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Abstract  
Smart Homes are not smart for everyone, at least not yet. The purpose of this paper is to examine four 
obstacles that prevents Smart Homes from being adopted as a standard in Sweden. This paper is based 
on the contributions of the study “Home Automation in the Wild: Challanges and Opportunities” 
(Brush et al. 2011), and further investigates the obstacles the authors present in that study. Thanks to a 
broad use of different methods, we state that all the obstacles listed in this particular study (Brush et 
al. 2011) still remain, but perhaps on different terms. In the discussion part of this paper, we present a 
few ways to work against these obstacles and, hopefully, eliminate them.  
 
Keywords 
Smart Homes, home automation, Internet of Things, Ubiquitous Computing. 
 

Sammanfattning  
Smarta hem är inte smarta för alla, åtminstone inte än. Syftet med denna uppsats är undersöka fyra 
hinder som förhindrar Smarta Hem från att anammas som standard i Sverige. Denna uppsats är base-
rad på bidragen från studien “Home Automation in the Wild: Challanges and Opportunities” (brush et 
al. 2011), och undersöker de hinder som presenteras i den studien. Tack vare användandet av ett fler-
tal olika metoder, kan vi konstatera att de hinder som presenteras i den specifika studien (Brush et al. 
2011) fortfarande finns kvar idag, men möjligtvis på andra villkor. I uppsatsens diskussionsdel pre-
senterar vi ett antal sätt att arbeta mot dessa hinder och, förhoppningsvis, kunna eliminera dem. 
 
Nyckelord 
Smarta Hem, hemautomation, Internet of Things, Ubiquitous Computing. 
 

Förord  
Vi vill tacka alla som har ställt upp som respondenter för intervjuer och deltagare i fokusgrupp, utan 
er hade vi inte kunnat genomföra vår undersökning. Vi vill även tacka vår handledare, Mats Nilsson, 
som har bidragit med feedback och värdefulla tankar och tips. 
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Begrepp och hur de används i denna uppsats 
Applikationer: Funktioner som kan installeras på en enhet, likt applikationer i en smartphone eller 
program på en dator.  
 
Brandvägg: Antingen en hårdvarubrandvägg (en dedikerad dator) eller en mjukvarubrandvägg (pro-
gramvara som installeras i en generell dator) med syftet att förhindra dataintrång på nätverksanslutna 
enheter. 
 
Distributör: Person eller organisation som drar nytta av varor eller tjänster, en slags mellanhand eller 
återförsäljare. I denna uppsats är en distributör en återförsäljare av Smarta Hem-produkter och tjäns-
ter.  
 
Internet of Things (IoT): Ett nätverk av fysiska objekt (t.ex. enheter, byggnader, fordon) som är 
utrustade med elektronik, sensorer och nätverksanslutning. Dessa delar möjliggör att enheterna kan 
samla och dela data. 
 
ISO (International Organisation for Standardization): ISO är en gemensam organisation för nat-
ionella standardiseringsorganisationer i 157 länder. ISO:s huvuduppgift är att utarbeta standarder för 
näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att un-
derlätta handel av dessa. 
 
Leverantör/Enhetsleverantör: Aktör vars roll är att utforma och erbjuda smarta produkter och/eller 
tjänster. 
 
Line-of-sight: Line-of-sight är en egenskap hos elektromagnetisk strålning eller akustisk vågutbred-
ning. Elektromagnetisk sändning innehåller ljusemissioner som färdas i en rak linje. Strålarna eller 
vågorna kan därmed, i allmänhet, inte färdas runt eller igenom hinder. 
 
Sensor: Enhet som kan mäta/uppfatta ett tillstånd eller variation (ofta fysiska sådana som ljus, ljud, 
temperatur, fukthalt, flödeshastighet, magnetfält, elektriska storheter etc). 
 
Transmission Control Protocol (TCP): Ett förbindelseorienterat dataöverföringsprotokoll som an-
vänds för huvuddelen av all kommunikation över internet.  
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1. Inledning 
Ett Smart Hem kan vara ett hem där teknik, belysning och funktioner för säkerhet och övervakning är 
tillgängliga via smartphones, surfplattor och webb. Ett Smart Hem är ständigt uppkopplat och kan 
styras på distans var man än är i världen. Ett Smart Hem kan rapportera husets energiförbrukning, 
känna av vem som befinner sig i huset och automatiskt tända fönsterbelysningen vid solnedgång eller 
tända ytterbelysningen när någon närmar sig ytterdörren. I denna studie definieras ett Smart Hem som 
ett hem där det finns någon typ av installation för hemautomation, antingen trådlös eller kabelbaserad.  
 
Vår uppsats kommer att grunda sig i studien “Home Automation in the Wild: Challanges and Op-
portunities” (Brush et al., 2011) och några av de viktiga slutsatser som presenteras av författarna. Till 
skillnad från denna studie kommer vi även att undersöka den del av konsumenterna som inte redan 
bor i ett Smart Hem, då vi tror att denna del av populationen kan bidra med viktiga insikter till varför 
Smarta Hem inte har fått större spridning. I vår studie kommer vi således att undersöka dagens pro-
dukter och tjänster inom IoT (Internet of Things) och UbiComp (Ubiquitous computing) som är 
gjorda för hemmiljö. Detta kommer vi att undersöka utifrån aspekterna: kostnader för konsumenten, 
flexibilitet, komplexitet och säkerhet (enligt konsumenternas mått). Studien ämnar även väcka tankar 
hos utvecklare samt leverantörer gällande konsumenternas användarupplevelser. Vi upplever, efter att 
ha läst tidigare undersökningar om UbiComp och IoT i hemmamiljö (Brush et al., 2011) (Sandström, 
2009) (Tolmie et al., 2002), att från det att tanken om hemautomation väcks tills att systemet är im-
plementerat och ska underhållas, existerar okunskap hos både konsumenter och i branschen. Studien 
ämnar därför undersöka denna process för att bättre kunnsa svara på frågeställningarna. 
 

1.1 Forskningsansats 
Denna studie har en hermeneutisk ansats, vilket innefattar en mängd olika tillvägagångssätt för utfö-
randet av studien. Dessa olika ansatser bottnar i olika kunskapsområden inom filosofi, antropologi och 
sociologi. De valda metoderna tillför forskningen ett grundläggande ramverk för formulering av frå-
geställning, datainsamling, analys och tolkning (SBU, 2014 Kapitel 8). I denna studie har vi valt att 
använda metoderna intervju, fokusgruppsintervju och enkätundersökning. 
 

1.2 Syfte 
Visioner om Smarta Hem har funnits länge, men tekniker som finns har inte fått någon större sprid-
ning trots att en del av dem funnits tillgängliga i över 30 år. Tidigare studier har uppmärksammat bris-
ten på en samhällelig struktur som ett problem, då metoderna för underhåll av Smarta Hem idag är 
bristfälliga eller saknas helt. Det saknas också en form av standard vad gäller flexibiliteten i Smarta 
Hem. Det finns ingen vedertagen metod för att på ett lätt sätt kunna sammankoppla olika enheter, och 
inte heller för hur de ska styras. År 2011 konstaterades fyra hinder, upplevda av användarna, som 
måste åtgärdas innan hemautomation blir mottaglig för en bredare grupp människor (Brush et al., 
2011).  
 
Dessa hinder är:  

● Höga kostnader för konsumenten (high cost of ownership) 
● Oflexibla system (inflexibility) 
● Komplext för konsumenten (att skapa och äga) (poor manageability) 
● Svårt att uppnå säkerhet (difficulty achieving security) 
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I vår studie innefattar “höga kostnader för konsumenten” både kostnadsfrågan att införskaffa alla en-
heter samt att installera och underhålla systemet. Oflexibla system handlar om bristen på standarder 
på marknaden och hur begränsat det är att kombinera de olika enheter som finns. Komplexiteten inne-
fattar hur upplevelsen att skapa ett Smart Hem ser ut för konsumenten, men även hur det fungerar att 
äga ett Smart Hem där eventuella komplikationer och felsökning är en del av komplexiteten. “Svårt 
att uppnå säkerhet” handlar om hur säkerhetsaspekten ur ett konsumentperspektiv ser ut samt hur till-
förlitlig tekniken är. Kanske är det på grund av dessa hinder som konceptet Smarta Hem inte har fått 
något kommersiellt genomslag eller tagit plats i samhället, trots de positiva prognoser som gjorts ge-
nom åren. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om de hinder som tidigare forskning har konstaterat gällande 
hemautomation finns kvar idag, samt bidra till en diskussion kring hur problemen skulle kunna lösas. 
 

1.3 Frågeställning 
Frågorna som studien ämnar svara på är: 

● Vilka av de hinder som Brush et al. (2011) konstaterade finns kvar idag och har nya uppstått?  
● Hur ser konsumenternas attityder ut till Smarta Hem, vad anser de om Smarta Hem i nuläget 

och hur ser de på framtiden? 
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2. Bakgrund 

2.1 Ubiquitous Computing 
Ubiquitous Computing (UbiComp) är ett vanligt förekommande begrepp inom automation. UbiComp 
innebär att alla möjliga olika informations- och kommunikationstjänster är tillgängliga ”överallt, all-
tid, för alla, i alla former” (IoT Sverige, 2015). Mark Weiser (1993), som myntade begreppet, menar 
att UbiComp är framtiden och att begreppet handlar om att skapa många små datorer tillgängliga i det 
fysiska rummet samtidigt som man gör dem osynliga för användaren. Istället för att låta datorn vara 
ett verktyg när vi arbetar, och därmed försvinna från vårt medvetande, så är den alltför ofta i fokus 
menar Weiser. Utmaningen blir då att skapa en ny typ av relation mellan människan och datorn, där 
datorn skulle behöva bli bättre på att “försvinna ur vårt medvetande” (Weiser, 1993). Weiser försökte 
definiera och konstruera nya typer av datorartefakter för användning i vardagen och tog inspiration 
från objekt som återfinns i kontor och i hemmet, särskilt de objekt vars syfte är att fånga eller för-
medla information. Tanken var att integrera datorerna i objekten istället för att återskapa objekten i en 
virtuell värld. En stor del av den forskning som gjorts om UbiComp-teknologi har fokuserat på inte-
grering i arbetsmiljö. Tolmie et al. (2002) skriver dock att man, med tanke på hur UbiComp-
teknologins utveckling såg ut 2002, kan komma att förvänta sig att denna typ av teknologi kommer att 
expandera från arbetsmiljö och bli allt mer inbäddad i hushållsapparater och hemmiljöer. 
 
