakterna representeras av en enkel klass som innehåller kontaktens namn, nummer samt 

kontaktbild. Klassen har funktioner för att ändra och hämta dessa värden.

 

 

5.4.2 Kontakthanteraren

 

Detta är modulens kontakthanterare. Allt skapande, redigerande och raderande av telefonkontakter går 

igenom denna klass. När kontakthanteraren skapas för första gången läses information om alla kontakter in 

från en inställningsfil. Kontakterna är sorterade efter sitt ID-nummer i filen, och kontakthanteraren håller 

koll på vilka ID-nummer som är använda så att två kontakter inte kan få samma nummer. Klasser som vill 

bli informerade när en ny kontakt har skapats kan registrera en callback-funktion hos kontakthanteraren. 

Denna funktion anropas då när en ny kontakt har skapats och sparats ner i inställningsfilen. För tillfället är 

det endast kontaktlistan som gör detta. 
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6 Funktions- och fälttest

 

 

6.1 Funktionstest

 

För att undersöka om de funktionskrav som ställts på modulen uppfyllts så utfördes ett funktionstest. Testet 

är uppdelat i ett antal testfall där varje testfall är uppdelat i steg. Testfallen testar ett eller flera krav 

specificerade i kravspecifikationen.

 

 

6.1.1 Samtalstest

 

 Ringa ett samtal - Ring ett samtal genom att använda knappsatsen och klicka ring upp-knapp
 

 Svara på samtal - Svara på ett inkommande samtal genom att klicka på svara-knapp 

 Neka ett samtal - Neka ett inkommande samtal genom att klicka på neka-knapp 

 Justera samtalsvolym - Under samtal, ändra samtalsvolymen
 

 
Modulen klarade inte kravet att kunna justera samtalsvolym eftersom denna funktion inte implementerats. 

Detta krav var dock ett bör-krav.

 

 

6.1.2 Kontakthantering

 

 Skapa kontakter - Skapa en kontakt genom att klicka på skapa kontakt-knapp, mata in 

information och klicka på spara-knappen 

 Redigera kontakter - Redigera en kontakt genom att klicka på kontaktens redigera-knapp, ändra 

information och spara 

 Radera kontakter - Radera en kontakt genom att klicka på kontaktens redigera-knapp och sedan 

radera 

 Ring upp kontakt - Ring upp en kontakt genom att klicka på kontaktens ring upp-knapp

 

 

Modulen klarade här av samtliga krav. Bör-kravet att en bekräftelseruta ska visas när en kontakt tas bort är 

ej implementerat.

 

 

6.1.3 Inställningstest

 

 Ändra vyers utseende - I inställningsfönstret, aktivera och inaktivera olika komponenter i de 

olika vyerna 

 Ändra teckenstorlek - I inställningsfönstret, ändra teckenstorlek 

 Ändra färger - I inställningsfönstret, ändra för- och bakgrundsfärg 

 

Modulen klarade här av samtliga krav.

 

 

6.1.4 Övriga tester
 

Under denna rubrik låg tester som inte passade in under de andra rubrikerna eller var svåra att skapa test 

för.  

 

 Förklarande texter - När muspekaren hålls över en kontroll i användargränssnittet ska en 

förklarande text visas 

 Alternativa styrsätt - Modulen ska kunna styras med alternativa styrsätt som huvudmus eller 

joystick 

 Gemensamt utseende - Modulen ska ha ett utseende som passar in i systemet Handy Blue 

 Tydliga standardbilder - De bilder som används i modulen ska vara enkla, tydliga och 

vuxna

 

 

Modulen klarade här av samtliga krav. En fråga man kan ställa sig är vad som anses vara en tydlig och 
enkel bild. Vem bedömer detta? För detta examensarbete har ikonerna som används i modulen valts ut med 

Handy Blues huvudmålgrupp i åtanke. Dessa användare har inte någon utvecklingsstörning utan är endast 
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rörelsehindrade, och har därför samma förmåga att tolka symboler som andra normalbegåvade personer. 

Ikonerna som valts ut är därför lika de ikoner och symboler som är vanliga i datorprogram och 

mobiltelefoner.  



