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Sammanfattning 
Målen med denna undersökning har varit att studera vilka tekniker som 
idag finns för att möjliggöra mobil styrning av hemmet och därigenom 
underlätta elanvändarens roll i en uppgradering av det befintliga 
elnätet, vilken/vilka tekniker som bör få störst betydelse för framtidens 
smarta hem, samt hur en implementering av en mobil applikation för 
fjärrstyrning av hemmet skulle kunna tas fram. Undersökningen har i 
första hand genomförts genom en omfattande förstudie och informa-
tionsinhämtning, genom jämförelser av för- och nackdelar mellan olika 
nätverkstekniker, samt genom utredande av lämplig utvecklingsmiljö 
baserat på tillgång till öppet utvecklar API, produkttillgänglighet och 
support, samt initialkostnad för utvecklingsverktyg och system för 
testning. Undersökningen har visat att det idag inte finns någon klar 
vinnare bland nätverksteknikerna på området, även om Zigbee, Z-Wave 
och Wi-Fi är de starkaste kandidaterna till att vinna stora marknadsan-
delar. Det är således inte uppenbart att någon teknik kommer att få 
mycket större utbredning än de övriga då teknikerna istället kan komma 
att komplettera varandra då de är starka på olika områden. Undersök-
ningen har också visat att som utvecklingsmiljö är det svenska företaget 
Telldus produktlösning (Tellstick) en relativt billig och enkel produkt att 
använda för att komma igång med styrning av hemmet, samt att de 
tillhandahåller två öppna APIer och uppmuntrar tredjepartsutveckling 
av applikationer för deras system. 

Nyckelord: fjärrstyrning, automatisering, mobil styrning, Zigbee, Z-
Wave, Wi-Fi, Telldus, Tellstick. 
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Abstract 
The objectives of this study has been to examine the techniques available 
for enabling home automation via mobile control (for instance via a 
smartphone) in order to facilitate the user's role in contributing to the 
upgrade of the present power-grid, but also to treat the matter of which 
of the techniques that will probably be of most importance for the future 
of the smart home, and how an implementation of a mobile application 
for remote home controlling could be developed. The investigation was 
primarily conducted through a comprehensive feasibility study of 
information gathering, comparison of the pros and cons of different 
networking techniques, and investigation of suitable development 
environments based on the availability of open developer APIs, 
availability of product solutions and support, and the cost of 
development tools for both development and system testing. The 
investigation has shown that there is currently no clear winner among 
the networking techniques in this area, although Zigbee, Z-Wave and 
Wi-Fi are the strongest candidates to gain large market shares. There is 
also no certainty that any technology will play a much greater role than 
the others since the techniques may complement each other because of 
their strength in different areas. The investigation also showed that as 
for a development environment the product solution developed by the 
Swedish company Telldus (called Tellstick) is relatively cheap and 
simple to use to get started with home automation, and that they 
encourage third party development by offering two open APIs for 
application development. 

Keywords: Home automation, remote controlling, mobile control, 
Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Telldus, Tellstick. 
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Terminologi 
Nedan finns en förteckning över termer och förkortningar som återfinns 
i rapporten. 

Viktiga termer 
Term Beskrivning 

Datorplatta  Engelskans tablet computer som oftast är inbyggd i en 
platt bildskärm med pekfunktion.[46] En annan benäm-
ning på dessa är oftast ”surfplatta”. 

Mesh nätverk En nätverksstruktur där noderna i 
nätet oftast är jämlika och där varje 
nod inte bara fångar in eller sprider 
sina egna data, utan också kan fun-
gera som en förstärkare för andra 
noder och därigenom samverka för 
att hjälpa till att sprida data genom 
nätet. Meddelanden kan på så vis 
hoppa från nod till nod tills destinationen är nådd. För 
att upprätthålla olika möjliga vägar igenom nätet sker 
kontinuerligt anslutningar och omkonfigureringar runt 
trasiga eller bortfallna noder genom en självläkande al-
goritm. Detta innebär t.ex. att om en nod som ligger på 
vägen till en destination faller bort försöker nätverket 
upprätta en alternativ väg fram till destinationen via 
andra noder som den känner till och som i sin tur kan 
tänkas veta vägen fram till destinationen.  Mesh tekno-
login resulterar i ett relativt tillförlitligt nätverk då det 
oftast finns fler än en väg fram till målet.[1]  

OAuth OAuth är ett öppet protokoll som skapats för att möjlig-
göra säker auktorisation genom en simpel och stan-
dardmässig metod för desktop eller webb applikationer. 
Tekniken tillhandahåller en metod för att låta användare 
få tredjepartsaccess till en resurs genom att endast ge ut 

Figur 1.1: Noder i ett 

mesh nätverk. 

(Källa:[1].) 
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sitt användarnamn och lösenord till mellanparten (och 
inte till den tredje parten).[47],[48]  

Smartphone Ett mellanting mellan handdator och mobiltelefon.[49] 

Smarta hem Ett hem där teknologi används för att automatisera olika 
sysslor i hemmet.  

Förkortningar och akronymer 
API Application Programming Interface. En regeluppsätt-

ning för hur en programvaras funktionalitet kan använ-
das. APIn används av mjukvaruprogrammerare som 
bygger applikationsfunktionalitet kring en kompo-
nent/produkt. [50] 

RF Radiofrekvens. Det frekvensområde som motsvarar 
radiovågornas, dvs. från cirka 3 kHz till 300 GHz.[51] 

App Förkortning för applikation. Ofta en applikation gjort för 
en mobil enhet. [53] Pluralformen i talspråk blir således 
”appar”.  

ASK Amplitude-shift keying. En modulering som represente-
ra digital data som variation i amplituden hos en bärar-
våg.[54] 

OOK On-off keying. Den simplaste formen av Amplitude-shift 

keying som representerar digital data som förekomsten 
eller frånvaron av en bärarvåg.[55]  
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1 Inledning 
Under de senaste fem åren har utvecklingen på området mobila 
applikationer (såkallade ”appar”) fullkomligt exploderat i västvärlden 
och den moderna människan börjar vänja sig vid att kunna använda den 
handhållna mobila enheten (oftast en smartphone eller datorplatta) som ett 
hjälpmedel i vardagen. Något som ännu inte uppmärksammats i stor 
utsträckning är dock möjligheten att från dessa mobila enheter även 
kunna styra den elektronik som återfinns i hemmet. Att till exempel 
kunna verifiera att man faktiskt har släckt alla lampor, stängt av spisen, 
slagit av TVn, satt på larmet, låst ytterdörren m.m. genom att bara ta 
fram sin smartphone ur fickan och se efter samtidigt som man 
promenerar iväg till jobbet, känns som ett naturligt nästa steg i 
utvecklingen. Att med ett enkelt knapptryck även kunna släcka 
lamporna eller stänga av spisen om det nu visar sig att man faktiskt 
hade glömt göra det känns heller inte som någon utopi.  
Tänk att på samma sätt även ges ökad möjlighet att på distans kunna 
detaljstyra sin energikonsumtion och kunna välja att starta t.ex. 
tvättmaskinen någon gång mitt på dagen eller natten när du inte är 
hemma eller inte är vaken och när elpriset är lägre (då elnätet inte är 
under lika hög belastning).  Eller att låta tvättmaskinen starta sig själv 
automatiskt när elpriset nått ned till en acceptabel nivå. Men också att 
kunna sälja el som du själv genererat med solpaneler på taket tillbaka 
till elnätet eller grannen. 
 
Examensarbetet har haft som mål att undersöka och jämföra de tekniker 
och standards som idag finns kring eller som skulle kunna användas för 
fjärrstyrning och automatisering av hemmet för att försöka förutse 
kommande utveckling, samt att bringa ljus över hur en enklare imple-
mentering på området skulle kunna tas fram. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
De elnät som återfinns i dagens samhälle började byggas för drygt ett 
hundra år sedan. Ny teknik har fört utvecklingen av vårt samhälle 
framåt i ett ökande tempo sedan dess. Datorer, mobiltelefoner, radio-
kommunikation, elektroniken i hemmen etc. har alla genomgått en 
mycket snabb utveckling medan elnäten som mycket ansluts till i 
princip inte utvecklats alls. Detta i takt med att vi har gått från att ha 
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tillgodosett ett energibehov på en eller ett par lampor per hem till att 
fullkomligt göra oss beroende av el. Att det måste göras något för att 
begränsa den oerhörda energikonsumtionen i västvärlden idag är alla 
ganska medvetna om. Att generera förnyelsebar energi med vind- och 
solkraft blir allt lättare, men att transportera elen långa sträckor till de 
konsumenter som inte bor invid dessa vind- eller soltäta områden är 
fortfarande ett problem på grund av det utdaterade elnätet. Konsumen-
terna måste även bli mer medvetna om sin konsumtion, men också ges 
större utrymme att själva styra varifrån, när och hur de vill köpa sin el. 
Att möjliggöra automatisering och fjärrstyrning av hemmet är därför en 
viktig del i utvecklingen för att underlätta för konsumenterna att välja 
det förnyelsebara energialternativet och utjämna förbrukningen över 
dygnets alla 24 timmar så att belastningen på elnäten blir jämnare.[2],[3]  

1.2 Övergripande syfte  
Den ovan nämna problemmotiveringen beskriver världsomspännande 
problem som kommer att kräva år av arbete världen över för att lösas. 
Examensarbetets syfte är således inte att ta fram problemens lösningar, 
utan snarare att belysa området och hur långt utvecklingen av standards 
och tekniska lösningar har kommit, samt att jämföra befintliga tekniker 
med tekniker som är på uppgång. Projektets huvudsakliga syfte är 
därmed att sammanställa en bild av dagsläget inom detta nya område.  