Gregory et al. (2003) skriver att komplexiteten i hemnätverket redan 2003 innebar stora hinder för 
användare, även för så kallade “early adopters". De skriver också att dessa problem kommer att bli 
värre allt eftersom antalet samt fler typer av sammankopplade enheter i hemmet växer. Gregory et al. 
(2003) hävdar att HCl-samfundet därför måste ta itu med en rad utmaningar innan dessa teknologier 
kommer att bli, som Mark Weiser kallade det; “lugnande, snarare än ett upprörande träsk av inkompa-
tibel och otydlig funktionalitet” (citerad i Gregory et al. 2003, s. 13) (vår översättning). Dessa utma-
ningar är inte enbart tekniska utan de handlar om både tekniska, sociala och designmässiga problem. 
En härva av kablar som lurar bakom de flesta stereoanläggningar kan vara tillräckligt förvirrande och 
otydliga för användaren. Gregory et al. (2003) skriver även att övergången till trådlösa sammankopp-
lingar mellan enheter i hemmet kan bidra till ännu lägre användbarhet, detta på grund av att osynliga 
sammankopplingar gör systemet ännu mer otydligt. När fysiska anslutningar finns vet man vilken 
enhet som är ansluten till vad. Ett system med fysiska anslutningar är också relativt stabil; man vet att 
systemet kommer att stanna i samma konfiguration som när man senast rört det. Detta är inte fallet när 
trådlös teknik används; sammankopplingen är "osynlig" och kan potentiellt ändras utan någon uppen-
bar indikation på förändring. Felsökning blir därför inte lika enkel som vid fysiska anslutningar där 
man kan följa en kabel. Gregory et al. (2003) skriver att det paradoxalt nog är “osynligheten” av tråd-
lösa anslutningar som gör dem tilltalande, men det är även samma osynlighet som ger en mängd nya 
problem. Författarna menar att en utmaning skulle kunna vara att använda de positiva egenskaperna 
av fysisk anslutning för att föra den trådlösa världen framåt, alternativt att ta fram helt nya metoder 
för trådlös anslutning som är lätt att förstå, pålitlig och framförallt, förutsägbar för användarna. Gre-
gory et al. (2003) menar även att designers, utvecklare och utvärderare av tekniken måste vara noga 
med att den strävan som finns för ett “smartare hem” måste överensstämma med önskemålen och 
behoven hos användarna. Samtidigt måste man säkerställa att den teknik som skapas erbjuder den 
förutsägbarhet, tillförlitlighet och det lugn som teknik i hemmet vanligen kännetecknas av. 
 

2.2 Internet of Things (IoT) 
Beroende på vem man pratar med definieras Internet of Things på olika sätt, och det omfattar många 
aspekter av vårt liv – allt från uppkopplade hem, städer, bilar och vägar, till enheter som spårar en 
individs beteende och använder insamlad data till “push”-tjänster (Karimi och Atkinson, 2013). Kevin 
Ashton konstaterade år 1999 att den största delen information och data på webben ursprungligen var 
skapad av en människa (Waher, 2015). Ur ett systemperspektiv är en människa ingenting mer än en 
långsam, felbenägen, och ineffektiv router som sätter gränser för kvalitet och kvantitet på tillgänglig 
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data, och som ibland till och med vågar tolka data eller korrigera det. Som ett alternativ skulle det 
vara mer effektivt om systemen kunde ansluta sig till sensorer som mäter verkliga händelser direkt. 
Det var så visionen om Internet of Things väcktes: en värld där system kringgår mänskliga mellan-
händer och ansluts direkt till sensorer som är anslutna till internet för att fånga data (Waher, 2015). 
 
Enligt Karimi och Atkinson (2013) innehåller nästan alla elektriska apparater idag en inbäddad pro-
cessor tillsammans med ett användargränssnitt som erbjuder programmering och därmed en “kom-
mando och kontroll”-funktionalitet. Genomslagskraften av inbyggda processorer är nyckeln till att 
göra objekt “smarta”. Brödrosten som förr kontrollerade brödets rostningsgrad mekaniskt kan nu in-
nehålla en mikroprocessor som styr rostningsgrad på brödet. Mikroprocessorn bidrar till att brödrosten 
genomför och slutför sin uppgift mer konsekvent och tillförlitligt. Eftersom brödrosten numera kan 
vara en “smart” brödrost, kan den också besitta förmågan att kommunicera med användaren elektro-
niskt med hjälp av en pekskärm. Efter att en enhet har blivit smart genom integrering av en mikropro-
cessor är nästa logiska steg fjärrkommunikation med enheten för att göra livet lättare (Karimi och 
Atkinson, 2013). Då skulle man till exempel kunna ligga i sängen och tala om för brödrosten att det är 
dags för frukost. Brödrosten rostar då brödskivan för att användaren sedan ska komma ner till köket 
till en nyrostad brödskiva.  
 
Internet of Things är alltså ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, 
hushållsapparater, kläder och andra saker förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta 
medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett 
situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, 
varor och tjänster (IoT Sverige, 2015). IoT är alltså en sammankoppling av flera samverkande enhet-
er, tillgängliga via till exempel webben, e-post, i applikationer och på sociala medier. Mer specifikt 
kommunicerar enheterna genom TCP/IP.  
 

2.2.1 IoT – Användningsområden  
I dagsläget finns det ett flertal olika användningsområden för IoT. Nedan tänkte vi beskriva några av 
de vanligaste kategorierna, som nämns i Karimi och Atkinson (2013), detta för att skapa en bild av i 
vilken omfattning IoT kan användas idag.  
 

• Övervakning/Kommando och kontroll:  
Denna kategori handlar om fjärrstyrning, övervakning och kommando- och kontrollfunktion-
er. Detta innebär att användaren ansluter smarta enheter via trådlös och/eller trådbunden 
kommunikation för att kunna övervaka sitt hus på distans. Användaren kan också ändra in-
ställningar på till exempel kylskåpet eller tvättmaskinen via sin dator eller smartphone. Idag 
erbjuds tjänster som dessa av vissa leverantörer, men i mycket mindre skala och med färre 
möjligheter än vad som förväntas i framtiden.  
 
 

• Tillgångsspårning:  
En förlängning av tjänsterna i föregående kategori är spårning. Tekniken som används vid 
spårning inom IoT kallas för “smart tags”, närmare bestämt Near field Communication (NFC) 
och Radio-frequency identification (RFID). Dessa tekniker kan globalt spåra alla typer av ob-
jekt interaktivt. Ett framtidsscenario skulle kunna vara att kylskåpet skulle kunna kontrollera 
användarens smart-taggade livsmedel och tala om för denne via en applikation att till exempel 
mjölken börjar ta slut.  
 
 

• Processtyrning och optimering:  
Denna kategori handlar om att klasser av sensorer används för övervakning och att lämna 
uppgifter så att en process kan styras på distans. Detta kan vara så enkelt som användningen 
av kameror eller så avancerat som lådor med olika storlekar på ett transportband, där en ma-
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skin behöver klistra på rätt etikett på rätt låda. Den sistnämnda uppgiften kan utföras i realtid 
genom att skicka data till en fjärrdator, låta analysera det, och sedan föra ett kommando till-
baka så att olika styråtgärder kan genomföras för att förbättra processen.  
 
 

• Resursfördelning och optimering:  
Den smarta energimarknaden ger ett perfekt exempel på detta användningsområde. Termen 
“smart energi” har använts på många sätt, men i princip avser den tillgång till information om 
energikonsumtion och att agera efter den informationen för att optimera fördelningen av re-
surser. I ett hushåll skulle detta kunna innebära att så fort husägaren vet att denne har tvättat 
sin tvätt när elektriciteten är som dyrast skulle hen kunna justera sitt beteende och tvätta tvät-
ten när elen är billigare. Detta för att spara pengar samt för att hjälpa elbolaget att klara av pe-
rioder då efterfrågan av el skjuter i höjden.  
 
 

• Kontextmedveten automation och beslutsoptimering:  
Denna kategori avser att övervaka okända faktorer (miljö, samspel mellan maskiner och infra-
struktur etc.) och innebär att maskiner fattar beslut som är så “människoliknande” som möj-
ligt. Detta skulle till exempel kunna vara ett system för att undvika kollision mellan flygplan. 
Systemets uppgift skulle då vara att ta över styrningen av flygplanen om två plan närmade sig 
varandra i en kollisionsbana. Först skulle systemet skicka ut en varning till piloterna om faran 
medan det samtidigt skulle kommunicera flygplanen emellan och bestämma hur de ska styras 
för att undvika en kollision. Skulle denna situation lösas av piloterna själva finns det en risk 
att de, när de blivit varnade och behöver ta ett snabbt beslut för att ta kontroll över situation-
en, båda bestämmer att svänga åt samma håll och kraschar ändå. Det finns en mängd ny tek-
nik idag som skulle kunna tillåta fordon att kommunicera med varandra samt med en central 
styrenhet. Dessa smarta fordon skulle också kunna känna av vägen, trafikskyltar och filmarke-
ringen med hjälp av GPS och en kommunikationslänk.  

 

2.2.2 Vad behövs för att IoT ska fungera i framtiden?  
Karimi och Atkinson (2013) menar att det utöver de beskrivna användningsområden finns ett antal 
punkter som är avgörande för utvecklingen av IoT. Nedan tar vi upp några av dessa punkter, som även 
överensstämmer med det Sandström (2009) och Brush et al. (2011) konstaterat i sina studier.  
 
Dessa punkter är enligt Karimi och Atkinson (2013) avgörande för en fortsatt utveckling av IoT: 
 
 

• En inbäddad arkitektur och ett ekosystem för mjukvara:  
Den stora variationen av potentiella IoT applikationer behöver en mjukvaru-utvecklingsmiljö 
som knyter ihop applikationer, kommandon, kontroller och säkerhet m.m. i systemet. Ett brett 
ekosystem med lättillgänglig support är nyckeln till att möjliggöra utvecklingen av IoT appli-
kationer. 
 
 

• Kostnadseffektivitet:  
Som med allt annat på marknaden kommer IoT inte bli utbrett förrän en viss prisnivå för lös-
ningarna uppnås. Den totala systemkostnaden måste vara överkomlig för ett paradigmskifte 
att ta tag i vardagen, produktkostnaden är därför en mycket relevant faktor.  
 
 

• Kvalitet och tillförlitlighet:  
Till skillnad från till exempel mobiltelefoner och datorer som man kan behöva byta ut vartan-
nat år så är produktlivscykler på den industriella marknaden minst 10-15 år. Även inne i 
hemmet så finns det vissa enheter, till exempel termostater, som inte byts ut så ofta. När man 
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dessutom lägger till bilmarknaden så uppstår strängare krav på tillförlitlighet och svåra miljö-
förhållanden måste stödjas. Därför är kvalitet-, tillförlitlighet- och livslängdskraven nyckeln 
till framgång för IoT. 

