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Abstrakt/Abstract 
Utvecklingen inom intelligenta hem med produkter som avser ljud och bild går snabbt 

framåt. Ett stort problem för konsumenter är att veta vilka produkter som ska köpas för 

att få de funktioner och egenskaper man är ute efter. Därför måste en vägledning inför 

inköp göras. 

För att kunna göra en vägledning inför ett inköp har en nulägesanalys av produkter, 

tekniker och system gjorts. Utifrån insamlad data har jämförelser gjorts med hänsyn till 

funktioner, egenskaper och pris. 

Resultatet av arbetet blev systemkombinationer där läsaren som konsument ska kunna 

återfinna sig och på så sätt få en vägledning i ett produktinköp som i sin tur kan leda till 

en integration. 

Integration av produkter leder till ett intelligent hem där system kommunicerar med 

varandra för att underlätta för slutanvändaren. Här kan även övriga system som 

exempelvis el integreras för att få en helhetsintegration. 

 

The development of smart homes with products regarding audio and video is rapidly 

moving forward. A big problem for consumers is the ability to know what products you 

need to buy to maximize the experience. A guide needs to be written in order for 

consumers to make the right choices. 

To do this kind of guidance an analysis of what is latest in the development needed to 

be done. From this analysis the result is comparison between products was made with 

aspects such as functions, specifications and price. 

The result of this is a definition of target groups where the reader as a consumer should 

be able to place him or herself in a group. In that way the guidance can be before a 

mayor purchase of products or system for smart home integration. 

The integration of products leads to a smart home where systems communicate with 

each other to ease usage for the end user. In this kind of integration whole house 

automation can be made regarding electricity for example. 
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Förord 

Eftersom teknikutvecklingen går åt olika håll ansåg jag att det var viktigt att göra en 

sammanfattning och sedan sammanställa vad som man bör satsa på inför framtidens 

intelligenta hem. 

Mycket av det som finns tillgängligt idag är utvecklat av företag som gör saker på sina 

egna sätt och här kände jag att det borde finnas ett sätt att jämföra produkter mellan de 

olika tillverkarna och få fram en metod för att göra ett inköp. 
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1. Introduktion 
Vägen mot det intelligenta hemmet kan göras på många sätt och idag finns det många 

lösningar och tillverkare på marknaden. Därför är det intressant att utreda hur man 

kan gå tillväga för att uppnå de funktioner och den enkelhet man är ute efter 

(Davidoff, Kyung Lee, Yiu, Zimmerman, & K. Dey, 2006). 

Eftersom intelligenta hem kan göras på många sätt anpassas varje objekt till de 

önskemål som finns hos den som implementerar ett system. Detta leder till att varje 

hem är unikt. I dagens samhälle kan många vara stressade under vardagen och då kan 

ett intelligent hem underlätta det som i normala fall tagit längre tid att göra (Davidoff, 

Kyung Lee, Yiu, Zimmerman, & K. Dey, 2006). 

Teknikutvecklingen genom åren har utvecklats till att bli många individuella system 

och produkter där de flesta beslut av funktioner och kompabilitet tas inom det 

företaget som kommer med något nyskapande. (Buergel, Haller, and Binder, 1996). 

För slutkonsumenten krävs det att man ständigt är uppdaterad för att vara helt säker 

på att man gör rätt val vid ett inköp. (Davidoff, Kyung Lee, Yiu, Zimmerman, & K. 

Dey, 2006). 

Det som behövs för att underlätta ett inköp är någon form av generalisering av 

tekniker, produkter och system. (Davidoff, Kyung Lee, Yiu, Zimmerman, & K. Dey, 

2006). 
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2. Bakgrund 
Smart Home eller Intelligenta hem som det heter på svenska är en strävan om att 

huset ska bli smart, enkelt och smidigt att använda. För att integrera huset krävs en 

central punkt som gör det möjligt för olika enheter att kommunicera varandra (Rosslin 

& Tai-Hoon, 2010). 

Ser man till en familj där båda föräldrarna har en fast anställning finns det prioriteter i 

deras vardag som gör att ett intelligent hem kan underlätta (Davidoff, Kyung Lee, Yiu, 

Zimmerman, & K. Dey, 2006). 

För att implementera produkter eller system måste viss kunskap finnas hos den 

konsument som ska göra ett inköp. Eftersom utvecklingen av intelligenta hem sker i 

samband med den övriga teknikutvecklingen i samhället är en teori att hitta olika 

tekniska lösningar på intelligenta system beroende på vilken målgrupp man tillhör. Det 

här ställer stora krav på den som installerar en anläggning då varje individuell person i 

en viss målgrupp har önskemål som man måste ta hänsyn till (Rosslin & Tai-Hoon, 

2010). 

Eftersom ett hus kan bestå av olika styrningar till flera system är det viktigt för den 

som programmerar att alla styrningar är rätt. Ett hushåll är ofta ett känsligt ställe vad 

gäller informationshantering och styrbara enheter där inget får gå fel eller förstöras 

(Harper, 2003). 

Ett stort problem med de individuella teknologierna idag är att de har begränsningar. 

Ser man till familjer där varje medlem är en användare brukar den allmänna tekniken 

vara anpassad för ett system med en användare men i en familj är man flera och därav 

behövs ett system som kan användas av samtliga användare samtidigt. Eftersom det 

finns olika behov för att uppnå ett integrerat system måste det som tidigare nämnt 

anpassas efter varandras önskemål (Davidoff, Kyung Lee, Yiu, Zimmerman, & K. 

Dey, 2006).  

Beroende på hur teknikintresserad man är behöver man mer eller mindre sätta sig in i 

vad som finns och vilka begränsningar man får stå ut med vid ett val av system. Vilka 

produkter ska man köpa? Vilka tekniker finns att tillgå med vilka produkter? Hur 

fungerar en viss produkt ihop med ett annan produkt? Hur integreras ett system med 

befintliga produkter och tekniker? Vad krävs för att göra huset intelligent? 
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2.1 Hypotes och målformuleringar 
Med dagens teknologi är det svårt för konsumenter att välja vilka produkter som ska 

inhandlas om man vill vara framtidssäker eller om man vill koppla ihop med befintlig 

utrustning. Vilka produkter ska väljas för att få ut det som matchar sin målgrupp? 

För att veta vad man ska tänkta på vid ett teknikinköp är ett mål att ta reda på det 

viktiga med hänsyn till teknikers samhörighet, funktion och kompabilitet. 