1.3 Konkreta och verifierbara mål  
Undersökningen har som mål att besvara följande frågor:  

P1: Hur kan det nuvarande elnätet uppgraderas? 

P2: Vilka tekniker finns idag för att fjärrstyra och automatisera elektro-
nik i hemmet?  

P3: Vilken/vilka teknik(er) bör få störst betydelse för fjärrstyrningen och 
automatiseringen av framtidens smarta hem? 

P4: Hur skulle en implementering av en mobil applikation för fjärrstyr-
ning av hemmet kunna tas fram? 

1.4 Översikt  
Avsnitt 1 förklarar projektets bakgrund, problemmotivering, samt vilket 
syfte examensarbetet har och vilka mål som satts upp. 
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Avsnitt 2 behandlar bakgrundsmaterial samt en sammanfattning av den 
information som inhämtades under den relativt omfattande förstudien 
och som en del av resultatet. Detta är material som läsaren behöver 
känna till för att enklare kunna tillgodogöra sig övriga resultat samt 
slutsatser.  

Avsnitt 3 beskriver den metod som användes för att komma fram till 
resultatet och sedermera också slutsatserna kring de mål som sattes 
upp, dvs. på vilket sätt man ämnade bedriva arbetet.  

Avsnitt 4 tar upp de resultat som arbetet har lett fram till. 

Avsnitt 5 behandlar slutsatser kring viktiga egenskaper hos ett vinnande 
system, samt slutsatser kring vilka tekniker som kan bli av vikt för 
framtiden. Utvecklingsmiljöer samt framtiden inom området smarta 
hem diskuteras också.  
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2 Teori / Bakgrundsmaterial  
Som tidigare nämnts har vårt nuvarande 
elnät i princip inte utvecklats sedan 
början av 1900-talet. Elnäten byggdes då 
lokalt för att mätta enkla energibehov så 
som ett par lampor och en radio. Näten 
designades för att från lokala elektrici-
tetsverk förse hushåll med el som kon-
sumenterna sedan fick betala för en gång 
per månad. Detta envägsriktade samspel 
har dock gjort det svårt för elnätet att 
svara upp mot det ständigt föränderliga 
och växande energibehovet hos dagens 
samhälle. Även om man under 1900-talets 
gång har lyckats koppla samman dessa 
mindre regionala elnät (bland annat med 
hjälp av den svenska uppfinningen trefas växelström) och numera låter 
elproduktionen ske centralt i stora kraftverk kvarstår många problem 
bland annat vid transport av el längre sträckor.[2] 

Mer förnyelsebar energi skulle betyda en mer geografiskt spridd pro-
duktion från vindkraftverk längs kustremsor och solceller placerade på 
hustak. Förnyelsebar energi ger dessutom mycket mer varierande 
produktion vilket ställer högre krav på reservkraftverk eller annan form 
av energilagring.[3],[4] 

Elen produceras idag mer eller mindre helt efter det man tror sig veta 
om kommande förbrukning baserat på tidigare kännedom och statistik. 
Blir det högre efterfrågan än förväntat körs ett antal reservkraftverk 
igång för att svara mot det ökade energibehovet. I bäst fall kommer elen 
då från förnyelsebara energikällor, men i värsta fall från t.ex. oljekraft-
verk.[3],[4] 

Förhoppningen är att hitta en lösning där man kan utnyttja de förnyel-
sebara alternativen lång mer än man gör idag genom att istället styra 
elkonsumtionen mer efter den förnyelsebara produktionen. Energian-
vändarna kommer att spela en viktig roll då de på något sätt måste 
sträva efter att anpassa sin energianvändning till produktionen t.ex. 

Figur 2.1: Elledningar. 

(Källa:[9].) 
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genom att minska eller helt stänga av sin elförbrukning när elnätet 
belastas hårt mot att de på så sätt får billigare el övrig tid på dygnet eller 
kompenseras på annat vis. Elen kommer t.ex. med största sannolikhet 
att vara dyrare under de minuter då energianvändningen är som högst 
och billigare då energianvändningen är låg (företrädesvis på natten).  
Med en jämnare elkonsumtion i stort skulle användandet av kostsamma 
miljöpåverkande reservkraftverk för topperioder (perioder med hög 
belastning) kunna minskas och därmed ge en mer hållbar utveckling. 
[3],[4],[5] 

Konsumenter som själva producerar el via solceller på taket eller har en 
elbil som de inte behöver använda vid en viss tidpunkt skall även kunna 
sälja el tillbaka till elnätet och på så vis hjälpa nätet vid högre belastade 
perioder då reservkraftverk annars hade behövt slås igång. För att 
kunna göra allt detta möjligt krävs dock smartare styrsystem och smarta 
elmätare.[5],[6] 

2.1 Framtidens elnät 

2.1.1 Smart Grids 

Smart Grids är en framtidsvision om lösningen på problemen med det 
utdaterade elnätet. Det är ett digitalt dubbelriktat elnät som samlar, 
distribuerar, och agerar på information om energibehov hos både 
leverantörer och konsumenter i syfte att förbättra elnätens effektivitet 
och tillförlitlighet, samt främja en hållbarare energianvändning och 

användandet av förnyelsebar energi.[7] 
Tanken är att nätet skall klara av att ta emot 
elproduktion från många olika håll i nätet och 
styra både produktion och förbrukning, samt 
vara mycket mer flexibelt än dagens elnät. 
Detta skall möjliggöras genom ett avancerat 
styrsystem som både kan hantera den geogra-
fiska spridningen och variationen av elpro-
duktion och konsumtion. Stora energimäng-
der skall snabbt kunna styras om eller byta 
distributionsriktning. För att det smarta 
systemet skall fungera krävs dock att både 

produktionen och användningen styrs i realtid, samt att de är i ba-
lans.[3],[6] 

Figur 2.2: Solceller. 

(Källa:[10].) 
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Energianvändarna måste därför ha en aktiv roll och ett sätt att främja 
det är genom att användaren ges möjlighet att med automatisering eller 
fjärrstyrning kunna slå på och av elektronik i hemmet beroende på hur 
belastningen av elnätet och därmed indirekt också elpriset ser ut. [4] 

2.1.2 Smart meter 

Smart meter är en digital elmätare som sparar 
information om elkonsumtion i realtid och som 
kommunicerar med elbolaget för att ge uppdate-
rad information om kvalitet och pris. Detta gör att 
konsumenten istället kan betala för vad denne 
faktiskt har använt istället för en uppskattad 
summa som tidigare. Dessutom ges konsumenten 
större inblick i sin elkonsumtion genom att denne 
faktiskt kan se hur mycket el som förbrukas vid 
olika tidpunkter. Smart meterar utgör i sig själva 
inte ett Smart Grid, men är en komponent i det 
smarta elnätet.[8]  

Istället för att ha en Smart meter per hem kan man tänka sig att gå steget 
längre och låta all elektronik i hemmet som är inkopplad till ett uttag 
ha någon slags mindre Smart meter så att konsumenten ges möjlighet 
att se hur mycket energi varje enhet faktiskt förbrukar per dygn eller 
månad i pengar räknat och därmed får ytterligare förståelse för sin 
konsumtion. 

Figur 2.3: Smart meter. 

(Källa:[8].) 
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2.2 Tekniker och standards för att fjärrstyra elektronik i 
hemmet 

 

Figur 2.4: Smart hem. (Källa:[26].) 

2.2.1 X10 

X10 är en internationell industristandard som används för kommunika-
tion mellan elektronikapparater i syfte att göra fjärrstyrning och auto-
matisering av hemmet möjlig. Tekniken har funnits sedan slutet av 
1970-talet och har vid skrivande stund fortfarande ett stort antal använ-
dare på området. X10 bygger på att digitala meddelanden skickas via de 
befintliga elledningarna i hemmet mellan X10 apparater anslutna i 
kontaktuttagen.  Meddelandena består av en adressdel och en kom-
mandodel och skickas ut från en styrenhet via elledningarna för att 
fångas upp av en mottagarenhet med rätt adress. Kommandot är oftast 
ett ”på” eller ”av”-kommando, men kan t.ex. även vara en dimmernivå 
för att dimmra en lampa. Meddelandena är kodade på en 120kHz bärare 
som sänds ut vid växelströmmens periodiska ”nollställen” (dvs. då 
volttalet i ledningarna är noll). Datahastigheten är runt 20bit/s, vilket 
gör att X10 inte lämpar sig för mer än att i princip skicka simpla kom-
mandon.[11]  

X10 har dock ett antal begränsningar som gör att användandet av 
tekniken är på nedgång till förmån för andra mer moderna tekniker.  
T.ex. kan inte alltid de höga bärarfrekvenserna som bär på meddelan-
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dena passera transformatorer eller över olika faser i ett flerfassystem. 
Detta kan dock ofta lösas med hjälp av att man installerar kondensato-
rer. Signalerna blir även svagare med avstånd och kan ”absorberas” av 
annan elektrisk utrustning. Såkallade ”repeaters” (upprepare) kan 
behöva installeras för att upprepa signalerna så att de når fram till 
mottagaren. [11],[12] 

Ibland kan även signalerna tvärt om behöva blockeras med hjälp av 
induktorfilter då de annars t.ex. kan störa ut eller styra grannens X10 
utrustning.[11]  