 

 

6.2 Fälttest

 

För att undersöka hur väl den skriva modulen stämde överens med de efterfrågade funktionerna utfördes i 

slutet av examensarbetet två fälttest. Det första fälttestet var ett kort test där deltagarna fick sitta vid en 

dator med programmet installerat. De följde sedan ett testformulär så självständigt som möjligt och 

genomförde de olika stegen. Medan testet pågick noterades hur lång tid det tog för testaren att genomföra 

varje uppgift. Vid testets slut fick testaren svara på ett antal frågor. Testaren fick välja att kontrollera 

programmet med huvudmus (MultiPos) + manöverkontakt (Buddy Button) eller joystick (n-ABLER) samt 

skärmtangentbord (KeyStrokes).  

 

Det andra testet var ett långtidsfälttest där deltagare ur målgruppen fick använda systemet i hemmet under 

en tre veckor och sedan återkomma med feedback på hur väl det fungerade. Ett program för att automatiskt 

klicka med musen vid vissa tidpunkter fanns också installerat på datorn. 

 

6.2.1 Korttidstest 

Korttidstestet utfördes i företagets lokaler samt på rehab-enheten vid Västmanlands sjukhus Västerås. 

Deltagarna i korttidstestet var: 

 Tre anställda från Motion Control utan direkt inblandning i utvecklingen av Handy Blue eller 

mobiltelefonmodulen.
 

 Katarina Velander - arbetsterapeut vid rehab-enheten på Västmanlands sjukhus Västerås.
 

 

6.2.1.1 Testformulär

 

Testformuläret var uppbyggt i ett antal delar där varje del testade en specifik grupp av funktionalitet. De 

olika delarna var: 

 

 Test av inställningar - Användaren skulle i denna del söka efter Bluetooth enheter och ansluta 

till en av dem. För och bakgrundsfärg skulle ändras och textstorlek justeras. Knappsatsen, en 

komponent i huvudfönstret, skulle döljas. 

 Test av kontaktlistan - I denna del skulle användaren skapa två nya telefonkontakter. Efter detta 

skulle en av kontakterna redigeras och den andra raderas. 

 Test av samtal - Den sista delen innehöll test av samtalsfunktioner. Här skulle användaren ringa 

upp ett nummer via knappsatsen, ringa upp en inlagd kontakt samt ta emot ett inkommande 

samtal.
 

 

Efter testets alla delar utförts skulle användaren svara på frågorna: 

 Var uppgifterna lätta att utföra?
 

 Var användargränssnittet lättförstått? 

 Vad skulle kunna förbättras? 

 Är det något som saknas?

 

 



 29 

6.2.1.2 Testresultat

 

Testpersonerna från Motion Control tyckte samtliga att programmet var lättanvänt och logiskt upplagt. De 

hade inga större problem med att hitta var funktionerna fanns och att ändra i inställningarna. 

 

 

Vad gäller användargränssnittet var hjälptexterna något som alla anmärkte på. Hjälptexter visas när en 

användare håller musen stilla över en kontroll. Dessa hjälptexter skymde den kontroll de informerade om 

vilket innebar att istället för hjälpa användaren var de bara irriterande och gjorde det i vissa fall omöjligt att 

se vilket val användaren kunde göra. De hade med andra ord omvänd verkan ifrån vad de skulle göra. För 

att åtgärda detta problem ändrades hjälptexternas position efter testet. 

 

Ikonerna fick blandad kritik. De flesta sågs som tydliga och lätta att förstå. Däremot hade de för låg 

kontrast, de var alla grå, och kunde därför vara lite svåra att se i vissa situationer. Knapparna för att svara 

och avsluta ett samtal hade inte heller från början någon färg för att skilja dem åt. Efter de första två 

testerna byttes därför ikonerna ut mot nya ikoner med rött och grönt. Valet föll på en blandning av fria 

ikoner från Axialis.
14

 Färgerna gör ikonerna enklare att skilja ifrån bakgrundsfärgen. De är också stilrena 

och har en ”vuxet” och modernt utseende för att passa de krav som ställts på modulen.  

