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Lite bakgrund: Internet of Things - IoT
Finns ingen officiell definition, men en ”thing” ska ha:

• Sensorer (kunna läsa av omgivningen på ett eller flera sätt).

• Processorer (inuti ”thinget”, i en liten låda i närheten och/eller i ett moln)

• Nätverk 

• Ev även ställdon 
(möjlighet att påverka omgivningen)

Tänk som

• Sinnen

• Hjärna

• Kommunikationsförmåga

• Muskler



Internet of Things - IoT

Grunden är alltså samarbete, och det har öppnat för

• En helt ny nivå av automation (inte minst bilarna).

• En ny  form av övervakning , t ex av blodsocker eller hjärtrytm.

• Smarta hem i alla former.

Men ökar så klart också riskerna och sårbarheten…

Ett tips är Internetstiftelsens guider där det finns en alldeles egen om IoT på 

https://www.iis.se/fakta/internet-of-things/

https://www.iis.se/fakta/internet-of-things/


Hörapparater och IoT

• Alla stora hörapparatstillverkare i Sverige har hörapparater som man 
kan styra från mobilen. Antingen ”Made for iPhone” eller  Phonaks
”Audéo B-Direct” (som kopplas in som BT-headset).

• De fungerar då även för att få ljudet streamat direkt (även CI).

• Oticon Opn har utöver att den är appstyrd också öppnat för styrning 
via IFTTT – dvs att kopplas ihop med hela IoT-världen.

• Finns idag en smart hub som kopplar ihop Bellman varseblivining med 
Siemens hörapparater – kommer troligen fler…



Smarta klockor - grundfunktioner

• Visa information

• Ge varseblivning/information både taktilt och auditivt

• Samla in information, t ex antal steg, puls mm

• Styra/påverka omgivning som telefon, lampor mm



Smarta klockor - skillnader
De uppenbara:

• Skärm/utseende

• Batteritid

• Tydligheten i den taktila återkopplingen

• Styrningen (touchskärm eller knappar)

• Funktioner (pulsmätare, höjdmätare, kompass…)

Och de minst lika viktiga:

• Operativsystem (Android Wear, Watch OS eller Tizen)

• Tillgängliga appar



Apple watch

• Watch OS 

• Ny version, Serie 3, i september 2017 (USA med mobilnät)

• Hjälpmedel

• VocieOver

• Anpassningarna sker från din iPhone

• Taktila - haptiska notifieringar genom vibrationer (knackningar)

• Pris ca: 3500-4500:-



Apple klockan med VoiceOver

• Demonstration



Apple klockan med Siri

• Demonstration



Android Wear & Tizen klockor

• Android wear – Googles OS (version 2.0 har ökad användarvänlighet)

• Tizen (Samsung använder detta i sina mobiler och klockor)

• Fungerar till olika mobiltelefoner och tillbehör

• TalkBack för skärmläsning

• Notiser genom vibrationer

• Styrning av taktila mönster



Pebble time

• Enklare gränssnitt – men inte 
talstöd.

• Sämre ljusstyrka (sparar batteri 
men svårare att se)

• Bättre batteritid – 1 vecka

• Ingen pekskärm, styrs av knappar

• Vibration från notifieringar för 
epost, sms, larm

• Pris ca: 2800:-

The Dot Watch

• Smart klocka med punktvisning
och touch-gester.

• Lanserades 2016 

• Finns såvitt vi vet inte att köpa än…



Smarta Klockor - användbarhet
Fördelar

• Tillför mycket med sin taktila återkoppling  - blir en möjlighet till 
personlig varseblivning.

Tänk på

• Hur många olika signaler kan klockan generera och användaren 
förstå?

• Hur tillgängligt är gränssnittet?

• Hur lätt är det att ladda?

• Det behövs hjälp att ställa in och utveckla efterhand – inte för många 
signaler från start!



Varseblivning

Vad vill vi bli varse?