 

2.3 IoT-agendan  
För att IoT-enheter ska fungera ihop i ett ekosystem krävs gemensamma protokoll, samma tolkning av 
data och standardiserade mekanismer för enheterna ska hitta varandra på ett säkert sätt. För att hantera 
komplexiteten med så många enheter i systemet och göra det möjligt för flera oberoende parter att 
leverera produkter som kan samverka används ofta en referensarkitektur, det vill säga en mall och en 
gemensam vokabulär för hur något ska implementeras och drivas. Referensarkitekturen behövs för att 
definiera krav på funktionalitet, standardprotokoll och tjänster för användarna, till exempel i form av 
appar (IVA, 2013).  
 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) ska till nytta för samhället främja teknisk och ekono-
misk vetenskap och näringslivets utveckling. IoT-agendan är en strategi och plan som beskriver hur 
Sverige ska bli en ledande nation inom valda industrier/branscher och minst en ny industri för an-
vändning av IoT, till exempel hälsa, välbefinnande och idrott. I agendan, framtagen av projektet IoT 
Sweden, som drivits av IVA under 2012–2013 (IVA, 2013), har flertal framtidsmål inom IoT i Sve-
rige formulerats, däribland:  
 

• Sverige kommer mer effektivt att ta tillvara innovation, forskning, tillämpad forskning och 
prototyper för att utveckla produkter och tjänster med IoT. 

• Sverige kommer att utveckla, fokusera och samordna sin IoT-verksamhet till nytta för använ-
darna. 

 
I agendan nämns även att det är en svag samverkan mellan branscherna vad gäller likartade IoT-
baserade behov och lösningar. Enligt IVA (2013) råder det även brister i samarbete, kraftsamling och 
fokus inom området och de skriver att det behövs en stark enad marknad för utveckling av starka leve-
rantörer.   
 
Med utgångspunkt från IoT-agendan och de framtidsmål som formulerats inom IoT i Sverige anser vi 
att vår studie är viktig att utföra. Vi tror att studien kan bidra med viktiga insikter som behövs för att 
föra samhällsutvecklingen inom IoT i Sverige framåt. 
 

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Home Automation in the Wild: Challenges and Opportunities 
Visioner om Smarta Hem har länge uppmärksammats av forskare och stora ansträngningar har gjorts 
för att möjliggöra hemautomation. De tekniker som finns har däremot inte fått någon stor spridning 
trots att vissa av dem funnits tillgängliga i över tre decennier (Brush et al., 2011). Brush et al. (2011) 
har i studien ”Home Automation in the Wild: Challenges and Opportunities” undersökt 14 hushåll 
med hemautomation. Studien utfördes för att bättre förstå det då aktuella läget för hemautomation och 
för att lära sig om de hinder som stävjade att hemautomation ännu inte hade nått ut till en bredare 
grupp människor. Studien undersökte de långsiktiga erfarenheterna av att bo i ett Smart Hem genom 
semistrukturerade intervjuer och hushållsbesök. Författarna tog hänsyn till både positiva och negativa 
aspekter kring de boenden som undersöktes. Studien ämnade svara på frågor som: varför hushållet 
hade installerat hemautomation, vad de i hushållen har för erfarenheter av att leva med det samt hur de 
hanterar säkerhetsaspekter. I studien klassificerade Brush et al. (2011) de människor som redan har 
antagit hemautomation i två grupper: 1) Gör-det-självare (Do it yourself eller DIY) som har installerat 
automation själva och 2) Outsourced-hushåll som har låtit ett företag utföra installation och underhåll. 
Denna klassificering används även i vår studie.  
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Författarna kunde, efter att ha undersökt de långsiktiga användarupplevelserna från hushållen, konsta-
tera fyra hinder som måste åtgärdas innan hemautomation blir mottaglig för en bredare grupp männi-
skor. Dessa hinder är: höga kostnader för konsumenten, oflexibla system, komplext för konsumenten 
(att skapa och äga) samt att det är svårt att uppnå säkerhet. Brush et al. (2011) skriver i sin studie att 
de tror att de problem som de observerade kommer lindras genom konkurrensen på marknaden och 
utvecklingen av standarder, men resultaten understryker också problem som kräver ytterligare forsk-
ning. Dessa inkluderar att eliminera behovet av en strukturförändring, som därmed möjliggör att an-
vändarna själva kan bygga hemautomationssystem och koppla samman olika enheter. Brush et al. 
(2011) hoppas att forskning kan övervinna dessa hinder genom att möjliggöra ett ekosystem för hem-
teknik som tillåter människor att enkelt anta den delmängd av Smarta Hem-teknik som tilltalar just 
dem.  
 

2.4.2 Struktur och standard  
Många aspekter av våra liv stöds och styrs ofta av standarder. Sandström (2009) skriver att ett exem-
pel på detta är att alla elektriska apparater i våra hem delar samma elektriska ström och att man till 
exempel kan flytta kaffebryggaren från köket till balkongen, koppla in den och njuta av nybryggt 
kaffe i solen. Men när det kommer till smart teknologi i hemmet är saker annorlunda (Sandström, 
2009). Flera studier visar att flexibiliteten bland enheterna är extremt viktig för att det Smarta Hem-
met ska bli användbart för användaren. I Brush et al. (2011) studie frågar de om vilka topp fem-
funktioner i hemmet som användarna tyckte bäst om. Svaren på denna fråga indikerade att det finns 
stora skillnader mellan användarna gällande funktion som önskas mest. Ingen applikation var rankad 
som etta av mer än sex respondenter (31 respondenter totalt). Applikationsutvecklare behöver det vill 
säga inte bara se till att stödja många olika enheter, de behöver också bygga tillräckligt flexibla lös-
ningar för att möta kraven hos de flesta användare. Detta bidrar till att det inte finns särskilt många 
applikationer för hemmen idag, bortsett från de som tillhandahålls av enhetsleverantörer. Dessa appli-
kationer ger ofta endast tillgång till leverantörens egna enheter, med liten eller ingen möjlighet alls till 
sammankoppling till enheter av andra varumärken. För att ett Smart Hem ska bli smart och flexibelt 
räcker det dock inte med att en ensam enhet fungerar och har ett antal applikationer. Applikationerna 
behöver stödja användarens behov och i många fall behövs då en sammankoppling mellan olika en-
heter. Till exempel, om en säkerhetsanordning vill hålla dina fönster stängda samtidigt som den ener-
gisparande enheten vill öppna dem kommer det uppstå problem (Dixon et al., 2010).  
 
Ingen enskild leverantör är i närheten av att tillverka alla typer av enheter som är möjliga i hemmen i 
dag, och bristen på sammankoppling av enheter frustrerar användarna (Dixon et al., 2010). Brush et 
al. (2011) menar att användarna behöver göra ett val mellan att använda ett enda system, och därmed 
begränsa sig i vilka enheter och funktioner som kan användas, eller att renovera om huset och skapa 
den struktur som behövs för automation. Det sistnämnda begränsar användaren gällande när installat-
ionen kan genomföras och skapar oro kring hur mycket tid och pengar som spenderas i onödan ifall de 
skulle flytta därifrån i framtiden. Brush et al. (2011) studie visar även att ett flertal deltagare inte vill 
låsa sig till ett specifikt varumärke, detta trots att valet att använda flera olika varumärken innebär att 
man antar utmaningen med att integrera dessa separata system.  
 
Dixon et al. (2010) har identifierat fyra typer av heterogenitet inom Smarta Hem:  

1. Olika enheter, även av samma typ, stödjer olika standarder. Till exempel: Z-Wave, ZigBee, 
och X10. 

2. Enheterna är uppkopplade på olika sätt. Några är helt baserade på WiFi, vissa har en bland-
ning av WiFi, Ethernet och Z-Wave, och andra har olika uppkopplingar vid olika tider, till ex-
empel WiFi och 3G-nätverk. 

3. Olika hem har olika villkor och önskemål om vilka enheter som ska styras och på vilket sätt. 
4. Applikationer krockar med varandra; två applikationer vill styra samma enhet samtidigt.  
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När vi har undersökt hur marknaden ser ut idag har även vi fått uppfattningen av att det inte finns 
någon standard för hur de smarta funktionerna i hemmet ska styras. Många av enheterna styrs idag via 
en smartphone eller en surfplatta och andra styrs med en terminal placerad på en vägg. Några av en-
heterna är röststyrda, vissa är kopplade till sensorer, och andra styrs med hjälp av gestbaserad inter-
aktion. Detta kan bidra till frustration hos användarna och Brush et al. (2011) konstaterade i sin studie 
att komplexa användargränssnitt är en av de saker som användare upplever som negativt med he-
mautomation. Flera av deltagarna hade problem med att lära sig systemen och en deltagare hade spen-
derat timmar med att försöka förstå sig på det, utan att lyckas. Kühnel et al. (2011) undersöker i sin 
studie gestbaserade funktioner för ett Smart Hem-system och menar att mobiltelefoner skulle kunna 
vara det perfekta användargränssnittet för interaktion med dessa system. Gester kan användas för ofta 
upprepade interaktioner där de flesta användare skulle ha liknande föreställningar om vad som ska 
hända (fysiska, symboliska eller metaforiska). Exempel på detta skulle vara att slå på eller stänga av 
enheter, minska eller öka volymen eller gå framåt eller tillbaka i en lista över tv-kanaler. Sandström 
(2009) skriver att begreppen “tillgänglighet” och “förtroende” är avgörande för att uppnå användbar-
het och resultaten från studien visade att deltagarnas brist på förtroende för vissa funktioner påverkade 
användningen negativt. 
 

2.4.3 Undersökning och utvärdering av Smarta Hem i Stockholmsområdet 
Som tidigare nämnt finns det okunskap och viss otydlighet kring underhållet efter att Smarta Hem har 
implementerats hos konsumenten. I avhandlingen “Smart Homes and User Values – Long-term evalu-
ation of IT-services in Residential and Single Family Dwellings” (Sandström, 2009) har smarta hus-
håll i Stockholm undersökts och utvärderats under sammanlagt fem år. Ett av hushållen låg i Vallgos-
sen (i Stockholm), där byggföretaget JM byggde ett hus bestående av totalt 126 olika lägenheter. I alla 
lägenheter installerades de så kallade basfunktionerna, som bestod av “Det Smarta Hemsystemet” (ett 
system utvecklat av e2Home), en bärbar dator och en bredbandsanslutning. Den bärbara datorn funge-
rade som en central styrenhet av alla funktioner i hemmet. Utöver dessa tre huvudfunktioner utrusta-
des själva byggnaden med elektroniska lås till tvättstuga och andra allmänna rum, samt ett extra lås på 
lägenhetsdörrarna som möjliggjorde att de boende kunde stänga av gasen eller/och elektriciteten i sin 
lägenhet, reducera ventilation i badrummet, aktivera larmet etc. De tekniska funktionerna varierade 
mellan lägenheterna och var uppdelade i tre olika typer. Den första typen av lägenhet (typ ett) var 
utrustad med basfunktionerna, den andra typen (typ två) hade utöver basfunktionerna ett flertal mer 
avancerade funktioner vilka var ett inbyggt system för högtalare, en övervakningskamera vid ytterdör-
ren, samt en mottagningslåda. Mottagningslådan var placerad i entrén till huset och möjliggjorde mot-
tagandet av mat och tvätt när de boende inte var hemma. Två stycken lägenheter var utrustade på ett 
tredje sätt (typ tre). Tekniken i typ tre-lägenheterna var utrustade med funktioner som fokuserade på 
att assistera och underlätta levnaden och rehabiliteringen för människor som lidit av stroke. Experi-
menten som involverade typ tre-lägenheterna avslutades efter två år och gjordes om till typ två-
lägenheter. Alla funktioner som installerades försökte man göra så osynliga som möjligt, samt att göra 
de så “användarvänliga” som möjligt (Sandström, 2009).  
 