 

Eftersom nästan samtliga personer anmärkte på ikonerna skulle det kunna vara en intressant idé att 

implementera stöd för ikonpaket. På så sätt skulle en användare kunna ladda hem ikonpaket i olika stilar för 

att på så sätt kunna anpassa utseendet mer efter eget tycke och smak. Olika typer av ikonpaket skulle då 

kunna anpassas till användare med olika funktionshinder. 

 

En av experterna ansåg att användargränssnittet var väl designat för att undvika alltför många musklick. 

Inställningsfönstret fick också beröm för att inte tvinga en användare att gå in i alltför många nivåer. 

Användandet av flikar istället för olika fönster tycktes vara en bra idé som underlättar för användare som 

har kognitiva funktionsnedsättningar. 

 

6.2.2 Långtidstest 

Långtidstesten utfördes hemma hos testdeltagarna. I detta test var det inte bara mobiltelefonmodulen som 

testades, utan systemet i helhet. Resultatet från detta test kommer dock fokusera på mobiltelefonmodulens 

betyg. De personer som genomförde testet var: 

 Testperson A - en man i 60-årsåldern. Han är rullstolsbunden på grund av en ryggmärgsskada och 

kör sin rullstol med styrspak. Han har rörlighet i överkroppen men nedsatt funktion i armar och 

händer. Han har svårt att räta ut fingrarna vilket leder till att han har problem att använda en 

datormus, speciellt musklick. Han arbetar ca 75 %. 

 Testperson B - en kvinna i 30-årsåldern. Hon är rullstolsbunden och förlamad från nacken och 

nedåt på grund av en ryggmärgsskada. Hon styr sin rullstol genom en styranordning i nackstödet 

och använder respirator för att andas.  Hennes arbetstimmar varierar mellan olika veckor, men 

ligger på ca 60 – 70 %. 

 

Båda personerna fick instruktioner om att använda systemet så mycket som möjligt under testveckorna. 

Den aktiva tiden varierade mellan de båda testpersonerna på grund av hur intresserade de var av systemet. 

 

6.2.2.1 Långtidstestets upplägg 

Långtidstestet delades upp i tre delar: 

 Del 1 bestod av en intervju där testpersonen fick beskriva hur de ville att testet skulle gå till samt 

hur systemet skulle styras och monteras i hemmet. De fick också en demonstration av systemet och 

dess olika moduler.  

 Del 2 började med en installation av systemet hemma hos testpersonen. Eventuella problem som 

uppstod här antecknades. Under en vecka hade testpersonen sedan en inkörningsperiod där de 

olika modulerna i lugn och ro kunde testas. 

 Del 3 bestod av själva långtidstestningen och började med ett möte där testpersonen fick beskriva 

vad som inte fungerat bra under inkörningsperioden. Enkla problem åtgärdades på plats. Därefter 

                                                 
14 http://www.axialis.com (Hämtad 2012-02-10) 
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började testperioden på ca 3 veckor där användaren fick använda systemet som tänkt, d.v.s. styra 

apparater, svara i telefon m.m. Återkoppling skedde hela tiden under testperioden genom 

anteckningar, webbkamera och e-post. 

 

6.2.2.2 Testperson A 

Testperson A hade inte särskilt många frågor vid intervjun, utan ville testa systemet själv och se hur det 

fungerade. Han valde att kontrollera systemet med en egen styrkula då den av företaget inköpta versionen 

inte fungerade tillfredställande. Han ville också pröva att använda programmet för autoklick då han har 

problem med att använda fingrarna. 

 

Ett problem som uppstod under inkörningsperioden var att mobiltelefonen och datorn måste paras ihop 

innan telefonmodulen kunde använda mobilen. Denna information lades till i en manual som senare gavs 

till testdeltagarna. Annars uppstod inga problem angående mobiltelefonmodulen under långtidstestet. Att 

använda modulen och justera dess inställningar fungerade utan problem. Testpersonen använde dagligen 

modulen och kunde själv lägga till egna kontakter. 

 

Några funktioner som testpersonen efter avslutat test efterfrågade var: 

 Möjlighet att aktivera högtalarfunktionen på den anslutna mobilen ifrån telefonmodulen istället 

för att tvinga användaren att trycka på en knapp på mobiltelefonen. Denna funktion 

implementerades efter att testerna slutförts. 