För att kunna veta vad som är bäst för respektive målgrupp behövs en utredning på 

vilka tekniker det finns för signalhantering av kommunikation. Målet är att utreda vilka 

tekniker det finns med vilka system i samband med att man tar hänsyn till kostnaden 

som motsvarar respektive målgrupps tankar om vad som är rimligt. Som grund till 

detta är en hypotes att alla kan dra nytta av någon typ utav intelligent hem.  

Fokus kommer ligga på de tekniker och de företag som har produkter eller system ute 

på marknaden tillgänglig för slutkonsumenter och där även här ser till vad målgruppen 

avser att använda det till.  

För att kunna reda ut teknikerna behövs det göras en analys på de produkter som finns 

då de tillsammans kan skapa en teknik. Produkterna som kommer behandlas kommer 

matchas till de målgrupperna som kan tänkas ha tillgång till den. 

Sammanfattningsvis behövs det en nulägesanalys av produkter, tekniker och system. 

För att kunna göra rätt investeringar behöver man en vägledning. För att komma fram 

till resultat måste insamlad data bearbetas och slutligen sammanställas i system som 

konsumenter kan välja att köpa. Målgrupperna är inte fördefinierade, konsumenten 

som läsare väljer själv vilket systemet som passar med hänsyn till funktionalitet och 

pris. 

2.2 Avgränsningar 
Fokus kommer ligga på att generellt hitta ett eller flera system för en målgrupp. 

Anledningen till det här är att man ska kunna hitta sin målgrupp och på så sätt få en 

bild av vilka system som är intressant för sig själv.  

När nulägesanalysen är klar kommer olika produkters fördelar och nackdelar att tas 

upp med hänsyn till prisbilden då detta till stor del avgör vilket system som skapas. 

Utifrån informationen man får ut blir det en personlig värdering om hur mycket 

pengar som är värt att investera i respektive system.  
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3. Nulägesanalys 
I nulägesanalysen presenteras de produkter, tekniker och system som finns ute på 

marknaden idag. Detta kommer ligga till grund för arbetets resultat. 

3.1 Mediaspelare och underhållning 
Den första kategorin av produkter definieras här som mediaspelare där olika typer utav 

bildkällor och ljudkällor kommer att beskrivas. 

När det gäller portabel underhållning är det Apples iPod som är marknadsledande. 

Med iPod tar man med sig musik vart man än går i den portabla spelaren. Kategorin 

med portabla underhållningsmaskiner för musik brukar kallas MP3-spelare. Övriga 

aktörer på området är bland annat Microsoft med deras Zune och Creative Zen. (Katie 

Marsal, 2006). 

Går man in på bilduppspelning är det även här Apple som har störst marknadsandelar. 

Vidareutveckling av iPod har lett till en plattform med operativsystemet iPhone OS. 

Enheter som idag kör det här operativsystemet är iPod Touch, iPhone och det senaste 

tillskottet iPad. (Jim Dalrymle, 2009). 

Konkurrensen har blivit större då företaget Google lanserat sitt mobila operativsystem 

Android och Microsoft med Windows Phone 7 Series. (Seth Weintraub 2009). 

En växande trend är att man i de portabla underhållningsmaskinerna vill ha 

tredjepartsprogramvara såsom spel och programvara som interagerar med de tjänster 

och program som man normalt återfinner vid en stationär dator och på internet. 

(Vladislav Savov, 2010). 

En trend på senare tid är att man vill spela upp media på sin TV. Här finns det många 

individuella lösningar idag. 

Ett alternativ är att köpa någon form av spelare som är kopplad till hemmets nätverk 

där man för över data på den spelare som är uppkopplad till TV:n. Istället för att 

enbart ta emot TV-signaler kan man även använda inspelningsbara mottagare för att se 

på program vid den tidpunkt man själv önskar. Detta medför att fler och fler 

stationära underhållningsprodukter återfinns i TV-bänken.  

Microsoft introducerade med en uppdatering av Windows XP ett operativsystem med 

namnet Windows XP Media Center Edition. I operativsystemet integrerades 
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programvara för att sammanställa media i en enhet. Funktionerna i Windows Media 

Center är att samla bilder, musik, filmer och program i ett användargränssnitt som gör 

det enkelt för användare att använda en fjärrkontroll. (Microsoft, 2010). 

På senare år har andra tillverkare gjort tolkningar om hur de anser att man vill spela 

upp media på sin TV. Företaget DViCO har med produkten TViX sålt många enheter 

och blivit en populärt i Sverige. Funktionerna i TViX är även de att samla bilder, 

musik och film i samma gränssnitt. (DViCO, 2010). 

Apple har även de en tolkning på hur man vill spela upp media på sin TV. Med Apple 

TV för man över media i stort sett likadant som med iPod. (Apple, 2010). 

För de användare som är ute efter enkelhet finns en mediaspelare som är integrerad 

med ett system vid namn Kaleidescape. I detta system lagras alla skivor på en server 

centralt placerad i huset. Den stora fördelen är att det här systemet helt är dedikerat till 

att spela upp skivorna från biblioteket och den lägger själv in skivsamlingarna när man 

lägger i skivan i en speciell läsare som är kopplad till den centrala lagringen. 

(Kaleidescape, 2010). 

3.2 Bildvisning 
För att kunna spela upp bilder och video krävs en bildvisare som vanligtvis är en TV. 

Dagens TV-apparater baseras mestadels på LCD-tekniken och det senaste är att man 

använder LED-bakgrundsbelysta skärmar vilket möjliggör fysiskt tunnare utformning. 

Samsung är det företaget som är ledande inom de senaste LED-skärmarna och har 

stora marknadsandelar. Samsung har i de senaste skärmarna integrerade gränssnitt för 

uppspelning av populära internettjänster såsom YouTube för film och musik och 

Flickr för bilder. Detta är deras tolkning av hur media kan spelas upp på TV. (Marie-

France Han, 2009). 

Även Sony, Sharp, LG och JVC har kommit ut med skärmar som har LED-

bakgrundsbelysning och följer efter i trenden med internetuppkopplade skärmar där 

man kan komma åt internet direkt i TV-skärmen. (Sean Portnoy, 2009). 

Är man intresserad av att få en större filmupplevelse kan man köpa en projektor för 

uppspelning av material. Detta möjliggör större yta för bilden att visas på och kan 

förhöja upplevelsen vid en filmvisning. (Wikipedia, 2010). 
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3.3 Ljuduppspelning 
Ljuduppspelning av material har utvecklats på många håll. Mycket av dagens material 

är i digital form där internet är en allt mer populär distributionskanal. Uppspelning av 

detta material kan ske på till exempel en dator om man nu har material från internet.  