Utvärderingen av de boendes användning skedde i två olika faser. Först utvärderades konsumenternas 
förväntningar, både före och direkt efter inflytt. Därefter undersöktes den långsiktiga upplevelsen 
efter tre till fem år. Målet med studien var dels att undersöka vilken nytta boende i Smarta Hem har av 
olika typer av IT-lösningar i hemmet, vilka IT-tjänster i hemmet som de boende vill ha och vilka krav 
de ställer på IT-lösningarnas utformning och funktionalitet. Målet var även att skapa underbyggda 
förutsättningar för att byggindustrin och byggsektorn i stort ska kunna utveckla gångbara Smarta 
Hem-projekt framöver. Resultaten av avhandlingen vänder sig således till byggare och förvaltare samt 
deras rådgivare (bl.a. arkitekter, andra projektörer och konsulter i övrigt) (Sandström, 2009). Viktiga 
slutsatser inkluderar det faktum att Smarta Hem och dess funktioner måste utvecklas så nära använda-
rens verkliga behov i sitt dagliga liv som möjligt. Avhandlingen visar även att de konsumenter som 
fått funktionerna i huset inte vill vara utan dessa, medan husköpare som inte upplevt funktionerna har 
svårt att se värdet i dem. 
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En annan viktig aspekt som Sandström (2009) understryker är konsumenternas betalningsvilja för det 
Smarta Hemmet. Om inte betalningsviljan motsvarar kostnaden för att ta fram ett Smart Hem borde 
det inte byggas några. Vidare kan man se över i vilken utsträckning konsumenten ska kunna ändra 
utformningen av en funktion och lägga till enskilda tjänster i ett Smart Hemsystem. De befintliga sy-
stemen behöver vidareutvecklas, menar Sandström (2009). Han skriver också att ett särskilt forsk-
ningsområde skulle kunna vara att formulera krav på framtidens Smarta Hem. Detta handlar inte bara 
om själva systemet utan också om underhållet av det, eftersom det finns en brist på marknaden på 
utbildade tjänsteleverantörer (Sandström, 2009).  
 
I avhandlingen presenteras även ett antal modeller som beskriver hur det organisatoriska arbetet kring 
arbetsfördelning av roller fungerade, under tiden som undersökningen och utvärderingen av hushållen 
pågick. Dessa modeller innefattade roller under den faktiska implementeringen, men även vilka roller 
som behövs efter implementeringen. Rollerna som inkluderades tillhörde olika delar av byggproces-
sen och var kopplade till slutanvändaren. I en av modellerna (knutet till boendesituationen i Vallgos-
sen) erbjöd byggföretaget en Local Consumer Operator (LCO) under två år efter byggnationerna. Om 
konsumenten behövde hjälp kontaktade de sin LCO, som i sin tur kontaktade LTSP (Local Technical 
Service Provider). Det fanns även möjlighet för konsumenten att kontakta LTSP direkt utan att an-
vända LCO som mellanhand. Alla nödvändiga tekniska ting fanns generellt tillgängliga på marknaden 
tack vare ett flertal Technical Providers (TP). Vetskap om det Smarta Hemsystem som användes i 
denna del av avhandlingen blev under experimentets tid känt bland utomstående elektriker, vilket 
gjorde det möjligt för de boende att vid behov ersätta den tilldelade SPro (Service Provider). Detta var 
en av fler modeller som utformades och berörde det experiment som gjordes i Vallgossen. Sandström 
(2009) skriver att ingen var beredd att ta ansvar för de långsiktiga lösningarna och underhållet för de 
grundläggande lösningarna för det “Smarta Hemsystemet” (e2-Home). Det fanns ingen som var redo 
att anta den “enorma uppgift” att tillgodose konsumenternas behov av support och att upprätthålla 
tillgängligheten av användarnytta för en längre framtid. Däremot, i den modell som beskrivs ovan, var 
konsumenternas Smarta Hem i Vallgossen beroende av kommersiellt tillgängliga produkter och därför 
kunde de boende ta mer ansvar själva för underhåll och utökning av sitt eget hemsystem. De som del-
tog i undersökningarna i Vallgossen och Ringblomman (e2-Home) var alla överens om att betydelsen 
av tillgänglighet till det Smarta Hemsystemet och till bredbandet var väldigt viktigt. Det var också 
otroligt viktigt med åtkomst till snabb support om någon funktion eller service slutade att fungera som 
den skulle. 
 

2.5 Vilka byggstenar möjliggör Smarta Hem idag? 

2.5.1 Grundläggande funktioner  
Det som finns tillgängligt i butiker för konsumenter idag är bland annat startpaket med diverse pro-
dukter som inte kräver någons större kunskap inom teknik. Dessa startpaket innehåller ofta fjärr-
strömbrytare som kopplas direkt in i vägguttaget. Dessa strömbrytare möjliggör för användaren att 
kunna slå på och av strömmen via en fjärrkontroll eller annan styrenhet. Andra produkter som van-
ligtvis följer med är fjärrströmbrytare för utomhusbruk, dimmerströmbrytare och termometrar. Start-
paketen innehåller även själva styrenheten som kopplas till routern, som gör att enheterna kan kom-
municera med varandra. Utöver diverse startpaket finns det enskilda produkter att köpa till för den 
som vill utöka sitt system med fler funktioner. Dessa produkter kan vara enkla att installera, men 
några av dem kräver en del bredare kunskap då man i vissa fall kan behöva skruva isär strömbrytare 
och koppla ihop kablar. Butiker rekommenderar att man i dessa fall har kunskaper om elektronik, 
alternativt att man anlitar en elektriker. Med hjälp av en applikation på sin smartphone kan konsumen-
ten styra sina enheter, det vill säga stänga av och på enheter men också utföra mer avancerade sche-
maläggningar.  
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2.5.2 If this then that, schemaläggning och programmering 
IFTTT eller ITTT är båda förkortningar för “If this, then that” och är ett verktyg för att kunna kontrol-
lera digitala delar i hemmet. För att kontrollera enheter skapar man “recept”. Dessa recept liknar de 
villkorssatser som används när man vill utföra olika åtgärder för olika beslut när man skriver till ex-
empel PHP-kod (W3schools, 2015). Recepten följer en viss struktur: “om det här händer, så ska 
detta ske” (Hudson, 2015). Inom hemautomation kan detta innebära att man till exempel skapar ett 
recept, eller villkor, som säger att alla lampor på nedervåningen i hemmet ska tändas om ens GPS-
position är mindre än en kilometer bort från hemmet. Denna typ av programmering kan göras på olika 
nivåer. Vissa produkter på marknaden säljs tillsammans med en applikation med stöd för IFTTT, vil-
ket gör att man inte behöver kunna programmera för att göra schemaläggningar. Det finns också gui-
der på webben som man kan följa för att lära sig skapa villkor till enheter.  
 

2.5.3 Uppkoppling av enheter 
Innan WiFi fanns var det enda sättet att koppla ihop enheter på via fysiska nätverkskablar. WiFi möj-
liggör att enheter kopplas samman på samma sätt som med fysiska nätverkskablar, fast utan kabel 
(Ngo, 2014). Medan internet låter människor ta del av information från andra datorer runt om i värl-
den med hjälp av ett specifikt protokoll, är WiFi ett alternativ till nätverkskablar för att koppla sam-
man enheter i ett lokalt nätverk (Heutmaker, 2014). Idag är enheterna uppkopplade på olika sätt. Som 
nämnts tidigare, är några helt baserade på WiFi, vissa har en blandning av WiFi, Ethernet och Z-
Wave, och andra har olika uppkopplingar vid olika tider, till exempel WiFi och 3G-nätverk (Dixon et 
al. (2010). 
 

2.5.4 Radiofrekvens för kommunikation mellan enheter  
I dagsläget finns det olika tekniker för kommunikation mellan enheter. Radiofrekvens (RF) är en av 
de vanligaste och den ersätter ibland den äldre tekniken “infraröd” (IR) på grund av att RF har förde-
len att inte kräva line-of-sight (fri sikt) (Digi, 2015). Radiofrekvensmoduler kan följa ett fastställt 
protokoll för RF-kommunikation såsom Zigbee, Z-Wave, Bluetooth eller Wi-Fi, men kan även följa 
egenutvecklade protokoll.  
 

2.6 Do It Yourself och Outsourced  
För att skilja på de olika sätt som funktioner till Smarta Hem tillhandahålls på, används begreppen 
“DIY” (Do It Yourself) och “Outsourced” i denna studie. Begreppen är hämtade från Brush et al. 
(2011) och kommer att användas på liknande sätt. DIY kan användas på både konsumenter och sy-
stem. En DIY-konsument är en konsument som själv inhandlat och byggt sitt Smarta Hem med pro-
dukter som använder system som kan installeras av konsumenten själv, det vill säga DIY-system. 
Med Outsourced menas system som tillhandahålls av en distributör som installerar det Smarta Hem-
met åt konsumenten, ofta komplexa system som kräver utbildning och kompetens för att installera. 
 

2.6.1 Översikt över DIY-system, produkter, varumärken och protokoll 
Med utgångspunkt i IoT-agendan samt för att kunna förklara samband och egenskaper som olika va-
rumärken, system och protokoll besitter, har vi kartlagt de största och mest lättåtkomliga produkterna 
som finns för konsumenter idag (se bild 1). Översikten ämnar visa hur marknaden ser ut i Sverige 
idag, och därför representerar den inte hur marknaden ser ut internationellt. Som det ser ut idag finns 
det olika varumärken som i sin tur säljer olika produkter, och dessa produkter är tillverkade för att 
kunna samarbeta med något av de olika system som finns idag. Detta innebär att de produkter som är 
kompatibla med ett visst system kan samarbeta, trots att de är från olika varumärken. Med hjälp av 
översikten (se bild 1) kan man utläsa att Fibaros produkter är kompatibla med Z-Wave-systemet, vil-
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ket man kan utläsa att även MyDlink Homes produkter är. Därför kan en konsument inhandla olika 
produkter från både Fibaro och MyDlink Home och dessa produkter kommer att vara kompatibla med 
varandra. 
 