• Rörelse  - t ex Peanut

• Larm/telefon/dörrklocka

• Temperatur

• Knapptryckning – t ex Flick eller Bttn

• Regn 

• Soluppgång…

…möjligheterna är  oändliga och allt fler använder t ex smarta klockor, vibrationer 
och liknande för varseblivning av allt möjligt!



Varseblivning

Hur vill vi bli varse?

Taktilt:

• Vibration i mobilen

• Vibration/knackning i klockan

• Eller en egen liten pryl bara för vibration, t ex ditto

• Ljus – i olika färger eller blinkningar

• Smarta vantar som ger vibration

…och ingenting av detta är framtaget för personer med nedsatt hörsel!

https://www.coolstuff.se/Bluetoothvantar


Alternativ telefoni då?

Finns vissa  system och fler är på väg!

Borde inom kort finnas  många och enkla lösningar som fungerar till alla system 
oavsett leverantör. 



Koppla ihop Flic och klocka för lek och samspel

Vi har använt:

• Flic-knapp

• Smart klocka Moto360 Sport

• Android-mobil, Samsung Galaxy S6, Androidversion 7.0

• Appar: Tasker

• Plug in: AutoWear



Smarta lampor

• Störst är Philips Hue och Ikea  Trådlös

• LIFX har inbyggd wifi – behöver ingen  hub

• Fantastiska möjligheter till 
belysningsanpassning!

• Rörelseavkännare

• Tidsstyrning 

• Personens position

• Händelser



Hemma hos oss

• Morgon – lampan i sovrummet dimmar upp från 30 min före klockan ringer på vardagar.

• 07:40 släcks alla lampor (kunde ställt in det när vi lämnar hemmet).

• När solen går ner tänds ett varmt allmänljus i tv-rummet och sovrum.

• Styr själv mellan lagom belysning för TV-tittade, varmt morgonljus, full belysning och 
nattljus.

• Vid rörelse mot sovrum/toalett tänds gången och arbetsrummet upp.

• Vid rörelse mot köket tänds matrummet.

• Vid rörelse i nederdelen av källartrappan tänds gången och ett rum i källaren.

• Dessa släcks alla igen automatiskt efter 5 minuter utan rörelse.

• 22:15 släcks ljuset i sovrummet.



Sjuk- och hälsovård

• Våg

• Blodtryck

• Febertermometer

• Syresättning

• Blodsocker

• Motionsmätning



Andra smarta saker hemma

• Mäta temperaturer (både i hemmet och i köket).

• Styra strömbrytare.

• Sladdlösa laddare (Qi standard, uttalas tji).

• Rörelse (t ex dörren - peanut).

• Dela ut sin position.

• Koll på prylar (Tile).



Prylar är kul – och frustrerande!

• Det finns oändligt många nya 
möjligheter!

• De flesta appstyrda prylar är 
tillgängliga med hjälpmedel via 
VoiceOver/TalkBack. 

• Man kan oftast  anpassa funktionen 
efter sig själv.

• Det som fungerade igår 
behöver inte fungera idag.

• Det är omöjligt att hinna testa 
allt som kommer – och ännu 
omöjligare att vara uppdaterad.

• I de flesta prylar finns batterier 
som kan ta slut…



Vad ser vi framöver

• AR/VR på bred front med 3D-funktioner?

• Smarta textilier – som kan läsa av och påverka?
Projekt just för användning av personer med dövblindhet –
SUITCEYES.
Läs mer på http://www.forskning.se/2017/09/05/smarta-klader-kan-
ta-dovblinda-ut-ur-
morkret/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&ut
m_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

• Ännu fler möjligheter till automatiseringar och egna anpassningar.

http://www.forskning.se/2017/09/05/smarta-klader-kan-ta-dovblinda-ut-ur-morkret/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3


Tack för idag

• Skicka gärna frågor till ikt@nkcdb.se!

• Nästa gång är 9/11 2017 13.00-15.00 om Vägen till hjälpmedlet –
metodik, pedagogik och teknik 

• Följ oss på http://nkcdb.se/expertstod/ikt

http://nkcdb.se/expertstod/ikt