Traditionellt sätt finns fristående CD-spelare med antingen integrerade eller fristående 

högtalare. Dessa system består av någon typ utav förstärkare och förmedling av ljud 

antingen är även denna fristående eller sitter den integrerad med CD-spelare och 

högtalare. 

En vidareutveckling av de traditionella uppspelningsmaskinerna möjliggör inkoppling 

av de portabla underhållningsenheterna till antingen ett slutet system där exempelvis 

en iPod kopplas direkt till anpassade högtalare eller i ett större system där en 

förstärkare använder sig av en docka för att spela upp musiken. (Wikipedia, 2010). 

3.4 Bild och ljuddistribution 
En äldre teknik för att transportera bild analogt är komposit. Den här tekniken 

introducerades redan på 1980-talet för att koppla samman TV med exempelvis 

videobandspelare och spelkonsoler. Här transporteras ljudet i separata kablar, en för 

varje ljudkanal. I Europa är det vanligare att använda sig av SCART som transporterar 

både bild och ljud. 

VGA används först och främst vid anslutning av en dator till en datorskärm men 

många platta skärmar, LCD eller Plasma, har även en VGA-ingång för anslutning av 

exempelvis en dator. Liksom komposit så är VGA en analog signal. Vill man koppla in 

ljud till en viss enhet görs detta vanligtvis via 3.5 millimeters ingång eller som vid 

komposit, en RCA för varje ljudkanal. 

Med komponentanslutning gör man det möjligt för bilden att transporteras med HD-

kvalité. Detta trots att signalen är analog. Vill man komma ner i pris är detta ett bra 

alternativ jämfört med de dyrare digitala signalerna. Precis som med föregående 

tekniker transporteras ljudet separat per kanal. 

En relativt ny teknik är HDMI där man kan transportera högupplöst bild och ljud 

direkt i samma kabel. Det här är en ständigt växande teknologi där nya versioner av 

protokollet kommer ut efter vidareutveckling. Krypteringsprotokollet HDCP och att 
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data transporteras digitalt gör att HDMI skiljer sig mycket från tidigare 

distributionstekniker. (Wikipedia, 2010). 

3.5 Kommunikation 
Eftersom man vill ändra innehållet på mediaspelare krävs någon form av 

kommunikation till enheterna. Traditionellt sett har man en fjärrkontroll som gör att 

man kan navigera i det grafiska gränssnittet.  

För att kunna spela upp material från internet krävs att man på något sätt är 

uppkopplad mot sitt lokala nätverk som i sin tur är uppkopplat mot internet. 

I en standardfjärrkontroll är den vanligaste kommunikationen IR som är en infraröd 

signal där fjärrkontroll sänder ut information om vad som ska göras. Mottagaren i det 

här fallet kan vara en TV, DVD-spelare eller digitalbox. När mottagaren tar emot 

signalerna tolkar den koden och utför åtgärden. IR är på många sätt en dålig teknik 

med tanke på att man inte får någon status om att mottagaren har utfört det man 

önskar. Det kan vara som så att signalen inte kommer fram vilket gör att en användare 

kan behöva trycka igen för att signalen ska komma fram. 

När enheter är kopplade till det lokala nätverket gör det ofta att man kan få tillgång till 

fler funktioner i enheten. Som exempel kan det vara så att man kan föra över filmer 

och musik från sin dator till mediaspelaren som står vid sin TV. Det lokala nätverket 

kan även vara trådlöst. 

Att styra enheter via radiofrekvens ger en mer tillförlitlig kommunikation och det finns 

även enheter som klarar av att transportera åt båda håll till vilket inte är vanligt med 

IR-kommunikation. Här är ett exempel att man kan styra vägguttag via radiofrekvens 

för att styra belysning. 

Eftersom IR inte fungerar trådbundet vill man kunna styra enheter på ett annat sätt. 

Många av dagens projektorer, förstärkare och andra enheter har ett gränssnitt som gör 

det möjligt att påverka enheten via en seriell kabel. Seriell kommunikation kan anses 

som en äldre teknik men för driftsäkra system när man kommunicerar med 

bildenheter och ljudenheter så är detta vanligt. (Wikipedia, 2010). 
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3.6 Enklare styrning 
Det finns både enkla och avancerade hjälpmedel för att styra de bildkällor och 

ljudkällor man kan tänkas ha kopplade till sin tv. Här tas exempel upp på enklare 

styrning. 

3.6.1 Logitech Harmony 

Harmony är ett system från företaget Logitech. Fjärrkontrollen är den centrala delen i 

systemet där man använder en mjukvara till sin dator för att programmera 

fjärrkontrollen till det man vill att den ska göra. 

Styrningen av enheter görs via IR och det finns även möjlighet att gömma undan 

enheter bakom skåp genom att använda en RF-mottagare som sedan skickar IR till 

enheterna. 

Till hjälp att programmera upp fjärrkontrollen har man ett bibliotek med över 225 000 

kompatibla produkter.  

Det finns olika typer av fjärrkontroller som man kan använda sig av om man vill köpa 

Harmony. Introduktionsvarianten heter Harmony 300i och består enbart utav 

programmerbara knappar. Här kan man exempelvis få in källval och har man enheter 

med samma knapplayouter såsom ”Play”, ”Pause” och ”Next” så används de 

beroende på vilken källa som har valts. 

Flaggskeppet från Logitech heter Harmony 1100 och är en större variant med 

pekskärm. Den här fjärrkontrollen har även stöd för aktiviteter där flera saker kan 

hända vid enbart ett knapptryck. 

Som tillbehör till din fjärrkonroll kan du köpa exempelvis ett ”RF System” som gör att 

man kan gömma undan enheter eftersom kommunikation sker via RF-signaler. 

Det finns även en extender som gör att man utökar signalen på fjärrkontrollen samt en 

adapter som gör att man kan styra en Sony Playstation 3. (Logitech, 2010) 

3.6.2 Mjukvara i iPhone OS 

På plattformen iPhone OS finns det en del program som möjliggör styrning av sin 

befintliga utrustning. Exempelvis kan man styra sin dator, PC eller Mac, som i sin tur 

lämpligen är kopplad till en TV. 
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Ett exempel för mjukvara är programmet Rowmote som kräver att man har en 

programvara installerad på den datorn man vill styra. Därefter kan du via iPhone, iPod 

Touch eller iPad styra vald dator. (Evan Schoenberg, 2010). 