Som vi uppfattar det finns det två olika stora system som är störst och mest lättåtkomliga på mark-
naden i Sverige idag (2015); Z-Wave och TellStick. Dessa två system är inte kompatibla med 
varandra på grund av att de inte ligger på samma frekvensband och därmed inte använder samma 
slags protokoll. WeMo är ett system som också finns tillgängligt i Sverige idag, men har fått större 
genomslag i USA. Till de olika systemen finns det styrenheter, eller centraler, som också säljs av 
olika varumärken. Dessa styrenheter är i regel kompatibla med ett system (Z-Wave, TellStick, 
WeMo) och kan styra produkter som använder samma protokoll. Detta innebär att en konsument kan 
ha köpt en variant av Fibaros Home Center, och sedan andra produkter (som grenuttag, sensorer etc.) 
från MyDlink Home, och dessa kommer med hög sannolikhet att fungera tillsammans. Som tidigare 
nämnt är styrenheterna vanligtvis endast kompatibla med ett system, men det finns ett undantag. Tell-
dus har skapat TellStick Lite som består av en gateway, vilket innebär att styrenheten kan nå enheter 
som är kompatibla med både TellStick (frekvensband 433MHz) samt Z-Wave (frekvensband 
868MHz).  
 

Bild 1- Översikt över DIY-system, produkter, varumärken och protokoll 
 
Utöver de startpaket och system som finns på marknaden börjar fler varumärken utveckla smarta pro-
dukter som tidigare varit "dumma", ett exempel på detta är den “smarta kaffebryggaren” med blue-
tooth-kommunikation. Produkter som denna fungerar utan att tillhöra något hemautomationssystem.  
 

2.6.2 Distributörer av hemautomationssystem 
Det finns gott om distributörer som är återförsäljare av DIY-system samt produkter till dessa, men få 
som erbjuder en helhetslösning i form av installation och underhåll. Utöver de få företag som fungerar 
som distributörer och installatörer av trådlösa alternativ finns det också de som specialiserar sig på att 
installera ett mer komplext system i huset vid antingen renovering eller nybyggnation, dessa system 
benämns i denna studie som Outsourced-system.  
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2.6.3 Översikt över Outsourced-system, produkter, varumärken och protokoll 
Ett system som är vanligt förekommande i branschen är Konnex (KNX), som är en ISO-standard för 
hem- och fastighetsautomation (KNX Association, 2015). Med KNX kan alla komponenter i det 
Smarta Hemmet kopplas samman via radiovågor eller IP/Ethernet och på så sätt kommunicera med 
varandra (KNX Sweden, 2015). System av denna typ är generellt dyrare och mer omfattande att in-
stallera än de trådlösa DIY-systemen som inte kräver ny kabeldragning i väggar. Outsourced-system 
kräver utbildning och kompetens och måste därför installeras av certifierade installatörer, detta ef-
tersom det innebär att man behöver byta elkablarna i hemmet för en sådan installation.  
 
Ett annat exempel på Outsourced-system på marknaden är Verisure som är ett egenutvecklat system 
av Verisure. Verisure har tidigare varit specialiserade på larmteknik men har nu valt att bredda sig och 
har därför skapat ett hemautomationssystem. Verisure är certifierade enligt ISO 1009, som är en led-
ningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation (Swedish Standards 
Institute, 2015). Ett annat märke som erbjuder ett egentillverkat system är Control4 (Control4, 2015). 
För att installera Control4 i sitt hem behöver man ta hjälp av en auktoriserad Control4-dealer, och när 
installationen väl är genomfört kan de sammankopplade enheterna kommunicera med varandra via ett 
nätverk. Installationerna av funktioner och enheter kan göras löpande över tid (vilket även är möjligt 
med KNX och Verisure). Några av hushållen i Brush et al. (2011) studie använde Control4. 
 
Som det går att avläsa i översikten över Outsourced-system (se bild 2) arbetar Control4, KNX och 
Verisure med LAN (Local Area Network). Local Area Network är ett lokalt datornätverk i en eller en 
grupp av byggnader, som till exempel en företagsbyggnad eller någons hem. Det lokala datornätverket 
(LAN) fungerar både direkt kopplat via kabel samt trådlöst (WLAN), och de vanligaste och mest an-
vända LAN-teknologierna är Ethernet och WiFi (Mitchell, 2015). Rent fysiskt består LAN av ett antal 
olika komponenter, vilka är nätverkskort, TP-kablar, nätverkshubbar/kopplingsdosor, switchar (som 
kan filtrera datatrafik på låg nivå) och routrar eller gateways (som skickar vidare trafik till andra nät). 
Dessa komponenter utgör i LAN i sin helhet. 
 
Control4, KNX och Verisure arbetar med tekniken GSM (Globalt System för Mobil kommunikation) 
(se bild 2) som är en öppen, digital mobil teknik som används för överföring av mobiltelefoni och 
datatjänster (GSMA, 2015). I detta fall möjliggör GSM användandet av mobila applikationer för att 
styra enheter och komponenter i sitt Smarta Hem. Exempel på enheter som kan användas för de mo-
bila applikationerna kan ses i bild 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2 – Översikt över Outsourced-system 
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3. Metod 
För att ta oss an de hinder som konstaterades av Brush et al. (2011) har vi valt att använda oss av ett 
flertal olika metoder. Intervjuer har lämpat sig bäst för att undersöka konsumenter med erfarenhet av 
Smarta Hem, medan enkäten behandlade generella uppfattningar hos den undersökta populationen, 
både hos de med erfarenhet men också de utan någon erfarenhet alls. För att ytterligare fördjupa oss i 
de generella uppfattningar som fanns utförde vi en fokusgruppsintervju där vi diskuterade de mönster 
som konstaterades i enkäten. Alla metoder utfördes under hösten 2015 och presenteras i den ordning 
de utfördes. 
 

3.1 Enkätundersökning  
Vårt syfte är dels att undersöka generella åsikter och attityder hos konsumenter gällande Smarta Hem. 
För att göra detta använde vi oss av en enkätundersökning på Facebook. När man utformar en enkät är 
det viktigt att tänka på hur man tar fram de frågor som ska besvaras. För att kunna uppnå en så lyckad 
enkät som möjligt är det bra att ställa sig själv följande frågor: ”vad vill vi ha svar på?”, ”vem vill vi 
undersöka?” och ”vilken kunskap besitter vi redan?” (Bell, 2006). Vi valde att använda oss av en re-
viderad version av den enkät som användes i vår pilotstudie då vi ansåg att den kändes relevant i 
denna studie också. Enkäten skickades ut till sju (7) testpersoner och efter deras respons publicerades 
enkäten. 
 
När vi undersökte betalningsviljan hos konsumenterna valde vi att använda ett alternativ från vardera 
kategori (DIY och Outsourced). Vi beslöt oss för att använda ett startpaket från Fibaro (DIY) och ett 
prispaket med installation av Fibaros trådlösa startpaket (Outsourced). Vi är medvetna om att det kan 
finnas andra prisskillnader vid en Outsourced-installation vid ombyggnationer, och att svaren då 
skulle kunna skilja sig. Vi hävdar dock att det är mer intressant att undersöka betalningsviljan på de 
trådlösa alternativen, då de kabeldragna installationernas målgrupp är betydligt mindre ur ett kost-
nadsperspektiv.  
 

3.1.1 Urval 
Något som är viktigt är att de respondenter som deltar i enkäten representerar den del av populationen 
som ska undersöka (Bell, 2006). Ofta strävar man efter ett slumpmässigt urval när man gör en under-
sökning. Kravet på slumpmässighet innebär att varje element i populationen ska ha en chans att 
komma med i urvalet (Olle Vejdes Förlag, 2015). Hur många försökspersoner som ska ingå i under-
sökningen avgörs av hur mycket tid man har till sitt förfogande i projektet. Målgruppen till den här 
studien är väldigt bred i och med att vi vill veta vad konsumenter anser om Smarta Hem. Det vill säga 
att “alla som bor någonstans” är intressanta för undersökningen. För att få en så stor spridning i ålder 
och kön som möjligt, men samtidigt göra ett slumpmässigt urval, valde vi att publicera enkäten på 
Facebook.  
 

3.1.2 Metod vid tolkning och analys 
Syftet med enkätundersökningen var att undersöka attityder hos konsumenter gällande Smarta Hem 
samt vad de har för tankar kring det. Med anledning av detta tyckte vi att kvalitativa svar lämpade sig 
bäst. Detta medförde att vi fick lägga stor vikt kring metodval för analys och tolkning av resultatet.  
 
Grounded theory används framför allt för att utveckla teorier om människors beteenden genom att 
analysera kvalitativa data (SBU, 2014 Bilaga 11). Metoden rymmer både induktion som innebär att 
formulera hypoteser utifrån specifika data, och deduktion som betyder att man drar specifika slutsat-
ser utifrån hypoteser. Det är viktigt att minimera inflytandet från befintliga teorier och forskarens 
förutfattade meningar. Det ska finnas en öppenhet för vad som finns att upptäcka inom området, både 
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vid insamling och vid analys av data (SBU, 2014 Bilaga 11). I början av dataanalysen använde vi oss 
av öppen kodning för att försöka hitta teman eller mönster. Öppen kodning innebär att man går ige-
nom materialet och ger varje händelse eller fenomen en kod som klargör dess innebörd. Koder som 
har något gemensamt grupperas sedan i kategorier (se bilaga 1). Varje kategori specificeras i termer 
av de förhållanden som gav upphov till den. När den öppna kodningen var klar använde vi oss av 
selektiv kodning som är när analysen leder fram till en huvudkategori som alla andra kategorier kan 
integreras i. Slutligen analyseras huvudkategorin (SBU, 2014 Bilaga 11).  
 
När vi analyserade insamlad data utgick vi från två förhållanden: “innehåller ordet X” och “kan tolkas 
innehålla X”. Om vi till exempel undersökte kostnadsfrågan användes ordet “dyrt” vid kodningen. De 
ord som innehöll ordet dyrt bockades av under första spalten (innehåller ordet X). Svar som till exem-
pel: “jag har inte ekonomin för detta” bockades av under andra spalten (kan tolkas innehålla X) (se 
bilaga 1).  
      