 En funktion för återuppringning. Detta implementerades aldrig då en samtalslogg över 

inkommande och uppringda nummer redan implementerats och mer eller mindre har samma 

funktion. 

 

6.2.2.3 Testperson B 

Testperson B hade många frågor och ville gå igenom mer i detalj hur systemet fungerade och hur det var 

tänkt att långtidstestet skulle utföras. Hon kontrollerade systemet med en huvudmus, skärmtangentbord och 

autoklickfunktion. 

 

Ett problem som uppstod direkt var att testpersonen hade en iPhone, och mobiltelefonmodulen stödjer inte 

den typen av mobiltelefon (Inte heller Android-telefoner stöds i dagsläget). Hon hade dock en annan mobil 

som kunde användas. Det visade sig dock senare att trots mobiltelefonmodulen meddelade att mobilen var 

ansluten så kunde den inte användas. Samtalen skickades aldrig vidare till systemet av någon anledning. 

Lösningen blev att testpersonen fick låna en av projektets demotelefoner. 

 

Testpersonen använde en extern skärm fastsatt på sin rullstol. Denna skärm hade en lägre skärmupplösning 

än de datorer systemet utvecklats mot. Detta innebar att användargränssnittet inte fick plats på skärmen, 

utan att det måste skrollas runt får att komma åt olika kontroller. Detta var tydligare i andra moduler 

(Speciellt fjärrkontrollsmodulen), men även i telefonmodulen var vissa fönster för stora. Detta justerades så 

gott det gick efter testerna avslutats, men visade på att den skärm som skulle användas för systemet måste 

ha en viss upplösning för att systemet ska fungera bra. 

 

Testpersonen använde modulen så gott som dagligen och hade inga problem med att använda dess olika 

funktioner. En funktion som efterfrågades var möjligheten att importera kontakter från användarens 

mobiltelefon till modulen. Denna funktion implementerades senare efter att testerna avslutats. 
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6.2.2.4 Slutsats 

I allmänhet var användarna nöjda med mobiltelefonmodulen. De ansåg den användarvänlig och hade inga 

problem med att använda dess funktioner. Ett uppenbart problem var dock modulens stöd, eller snarare 

brist på stöd för olika mobiltelefoner. Även om modulen använde standardkommandon för att 

kommunicera, så fungerade trots detta inte alla mobiler. 

 

Vid några tillfällen kraschade mobiltelefonmodulen när testpersonerna sökte efter nya blåtandsenheter. 

Detta visade sig senare bero på att användaren stängde ner inställningsfönstret innan en enhetssökning var 

klar. Om detta skedde så försökte en funktion i operativsystemets blåtandsstack anropa en funktion i 

inställningsfönstret som inte existerade längre då fönstret redan stängts och raderats. Genom av avaktivera 

tillbakaknappen tills sökningen hade avslutats kunde detta fel undvikas. 
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7 Diskussion

 

Det finns idag ett antal olika produkter som låter en användare kontrollera sin mobiltelefon via en dator 

eller annan mobil enhet. Det finns betydligt färre som dessutom är anpassade eller kan anpassas för 

användare med funktionshinder. Det är svårt att skapa en produkt som kan användas av alla typer av 

användare. En person med rörelsehinder har naturligtvis inte samma krav eller behov som en person med 

utvecklingsstörning. Det är också lätt att enbart fokusera på användarvänlighet och glömma bort att 

användare med funktionshinder även de i de flesta fall bryr sig om hur hjälpmedlet ser ut.  

 

Under den korta undersökning av anpassade telefoniprodukter som utfördes i början av detta 

examensarbete kom det snabbt fram att design inte var något som hjälpmedelstillverkare fokuserade alltför 

mycket på. Enheterna är gråa, plastiga och fyrkantiga. En stor del av examensarbetet handlade alltså om att 

skapa något som inte bara hade den funktionalitet som efterfrågats, men även hade ett attraktivt utseende. 



 

 

7.1 Avstämning med kravspecifikation

 

För att se hur väl den slutgiltiga modulen stämmer överens med kravspecifikationen utförs här en 

avstämning.
 