2.2.2 INSTEON 

INSTEON är ett system utformat för att möjliggöra nätverkande mellan 
lampor, termostater, rörelsesensorer (andra sensorer) och annan hem-
elektronik genom att använda redan befintliga elkablar som finns 
dragna i hemmet, radiofrekvens eller både ock. Tanken är att systemet 
skapar tillförlitlighet genom att ha kommunikation via de befintliga 
elkablarna som ett backupsystem om den trådlösa RF tekniken störs ut. 
INSTEON använder sig av en simpel variant av mesh nätverksteknologi 
vilket i detta fall innebär att alla INSTEON apparater både skickar 
och tar emot meddelanden, men också upprepar alla andra noders 
meddelanden utan att behöva vara mer avancerade ”master”-noder. 
Kompatibilitet finns mellan INSTEON och X10 vilket innebär att tidiga-
re X10 ägare kan uppgradera sitt system mot ett INSTEON system utan 
att behöva byta ut en massa komponenter. INSTEON användare kan 
därmed även låta använda produkter från det stora produktutbud som 
X10-utvecklade enheter givit upphov till. INSTEON körs på frekvensen 
131.65 kHz i elnätet och mellan 902 och 924 MHz för trådlös radiokom-
munikation. Räckvidden för den trådlösa delen är cirka 45 meter 
utomhus och datahastigheten för ihållande överföring i systemet ligger i 
genomsnitt på runt 180 bit/s.[13] 

2.2.3 Wi-Fi 

Wi-Fi är för många redan en välkänd teknik för trådlösa datornätverk 
och baseras på standarden IEEE 802.11. Tekniken bygger på radiokom-
munikation och är avsedd för att kunna hantera mycket datatrafik med 
hög överföringshastighet. Utrustning som vill använda Wi-Fi kopplar 
upp sig mot en resurs (ofta Internet) trådlöst via en nätverksaccesspunkt 
så länge som den befinner sig inom räckvidd. Räckvidden från en 
accesspunkt brukar ligga på runt 20-30 meter inomhus och cirka 95 
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meter utomhus. För att skapa trådlösa nätverk som täcker större områ-
den än bara några rum kan flera accesspunkter användas så att man 
istället täcker in upp till flera kvadratkilometer.[14] Bandbredden som 
Wi-Fi i praktiken kan erbjuda brukar ligga på runt 200Mbit/s, även om 
många internetleverantörer inte erbjuder mer än 40Mbit/s.[41] Den höga 
bandbredden gör dock att Wi-Fi därmed också förbrukar mycket mer 
energi i jämförelse med tekniker som behandlas senare i denna rap-
port.[37]  

2.2.4 Bluetooth 

Bluetooth är en standard framtagen för trådlös kommunikation över 
korta avstånd. Olika enheter kan ha olika räckvidd beroende på vilken 
klass enheterna är av. För de Bluetooth-chip som ofta används i mobilte-
lefoner, trådlösa tangentbord eller trådlösa möss (som är av klass 2) är 
räckvidden oftast inte mer än cirka tio meter medan andra moduler som 
får ström direkt via ett eluttag istället för från batteri kan ha en räckvidd 
på uppåt 100 meter. Tekniken använder sig av det licensfria 2,4 GHz 
ISM-bandet och har normalt en datahastighet på runt 1-2 Mbit/s.[15],[39] 

2.2.5 Z-Wave 

Z-Wave är ett relativt nytt protokoll på uppgång som designats just 
för fjärrstyrning av hemmet och för att ha en så låg energiförbrukning 
som möjligt. Tekniken använder radiokommunikation för att trådlöst 
kommunicera mellan kontaktdosor kopplade till de olika elapparaterna 
i hemmet så som lampor, termostater, hemmabiosystem, olika typer av 
sensorer etc. Den stora skillnaden mot att istället använda sig av t.ex. 
Wi-Fi är att Z-Wave är optimerat för att skicka små datapaket (korta 
kommandon) tillförlitligt och till en låg energikostnad, medan Wi-Fi och 
andra IEEE 802.11-baserade trådlösa LAN-system från början varit 
utvecklade för hög bandbredd med mycket datatrafik. Wi-Fi opererar på 
frekvenser runt 2,4 GHz medan Z-Wave körs på lägre frekvenser kring 
900 MHz. Z-Wave utnyttjar också så kallad mesh nätverksteknologi 
vilket gör att nätverket bland annat är självläkande och självkonfigure-
rande i samband med att en nod läggs till, tas bort eller på annat sätt 
slutar fungera. Till skillnad från den mesh nätverksteknologi som 
INSTEON bygger på så använder sig Z-Wave istället av routingtabeller 
för att komma fram till vilken väg ett meddelande skall ta i nätverket. 
Ett Z-Wave nätverk kan bestå av upp till 232 noder. Räckvidden är 
uppåt 30 meter per nod inomhus och 100 meter utomhus, och man har 
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en datahastighet på 9,600 bit/s eller 40 kbit/s beroende på fre-
kvens.[16],[17],[18]  

Z-Wave har även en allians av företag som ställt sig bakom tekniken. 
Några av företagen är: Sigma Design, Danfoss, Black & Decker, Diehl 
Controls, Leviton, FortrezZ LCC, ADT, Frostdale, Iwatsu Electric, 
MITSUMI, Mi Casa Verde, NEC, D-Link, Verizon och Fraunhofer 
IWES.[19] En fullständig lista finns på http://www.z-
wavealliance.org/modules/iaCM-MCL/ 

2.2.6 Zigbee 

Zigbee är en standard som bygger på radiostandarden IEEE 802.15.4 och 
som är framtagen för trådlös styrning och övervakning av hem, före-
tagsbyggnader, fastigheter etc. Precis som Z-Wave är Zigbee en lösning 
som fokuserar på låg energiförbrukning i kombination med tillförlitlig-
het framför hög bandbredd och att kunna transportera stora mängder 
datatrafik. Zigbee opererar dock till skillnad från Z-Wave på både låg 
och hög frekvens (868 MHz, 915 MHz och 2,4 GHz) vilket gör att den 
kan ha stöd för högre bandbredd (uppåt 250 kbit/s för 2,4 GHz) och 
därmed kan transportera mer information i form av metadata. Dock 
skall nämnas att detta även gör att Zigbee konkurrerar med andra 
nätverksteknologier på samma frekvensband som t.ex. Wi-Fi och 
Bluetooth, och därmed att man måste jobba runt interferensproblematik. 
Zigbee klarar av att ha upp till 65 000 noder i ett och samma nätverk 
jämfört med Z-Waves 232st. En fördel gentemot Bluetooth och Wi-Fi är 
dessutom att Zigbee möjliggör nästintill omedelbar kommunikation 
mellan enheter utan att behöva synkronisera för nätverksfördröjning-
ar.[20] Zigbee kan precis som Z-Wave använda sig av så kallad mesh-
nätverksteknologi och är självläkande och självkonfigurerande om 
någon nod skulle tas bort eller läggas till.  Räckvidden för en Zigbee nod 
är normalt mellan 10 meter och 70 meter.[16],[21],[22] 

Zigbee har precis som Z-Wave en allians av företag som ställt sig bakom 
tekniken. Däribland finns: Philips, Emerson, Itron, Texas Instruments, 
Assa Abloy, Cisco, HUAWEI, Honeywell, Intel, LG, Logitech, Marvell, 
MITSUMI, OKI, Panasonic, Pioneer, Samsung, Epson, Sharp, Siemens, 
Sony, Toshiba, Universal Electronics och Whirlpool.[23] En fullständig 
lista finns på http://www.zigbee.org/About/OurMembers.aspx 
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2.2.7 UPnP 

Universal Plug and Play (förkortat UPnP) är en 
samling standardiserade nätverksprotokoll skapa-
de för att möjliggöra olika nätverkstjänster genom 
att elektriska apparater kommunicerar och 
delar data mellan sig. Tanken är att ha ett univer-
sellt språk som i princip alla elektriska enheter i 
hemmet kan använda sig av för att kommunicera 
med varandra och på så sätt öka automatiserings- 
och fjärrstyrningsmöjligheterna. Stödet för UPnP är stort då många stora 
företag anslutit sig bakom det. Microsoft, Intel, Sony, Motorola, Cisco, 
Panasonic, Samsung, HTC, Canon, Hitachi, LG, Philips, General Electric 
och i princip majoriteten av alla stora elektronikföretag världen över är 
medlemmar i UPnP Forum som tar fram dessa öppna protokoll. Trots 
detta samt trots att det idag redan finns UPnP protokoll för just styrning 
och automatisering av hemelektronik så integreras inte tekniken i någon 
större utsträckning i ny elektronisk utrustning.[24],[25]  

Figur 2.5: UPnP Forum. 

(Källa:[25].) 
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3 Metod 
3.1 Förstudie 

För att få en bra förståelse för området som sådant, samt för att kunna 
utröna svar på de frågor som examensarbetet har för avsikt att besvara 
krävs först och främst en relativt omfattande informationsinhämtning 
och sammanställning. Området är brett och det finns många olika 
aspekter att väga in för att bland annat komma fram till vilken eller 
vilka tekniker som bör få stor betydelse för framtidens smarta hem. 
Informationssökning och då främst på Internet är därför en viktig del av 
processen då det är där som den mesta och senaste informationen på 
området med största sannolikhet finns.  

Då examensarbetet i sig inte har någon budget för att köpa in och 
utvärdera flera olika produktlösningar som använder sig av olika (för 
framtiden tänkbara) tekniker, får istället mycket av utvärderandet och 
jämförelserna av teknikerna grundas på den information som inhämtats 
under förstudien och för- och nackdelar vägas mot varandra under 
diskussionsdelen av rapporten. 