3.2 Fokusgrupp 
Idag används fokusgrupper inom många områden som kan vara mer eller mindre forskningsinriktade. 
Med fokusgrupp som metod vill man lyfta fram individers olika uppfattningar av ett fenomen, i det 
här fallet Smarta Hem. Det främsta syftet är att urskilja olika aspekter av fenomenet. Det är viktigt att 
skilja på ”hur något är” och ”hur något uppfattas vara” (SBU, 2014 Bilaga 11). Vi har använt oss av 
metoden fokusgrupp för att kunna få information som kan bidra till att besvara båda våra frågeställ-
ningar. Vår hypotes var att undersökningen också kommer kunna bidra med kunskap till de som ut-
vecklar produkter (till Smarta Hem) så att de kan möta konsumenternas behov så bra som möjligt. 
Fokusgrupper tillåter observatören att förstå sig på ämnen som kan vara svåra att prata om i enskilda 
intervjuer. Det är även en bra metod att använda för att lättare förstå uppfattningar och åsikter om 
komplexa ämnen (Wibeck, 2010). Baserat på detta ansåg vi att det kunde vara en fördel för oss att 
använda oss utav en fokusgrupp då vi även ville nå de individer som inte redan var insatta kring 
funktioner, kostnader, tillvägagångssätt och liknande som möjliggör Smarta Hem. I fokusgrupper 
tillåts deltagarna att aktivt diskutera med varandra och ställa frågor till de andra deltagarna, vilket i 
vårt fall bidrog till att vi förmodligen kunde ta del av andra kvalitativa data än om vi försökt intervjua 
dessa individer enskilt.  
 

3.2.1 Urval 
Vi inkluderade fyra (4) deltagare i fokusgruppen. Det gjorde vi för att möjliggöra ett större utrymme 
för feedback och kommentarer från andra deltagare. Ytterligare en anledning till detta var att de som 
deltog skulle känna att deras åsikter och tankar spelade roll och att de inte skulle tappa uppmärksam-
het och försvinna i en grupp med högre antal deltagare. För att alla skulle känna sig inkluderade och 
ha möjlighet att bättre uppmärksamma varandra valde vi att placera deltagarna så att de kunde ha 
ögonkontakt med de andra som deltog. En liten grupp ger varje deltagare större utrymme än i en stor 
grupp, vilket bidrar till att det personliga engagemanget ökar (Wibeck, 2010). Vi valde att utföra ett 
strategiskt urval på grunderna som Wibeck (2010) beskriver i sin bok. Vi rekryterade deltagare som 
var relativt enkla att få tag på. I vårt fall kan man säga att vi genomför ett mindre projekt, då vi endast 
har en fokusgrupp och vi genomför undersökningen själva. Till skillnad från hur “mindre projekt” 
beskrivs i Wibecks bok (2010) gjorde vi en fullständig transkription av det inspelade materialet och 
var även öppna för att använda oss av olika analysingångar. Detta gjorde vi då Wibeck (2010) nämner 
att det vid ytlig databearbetning är lätt att förlora värdefull data, vilket vi inte ville eftersom vi redan 
avgränsat insamlingen av data genom att endast ha en fokusgrupp. Fokusgruppen bestod av tre kvin-
nor, varav två heltidsstuderande och en studerande parallellt med arbete, samt en man med heltidsar-
bete. 
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3.2.2 Genomförande 
Inför fokusgruppsintervjun skickade vi ut en informationstext (bilaga 2) för att deltagarna skulle ha 
vetskap om var Smarta Hem är samt för att redan innan fokusgruppsintervjun trigga igång tankar och 
känslor kring ämnet. Informationstexten skickades ut dagen innan fokusgruppsintervjun och funge-
rade som grund för vår inledning vid tillfället. Hela fokusgruppsintervjun spelades in på två (2) olika 
telefoner samt att en av oss antecknade genom hela intervjun. 
 
Innan fokusgruppsintervjun skapade vi en mall (bilaga 3) för hur vi skulle strukturera intervjun på 
bästa möjliga sätt, med anledning att kunna samla in data relevant till våra frågeställningar samt de 
hinder som undersöks i denna uppsats. Denna mall innehöll en Inledning som fungerade både som en 
eventuell introduktion till ämnet (om någon deltagare inte hade läst eller förstått texten) samt för att 
deltagarna skulle få ta del av varandras spontana tankar och intryck av Smarta Hem. Därefter fortsatte 
vi med en del som vi döpt till Funktioner och “styrenheter”. Den första övningen under denna del var 
en värderingsövning där vi hade satt upp bilder med korta beskrivningar av fem (5) olika funktioner 
som idag finns tillgängliga för Smarta Hem. Vi bad deltagarna att först placera sig vid den funktion 
som de helst skulle vilja ha, och därefter fick de motivera sina val. Efter detta fick deltagarna i uppgift 
att placera sig vid den funktion som tilltalade dem minst, och därefter motivera sina val. Direkt efter 
denna övning anordnade vi en gruppövning med syfte att starta en diskussion i gruppen. Denna öv-
ning gick ut på att de på bordet framför sig fick bilder på sex (6) olika sätt att styra sina enhet-
er/komponenter på i Smarta Hem, och vi förklarade vad dessa innebar. Deras uppgift var att tillsam-
mans i gruppen komma överens om en (1) eller flera sätt kombinerat som de ansåg var det ultimata 
sättet att kunna styra sitt hypotetiska Smarta Hem på. Att använda sig av stimulusmaterial är en an-
ledning till att få igång en diskussion, vilket är i synnerhet användbart om deltagarna befinner sig på 
olika kunskapsnivåer gällande det aktuella ämnet, eller inte tidigare bekantat sig med det (Wibeck, 
2010). Med anledning till att inte styra diskussionen eller presentera ett av valen som det “rätta” svaret 
ska man inte presentera för många färdiga argument för något av det material som presenteras (Wi-
beck, 2010), något vi var noga med att undvika. Vi presenterade därför bara hur man kunde styra en-
heter/komponenter generellt och gick inte in på detaljnivå (beskrivningar vi använde var “gester”, 
“app på mobil”, “webbplats på dator” etc). Därefter gick vi vidare till att beskriva vad som sker idag, 
JM bygger Smarta Hem, och ställa ett antal frågor anknutna till den information som deltagarna i 
denna del fått ta del av.  
 
Något vi ville ta reda på under intervjun var hur deltagarna, efter den information de fått hittills, skulle 
agera om de själva skulle leta reda på information om Smarta Hem-produkter. Vi delade därför in 
deltagarna två och två, gav dem varsin bärbar dator och instruerade dem att de nu vill “smarta till” sitt 
hem och tillsammans skulle försöka göra detta, utan vidare instruktioner. De fick genomföra uppgif-
ten på Google Chrome i Incognito Mode för att våra tidigare sökningar och aktiviteter inte skulle vara 
till hjälp för dem. Denna övning gjordes under delen Oflexibla System. Under delen Höga kostnader 
för konsumenten fick deltagarna den här gången ta del av stimulusmaterial som visualiserade olika 
enheter/komponenter och vi beskrev vad de hade för funktioner. Efter varje presenterad en-
het/komponent fick de gissa vad de trodde att dessa kostar i dagsläget. När de hade gissat priset på 
alla sex (6) enheter/komponenter frågade vi vad de hade gissat för pris, på ett alternativ i taget, och 
presenterade de rätta priserna efter att alla sagt sin gissning. Dessa svar fick deltagarna skriva ner på 
papper som vi sparade för att i efterhand kunna jämföra. Den sista övningen som deltagarna fick göra 
berörde hindret “svårt att uppnå säkerhet”. Deltagarna fick ta del av sammanlagt åtta (8) olika påstå-
enden och fick efter varje påstående placera sig vid den siffra som de ansåg stämde bäst in på dem. 
Skalan var från ett till fem, där ett (1) var “jag håller inte med alls” och fem (5) “jag håller med full-
ständigt”. Efter varje påstående fick deltagarna motivera varför de hade ställt sig vid den siffra de valt. 
 

3.2.3 Metod vid tolkning och analys 
Inför transkriberingen av det material vi hade tog vi ett beslut att göra en grov transkribering, av nivå 
tre (3) som Wibeck (2010) beskriver i sin bok. Wibeck (2010) skriver även att det sällan är nödvän-
digt att transkribera material på nivå ett (1), såvida man inte är ute efter både innehållet och interakt-
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ionen som sker i intervjun (i detta fall en fokusgruppsintervju). Vi transkriberade allt ljudmaterial i 
efterhand, och med hjälp av transkriberingen och de anteckningar som förts under fokusgruppsinter-
vjun kunde vi återge de resultat som var viktiga för undersökningen. Vid de delar som vi fann extra 
intressanta gick vi tillbaka och lyssnade igen för att försäkra oss om att den information som återges i 
resultatdelen stämmer.  
 
Den metod vi har förhållit oss till under analysdelen är innehållsanalys. Wibeck (2010) skriver att det 
i början av en innehållsanalys är viktigt att gå tillbaka till syftet med undersökningen, då forsknings-
frågan styr båda datainsamlingen och val av analysmetod. Därför har vi under hela analysen haft våra 
frågeställningar i fokus, samt att vi tagit hänsyn till de hinder vi ämnar undersöka. Wesslén (1996) 
skriver att det i en innehållsanalys ligger fokus på att koda materialet, dela upp det i enheter och söka 
efter trender och mönster. Innehållsanalysens mål är att upplysa människor om sådant de tidigare inte 
visste samt att lyfta denna förståelse till en ny nivå (Wibeck, 2010). Vidare diskuterar Wibeck (2010) 
ett antal riktlinjer som forskare bör ta hänsyn till vid analys och genomförande av ett flertal fokus-
grupper, men då vi endast utfört en är dessa inte relevanta i vår analys. Vi har valt att ta hänsyn till så 
kallade implicita antaganden, vilket Wibeck (2010) beskriver som kulturellt delade bakgrundsanta-
ganden med värdepremisser som oftast är outtalade och som inte ifrågasätts. Dessa förutsättningar är 
vad som ligger till grund för vad som sägs i samtalet, menar Wibeck (2010).  
 

3.3 Intervjuer 
Vi valde att utöver enkätundersökningen och fokusgrupperna anordna några intervjuer. Det finns en 
stor fördel med intervjuteknik och det är att intervjuer är mer flexibla (Bell, 2006) om man jämför 
med exempelvis en enkät. En intervju möjliggör mer fördjupning i och med att man kan ställa följd-
frågor till de svar som respondenten ger, samt att man kan observera gester, tonlägen och pauser vil-
ket inte är möjligt i en enkät (Bell, 2006). Intervjuerna grundar sig i fenomenologin, där man fokuse-
rar på människans medvetande och levda erfarenhet. Forskaren vill få intervjupersonerna att komma i 
kontakt med sina erfarenheter och formulera dem i ord. Det är därför viktigt att ge intervjupersonerna 
tid att få kontakt med och reflektera över sina erfarenheter (SBU, 2014 Bilaga 11), vilket var något vi 
tänkte på under alla intervjuer. 
 
Vi har genomfört sammanlagt tre intervjuer; två via e-post, och en hemma hos en respondent. Vi 
valde intervjurespondenter som har erfarenhet av att antingen bo i ett smart Hem, eller av teknologin 
genom utbildning eller arbete, till skillnad från enkäten och fokusgruppen där erfarenheten varit blan-
dad. Anledningen till detta är att vi med hjälp av intervjuerna främst ämnar undersöka användbarhet, 
och vi ansåg att det var en fördel att fråga personer som hade erfarenhet av Smarta Hem snarare än 
några som inte hade det. Den ena slags intervju utförde vi på en respondent och den andra på reste-
rande två. Dessa kommer nedan att beskrivas i helhet, och alla respondenter kommer att vara ano-
nyma. 
 