 Telefonhantering - Modulen kan söka efter Bluetooth-enheter och ansluta till dem. Det finns 

funktioner för att ringa samtal och ta emot samtal. Alla ska-krav är implementerade.
 

 Kontakthantering - Användaren kan skapa nya samt redigera eller radera existerande kontakter. 

Alla ska-krav samt de flesta bör-krav är implementerade.
 

 Utseende - Om ett utseende anses snyggt eller intuitivt är naturligtvis något som skiljer från 

person till person. Modulens utseende är dock designat för att vara så rent och lättförstått som 

möjligt, utan att vara alltför förenklat och barnsligt. Ikonerna är tydliga och som standard har 

modulens olika vyer hög kontrast mellan text och bakgrundsfärg. Ser man till ISO:s definition av 

vad användarvänlighet är så visar användartester att de krav som ställts på modulens utseende är 

uppfyllda.

 

 Inställningar - Modulen har inställningar för att ändra färger, textstorlek samt aktivera/inaktivera 

komponenter i de olika vyerna. Enligt kravspecifikationen skulle modulen ha olika vyer som 

varierar i hur avancerade de är. Detta har inte implementerats, men poängen med dessa vyer är att 

modulens utseende ska kunna anpassas till användare med olika typer av funktionshinder. 

Eftersom aktivering/inaktivering av komponenter har samma effekt som förbestämda vyer kan 

detta krav anses vara uppfyllt. 

 

 Styrsätt - Modulen kan styras med alternativa styrsätt. Under fälttest och funktionstest användes 

joystick, huvudmus samt manöverknappar. Text matades in via ett skärmtangentbord. Detta krav 

är alltså implementerat.

 

 

Krav som inte implementerats är kontroll av samtalsvolym. Detta är av typen bör-krav och kan alltså 

implementeras vid ett senare tillfälle. 
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7.2 Brister och möjliga förbättringar

 

Modulen har ett antal brister som kommer att rättas till i den framtida utvecklingen av systemet: 

 Modulen har endast testats med ett fåtal telefoner, Sony Ericsson Elm & T630 och Nokia 6300. 

Modulen använder dock för tillfället inga modellspecifika AT-kommandon utan håller sig till 

standardkommandon, så de flesta telefoner som kan anslutas till och kontrolleras via Bluetooth 

bör fungera. Tyvärr stöds inte Android- eller iPhone-mobiler i nuläget.  

 

 När en Sony Ericsson-telefon används får telefonhanteraren inget meddelande från telefonen vid 

upptaget eller bortkopplat samtal. På grund av detta stängs inte samtalsfönstret ner automatiskt i 

dessa situationer.

 

 När en RFCOMM-kanal ska öppnas till en ansluten mobiltelefon bör en så kallad SDP-query 

först utföras för att hitta lämpligt kanalnummer för RFCOMM-kanalen.
15

 I denna version av 

modulen är kanalnumret hårdkodat till 1 eftersom SDP-queryn inte fungerar korrekt. 

 

 

Möjliga förbättringar som kan göras vid vidare utveckling är förutom att rätta till ovanstående 

brister:



 

 Skapa ett gemensamt API för de olika plattformarnas telefonhanterare. För tillfället fungerar 

modulen bara på Mac OS X så detta inget som egentligen behövs i denna version. När modulen 

ska portas till andra plattformar som Windows eller Linux vore det dock en bra idé att ha ett 

gemensamt API som kan användas i användargränssnittet istället för ett stort antal if-satser i 

källkodsfilerna.

 

 Implementera möjlighet att ändra storlek på ikonerna. Denna funktion efterfrågades i 

användarintervjuerna men på grund av tidsbrist implementerades den aldrig. 

 

 Implementera så kallad skanning. Skanning innebär att en markör på skärmen flyttas mellan 

förutbestämda platser på skärmen. Skanning kan vara automatisk där stegningen sker automatiskt 

och användaren klickar på en manöverkontakt när rätt val är markerat, eller manuell där 

användaren själv stegar med en kontakt och väljer med en annan.