3.7 Multi-room 
Är man intresserad av att lyssna på musik runtom i huset är den traditionella metoden 

att man köper en ny anläggning. Antingen en stor anläggning där man har fristående 

förstärkare eller en mindre med inbyggda högtalare. Problemet som finns med den här 

typen av lösning är att varje anläggning kan vara olik de andra som finns utplacerade i 

huset. På så sätt får man ingen generell kontroll och inte heller någon 

helhetsupplevelse. 

För att få en bättre upplevelse i huset introduceras begreppet multi-room. När man 

pratar om multi-room brukar man dela in huset zonvis för att dela upp var media 

spelas. Med hjälp av denna teknik kan man exempelvis spela samma material i alla 

zoner alternativt spela olika i alla zoner. Förutsättningen för att en anläggning ska 

klassas som multi-room är att man har central styrning av varje zon. Exempelvis 

brukar man kunna styra varje zon från en fjärrkontroll, antingen trådbunden eller 

trådlös. 

Den enklaste varianten av multi-room är med enbart ljuddistribution eftersom det inte 

krävs lika mycket av utrustningen att hantera ljudsignaler. 

När man kommer in på distribution av bild via multi-room är det svårare att hantera. 

Idag börjar fler och fler digitala signaler att dyka upp såsom HDMI som nämndes 

tidigare. Enheter med kontakten HDMI som har HDCP behöver utbyta information 

med enheten den ska visas på och därav kan det uppstå problem beroende på vilka 

enheter som väljs. 

Då produkter som använder sig av multi-room ofta är systemspecifika måste man veta 

vilken produkt som fungerar till vilket system. I vissa multi-roomanläggningar går det 

att integrera de flesta produkter som finns tillgängliga som ej är bundna till ett system. 

Vill man utöka sin befintliga anläggning till en multi-room är en bra investering att 

köpa en förstärkare som klarar av mer än en zon. Det finns förstärkare med uppemot 

3 zoner utöver den man har som huvudzon. Detta gör att man kan spela olika, eller 

samma, musik i de zonerna man har. (Gary Altunian, 2009). 
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3.8 Styrsystem 
Ett styrsystem är ett antal enheter som kommunicerar mellan eller till varandra för att 

administrera eller utföra en uppgift. (Wikipedia, 2010). 

3.8.1 Sonos ljuddistribution 

Företaget Sonos har ett system som möjliggör för uppspelning av sitt musikbibliotek 

och även internetradio. De har separata spelare för varje zon där man antingen kan 

koppla på högtalare direkt eller använda sig av befintlig förstärkning. 

Varje zonspelare kan sedan styras av en eller flera fjärrkontroller från antingen Sonos 

själva eller kan man använda sig av en enhet med plattformen iPhone OS där Sonos 

har en mjukvara som kommunicerar med sitt system. 

För datorer, antingen PC eller Mac, finns en mjukvara där man kan styra hela systemet 

och även lägga till utdelningar av musik för distribution till samtliga zoner. (Sonos, 

2010). 

3.8.2 Logitech Squeezebox ljuddistribution 

Från Logitech återfinns systemet Squeezebox där man liksom Sonos-systemet kan 

lyssna på det egna musikbiblioteket och internetradio. Även här är det seperata 

zonspelare där det finns egenutvecklad handkontroll eller tredjepartsmjukvara till 

exempelvis iPhone OS. 

En fördel med Squeezebox är att man enklare kan utveckla systemet med 

insticksmoduler och kommunikationsmöjligheter. (Logitech, 2010) 

3.8.3 NuVo ljuddistribution 

Från NuVo Technologies finns olika nivåer av system som integrerar huset med 

infällda paneler till de zoner man vill ha ljuduppspelning i. 

Till huvudenheten, där alla zoner sammansluts, kan man koppla tredjepartskällor 

såsom DVD-spelare och radiomottagare. Företaget har egna källor såsom 

internetradio, musikserver som synkroniserar med befintliga bibliotek och även iPod-

anslutning. (NuVo Technologies, 2010). 
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3.8.4 Crestron Adagio ljuddistribution 

Från Crestron finns ett motsvarande system som NuVo där man har en huvudenhet 

som zonerna sammansluts i. Till denna kopplas de källor man vill ha i systemet och 

det går även att kommunicera med Crestrons centralstyrning. (Crestron, 2010). 

3.8.5 Gefen bilddistribution 

Gefen är ett företag som tillverkar bildväxlare som är användbart då man vill få ut bild 

från en källa till flera rum. (Gefen, 2010). 

3.8.6 Extron bilddistribution 

Även Extron tillverkar bildväxlare men kan hantera fler ingångar och utgångar än vad 

Gefen kan. (Extron, 2010). 

3.8.7 Kramer bilddistribution 

Kramer är en av de största aktörerna på bilddistribution och har även i många 

produkter integrerat ljud. Styrningsmöjligheterna är stora vilket möjliggör integration 

med centralstyrda system. (Kramer Electronics, 2010). 

3.8.8 Crestron bilddistribution 

Vill man vara framtidssäker så är Crestron den enda aktören som erbjuder en korrekt 

hantering av HDMI och HDCP. Man kan distribuera ut högupplöst bild och ljud från 

en källa till många zoner. (Crestron, 2010). 

3.8.9 Nexa elstyrning 

Vill man uppnå enklare elstyrning erbjuder företaget Nexa radiostyrda mottagare som 

kopplas direkt till uttaget och här kan man styra exempelvis belysning. (Nexa, 2010). 
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3.8.10 Crestron elstyrning 

Vill man ha en avancerad elstyrning kan man använda sig av Crestrons slutna elsystem 

som måste användas med en centralstyrning från Crestron. Här kan man koppla hela 

elcentralen för att få styrning på allt i huset. (Crestron, 2010). 

3.8.11 KNX elstyrning 

Är man ute efter en standard för installation av elstyrning i hemmet är det KNX man 

ska använda sig av. De flesta stora aktörer på elmarknaden såsom ABB, Schneider 

Electric och Hager säljer produkter som kommunicerar med KNX-bussen. (KNX 

Association, 2010). 

3.8.12 RTI centralstyrning 

En mer avancerad styrning kan göras med flertalet fjärrkontroller från RTI där man 

antingen kan använda enbart fjärrkontrollen eller i samband med en centralt placerad 

enhet kommunicera med andra produkter. (RTI Technologies, 2010). 

3.8.13 AMX centralstyrning 

För kommunikation mellan centralstyrning och fjärrkontroller runtom i huset kan man 

använda sig av AMX. Här integreras varje fjärrkontroll i systemet för att kommunicera 

med varandra via centralen. (AMX, 2010). 