3.2 Lämpligt utvecklingsverktyg 
För att visa på hur man som programutvecklare kan gå tillväga för att 
implementera en mobil applikation för fjärrstyrning är förhoppningen 
att just en sådan applikation skall kunna skapas under examensarbetets 
gång. Här krävs först en utvärdering av potentiella utvecklarverktyg i 
form av produktlösningar och APIer för att komma fram till vilken 
programmeringsmiljö, vilket språk och vilket tillvägagångssätt som 
skall nyttjas vid själva implementeringsfasen och varför. Tyvärr finns 
under detta examensarbete inte utrymme för en omfattande utvärdering 
tidsmässigt varför fokus kommer att läggas på att utvärdera ett fåtal 
utvalda produktlösningar mer grundligt. 

Det som skall tas i beaktning under slutledningsprocessen för att 
komma fram till ett lämpligt utvecklingsverktyg är dels om produktlös-
ningen som sådan verkar mogen och troligen kommer att ha fortsatt 
framtida stöd på marknaden. Dels hur lättillgängligt och lättförståeligt 
APIet/APIerna är, samt om tredjepartsutveckling uppmuntras av de 
som tillhandahåller produkten. T.ex. är en viktig fråga om något slags 
forum finns där man snabbt kan få tips och hjälp med programme-
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ringsmässiga eller tekniska problem som kan tänkas uppkomma under 
utvecklingsfasen. Något som också är väldigt viktigt är om produktsy-
stemet i sig är lättillgängligt (dvs. om det går att få tag på relativt snabbt 
då examensarbetet pågår under en relativt kort tidsperiod). Närbelägen 
support ifall någon enhet skulle visa sig vara defekt eller på annat sätt 
behöva konfigureras om är också en faktor att betänka. Därtill är även 
initialkostnaden för de enheter som behövs för att komma igång med 
implementeringen, samt kontinuerligt kunna testa att implementeringen 
fungerar under utvecklandet, en ytterligare faktor. Gärna skall det som 
utvecklas även vara kompatibelt med och kunna köras på de flesta olika 
större mobila plattformar som finns idag (i första hand då Android och 
Symbian).  

Därefter följer själva implementeringen och sedermera även en utvärde-
ring av den framtagna applikationen. 

3.3 Krav och riktlinjer för applikationen 
1. Den applikation som skall tas fram skall på något sätt möjliggöra att 
man som användare kan slå på och av en kontaktdosa genom att (när 
applikationen är startad) endast behöva trycka på en knapp för på och 
en knapp för av i den mobila applikationen.  

2. Användaren bör även få en indikation i anslutning till den utförda 
knapptryckningen (på eller av) angående kontaktdosans status, dvs. om 
lampan är på- eller avslagen.  

3. Fördröjningen från knapptryck till utförd åtgärd bör inte överstiga tio 
sekunder. 

4. Applikationen skall gärna gå att köra både via en webbläsare på en 
stationär dator och på en smartphone. 

5. Applikationens gränssnitt skall vara överskådligt och lätthanterligt 
för en ny användare så att användaren inte behöver fundera över hur 
denne skall göra för att handskas med applikationen. 

3.4 Presentation och rapport 
Slutligen skall även en presentation sättas ihop och framföras för 
anställda på ÅF i syfte att sammanfatta den information och de slutsat-
ser som examensarbetet lett fram till.  Tanken är att presentationen skall 
bygga på informationsstudien och slutsatser kring denna, samt en 
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kortare genomgång av implementationen och möjligen även en snabb 
demonstration av densamma. 

En redovisning vid KTH skall även ske med tillhörande opponering 
från annan student. Därtill utgör självklart även denna rapport en del i 
resultatet då rapporten i första hand kommer att användas för att 
presentera de resultat som erhållits under ovanstående process.  
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4 Resultat 
En del av den sammanfattade information (främst angående olika 
tekniker för att möjliggöra fjärrstyrning och automatisering) som 
inhämtats under informationsstudien av examensarbetet finns samlad 
under avsnitt 2 av denna rapport. Jämförelser och för- och nackdelar 
diskuteras däremot under avsnitt 5. 

För att besvara frågan:  

”Hur kan det nuvarande elnätet uppgraderas?”  

har information inhämtats på områdena Smart Grids samt Smart 
meterar, vilken går att finna under avsnitt 2. Området diskuteras även 
något i avsnitt 5. 

De tekniker som studerats mer ingående för att svara på de båda 
frågorna:  

”Vilka tekniker finns idag för att fjärrstyra och automatisera elektronik i 

hemmet?” 

”Vilken/vilka teknik(er) bör få störst betydelse för framtidens smarta hem?” 

är följande: 

X10 

INSTEON 

Wi-Fi 

Bluetooth 

Z-Wave 

Zigbee 

Teknikerna finns sammanfattade under avsnitt 2 och diskuteras under 
avsnitt 5 av denna rapport. 

4.1 Vilket system bör användas vid apputvecklingen? 
För att svara på frågan:  

”Hur skulle en implementering av en mobil applikation för fjärrstyrning av 

hemmet kunna tas fram?”  
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var först en utredning av vilket utvecklingsverktyg (vilket system eller 
vilken teknik) som skulle användas nödvändig. De utvecklingsverktyg 
och miljöer som utvärderades för uppgiften var: 

Home Center 2, tillverkat av Fibaro 

Vera 3, tillverkat av Mi Casa Verde 

Tellstick, tillverkat av Telldus 

Nedan följer resultatet av en utvärdering av dessa produktlösningar. 

4.1.1 Home Center 2 

Företaget Fibaro’s system som bygger på Z-
Wave teknik ser ut att vara ett tilltalande och 
välbyggt system. Man verkar ha lagt en hel del 
arbete på yttre design och snygga användar-
gränssnitt, vilket förstås är en viktig del för att 
en produktlösning skall bli populär bland 
allmänheten. Installationen skall enligt Fibaro 
vara en plug-and-play lösning som tar 2 
minuter i anspråk. Möjligheter till sammanlänkning av enheter finns så 
att man skall kunna styra liknande enheter på samma gång (t.ex. ett par 
termostater och temperatursensorer genom att bara reglera en värmein-
ställning). Det går även att integrera redan befintliga larmsystem med 
systemet. Styrning av lampor och annan elektronik går att göra både via 
ett webbgränssnitt från en stationär dator eller laptop, men även från de 
flesta datorplattor och smartphones.[27]  

Det som talar emot systemet och som gjorde att systemet inte valdes 
som utvecklingsmiljö för den applikation som skulle utvecklas som en 
del i examensarbetet var dels att systemet var relativt dyrt i inköpskost-
nad. Hos den svenska återförsäljaren av systemet var priset för ett 
startpaket (dvs. huvudenheten tillsammans med tre dimmer enheter) 
6 699kr.[28] Då man under examensarbetet inte ämnade utveckla någon 
avancerad applikation utan snarare ville ta fram något enklare för att i 
huvudsak visa på hur en implementering kan göras inom detta område, 
samt då examensarbetet hade en begränsad tidsrymd för själva applika-
tionsutvecklandet, ansågs prissumman vara i det högsta laget.  

Figur 4.1: Home Center 2. 

(Källa:[28].) 
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Men framförallt så föll systemet som utvecklingsmiljö på att det i 
nuläget inte fanns något tillgängligt API för tredjepartsutveckling. Dock 
är man i färd med att utveckla ett sådant API och förhoppningen är att 
det skall stå klart i sommar även om färdigdatumet har förskjutits 
framåt i omgångar sedan i februari månad i år.  

4.1.2 Vera 3 

Företaget Mi Casa Verdes system kallat Vera 3 
(en vidareutveckling av Vera och Vera 2) ser även 
det ut att vara ett tilltalande system med i mångt 
och mycket liknande egenskaper som Fibaros 
system Home Center 2. Vera 3 bygger också på Z-
Wave tekniken men har även gjort det möjligt för 
användaren att styra IP-kameror och annan 
elektronik med systemet. Man har även gjort det 
möjligt för användaren att se hur mycket energi 
olika anslutna enheter förbrukar så att användaren får en bättre över-
blick och medvetenhet över sin elkonsumtion. Systemet är något billiga-
re i inköpskostnad men fortfarande relativt dyrt då endast huvudenhe-
ten ensam kostar 287€, medan varje extra kontaktdosa eller annan 
styrenhet kostar kring 40€ och uppåt per styck.[29],[30] Systemet har 
även slutat att säljas av återförsäljaren i Sverige pga. att enheterna 
medförde mycket extra supportarbete för återförsäljaren (Gröna Hus) 
enligt dem själv.  

Till den motor som Vera 3 dock använder sig av och som utvecklats av 
företaget MiOS finns dock ett öppet API för tredjepartsutveckling av 
applikationer och plug-ins. MiOS har låtit ta fram ett utvecklingsverktyg 
som man kallar Luup och som bygger på programmeringsspråket Lua 
samt industristandarden UPnP (därav namnet Luup) och som omvand-
lar från protokoll för Z-Wave, Zigbee, INSTEON, samt IR fjärrkontroller, 
ethernet enheter (IP-kameror m.m.) osv. till just UPnP.  Detta är en 
intressant lösning som skulle kunna få stor betydelse för framtiden om 
UPnP får genomslag och börjar användas i många elektroniska enheter 
framöver. Kombinationen av att UPnP dock inte fått något större 
genomslag ännu, att kostnaden för systemet är relativt hög, samt att den 
svenska återförsäljaren valt att nedprioritera produktlösningen, gjorde 
dock att systemet inte valdes som utvecklingsmiljö för detta examensar-
bete.[31] 

Figur 4.2: Vera 3. 