 

                                                 
15 A.S. Huang, L. Rudolph. Bluetooth essentials for programmers, Cambridge University Press, 2007, s. 16 - 17 
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8 Slutsats

 

Programutveckling, vare sig målet är ett program som är inriktat på personer med funktionshinder eller ej, 

har ett antal steg som måste följas för att utvecklingsarbetet fortskrida så smärtfritt som möjligt. Under 

detta examensarbete har programmeringen inneburit ett antal utmaningar. Den viktigaste delen har dock 

varit att fokusera på de krav användarna ställt på modulen. Det är lätt att under programmeringsarbetet 

enbart fokusera på hur en viss funktion ska implementeras. 

 

 

Genom att hela tiden försöka koppla den nuvarande uppgiften till resultatet av användarintervjuer och 

undersökningar går tankarna istället från “Hur implementerar jag det här?” till “Hur implementerar jag 

det här på det mest användarvänliga sättet?”. Naturligtvis bör användarvänlighet alltid ligga i fokus 

oavsett vilken målgrupp programmet har. När målgruppen är personer som kan ha problem med att utföra 

de till synes enklaste rörelser eller kan ha problem med att förstå hur ett klick på en knapp är 

sammankopplat med en funktion, blir användarvänlighet dock viktigare än någonsin. Något som kan anses 

självklart för vissa användare kan vara väldigt svårt att förstå för andra.  

 

Målet ska alltid vara ett användargränssnitt som inte tvingar användaren att tänka ut hur en funktion kan 

utföras, utan ett självförklarande gränssnitt där logik och tydlighet ligger i fokus.  

 

Nästa fråga är hur denna användarvänlighet kopplas samman med ett attraktivt utseende. Vad som är 

snyggt är såklart subjektivt, och vad som kan ses som ett snyggt användargränssnitt för en person kan ses 

som rörigt eller fult av en annan. Användargränssnittet i telefonmodulen har designats för att vara så 

neutralt och stilrent som möjligt som standard, och istället låter det användaren ställa in detaljer han/hon är 

intresserad av. 

 

 

Något som framkom under arbetet är att det är viktigt att ha en nära och regelbunden kontakt med den 

målgrupp som kommer att använda slutprodukten. I denna utvecklingsmodell, kallad användarcentrerad 

design, involveras tänkta användare så tidigt som möjligt i utvecklingsarbetet. Det visade sig t.ex. under det 

användartest som gjordes att vissa detaljer som ikoners utseende och kontrast inte var så bra som de kunde 

vara. Förslag på nya funktioner kom även fram under detta test. För övriga moduler i Handy Blue har 

genom nära kontakt med målgruppen under utvecklingsarbetets gång modulerna hela tiden förfinats. Man 

undviker risken att producera något som inte riktigt stämmer överens med vad målgruppen söker.

 

 

Resultatet är en mobiltelefonmodul som uppfyller de krav som ställdes på den i början av examensarbetet. 

Den är intuitiv och anpassningsbar, och användargränssnittet är designat för att inte se ut som ett 

hjälpmedel utan snarare ett stilrent program. Det är inte en slutgiltig version utan något att fortsätta 

utveckla tillsammans med dess tänkta användare.
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Appendix A - Förklaringar 

Här beskrivs de begrepp som används i rapporten för att ge läsaren en grundläggande 

förståelse.
 

 

Användare Personer från den tänkta målgruppen för Handy Blue. 

API Application Programming Interface. Regler för hur en viss 

programvara talar med annan programvara. 

AT-kommando Instruktioner som används för att kontrollera ett modem, t.ex. i en 

mobiltelefon. AT står för (beroende på tolkning) ”Attention 

Telephone” eller ”Attention Terminal”. 

Bluetooth En standard för trådlös kommunikation 

Bluetooth-stack En implementation av Bluetooth-standarden 

IR Infrarött ljus. Elektromagnetisk strålning som kan användas för 

informationsöverföring 

RFCOMM Radio Frequency Communication. Ett Bluetooth-protokoll som 

används för att emulera serieportar. Det är ett transportprotokoll 

som används i telefonmodulen för att skicka AT-kommandon till 

den anslutna mobiltelefonen.  

Singleton Ett designmönster som begränsar en klass till endast en instans. 

SDP Service Device Protocol. Ett protokoll som används för att skicka 

en förfrågan om tillgängliga tjänster på en Bluetooth-enhet. 
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