3.8.14 Crestron centralstyrning 

Precis som med AMX styrs Crestron centralt med kommunikation ut mot 

fjärrkontroller och de enheter som man vill styra. (Crestron, 2010). 
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4. Metod 
Eftersom teknikbranschen styrs av ledande företag kommer information om 

produkter, tekniker och system bland annat att hämtas direkt från tillverkarna. Där det 

finns standarder att gå efter kommer denna information hämtas från dessa 

organisationer eller liknande.  

När data har samlats in kommer denna att tolkas och ställas mot övrig insamlat 

material. Det kommer troligtvis mest förekomma kvalitativ data med beskrivning om 

enskilda produkter, tekniker eller system. 

Där det finns kvantitativ data att tillgå för exempelvis hur en viss teknik står sig emot 

en annan kommer detta att presenteras och tolkas in i slutresultatet. 

För att tolka insamlad data kommer egenskapsmatriser att göras där en jämförelse görs 

mellan olika produkter. De produkter som kommer användas som grund för denna 

jämförelse kommer väljas baserat på popularitet i respektive kategori på den 

oberoende prisjämförelsehemsidan Prisjakt. 

Fokus vid jämförelser kommer att ligga på styrningsmöjligheter och kompabilitet. 

För att jämföra system kommer en matris med uppgifter om systemets egenskaper att 

vara det som gör skillnaden mellan systemen. 

Efter att matriserna skapas kommer systemintegration att göras baserat på data ifrån 

egenskapsmatriserna. 

En del av projektet kommer bestå i att olika målgrupper ska hitta vad som kan vara 

intressant för just den målgrupp man befinner sig i. För att komma fram till den här 

typen av resultat måste produktegenskaper jämföras med prisbilden och man måste få 

en uppfattning om vad det är man betalar mer för vid exempelvis styrning av en 

produkt. 

4.1 Metoddiskussion 
Med vald metod kommer den mest aktuella informationen att presenteras. Dock är det 

som så att det är en ständigt växande bransch och specifika detaljer om egenskaper kan 

komma att ändras. Det som kan vara en nackdel med att hämta information direkt 

från tillverkare är att information om hur bra en produkt är ej kan bedömas på ett 

korrekt sätt då företag vill marknadsföra sin egen produkt. 
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5. Genomförande 
Då en nulägesanalys ligger till grund för resultatet började arbetet med att göra den här 

analysen. I nulägesanalysen finns information om produkter, system och tekniker som 

är relevant inom intelligenta hem. Det blev uppenbart att någon form av indelning 

behövdes då det skiljer nivåmässigt i pris och funktioner inom de olika områdena. Den 

här. 

Informationen hämtades mestadels från tillverkare men också från allmänna sidor och 

artiklar som beskrev produkten, tekniken eller systemet. 

För kategoriseringen av informationen letades huvudegenskaper hos produkterna upp. 

Jämförelser mellan produkter, tekniker och system gjordes med vilka som är 

kompatibla med vad för att man ska kunna se vilka system som passar ens målgrupp. 

Definitionen multi-room är den term som dyker upp genomgående hos tillverkare och 

får därför anses vara standard inom branschen så detta är något som är genomgående. 

När matriser med egenskaper ställdes upp så definierades produkterna i en kategori 

och de populäraste produkterna inom respektive kategori hämtades från 

prisjämförelsehemsidan Prisjakt. 

Efter att matriser med jämförelser skapades så började skapandet av system utifrån 

jämförelse mellan pris och egenskap. Då en styrning vill uppnås blev detta en faktor i 

definitionen och totalt skapades tre system med olika kopplingar till produkter. Här 

kan man hitta ett inköpsförslag beroende på just pris och vilka funktioner man är ute 

efter. 

För en total integration kommer konkreta exempel ej att presenteras däremot en 

vägledning på vad som ska väljas. 
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6. Resultat 
Olika resultat uppnås beroende på vilka aspekter man tittar på. En stor del av 

resultatet består av en sammanställning av kompabilitet och priser mellan tillverkare 

med nulägesanalysen som grund. Mer detaljerade funktioner återfinns i 

nulägesanalysen. 

6.1 Produktjämförelse styrning 
I den här delen tas produkter upp som kan användas i alla typer av anläggningar. För 

att ett styrsystem ska kunna kommunicera med en enhet krävs 

kommunikationsmöjligheter. Den vanligaste typen är IR men seriell kommunikation 

är, som beskrivs i nulägesanalysen, att föredra. 

 

I tabell 6.1.1 har de populäraste produkterna för uppspelning av DVD och Blu-Ray 

jämförts med hänsyn till styrningsmöjligheter. 

 

 

 

 

 

Tabell 6.1.1 Styrningsmöjligheter DVD / Blu-Ray   

Produkt IR 
Seriell 
kommunikation LAN Cirkapris 

Samsung DVD-1080P9 Ja Nej Nej 800 
Philips DVP3520 Ja Nej Nej 500 
Onkyo DV-SP406 Ja Nej Nej 1300 
Sony DVP-NS718H Ja Nej Nej 800 
Pioneer DV-420V Ja Nej Nej 1300 
LG V290H Ja Nej Nej 1300 
LG BD390 Ja Nej Nej 2500 
Sony BDP-S370  Ja Nej Nej 1800 
Samsung BD-C6900  Ja Nej Nej 3900 
Pioneer BDP-320 Ja Nej Nej 3000 
Marantz BD7004  Ja Ja Nej 8000 
Yamaha BD-S1900  Ja Ja Nej 8000 
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Tabell 6.1.2 Styrningsmöjligheter Digitalboxar   

Produkt IR 
Seriell 
kommunikation LAN Cirkapris 

Sagem ITD-72 Ja Nej Nej 800 
Samsung DTB-H390V Ja Nej Nej 1500 
Canal Digital Boxutbud Ja Nej Nej Medföljer 
Viasat Boxutbud Ja Nej Nej Medföljer 
Com Hem Boxutbud Ja Nej Nej Medföljer 
Dreambox DM-600T Ja Nej Ja 2300 
Dreambox DM-600S Ja Nej Ja 2300 
Dreambox DM-600C Ja Nej Ja 2300 

 

I tabell 6.1.2 har de populäraste produkterna för digitalboxar jämförts med hänsyn till 

styrningsmöjligheter. 