(Källa:[30].) 
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4.1.3 Tellstick 

Det svenska företaget Telldus system kallat Tellstick är något annorlun-
da jämfört med de system som utvärderats ovan. Tellsticken är en slags 
USB-sticka som kopplas in i en dator eller router 
(beroende på vilken version av tellsticken som 
används) och som genom ett öppet API kan 
styras till att sända ut kommandon till närbelägna 
kontaktdosor för att på så sätt t.ex. slå på eller av 
strömtillförseln. Kontaktdosorna ligger och 
lyssnar på kommandon och utför dessa alltefter-
som de kommer in.[32] Tellsticken använder sig 
inte av någon av de tekniker som behandlats i 
examensarbetet, utan bygger på en simpel form av radiokommunikation 
där man använder låg frekvens (433,92MHz) och utnyttjar ASK/OOK 
modulering (där ASK står för Amplitude-shift keying vilket är ett sätt att 
representera digital data som variation i amplituden hos en bärarvåg 
och där OOK står för On-off keying som är den simplaste formen av just 
ASK).[54],[55] Det protokoll som tellsticken använder vid kommunika-
tion med en kontaktdosa bestäms av mottagarenheterna.   

Systemet är inte lika heltäckande som de övriga produktlösningarna då 
det i sig själv inte erbjuder några lösningar för att styra termostater, 
övervakningssystem, larmsystem etc. Däremot finns en del tredjeparts-
utvecklade lösningar på dessa områden som använder sig av Tellstick-
en. Det är svårt att säga om tekniken kommer att lyckas få ett stort stöd 
utanför Sverige, men den har ett par tilltalande egenskaper. Dels så 
erbjuder man två öppna APIer och uppmuntrar programutvecklare att 
skapa tredjepartsapplikationer för deras produkter genom bland annat 
snabb support i ett forum och via deras webbplats.[33] Dels är Tellstick-
en lättillgänglig då själva utrustningen i form av USB-sticka och kon-
taktdosor går att köpa från flera olika butiker i Sverige. Dels är systemet 
relativt billigt i jämförelse med andra system på området då huvuden-
heten går att köpa för 495kr och kontaktdosor går att köpa i trepack med 
medföljande fjärrkontroll för 149kr.[34],[35] Då de ovan nämnda egen-
skaperna ansågs viktiga för en utvecklingsmiljö för examensarbetet och 
då det snarare var viktigt att komma igång relativt omgående för att 
implementera något än att utveckla för en av de diskuterade teknikerna 
(även om så varit önskvärt) landade valet på just Tellstick.  

Figur 4.3: Tellstick. 

(Källa:[34].) 
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4.2 Den framtagna applikationen 
Applikationen består av ett lättöverskåd-
ligt gränssnitt som ger användaren 
möjlighet att slå på eller av strömmen till 
de kontaktdosor som användaren har 
förenat med sitt Telldus-Live! konto (ett 
konto som vem som helst kan skapa hos 
Telldus). Användaren får även en 
statusindikation som indikerar vilka 
enheter som är på- eller avslagna. 

För att kunna testa applikationen under 
skarpa förhållanden med t.ex. en 
smartphone lades en del tid under 
projektets gång på att sätta upp och 
konfigurera en webbserver. Webbser-
vern var tvungen att ha stöd för 
HTTP_OAuth för att kunna genomföra autentisering av användaren via 
Telldus så att inte en icke autentiserad användare kunde komma åt och 
styra en annan användares enheter.  

Då applikationen bygger på PHP med stöd i HTML och består av en 
vanlig webbsida går den bra att använda med samtliga mobila enheter 
som har tillgång till en modern webbläsare och internetuppkoppling. 

Applikationen tillför i sig 
inte något av vikt till 
marknaden då det redan 
finns ett par olika mobila 
applikationer utvecklade 
för denna typ av uppgifter 
samt med mer avancerade 
funktioner. Dock var det 
heller inte målet för 
applikationen, utan 
snarare att påvisa hur en 
programutvecklare kan gå 
till väga för att skapa en 
mobil applikation. Därtill 
uppfyller applikationen de krav som utformades under metodavsnittet 

Figur 4.4: Den egenutvecklade 

applikationens gränssnitt.  

Figur 4.5: En mobil applikation med mer 

avancerade funktioner. (Källa:[44].) 
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och resultatet är ur den aspekten därmed positivt och lyckat. Själva 
utvecklingsprocessen finns beskriven mer i detalj i bilaga A: ”Process vid 

utveckling av den mobila applikationen”, koden från applikationens olika 
filer finns i bilaga B: ”Dokumentation av egenutvecklad programkod”, och ett 
slags sekvensdiagram som förklarar hur kommunikationen sker vid 
användandet av applikationen finns i bilaga C: ”Kommunikationsöver-

sikt”.  
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5 Slutsatser och diskussion 
5.1 Smarta elnät på gång 

Ur avsnitt 2 (Teori/Bakgrundsmaterial) kan svaret på frågan ”Hur kan 

det nuvarande elnätet uppgraderas?” tydas till Smart Grids. Visionen om 
Smart Grids har funnits i ett antal år men det är först på senare tid som 
det faktiskt börjat hända saker. En del städer har redan tagit det första 
klivet genom att installera smart metrar. Det första och fortfarande 
största projekt som genomförts med Smart Grids i verkligheten är 
Telgestore projektet i Italien. Systemet installerades av Italiens största 
elbolag Enel och blev klart 2005. Systemet beräknas nu spara in 500 
miljoner euro om året och kostade 2,1 miljarder euro att sätta i verket.[7] 
 
På hemmaplan finns projektet med Norra Djurgårdsstaden i Stockholm 
där ABB tillsammans med Fortum bedriver ett forsknings- och utveck-
lingssamarbete för ett storskaligt smart elnät.[36] Om projektet lyckas 
bör därefter satsningar på bredare front ske. Det är dock både kostsamt 
och tidskrävande att utföra så stora förändringar i hela städer och länder 
där det finns många faktorer som skall vägas in i processen och i de 
beslut som måste fattas, varför det nog tyvärr kommer att dröja ett tiotal 
år innan vi får se någon förändring i stort. 

5.2 Viktiga egenskaper hos ett vinnande system  
Automatisering och fjärrstyrning av hemmen är ett område som ligger 
nära i utvecklingen av dagens samhällen. Produkter har som nämnts 
redan börjat dyka upp på olika håll, men något genomslag på bred front 
har ännu inte skett. Många företag har insett att en marknadsandel inom 
detta nya område kan bli väldigt gynnsam för framtiden och vill därför 
vara med i utvecklingens framkant. Det finns därmed många olika viljor 
och idéer över hur teknikerna och lösningarna skall se ut. Flera olika 
aktörer har därför börjat utveckla egna system och standards för att 
försöka komma först över mållinjen och därmed vinna stort stöd hos 
allmänheten.  

Tidigare har automatisering och fjärrstyrning av hemmet varit ett 
område för den teknikintresserade ”nörden” då det dels inneburit en hel 
del kostnader, men framförallt krävt tid för installation och konfigure-
ring för att få det hela att fungera. För att istället nå ut till alla hem gäller 
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det nu därför att ta fram ett system som vem som helst klarar av att 
installera och som inte kräver en massa extra konfigurering eller under-
håll. Det får inte krävas att en installatör skall behöva komma för att 
sätta upp systemet. Det måste dessutom vara extremt enkelt att uppgra-
dera systemet med nya styrbara enheter när användaren får för sig att 

vilja utöka sina möjligheter till automa-
tisering och fjärrstyrning.   

Systemet måste vara tillförlitligt och 
självreparerande i största möjliga mån 
så att användaren kan lita på att de 
handlingar som han eller hon initierar 
faktiskt sker i andra änden. Dvs. att ett 
kommando om att slå av kaffekokaren 
eller låsa dörren faktiskt utfärdas och 
verifieras så att det omöjligt kan uppstå 
ett läge där användaren får en falsk 
verifikation på att en åtgärd utförts i 
systemet trots att den inte har det.  

Räckvidd är ett annat problem som systemet måste hantera bra. Master-
enheten som på något sätt tar emot användarens kommandon och 
sänder ut dem till de övriga enheterna måste i princip alltid kunna nå 
fram till en viss enhet även om någon annan enhet i nätet skulle tas bort, 
förflyttas eller på annat vis sättas ur funktion.  

Kort responstid är också viktigt för att få nöjda användare då det har 
visat sig att användare generellt tappar fokus relativt snabbt om inget 
händer vid interaktion med ett gränssnitt. Det sägs finnas tre nivåer: 

0,1 sekund är den ungefärliga övre gränsen för att användaren fortfa-
rande skall känna att handlingen utförs omedelbart.  

1,0 sekund är i princip gränsen för att användarens tankar inte skall 
hinna flyta iväg kring något annat. För längre fördröjningar än en 
sekund kommer användaren att vilja ha en indikation på att något 
arbete utförs.  

10,0 sekunder är den ungefärliga gränsen för att hålla kvar en använda-
res fokus. För längre fördröjningar än 10 sekunder kommer användaren 
att vilja se någon form av uppskattning på när handlingen kommer att 

Figur 5.1: Creston Home 

Automation iPad App. (Källa:[45].) 
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vara utförd så att denne kan utföra någon annan sysselsättning under 
tiden.[42],[43] 

Därtill måste systemet vara relativt billigt i inköpskostnad för att få stor 
spridning och ökad användning, och samtidigt vara energisnålt så att 
systemet i sig inte ökar elkonsumtionen märkbart då ett av huvudmålen 
med systemet ju är att hjälpa användaren att minska sina elkostnader 
genom att kunna styra när på dygnet olika enheter skall köras, samt 
kunna stänga av enheter som drar ström i onödan trots att man redan 
givit sig av hemifrån.  