3.3.1 Expertanvändare som använder ett Outsourced-system  
Vår expertanvändare med lång erfarenhet av Smarta Hem och Outsourced-system kontaktade vi via e-
post efter att vi sett ett TV-inslag om honom på webben. Respondenten har sammanlagt bott i, och 
påverkat utformningen av, tre (3) Smarta Hem i samma område i en förort till Stockholm. Responden-
ten har i grunden använt sig av kabelbaserade Outsourced-system för att installera sitt Smarta Hem, 
men kan själv ordna mindre delar av hemmet själv. Installationen av sitt nuvarande Smarta Hem 
skedde i samband med renovering då huset var i behov av detta.  
 
Intervjun tog plats i det Smarta Hem som respondenten bor i nu, och vi utförde intervjun medan vi 
fick en rundtur i huset och kunde se hur de olika enheterna fungerade och vad de gjorde. Vilket i sin 
tur möjliggjorde ett stort utrymme för följdfrågor och sådant vi eventuellt inte tänkt på tidigare. Innan 
vi genomförde intervjun bestämde vi oss för att utföra en styrd ostrukturerad intervju (bilaga 4). Detta 
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gjorde vi då den metoden lämpade sig bäst för undersökningens syfte på det vis att respondenten får 
stort utrymme att tänka och berätta om sina erfarenheter utan att vi medvetet styr svaren åt en viss 
riktning. När vi skulle utforma intervjun utgick vi från det Bell (2006, s 161) skriver om ostrukture-
rade intervjuer: “Ostrukturerade intervjuer utifrån ett visst tema kan med hjälp av en skicklig intervju-
are ge en mängd viktig information.”. Vi bestämde oss för att utgå ifrån de fyra hinder som Brush et 
al. (2011) konstaterat, och lägga extra fokus på de hinder som vi trodde att en erfaren användare av 
Smarta Hem kunde bidra med värdefull information. Främst var vårt syfte med intervjun att ta reda på 
hur respondenten upplevde användbarheten av de smarta funktionerna i hemmet, men vi var även 
intresserade av respondentens tankar kring säkerhet och systemets flexibilitet. Därför valde vi att utgå 
från dessa teman när vi formulerade våra frågor. I och med uppdelningen utefter tema hade vi lättare 
att ställa frågorna i en logisk ordning. Bell (2006, s 159) skriver att “Man ska följa samma huvudreg-
ler för frågornas formulering som vid enkäter: inga ledande frågor, inga outtalade förutsättningar, en 
fråga i taget och inga värderande frågor”, vilket vi aktivt arbetade för att uppnå när vi formulerade 
våra frågor. I och med att vi genomförde en styrd ostrukturerad intervju var vi beredda på att den kva-
litativa data vi samlade in skulle ta tid att sammanställa, samt att det skulle bli svårt att anteckna för 
att få tillräckligt korrekt data från intervjun. På grund av det, och även för att båda skulle kunna enga-
gera sig och ställa frågor, valde vi att spela in hela intervjun och inte anteckna under tiden.  
 
Inför transkriberingen av det material vi hade tog vi även här beslutet att göra en transkribering av 
nivå tre (3) som Wibeck (2010) beskriver i sin bok. Vi transkriberade allt ljudmaterial i efterhand och 
vid de delar som vi fann extra intressanta lyssnade vi igen för att säkerställa att den information som 
återges i resultatdelen stämmer.  
 

3.3.2 Expertanvändare som använder DIY-system   
Den andra intervjun genomförde vi via e-post med två respondenter som i vår enkätundersökning 
uppgav sin e-postadress för att de var intresserade av att delta vid eventuell fördjupande intervju. 
Båda respondenterna har erfarenhet av att bo i ett Smart Hem och studerar och är/har varit yrkesverk-
samma inom IT-branschen. Inför intervjun formulerade vi frågor i ett dokument som sedan skickades 
till vår handledare för granskning. Vid formuleringen av frågor arbetade vi aktivt med att undvika 
ledande frågor enligt det som skrivs i Bell (2006). Efter handledarens granskning av intervjufrågorna 
skickades dokumentet ut till respondenterna (se bilaga 5). 
 

3.4 Metodkritik 
Vi anser att våra metodval har varit lämpliga för det vi ämnat undersöka. Däremot kan vi kritisera 
utförandet av respektive metod, vilket vi kommer att göra nedan. Vi tror att resultaten av vår under-
sökning hade blivit mer applicerbara på samhället om vi hade haft mer tid till vårt förfogande, då det 
hade kunnat ge oss möjligheten att få tillgång till fler deltagare för fokusgrupper och intervjuer. Vi 
tror även att vi inte hade behövt stänga ner enkäten lika tidigt som vi gjorde nu. 
 

3.4.1 Enkät 
Fördelarna med att publicera en enkät på Facebook är att man snabbt kan nå ut till många människor, 
vilket vi anser lämpar sig bra vid en mindre undersökning som denna. Nackdelarna med att bara pub-
licera enkäten i sitt eget flöde på Facebook är att den endast når ut till ens egna vänner, och därmed 
skulle respondenterna till denna studie i huvudsak vara i vår egen ålder. För att nå ut till fler än bara 
våra vänner via Facebook valde därför vi att gå med i nio (9) slutna grupper på Facebook och publi-
cera enkäten i dessa (se bilaga 6). Detta bidrog till att vi nådde ut till en bredare responsgrupp och 
även till fler äldre än vad vi gjorde i vår pilotstudie. För att veta hur stort urval vi gjort och för att 
kunna räkna ut svarsfrekvensen och eventuella bortfall, gjorde vi noteringar om antalet medlemmar i 
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varje grupp som vi publicerat enkäten i. Det finns dock en risk med att publicera enkäten via en länk 
på sociala medier då det blir omöjligt att kontrollera att enkäten inte delas vidare.  
 
Vi stängde enkäten vid 106 svar, vilket medförde att svarsfrekvensen blev väldigt låg. Ett alternativ 
till att ha kunnat öka svarsfrekvensen skulle kunna ha varit att publicera enkäten i färre grupper, och 
på så sätt minska antalet människor som vi nådde ut till. De resultat vi fick in överensstämde med 
resultaten från enkäten i pilotstudien (som skickades ut till en annan del av målgruppen), vilket pekar 
på att de tendenser vi har funnit kan vara representativa för vår målgrupp.  
 

3.4.2 Fokusgrupp 
Vårt mål var till en början att använda oss av två olika fokusgrupper. Med vår tidsbegränsning i 
åtanke beslöt vi att bara välja två grupper trots att det är svårare att se mönster och tendenser när man 
endast har lite material (Wibeck, 2010). Dessa två fokusgrupper valde vi skulle vara homogena i av-
seendet att en grupp endast innehöll deltagare som är studenter, och den andra gruppen innehöll delta-
gare med heltids-/deltidsarbete som inte studerade. Att dela in fokusgrupper i homogena grupper, där 
deltagarna i samma grupp är bundna av någon likhet och de olika grupperna definieras av deras olik-
het, är den vanligaste strategin för att jämföra fokusgrupper (Wibeck, 2010). Det är antaget att grup-
per som delar intresseområden och erfarenheter är mer villiga att dela med sig av sina åsikter med 
varandra (Jarret, 1993), vilket motiverade oss till att avgränsa våra grupper på det sättet. Valet att dela 
in fokusgrupperna beroende på om de är studenter eller heltids-/deltidsanställda gjorde vi utifrån ett 
av de hindren som vår uppsats ämnar undersöka; höga kostnader för konsumenten. Detta ansåg vi 
kunde ge oss möjligheten att undersöka skillnader i attityd kring kostnader mellan två olika grupper i 
samhället. Vi hade också en teori om att dessa två grupper kunde bidra med olika perspektiv på andra 
frågor likväl som kostnaderna, vilket skulle kunna hjälpa oss att svara på vår andra frågeställning 
(“Vilka av de hinder som Brush et al. (2011) konstaterade har åtgärdats, samt vilka finns kvar idag?”).  
 
Senare i processen upptäckte vi dock att vi inte skulle kunna få tag i tillräckligt många deltagare för 
två olika grupper, och vi beslutade oss för att bara anordna en fokusgrupp istället. Gruppen blev inte 
homogen utan vi valde att frångå den tidigare förklarade teorin och istället blanda gruppen med både 
studenter och arbetande. Vi argumenterar för att denna blandning kan bidra till en mer givande dis-
kussion på ett annat sätt än vid homogena grupper, då studenter och arbetande ofta har olika ekono-
misk status och därför kan olikheterna bli tydliga redan i diskussionerna i den enskilda gruppen. 
 

3.4.3 Intervjuer 
Vi anser att det hade varit lämpligt att träffa alla respondenterna fysiskt för att kunna ta del av alla de 
fördelar som finns med en intervju. Eftersom två (2) av intervjuerna skedde via e-post kunde vi inte 
observera gester, tonlägen och pauser, aspekter som (Bell, 2006) menar kan bidra till ökad fördjup-
ning i intervjun. Fysiska möten med dessa respondenter var dock inte möjligt ur ett geografiskt per-
spektiv. Hade vi haft mer tid och större budget hade vi dock valt att genomföra alla intervjuerna fy-
siskt. 
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4. Resultat 
För att underlätta läsningen av texten har vi i transkriberingen av data valt att ibland förkorta respon-
denternas uttalanden genom att ta bort vissa utfyllnadsord och upprepningar. I vissa fall har vi valt att 
inte återge alla delar av ett uttalande, vi har då använt oss av “[...]”.  
 

4.1 Enkätundersökning  

4.1.1 Populationens storlek och svarsfrekvens 
Enkäten publicerades i nio (9) stängda grupper på Facebook (bilaga 7) där totalt 7761 personer har 
haft möjlighet att svara. På mindre än ett dygn var det över hundra respondenter som svarat på enkä-
ten och vi valde att stänga enkäten vid 106 svar. Detta på grund av denna studies omfattning och tids-
begränsning, samt att vi valt att ha övervägande kvalitativa svar i enkäten. 
 
Av totalt 106 respondenter definierar sig 45 stycken (42,5%) som “kvinna”, 59 stycken (55,7%) som 
“man” och två (2) stycken (1,9%) som “annat” (se figur 1).  
 

Figur 1 – Könsfördelning i enkätundersökningen. 
 
Antalet respondenter under 20 år var en (1) (0,9%), 23 stycken (21,7%) var mellan 20 och 25 år, 14 
stycken (13,2%) mellan 26 och 30 år, 28 stycken (26,4%) mellan 31 och 40 år, 24 stycken (22,6%) 
mellan 41 och 50 år, 11 stycken (10,4%) var mellan 51 och 60 år och 5 stycken (4,7%) var över 60 år 
(se figur 2).  
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Figur 2 – Åldersfördelning i enkätundersökningen. 
 