 

Tabell 6.1.3 Styrningsmöjligheter LCD-skärmar   

Produkt IR 
Seriell 
kommunikation LAN Cirkapris 

LG 42LH3000 Ja Nej Nej 6000 
Samsung UE40B6050 Ja Nej Nej 11000 
LG 47SL9000 Ja Nej Nej 12000 
Samsung LE37B535 Ja Nej Nej 6000 
Philips 40PFL8664H Ja Nej Nej 10000 

 

I tabell 6.1.3 har de populäraste produkterna i kategorin LCD-skärmar jämförts med 

hänsyn till styrningsmöjligheter. 

 

Tabell 6.1.4 Styrningsmöjligheter Surroundförstärkare  

Produkt / Styrning IR 
Seriell 
kommunikation LAN Cirkapris 

Onkyo TX-SR608  Ja Nej Nej 6000 
Yamaha RX-V765  Ja Nej Nej 5300 
Onkyo TX-NR807  Ja Ja Nej 9000 
Yamaha RX-V2065  Ja Ja Nej 11000 

 

I tabell 6.1.4 har de populäraste surroundförstärkarna jämförts med hänsyn till 

styrningsmöjligheter. 
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Tabell 6.1.5 Styrningsmöjligheter Mediaspelare   

Produkt IR 
Seriell 
kommunikation LAN Cirkapris 

TViX HD M-6500A Ja Nej Nej 2000 
Popcorn Hour C-200 Ja Nej Nej 3000 
Apple TV Ja Nej Nej 2500 
Mac Mini Ja Nej Ja 6000 

 

I tabell 6.1.5 har de populäraste produkterna i kategorin mediaspelare jämförts med 

hänsyn till styrningsmöjligheter. 

Slutsatsen man kan dra av jämförelsen med produkterna i tabell 6.1.1 till 6.1.5 är att 

det blir dyrare om man vill styra produkter på annat sätt än med IR.  

6.2 Jämförelse musiksystem 
Det finns olika typer av färdiga system för uppspelning av musik och film. Nedan 

presenteras en jämförelse av systemen och det tas upp vilka funktioner man får med 

vilket system.  

Samtliga system nedan går att använda som multi-room vilket innebär att man 

expanderar till flera zoner i den byggnad man avser att använda anläggningen i. 

Tabell 6.2.1 Musiksystem     

Produkt 

Uppspelning 
av externa 
källor 

Uppspelning 
av befintligt 
bibliotek 

Uppspelning 
av 
internetradio 

Startpris 
2 zoner 

Startpris 
4 zoner 

Squeezebox Nej Ja Ja 4200 9800 
Sonos Ja Ja Ja 10000 30000 
NuVo Ja Ja, med källa Ja, med källa - - 
Crestron Adagio Ja Ja, med källa Ja, med källa - - 

 

I tabell 6.2.1 har jämförelse gjorts mellan tre musiksystem. Eftersom systemen är 

färdiga är det fler parametrar som skiljer systemen åt. Samtliga system måste 

kompletteras med högtalare. 
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Logitechs Squeezebox i tabell 6.2.1 avser produkten Squeezebox Duet där man har en 

zonspelare och en trådlös fjärrkontroll. I detta system behöver man aktiv förstärkning 

av ljudet. 

Sonos i tabell 6.2.1 avser produkten BU250 där man har en trådlös fjärrkontroll, en 

aktivt förstärkt zonspelare och en passiv zonspelare. 

NuVo i tabell 6.2.1 avser produkten Essentia där man har sex trådbundna 

kontrollpaneler och en central som distribuerar rätt källa till rätt zon. För att man ska 

kunna spela upp bibliotek, internetradio eller en systemintegrerad iPod-docka krävs 

det att man köper till det. Vid detta tillval får man full styrning av källorna från 

knappanelerna.  

Crestron Adagio i tabell 6.2.1 avser produkten AADS där man har sex trådbundna 

kontrollpaneler och en central som distribuerar rätt källa till rätt zon. För att man ska 

kunna spela upp bibliotek, internetradio eller en systemintegrerad iPod-docka krävs 

det att man köper till det. Vid detta tillval får man full styrning av källorna från 

knappanelerna.  

Då dessa system är slutna till den egna styrningen så går det ej att kombinera med 

andra system eller produkter förutom om man är intresserad av Crestrons Adagio som 

gör det möjligt att påverka produkter och system. Mer om Crestrons styrningssystem 

återfinns under helhetsintegrationen i kapitel 6.6. 

Eftersom varken Crestron eller NuVo säljs via vanlig butikshandel och kräver 

certifiering för att programmeras måste man anlita en återförsäljare för att få ett 

korrekt pris. 

6.3 Jämförelse bildsystem 
Nedan presenteras en jämförelse med ihopkoppling av bildsystem.  

Tabell 6.3.1 Bildsystem     

Produkt 
Uppspelning av 
nätverkslaging 

Uppspelning 
av DVD 

Uppspelning 
av Blu-Ray 

Startpris 
2 zoner 

Startpris 
6 zoner 

TViX Ja Nej Nej 4000 12000 
Popcorn Hour Ja Nej Nej 6000 18000 
Apple TV Ja Nej Nej 5000 15000 
Plex Ja Ja Nej - - 
XBMC Ja Ja Nej - - 
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Kaleidescape 
Ja, från 
systemserver Ja Ja - - 

 

Produkterna TViX, Popcorn Hour och Apple TV i tabell 6.3.1 är mediaspelare med 

lokal lagring men kan via en nätverksutdelning kombineras till ett system. De här 

systemen går att integrera med centralstyrning via IR-kommunikation. 

Plex och XBMC i tabell 6.3.1 är mjukvara som måste installeras på befintligt 

datorsystem. Båda de här system är komplicerade att integrera i en centralstyrning. 

Kaleidescape i tabell 6.3.1 avser systemservern 1U Server och som BluRay-

uppspelning används M500 player för varje zonexpandering. 

6.4 Användarvänlighet 
För att kunna definiera målgrupperna med hänsyn även till användarvänlighet visas 

jämförelser som avser just användarvänlighet. 

6.4.1 Musiksystem 

Logitech Squeezebox som återfinns i jämförelse mellan musiksystem i tabell 6.2.1 är 

för slutanvändaren ett enkelt system att hantera. Däremot krävs det en del kunskap för 

att sätta upp systemet vilket leder till att användaren kan behöva lägga ner en del tid 

innan systemet fungerar som önskat. 

Sonos som återfinns i tabell 6.2.1 är precis som Squeezebox väldigt lätthanterligt för 

slutanvändaren och det går även att få igång systemet utan mer avancerade 

inställningar. För att få sitt bibliotek med musik kopplat behöver man däremot lägga 

till detta via inställningar i systemet. 