Säkerhet är ytterligare en aspekt som är oerhört viktig, speciellt om man 
tänker sig att systemet skall integreras med larm och låsningsmekanis-
mer av huset, så att användaren kan låsa upp och larma av för en 
besökare på distans. Det måste vara nästintill omöjligt för utomstående 
att komma åt och kunna kontrollera utrustningen i ditt hem utan din 
tillåtelse.   

5.3 Vilken teknik ”vinner”?  

5.3.1 X10? 

Ser man till de i teoriavsnittet diskuterade egenskaperna så finns det ett 
par som talar emot X10. Tekniken medför en del extra problem vid 
installation för att säkerställa att kommandona som skickas mellan 
enheterna kan nå fram till de olika delarna av huset. Transformatorer 
eller faser kan ställa till det och göra att extra repeaters eller induktorfil-
ter måste installeras för att antingen förstärka eller blockera signalerna. 
Då dessa installationer inte är något som den vanliga användaren gärna 
ger sig på lämpar sig tekniken förmodligen inte som en framtida lösning 
för den breda marknaden.  

5.3.2  INSTEON? 

Då INSTEON precis som X10 skickar kommandon via de existerande 
elkablarna i hemmet, om än som ett backupsystem för radiokommuni-
kation, och därmed möter samma typer av problem som X10 under 
installations och underhållsfasen känns inte heller INSTEON som den 
vinnande tekniken. Att ett system är enkelt att installera är en väldigt 
viktig egenskap för att det skall få stor spridning och fotfäste på mark-
naden. Till skillnad från andra mesh nätverksteknologier låter 
INSTEON även varje INSTEON enhet i nätet agera upprepare vilket gör 
att alla enheter tar emot och upprepar alla meddelanden. Detta känns 



Framtida möjligheter för mobil 
styrning av hemmet 
Oskar Kääramees Vretblad   

Slutsatser och diskussion 

2012-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

26 

som en lösning som kräver mer energi än en lösning där meddelandena 
istället styrs enligt routingtabeller som är fallet hos Z-Wave och Zigbee.  

5.3.3 Wi-Fi? 

Även om Wi-Fi inte från början varit avsett för att skicka små data-
mängder samt inte är optimerat för att hålla så låg energiförbrukning 
som möjligt, så kan det ändå vara en stark kandidat för uppgiften. Det 
som talar för Wi-Fi är att det redan är en världskänd, välanvänd och 
mogen teknik som fortfarande ökar kraftigt i användande. Wi-Fi finns i 
majoriteten av alla västerländska hem numera vilket gör att de flesta 
användarna framöver förmodligen endast skulle behöver köpa kontakt-
dosor för att komma igång med att styra sitt hem, medan de flesta andra 
tekniker kräver installation av helt nya system med en klart högre 
initialkostnad.[52]  

I nuläget tappar man dock en del av den viktiga poängen med automa-
tiseringen och fjärrstyrningen som är att minska energianvändandet, 
eftersom de Wi-Fi chip som finns än så länge drar mycket mer ström än 
t.ex. Zigbees eller Z-Waves motsvarighet. I december 2010 publicerades 
en undersökning som GE (General Electric Company i USA) lät göra 
mellan Zigbee och Wi-Fi där man kom fram till att Wi-Fi använde mer 
än dubbelt så mycket el under en 24-timmarsperiod som Zigbee gjorde 
under samma period och förhållanden.[37] För ett ensamt hushåll blir 
skillnaden i konsumtion förmodligen knappt märkbar, men om man ser 
till en hel kontinent av hushåll eller globalt så gör de små skillnaderna 
stor inverkan.  

Lösningar för att få ner energiförbrukningen hos Wi-Fi chipen är dock 
något det jobbas med bland annat på företaget GainSpan. Förutom att 
Wi-Fi har ett starkt fotfäste i världen vill GainSpan även trycka på att 
Wi-Fi klarar väldigt hög bandbredd vilket skulle kunna bli en begrän-
sande faktor hos t.ex. Zigbee eller Z-Wave framöver beroende på hur 
utvecklingen på området fortskrider. Dessutom menar man på att det 
idag redan finns välbeprövad kryptering, autentisering, samt ”end-to-
end” nätverkssäkerhet för Wi-Fi, vilket Zigbee än så länge inte har fullt 
stöd för.[38] 

5.3.4 Bluetooth? 

Bluetooth tekniken är relativt billig att tillverka och skulle kunna vara 
en kandidat till en framtida lösning. Dock är Bluetooth-enheter generellt 
gjorda för kort räckvidd och främst tänkta att användas för att bli av 
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med kablar mellan närliggande enheter (som t.ex. möss och tangentbord 
till en dator), vilket gör dem olämpliga för uppgiften. Dessutom har 
tekniken en uppvakningsfördröjning från sitt sovläge som är många 
gånger längre än för t.ex. Zigbee (3 sekunder jämfört med 30 millise-
kunder).[39] Då enheterna mestadel skall ligga och ”sova” och vänta på 
kommandon så är detta en klart negativ egenskap hos Bluetooth. 

5.3.5 Z-Wave? 

Z-Wave är en relativt stark kandidat då det är en teknik som utvecklats 
just i syfte att styra och automatisera hemmet. Tekniken har låg energi-
förbrukning, hög tillförlitlighet, är självläkande, samt har produktlös-
ningar som är väldigt lätta att installera. De stora nackdelarna med 
tekniken är dels att ett inköp av ett Z-Wave system innebär en relativt 
stor initialkostnad. Dels klarar nätverken endast av att ha upp till 232 
noder, vilket kan bli ett problem för stora hem eller med tiden även för 
normalstora hem om man tänker sig att i princip all elektronisk utrust-
ning skall kunna automatiseras eller fjärrstyras. Z-Wave är heller inte 
skapat för att hantera hög datatrafik vilket kan komma att bli en nackdel 
på längre sikt.  

5.3.6 Zigbee? 

Då Zigbee också är en teknik framtaget för att automatisera och fjärrsty-
ra elektronik i hemmet, men också i företagsbyggnader, myndighets-
byggnader, industrier osv. är den precis som Z-Wave en stark kandidat 
för uppgiften. Låg energiförbrukning, hög tillförlitlighet, samt självläk-
ning är egenskaper som båda teknikerna har. Zigbee har dock vissa 
fördelar som Z-Wave inte har. Zigbee klarar av att hantera datatrafik 
med högre hastighet och meddelandestorleken är större. Antalet noder 
som kan ingå i ett nätverk är runt 65 000st jämfört med Z-Waves 232st. 
Det faktum att Zigbee bygger på en IEEE standard är också en fördel då 
det alltid är lite mer vanskligt att förlita sig på proprietär teknik som kan 
försvinna om något händer med företaget som utvecklat tekniken. 
Zigbee har dessutom fler företag anslutna till sin allians varav många 
även är större och mer välkända än de anslutna bakom Z-Wave.  

5.4 Slutledning 
Som man kanske kan förstå av diskussionen ovan finns ingen klar 
vinnare i dagsläget. Frågan är dock om vi någon gång kommer att se en 
ensam vinnare, då en spridning i popularitet mellan olika tekniker kan 
ske både geografiskt men också beroende på vilken sorts elektronik som 
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skall fjärrstyras eller automatiseras. Wi-Fi är t.ex. bättre för video-
streaming och därmed övervakning i form av video, medan det än så 
länge inte är optimalt energiförbrukningsmässigt för att slå på eller av 
en lampa, där kanske Zigbee eller Z-Wave är det bättre valet.  

Zigbee är en stark kandidat till att ta över stora delar av marknaden då 
det på pappret är en teknik som är något vassare och bredare än Z-
Wave med stöd för långt många fler noder, högre bandbredd etc. Dock 
verkar det inte finnas många färdiga produktlösningar för att styra och 
automatisera hemmet 
baserade på Zigbee ännu, 
medan det för Z-Wave 
redan finns en rad system 
ute på marknaden.[22] 

Om man lyckas få ned 

energiförbrukningen för Wi-Fi 
chip inom en snar framtid så 
kanske varken Zigbee eller Z-Wave kommer lyckas få det genomslag 
man hoppats på inom respektive läger. 

Framtiden är oviss och ingen av teknikerna är riktigt redo även om 
några är närmare målet än andra. Vad som står klart är dock att det inte 
är långt kvar fram till den dag då möjligheten att styra och automatisera 
sitt hem på distans inte längre är något främmande för den ”vanliga” 
användaren.  

Mycket är gjort men man har ännu inte tagit det avgörande klivet. 
Fullständiga produktlösningar måste ut på marknaden till ett rimligt 
pris och påkostad marknadsföring kommer att behövas för att öppna 
allmänhetens ögon för detta område.  

5.5 Utvecklingsmiljöer och system 
För att en produkt skall få en stor geografisk spridning och ett stort stöd 
är det även viktigt att det är relativt enkelt att som tredjepartsutvecklare 
kunna använda produkten för att skapa nya applikationer eller integre-
ra delar av tekniken med redan befintliga system. Tredjepartsutveckling 
genererar ökad användning av den egna produkten och potentiellt även 
nya användningsområden vilket i sin tur ökar användningen och 
spridningen av tekniken.  

Figur 5.2: en produktlösning kallad Z-Series. 