NuVo som finns i tabell 6.2.1 är ett system som är byggt för användarvänlighet. När 

systemet är programmerat, som görs av certifierade återförsäljare, så fungerar 

anläggningen och ingenting behövs göras i inställningarna. 

Crestron Adagio som finns i tabell 6.2 är precis som NuVo ett system som är byggt för 

användarvänlighet. När systemet är programmerat, som görs av certifierade 

återförsäljare, så fungerar anläggningen och ingenting behövs göras i inställningarna. 
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6.4.2 Bildsystem 

TViX, Popcorn Hour och Apple TV i tabell 6.3.1 behöver konfigureras alternativt 

laddas med media för att kunna spela upp eget material. När konfigurationen av media 

har gjorts kan man navigera sig fram med medföljande fjärrkontroll. 

Plex och XBMC kräver mycket konfiguration innan det fungerar då man behöver en 

dator att installera mjukvaran på. Efter att konfiguration har gjorts får man många 

funktioner med samma användarvänlighet som de fasta maskinerna TViX, Popcorn 

Hour och Apple TV. Nackdelen vad gäller användarvänligheten med Plex och XBMC 

beror på hur datorn är konfigurerad för exempelvis avstängning och påslagning. 

Kaleidescape är byggt just för att vara användarvänligt. Hela processen från media till 

att man har det i sitt bibliotek består enbart i att sätta sin CD, DVD eller BluRay i den 

centrala enheten och sedan återfinns mediet automatiskt på alla spelare som är 

anslutna till samma nätverk inklusive information om vad det är.  

6.4.3 Styrsystem 

Med Logitechs Harmony som återfinns i tabell 6.4.1 används en fjärrkontroll med 

antingen skärm som indikator eller med tryckkänslig skärm. Då man kan programmera 

upp enheten för att bli av med behovet av flertalet andra fjärrkontroller är den enkel 

att hantera. Däremot måste man programmera upp enheten vilket kan kräva tid om 

man ej anlitar en installatör. En nackdel kan vara tillförlitlighet vad gäller enheters 

respons på kommando. Eftersom enbart IR-kommando stöds är det osäker 

kommunikation vilket tas upp i nulägesanalysen. 

Med RTI som återfinns i tabell 6.4.2 får man möjlighet att styra enheter seriellt vilket 

bidrar till bättre kommunikation. Precis som med Logitech Harmony kan man få med 

eller utan tryckkänslig skärm. Anpassningsgraden som installatören gör till 

slutanvändaren är större vilket gör att systemen blir mer individuella. Med RTI är man 

mer eller mindre begränsad till fåtalet anläggningar per fjärrkontroll vilket blir 

komplicerat att hantera vid helhetsintegration. 

Crestron och KNX med hänsyn till elstyrning som tas upp i nulägesanalysen möjliggör 

förenkling av de enheter som styrs av elektricitet såsom belysning, kaffekokare, 

diskmaskin, spis, tvättmaskin, golvvärme, fläktar och mörkläggning. Efter en 

programmering av elsystemet kan hantering ske med vanliga tryckknappar alternativt 
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touchskärmar för integration med andra styrsystem där layout anpassas för 

användaren. 

Crestron och AMX har produkter som möjliggör en helhetsintegration till det 

intelligenta hemmet. Då varje system är unikt och kan anpassas helt efter användarens 

behöv så är det mest användarvänligt. Kombinationsmöjligheter i systemet gör att man 

får ut maximalt antal funktioner med anpassningen till slutanvändaren. 

6.5 Systemintegration till målgrupp 
För att kunna identifiera sig med ett val av system är det prisbilden tillsammans med 

användarvänlighet och funktioner som avgör vilken målgrupp man befinner sig i. I det 

här avsnittet kan man hitta ett system som passar sin målgrupp. 

6.5.1 Grundläggande styrning av anläggning 

Slutsatsen av produktjämförelsen i 6.1 var att produkter blev dyrare om man valde att 

använda sig av annan styrning än IR så kommer den grundläggande styrningen inrikta 

sig på just IR-styrning av produkter.  

Tabell 6.1.1 Systemexempel med Logitech Harmony 
Produkt Typ Pris 
Samsung DVD-1080P9 DVD-spelare 800 
Sagem ITD-72 Digitalbox 800 
Samsung LE37B535 TV 6000 
TViX HD M-6500A Mediaspelare 2000 
Logitech Harmony 555 Fjärrkontroll 600 

 

Med Logitech Harmony kan man få IR-styrning av ett system med enbart en 

fjärrkontroll. I tabell 6.5.1 återfinns ett grundläggande system där man använder sig av 

en fjärrkontroll istället för fyra. Här har man gjort systemet intelligent med en 

fjärrkontroll. Övriga enheter i tabellen är förslag till produkter som kan användas, 

befintliga produkter går att använda. 

Vad gäller användarvänlighet är det en enklare styrning man är ute efter och man får 

då en begränsning av funktioner. Eftersom stor hänsyn tas till pris i denna definition 

så krävs det viss konfiguration av slutanvändaren om man inte anlitar en installatör 

vilket kan vara kostsamt. Detta medger att användarvänligheten är lägst i den här 

definitionen. 
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6.5.2 Avancerad styrning av anläggning 

Vill man ha ett system med bättre kommunikation ska man försöka få styrning via 

seriell kommunikation om det går. Med hjälp av produkter från RTI går det här att 

uppnå.  

Tabell 6.5.2 Systemexempel med RTI  
Produkt Typ Pris 
Yamaha BD-S1900  BluRay-spelare 8000 
Samsung DTB-H390V Digitalbox 1500 
Samsung UE40B6050 TV 11000 
Onkyo TX-NR807  Förstärkare 9000 
Popcorn Hour C-200 Mediaspelare 3000 
RTI ZRP-6 Kontrollprocessor - 
RTI T2-C Fjärrkontroll - 

 

I tabell 6.5.2 finns ett mer avancerat system där man styr förstärkare och BluRay-

spelare med seriell kommunikation. Då RTI ej säljs via vanlig butikshandel och kräver 

certifiering för att programmeras måste man anlita en återförsäljare för att få ett 

korrekt pris. 

I den här kombinationen blir det ett individuellt system men man får ändå en styrning 

som gör det enkelt för konsumenten att komma åt media. 

Den här definitionen medför bättre användarvänlighet än den grundläggande 

styrningen. 

6.5.3 Systemval för multi-room 

För den som inte vill uppnå helhetsintegration men vill få styrning av anläggning från 

hela huset går det att uppnå. 

Tabell 6.5.3 Systemexempel med Sonos  
Produkt Typ Pris 
Sonos CR200 Controller  Fjärrkontroll 3500 
3 st Sonos ZP120 Zonspelare 15000 
1 st Sonos ZP90 Zonspelare 3500 

1 st Sonos S5 
Zonspelare med 
högtalare 4000 

3 st Par Canton GLE 410 
Utanpåliggande 
högtalare 10500 
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I tabell 6.5.3 återfinns ett systemexempel för den som vill ha en anläggning med multi-

room med styrning från en fjärrkontroll. Systemet är tänkt för fem zoner där en 

zonspelare är tänkt för befintlig stereoanläggning, en har inbyggda högtalare och tre 

zonspelare använder sig av Canton GLE 410 högtalare. Med det här systemet får man 

en i stort sett färdig anläggning att installera själv. 

6.6 Vägledning vid helhetsintegration 
Vid en helhetsintegration av ett hushåll krävs att all distribution placeras centralt. 

För att en helhetsintegration ska göras behöver man göra ett val av en tillverkare av 

centralstyrningssystem. 

RTI är begränsat i den mån att man ej kan få dubbelriktad kommunikation på samma 

sätt. 

Crestron och AMX är de tillverkarna där det finns mest integration med produkter 

och system. Kombinationerna med tredje part är näst intill oändliga. 

När man gjort sitt val av centralstyrning behöver man välja bilddistribution och vill 

man göra en besparing av pengar kan man använda sig av analog bildbehandling. Vid 

valet av digital bildbehandling är det Digital Media som ska användas och då behöver 

man Crestron som centralstyrning. 

Efter valet av bilddistribution kan man välja källor enligt de jämförelser som gjorts i 

kapitel 6.1 till 6.3. 

Vid en helhetsintegration med elsystemet vill man förmodligen använda sig av KNX 

som är den öppna och antagna standarden för el-automation i fastigheter. Både 

Crestron och AMX har moduler som gör att man kan påverka elsystemet. 
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7. Diskussion 
Nulägesanalysen var nödvändig att göra för hela rapporten eftersom den 

bakomliggande tekniken är något som ofta bortses ifrån. När man börjar gå in på 

området med integration är det även viktigt att tänka på just begränsningarna som 

finns vid val av produkter, tekniker eller system.  

Svårigheterna i insamlingsarbetet har varit att tolka tillverkarnas data korrekt. 

Att ta upp just produkter, tekniker och system under just dessa namn är viktigt 

eftersom man måste särskilja dem från varandra. Gränsen mellan produkter och 

system kan vara väldigt liten då det exempelvis finns, som det tas upp i rapporten, 

systemspecifika produkter. 

En intressant del av rapporten är många av de system och produkter som troligtvis 

många ej har kunnat ta del av innan då dessa ej finns tillgänglig i den vanliga 

elektronikhandeln. Tillverkare som Kaleidescape, RTI, NuVo, AMX och Crestron har 

tidigare och är till viss del fortfarande väldigt fokuserad på den såkallade high-end 

marknaden som handlar om den målgruppen som vill ha det absolut senaste tekniken. 

Däremot finns system för de behov man har. 

Förhoppningsvis har projektet gjort de som läser mer medvetna om vad som finns 

och vad man bör tänka på vid köp av en produkt. Vill man möjligtvis integrera den här 

produkten på bästa sätt i framtiden eller nöjer man sig med att göra det här med IR-

styrning. 

Vid hopsättning av system användes jämförelser av användarvänlighet i samband med 

matriser för produktfunktioner med hänsyn till priset. Utifrån denna information och 

även information från nulägesanalysen gjordes tre system där en målgrupp kan 

bedöma vad som anses som en bra investering 

När man går in på musiksystem finns det väldigt bra system om man vill uppnå en 

multiroom-integration i sitt hem. Det här är en stor del och något som troligtvis 

kommer mer och mer i framtiden eftersom man kan bygga ihop en del av de 

föreslagna systemen själv.  

Är man ute efter mer avancerad ljud- och bilddistribution blir det genast både dyrare 

och svårhanterligt. Här gäller det att ha full koll på de bakomliggande teknikerna vad 

gäller hantering av ljud och bild. Sedan krävs det även att man ser till helhetsbilden 

med styrning och eventuell framtida expansion och utökning av tekniker. 
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Vid ett större inköp måste man ta ett ställningstagande om man ska satsa på en total 

integration eller välja bort delar som gör att man får acceptera de begränsningar som 

systemet kan tänkas ha vid en framtida utökning. 

Just vid en helhetsintegration blir det som sagt komplicerat och vill man då även 

koppla in exempelvis elsystemet så har man väldigt få aktörer att använda sig av vad 

gäller centralstyrningen av produkter. Rekommendationen här är att kontakta en 

återförsäljare men då med en del bakomliggande kunskap om vad som finns att tillgå. 
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8. Slutsats 
Om man ser till multi-room och centralstyrning i allmänhet fattas det egentligen 

produkter och lösningar på bildsidan. Exempelvis hade det varit önskvärt att ha en 

mer zonbaserad lösning för distribution av bild som liknar företagets Sonos modell av 

ljuddistribution. 

Utifrån systemintegrationen bör man kunna hitta vilka produktersom kan vara 

lämpliga att köpa med hänsyn till priset. Här har det tidigare varit väldigt svårt både för 

de som inte är så insatta men även för de som kan se skillnad på egenskaper hos 

produkter att få en helhetsbild på hur man kan integrera produkter till ett system. 

De första två systemen, enkel och avancerad, bör alla kunna känna igen sig med och 

beroende på hur mycket man vill investera så får man ett förslag på en integration som 

kan underlätta hanteringen. Det här leder till att de som normalt sett inte kunnat 

hantera alla funktioner ser en enkelhet i systemintegrationen och kan utnyttja de 

funktioner man vill. 

Med hjälp av vägledningen bör man ha en grund till hur man går tillväga för att skapa 

ett intelligent hem och vid kontakt med återförsäljare av dessa system har man mer 

koll på vad man bör tänka på för att få ut det man är ute efter. 

Mer ingående vore det även intressant att veta hur hanteringen av HDMI kommer att 

fungera vid större tillämpningar.  

Då det ständigt kommer nya produkter, tekniker och system kommer det troligtvis 

alltid att vara relevant att forska inom samma område. 
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