(Källa:[40].) 
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Än så länge ligger man dock något efter på den punkten, förmodligen 
mycket pga. att ingen av de underliggande nätverksteknologierna har 
fått ett brett och starkt stöd. Men också troligen pga. att man ännu inte 
lyckats väcka allmänhetens intresse på detta område. I takt med att 
efterfrågan ökar kommer man med största sannolikhet att se en klart 
snabbare utveckling då mer resurser då troligen kommer att läggas på 
utveckling av området. 

5.6 Framtida tänkbara forskningsområden 
Om man tänker sig göra en mer omfattande undersökning på samma 
område skulle man förmodligen dels vilja titta närmare på de olika 
nätverkstekniker som behandlats under denna undersökning och ställa 
dessa mot varandra under olika tänkbara testscenarion som liknar den 
miljö och de scenarion som normalt uppkommer i ett hem eller på en 
arbetsplats. I nuläget finns en del undersökningar gjorda men det är 
sällan mer än två eller tre av teknikerna som undersöks samtidigt.  

En mer ingående undersökning och jämförelse av de produktlösningar 
som finns på marknaden idag vore också intressant. Här hanns bara 
med att titta på ett fåtal, så en mer omfattande studie vore bra för att få 
en bättre bild av läget på marknaden. Att ställa lösningarna mot var-
andra i olika typer av realistiska miljöer och mäta hur de klarar av olika 
fjärrstyrnings- och automatiseringsuppgifter med avseende på tid för att 
utföra uppgiften, energiåtgång vid uppgiftsutförandet samt vid stand-
by-läge, räckvidd, säkerhet mot yttre attackförsök etc. bör vara en del av 
en sådan studie.  

En omfattande studie bör även göras kring de utvecklingsmiljöer och 
APIer som finns tillgängliga på området idag, samt vilken potential 
dessa har för framtida utveckling om man nu tänker sig ett steg längre 
och inte nöjer sig med att endast kunna slå på eller av olika enheter i 
hemmet, utan faktiskt även kunna detaljstyra dem vid behov.  

Säkerheten kring systemen kommer också att vara en oerhört viktig del 
som behöver utvecklas och utvärderas då det inte handlar om att 
skydda sig mot att någon gör intrång på en persondator och kommer 
över den information som en användare har sparad där, utan att för-
hindra inkräktare från att ta kontrollen över ditt hem och kunna orsaka 
fysisk skada. 



Framtida möjligheter för mobil 
styrning av hemmet 
Oskar Kääramees Vretblad   

Slutsatser och diskussion 

2012-07-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

30 

Undersökningar skulle även behöva göras kring vilka elektronikappara-
ter (som normalt återfinns i ett hem) som med framgång faktiskt skulle 
kunna köras vid tider på dygnet då ägaren inte nödvändigtvis behöver 
vara hemma eller i vaket tillstånd. Samt hur dessa typer av apparater 
skulle kunna utvecklas för att göra styrningen av dem mer anpassad för 
fjärrstyrning och automatisering.  
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Bilaga A: Process vid utveckling av 
den mobila applikationen 
För att komma fram till vilken utvecklingsmiljö och vilket programme-
ringsspråk som skulle användas under utvecklingsfasen krävdes en 
förstudie där olika alternativ förkastades på grund av olika anledningar. 
Inget öppet API (och därmed inget stöd för tredjepartsutveckling), dyr 
initialkostnad för att få tillgång till API och hårdvara för att kunna 
utveckla och testa, svårt att få tag på utvecklingsverktyg eller system 
utan att behöva beställa från utlandet med längre leveranstider och 
opassande supporttider, var alla anledningar till att välja bort olika 
kandidater. 

Slutligen landade valet på det svenska systemet Tellstick som är utveck-
lat av företaget Telldus. Telldus tillhandahåller två olika APIer för att 
styra deras produkter. Anledningen till att man låtit utveckla två olika 
APIer är att man försöker täcka in olika områden och därmed med det 
ena APIet komplettera de nackdelar som finns hos det andra och vise 
versa. APIerna heter ”telldus-core” och ”Telldus Live!”. telldus-core är 
baserat på språket C och tillgängligt för Windows, Linux och Mac OS X, 
medan Telldus-Live! är baserat på PHP, tillgängligt via Internet och inte 
plattformsberoende.[33] Telldus har själva gjort en kort jämförelse som 
kan ses i tabell 1 nedan: 

 telldus-core Telldus-Live! 

Can be used offline   
Can be used on another computer than 
where the TellStick is connected 

  

Suitable for mobile devices   
Supports TellStick   

Supports TellStick Duo   
Supports TellStick Net*   

*  Support for telldus-core will be added later.  

Tabell 1: Jämförelse mellan telldus-core och Telldus-Live!. (Källa:[33].) 

Valet föll på Telldsus-Live! då det APIet dels är mer anpassat för mobila 
enheter, men också då det är ett webbaserat API vars utvecklade appli-
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kationer därmed kan köras utan installation och så länge tillgång till en 
webbläsare och internetuppkoppling finns. 

APIet kan med hjälp av ett gratiskonto (som inte kräver ett ägarskap av 
en Tellstick-enhet) överblickas på http://api.telldus.com/ även om det 
där inte görs alldeles glasklart hur det används. Det finns dock två PHP 
exempel under sidan ”Documentation” på webbplatsen vilka är till 
hjälp för att sätta sig in i hur APIet fungerar. I forumet 
http://www.telldus.com/forum/ finns även matnyttig information att 
hämta. 

För att kunna testköra exempelkod samt egenskapad kod behövdes en 
webbserver, varför en EasyPHP webbserver först installerades och 
användes. För att kunna autentisera användaren för fjärrstyrning av 
användarens enheter krävdes stöd för PEARs HTTP_OAuth på servern. 
Tyvärr innebar konfigureringen för HTTP_OAuth en hel del extra jobb 
då det inte ville fungera direkt. Rader var tvungna att läggas till, ändras 
eller tas bort i diverse .ini-filer, uppgraderingar göras i rätt ordning, 
sökvägar läggas till som miljövariabler, filer ersättas osv. Efter ett par 
återinstallationer fungerade dock allt och själva programmerandet 
kunde börja.  

PHP används för att skicka kommandon till Tellstick-enheten som i sin 
tur returnerar XML-data. Att få fram en användares alla enheter kunde 
t.ex. göras med följande kod: 

$tl = new Telldus; 

$tl->construct(); 

$tl->getDevices(); 

class Telldus 

{ 

private $consumer; 

 

public function construct() 

{ 

$this->consumer = new 

HTTP_OAuth_Consumer(constant('PUBLIC_KEY'), 

constant('PRIVATE_KEY'), 

$_SESSION['accessToken'], 

$_SESSION['accessTokenSecret']);  

} 

public function getDevices() 

{ 

$params = array('supportedMethods' => con-

stant('TELLSTICK_TURNON') | con-

stant('TELLSTICK_TURNOFF')); 
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return $this->consumer-

>sendRe-

quest(constant('REQUEST_URI').'/devices/list'

, $params, 'GET')->getBody(); 

} 

... 

En instans av klassen Telldus skapades för att användas för att först 
autentisera sig mot Telldus och därmed sedermera kunna ställa en 
statusfråga om användarens enheter. Koden ovan skulle returnera något 
i stil med följande XML-avsnitt: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<devices> 

<device id="90299" name="Dosa1" state="2" stateva-

lue="0" methods="3" client="30635" clientName="oskar" online="0" 

editable="0" /> 

 <device id="90300" name="Dosa2" state="1" stateva-

lue="0" methods="3" client="30635" clientName="oskar" online="0" 

editable="0" /> 

 <device id="90301" name="Dosa3" state="2" stateva-

lue="0" methods="3" client="30635" clientName="oskar" online="0" 

editable="0" /> 

</devices> 

 

 

Därefter användes XSLT för att plocka ut och visa valda delar ur XML-
avsnittet. För att genomföra själva filtreringen från XML med XSLT till 
ett mindre avsnitt XML kunde följande funktion användas:  

function transform($xml, $xslfile) 

{ 

 $xslt = new XSLTProcessor(); 

 $xsl = new DOMDocument(); 

 $xsl->load( $xslfile );  

 $xslt->importStylesheet($xsl); 

return $xslt->transformToXml(new SimpleXMLEle-

ment($xml)); 

} 

Xsl-filen som användes för att filtrera den från Tellsticken returnerade 
XML-datan finns att skåda i sin helhet i bilaga B: ”Dokumentation av 

egenutvecklad programkod” och heter devices.xsl. 

Genom att med xsl-filen skapa knappar vars länkar innehöll GET-
meddelanden av typen:  

<a href="index.php?turn=on&#38;id={@id}"><img src='light_on.png' 

alt='Slå på' /></a> 
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kunde därefter vid knapptryck tryckt knapps id identifieras och därmed 
rätt på- eller avslagningskommando utföras. För mer ingående förklar-
ing se programkod i bilaga B: ”Dokumentation av egenutvecklad program-

kod”. 

CSS användes sedan för att i kombination med HTML visa resultatet på 
ett mer tilltalande grafiskt vis.  

För att inte enbart kunna köra koden lokalt sattes även en WAMP server 
upp och konfigurerades för att supporta användandet av HTTP_OAuth. 
Därmed gick det sedan att komma åt applikationen globalt över Internet 
såvida rätt användarnamn och lösenord angavs.  

I bilaga C: ”Kommunikationsöversikt” framgår tydligare den kommunika-
tion som tar plats mellan en användare, webbservern, Telldus server och 
datorn med Tellstick-enheten (som inte nödvändigtvis behöver vara 
samma som webbservern även om den kan vara det). 



Framtida möjligheter för mobil 
styrning av hemmet  
Oskar Kääramees Vretblad   

Bilaga B: Dokumentation av 

egenutvecklad programkod 

2012-07-01 
 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

42 

Bilaga B: Dokumentation av 
egenutvecklad programkod 
 

index.php 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

<html xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-

8" /> 

<meta http-equiv="Author" content="Oskar Vretblad" /> 

<meta http-equiv="Reply-to" content="oskarvr@kth.se" /> 

<meta name="rating" content="general" /> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" me-

dia="screen" /> 

<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" /> 

</head> 

<body> 

<div id="all"> 

<?php 

 

require_once 'common.php'; 

 

//Om clear är satt avsluta sessionen och ladda startsidan på 

nytt. 

if (isset($_GET['clear'])) 

{ 

 session_destroy(); 

 header('location:index.php'); 

 exit(); 

} 

 

//Om ingen accessToken är satt visa nedanstående rad och länk. 

if (!isset($_SESSION['accessToken']))  

{ 

?>Det finns ingen access token, <a 

href="getRequestToken.php">anslut</a> 

<?php 

exit(); 

} 

     

     

//En instans av klassen Telldus skapas 

$tl = new Telldus; 

$tl->construct(); 

     

     

//Använder transform-funktionen som får xml-data samt en xsl-fil 

som in-parametrar  

//och som returnerar xml redigerad med xsl-filen, och som sedan 

skrivs ut.  
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echo transform($tl->getDevices(), 'devices.xsl'); 

header( 'refresh: 5; url=/index.php' ); 

     

     

//Skapar en xml-fil och skriver in xml-datat som fås från 

funktionen getDevices i den. 

$fp = fopen('devices.xml', 'w'); 

fwrite($fp, $tl->getDevices()); 

fclose($fp); 

     

     

//xml-filen laddas in och alla device-id:s hämtas sedan ut och 

sparas i en array. 

$dom = new domDocument(); 

$dom->load('devices.xml') or die("Kan inte ladda xml-filen..."); 

$root = $dom->documentElement; 

$nodes = $root->getElementsByTagName('device'); 

     

$idArray = array(); 

foreach($nodes as $node) 

{ 

 $child = $node->getAttributeNode('id')->nodeValue; 

 array_push($idArray, $child); 

} 

 

     

//Om någon har tryckt på en knapp och det är en on-knapp, samt 

det medskickade device-id:et finns i idArrayen 

//så skall den enheten slås på, samt en refresh av sidan göras 

efter 1.5 sekunder. 

if(isset($_GET['turn']) && $_GET['turn']=="on" && 

in_array($_GET['id'], $idArray)) 

{ 

$tl->turnOnDevice($_GET['id']); 

 header( 'refresh: 1.5; url=/index.php' ); 

} 

     

     

//Om någon har tryckt på en knapp och det är en off-knapp, samt 

det medskickade device-id:et finns i idArrayen 

//så skall den enheten slås på, samt en refresh av sidan göras 

efter 1.5 sekunder. 

if(isset($_GET['turn']) && $_GET['turn']=="off" && 

in_array($_GET['id'], $idArray)) 

{ 

 $tl->turnOffDevice($_GET['id']); 

 header( 'refresh: 1.5; url=/index.php' ); 

} 

     

    

//En funktion som redigerar xml med en given xsl-fil och sedan 

returnerar den nya xml-koden. 

function transform($xml, $xslfile) 

{ 

$xslt = new XSLTProcessor(); 

 $xsl = new DOMDocument(); 

 $xsl->load( $xslfile );  

 $xslt->importStylesheet($xsl); 
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return $xslt->transformToXml(new SimpleXMLEle-

ment($xml)); 

} 

     

     

//En klass som är till för att använda Telldus APIets olika 

metoder.   

class Telldus 

{ 

 private $consumer; 

  

 public function construct() 

 { 

$this->consumer = new 

HTTP_OAuth_Consumer(constant('PUBLIC_KEY'), 

constant('PRIVATE_KEY'), 

$_SESSION['accessToken'], 

$_SESSION['accessTokenSecret']);  

} 

       

 public function getDevices() 

 { 

$params = array('supportedMethods' => con-

stant('TELLSTICK_TURNON') | con-

stant('TELLSTICK_TURNOFF')); 

return $this->consumer-

>sendRe-

quest(constant('REQUEST_URI').'/devices/list'

, $params, 'GET')->getBody(); 

 } 

       

 public function turnOnDevice($id) 

 { 

  $params = array('id'=>$id); 

return $this->consumer-

>sendRe-

quest(constant('REQUEST_URI').'/device/turnOn

', $params, 'GET')->getBody(); 

 } 

       

public function turnOffDevice($id) 

 { 

  $params = array('id'=>$id); 

return $this->consumer-

>sendRe-

quest(constant('REQUEST_URI').'/device/turnOf

f', $params, 'GET')->getBody(); 

 } 

} 

?><p><a href="index.php?clear">Rensa access token och starta 

om</a></p> 

</div> 

</body> 

</html> 
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devices.xsl 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<xsl:transform version="1.0" 

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

<xsl:output method="html" /> 

<xsl:template match="/"> 

<html> 

<head></head> 

<body> 

<table> 

<tr> 

 <th><u>Namn</u></th>  

 <th><u>Status</u></th> 

</tr> 

<xsl:for-each select="//device"> 

<tr>     

 <td><xsl:value-of select="@name"/></td> 

 <xsl:choose>    

  <xsl:when test="@state=1">  

   <td> 

   <xsl:attribute name="style"> 

   <xsl:text>color:#00cc00</xsl:text>

   </xsl:attribute>  

   <b>På</b>   

   </td> 

  </xsl:when>   

  <xsl:otherwise> 

   <td> 

<xsl:attribute name="style"> 

   <xsl:text>color:red</xsl:text> 

   </xsl:attribute> 

   <b>Av</b>   

   </td> 

  </xsl:otherwise>   

 </xsl:choose> 

<td> 

<a href="index.php?turn=on&#38;id={@id}"><img 

src='light_on.png' alt='Slå på' /></a> 

</td>     

<td> 

<a href="index.php?turn=off&#38;id={@id}"><img 

src='light_off.png' alt='Slå av' /></a> 

</td> 

 </tr> 

</xsl:for-each> 

</table> 

</body> 

</html> 

</xsl:template> 

</xsl:transform> 

 

 

common.php 
 
<?php 

session_start(); 
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require_once 'HTTP/OAuth/Consumer.php'; 

                                            

define('PUBLIC_KEY', 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'); 

define('PRIVATE_KEY', 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'); 

 

define('TELLDUS_URL', 'http://api.telldus.com'); 

define('REQUEST_TOKEN', con-

stant('TELLDUS_URL').'/oauth/requestToken'); 

define('AUTHORIZE_TOKEN', con-

stant('TELLDUS_URL').'/oauth/authorize'); 

define('ACCESS_TOKEN', con-

stant('TELLDUS_URL').'/oauth/accessToken'); 

define('REQUEST_URI', constant('TELLDUS_URL').'/xml'); 

 

define('BASE_URL', 'http://'.$_SERVER["SERVER_NAME"]); 

 

define('TELLSTICK_TURNON', 1); 

define('TELLSTICK_TURNOFF', 2); 

 

?> 

 

 

getAccessToken.php 
 
<?php 

 

require_once 'common.php'; 

 

$consumer = new HTTP_OAuth_Consumer(constant('PUBLIC_KEY'), 

constant('PRIVATE_KEY'), $_SESSION['token'], 

$_SESSION['tokenSecret']); 

 

try { 

 $consumer->getAccessToken(constant('ACCESS_TOKEN')); 

  

 $_SESSION['accessToken'] = $consumer->getToken(); 

$_SESSION['accessTokenSecret'] = $consumer-

>getTokenSecret(); 

 

 header('Location:index.php'); 

} catch (Exception $e) { 

 ?> 

 <p>Autentiseringen misslyckades!</p> 

 <p><a href="index.php">Tillbaka</a></p> 

 <?php 

} 

 

 

getRequestToken.php 
 
<?php 

 

require_once 'common.php'; 

 

$consumer = new HTTP_OAuth_Consumer(constant('PUBLIC_KEY'), 

constant('PRIVATE_KEY')); 
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$consumer->getRequestToken(constant('REQUEST_TOKEN'), con-

stant('BASE_URL').'/getAccessToken.php'); 

 

$_SESSION['token'] = $consumer->getToken(); 

$_SESSION['tokenSecret'] = $consumer->getTokenSecret(); 

 

$url = $consumer->getAuthorizeUrl(constant('AUTHORIZE_TOKEN')); 

header('Location:'.$url); 

 
 
style.css 
 
html, body{ 

 margin:auto; 

} 

 

body{ 

 font: normal 11pt Helvetica;  

 color: #444444; 

 background-color:#a1a1a1; 

} 

 

a{ 

 color:#707580; 

} 

 

#all{ 

 height:500px; 

filter:  pro-

gid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=

'#ebebeb', endColorstr='#a1a1a1'); /* för IE */ 

background: -webkit-gradient(linear, left top, left 

bottom, from(#ebebeb), to(#a1a1a1)); /* för webkit 

webbläsare */ 

background: -moz-linear-gradient(top,  #ebebeb,  

#a1a1a1); /* för firefox 3.6+ */ 

} 

 

td{ 

 padding-left:3px; 

 padding-right:10px; 

} 

 

th{ 

 padding: 5px 5px 10px 5px;  

} 
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