En annan bakgrundsvariabel som vi tog hänsyn till var om respondenterna hört talas om termen 
“Smarta Hem” tidigare. Där svarade 71 stycken (67%)  ja, medan 35 stycken (33%) inte hade hört 
talas om termen tidigare (se figur 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 3 – Har du hört talas om termen “Smarta Hem” tidigare? 
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4.1.1 Bortfallsanalys 
Bortfallsfrekvensen i en undersökning används som en indikator på datakvalitet. En låg bortfallsfre-
kvens ses som en garanti för att undersökningen är av god kvalitet. Bortfall kan påverka uppskatt-
ningarna på ett snedvridande sätt om de som svarar har andra egenskaper än de som inte svarar. Detta 
får man aldrig veta med säkerhet, men däremot kan man för registervariabler jämföra gruppen sva-
rande med bortfallet (Statistiska Centralbyrån, 2005). Vi anser att vi har fått en bra spridning på ålder 
och kön i vår enkätundersökning, men figur 1 visar att svarsfrekvensen är något lägre hos kvinnor än 
hos män. Dessutom finns vissa skillnader i svarsfrekvens beroende på ålder, bortfallet i enkäten kan 
därför ha en viss snedvridande effekt på uppskattningarna. Storleken på eventuella skevheter orsakade 
av bortfallet är dock mycket svåra att uppskatta. Statistiska Centralbyrån rekommenderar att använda 
ämneskunskap och erfarenheter om materialet i samband med analys av resultaten. Exempelvis bör 
små skillnader som kan bero på till exempel födelseland noggrant analyseras innan slutsatser dras 
(Statistiska Centralbyrån, 2005). 
 

4.1.2 Generella uppfattningar 
Med enkätundersökningen ville vi undersöka generella uppfattningar hos konsumenterna vad gäller 
Smarta Hem, både hos de som har erfarenheter av att bo i ett samt hos de som inte har några erfaren-
heter alls. Vi bad respondenterna definiera Smarta Hem för att vi skulle få en uppfattning om vad det 
innebar för dem. Bland de som hade hört talas om termen “Smarta Hem” tidigare (71 respondenter) 
var de mest frekventa svaren: “styra via mobil/smartphone” (18 svar), “fjärrstyrning” (31 svar), under-
lättar/hjälper i vardagen (14 svar)” och “automatiserat” (19 svar). Denna fråga var öppen och respon-
denterna fick således reflektera fritt för att vi inte skulle styra dem med givna svarsalternativ. Med 
anledning av detta kan samma respondent förekomma vid flera av svaren. Bland de som inte hade hört 
talas om termen tidigare (35 respondenter) var de vanligast förekommande svaren: “förvaring och 
smart inredning” (nio svar), “tekniska lösningar (till exempel smart tv)” (nio svar), “underlät-
tar/hjälper i vardagen” (nio svar) och “hålla ner energiförbrukning/värme/vatten” (åtta svar).  
 
När vi därefter gav respondenterna en allmän beskrivning (bilaga 8) om vad ett Smart Hem kan vara 
och bad dem beskriva sina tankar var “smart/praktiskt” vanligt förekommande bland svaren (42 svar). 
Åtta (8) svar tolkade vi innehålla åsikter som innefattar att Smarta Hem är en naturlig utveckling av 
samhället, medan nio (9) svar tenderar visa en kritisk inställning till säkerheten. Sex (6) svar innehöll 
åsikter om att det inte är nödvändigt i dagsläget men kanske i framtiden och sju (7) svar innehöll ordet 
spännande. Även denna fråga var öppen och samma respondent kan därför förekomma vid flera av 
svaren. När vi frågade respondenterna om de önskade sig någon speciell funktion var de mest fre-
kventa svaren “fjärrstyra lampor” (26 svar) och “fjärrstyra hushållsapparater” (13 svar). Dessa svar 
gav vi en huvudkategori som vi kallade för “fjärrstyrning”, som då fick totalt 39 svar. “nej” var också 
vanligt förekommande (11 svar). Två (2) svar innehöll “vet inte”. Även denna fråga var öppen.  
 

4.1.3 Höga kostnader för konsumenten 
Vad gäller hindret “Höga kostnader för konsumenten” fick vi uppfattningen om att respondenterna, 
innan vi hade presenterat prisförslag, inte visste hur kostnaderna för ett Smart Hem kan se ut. På en av 
frågorna i början av enkäten: “kan du komma på något positivt och negativt med Smarta Hem?” an-
vändes ordet “dyrt” i åtta (8) svar. Detta kan jämföras med resultaten på sista frågan där vi ger re-
spondenterna prisförslag på två olika startpaket (ett Outsourced och ett DIY). 
 
Vi undersökte först om deras betalningsvilja överensstämde med prisförslagen. På DIY-startpaketet 
svarade 67 stycken (63,2%) att de inte kan tänka sig att betala den summan, 31 stycken (29,2%) sva-
rade “ja” och åtta (8) stycken (7,6%) svarade “övrigt”. Startpaketet (med utomstående installation) 
kunde åtta (8) stycken (7,5%) tänka sig att betala för, 96 stycken (90,6%) svarade “nej” och två (2) 
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stycken (1,9%) svarade “övrigt”. Därefter bad vi respondenterna att formulera varför de svarat som de 
gjort (frivilligt). På denna fråga innehöll 21 svar ordet “dyrt” och 19 svar kunde tolkas innehålla det, 
34 respondenter valde att inte svara. 

Figur 4 – Undersökning av betalningsviljan vid DIY-installation (i enkät “gör-det-själv” då respondenterna inte 
blivit introducerade för begreppet DIY). 

Figur 5 – Undersökning av betalningsviljan vid Outsourced-installation (i enkät “utomstående installatör” då 
respondenterna inte blivit introducerade för begreppet Outsourced-installatör). 
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De svar där respondenterna har svarat “övrigt” skiljer sig åt och vi ser inget direkt samband. Av de 
åtta (8) som svarat “övrigt” på frågan om DIY-installationen (se figur 4) skriver en respondent att 
“[z]wave är en låst produkt som endast ett företag tillverkar styrkretsarna för. Det gör att det är en dyr 
och låst lösning”. En annan skriver: “skulle bygga det själv, med en raspberry pi men saken är att alla 
små enheter är för dyra!”. Dessa respondenter hade hört talas om termen Smarta Hem tidigare. En 
respondent skriver också att hen vet för lite om vilka tillbehör som finns medan en annan anser att det 
är dyrt och att priset ligger i överkant. En tredje respondent svarade: “om jag inte bott hemma” (skulle 
jag varit villig att betala för installationen). Dessa respondenter hade också hört talas om termen 
Smarta Hem tidigare. En respondent som inte hade hört talas om Smarta Hem tidigare skriver 
“[k]anske om jag bodde i villa”. De övriga två svarade “kanske”. De respondenter som svarat “övrigt” 
på frågan om Outsourced-installation (se figur 5) hade båda svarat “kanske”.  
 
Vi undersökte också om det finns något samband mellan betalningsvilja och ålder hos respondenterna. 
Respondenten som var under 20 år kan inte tänka sig att betala priset för DIY-paketet medan 11 
stycken (44%) av de som är mellan 20-25 år kan tänka sig att göra det. Andelen ser betydligt lägre ut 
bland de som är mellan 26-30 år och 31-40 år, där fyra (4) stycken (26,6%) respektive åtta (8) stycken 
(27,5%) kan tänka sig att betala för DIY-paketet. Av de som är mellan 51-60 år finns det ingen som är 
villig att betala medan en (1) (20%) av som är över 60 år kan tänka sig att köpa DIY-paketet. De 
yngre är mer villiga att betala för DIY-paketet än de äldre.  
 
På frågan om de kunde tänka sig att betala för Outsourced-paketet (utomstående installatör) svarade 
respondenten under 20 år “kanske”. Av respondenterna mellan 20-25 år kan tre (3) stycken (12%) 
tänka sig att betala för Outsourced-paketet. Ingen respondent mellan 26-30 år har svarat “ja”, medan 
fyra (4) stycken (13,8%) av de mellan 31-40 år kan tänka sig att betala summan för Outsourced-
paketet. Ingen respondent mellan 41-50 år har svarat ja, inte heller någon över 60 år. En (1) respon-
dent (0,9 procent) mellan 51-60 år har svarat att den kan tänka sig att betala. Överlag är betalningsvil-
jan väldigt låg vad gäller Outsourced-paketet då 99 stycken (93,3%) har svarat att de inte kan tänka 
sig att betala priset för innehållet i detta paket. Vi kan se att betalningsviljan är högst i åldrarna 20-25 
år och 31-40 år.  
 

4.1.4 Komplext för användaren (att skapa och äga) 
Hindret “Komplext för användaren (att skapa och äga)“ har vi lagt större fokus på vid intervjuerna då 
det är främst de konsumenter med erfarenheter som är av intresse att undersöka. Vi kan dock se en del 
tendenser till oro kring komplexitet. Totalt 22 svar har med komplexitet att göra på frågan “kan du 
komma på något positivt och negativt med Smarta Hem?”, varav 18 av dessa svar var från responden-
ter som har hört talas om termen “Smarta Hem” tidigare. En respondent menar att “ju mer teknik man 
har som ska fungera destå [sic] mer kan krångla” och en annan säger “det är roligt men fortfarande för 
krångligt för de flesta”. En respondent som inte hade hört talas om Smarta Hem tidigare skriver att: 
“nackdelen är att man måste vara någorlunda teknisk”. Detta styrks av en annan respondent med tidi-
gare erfarenhet av Smarta Hem, som beskriver det negativa med smarta hem på följande sätt: “tek-
niskt komplext & fel. Tekniken är långtifrån färidigutvecklad [sic]. Många lösningar lider av att ha en 
hög tröskel för att komma in i, absolut ingen massprodukt ännu. Avvaknad [sic] av integration mellan 
olika system”. Det sistnämnda i detta citat pekar även på problemen med oflexibla system, något som 
också tas upp av deltagarna i Brush et al. (2011) studie. Detta kommer vi att gå vi in mer på i intervju-
resultatdelen. En respondent svarar också: “negativt skulle vara att det finns för få saker tillgängliga 
för konsumenter”, denna respondent hade hört talas om Smarta Hem innan enkätundersökningen. 
 

4.1.5 Svårt att uppnå säkerhet 
Vi undersökte även hindret “svårt att uppnå säkerhet” och kan utläsa att de som hade hört talas om 
Smarta Hem tidigare är mer oroliga över säkerheten än de som inte hade hört talas om termen tidigare. 
På frågan “kan du komma på någonting positivt och negativt med Smarta Hem?” innehöll elva (11) 
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svar (från de som hört talas om Smarta Hem) oro kring säkerhet, till skillnad från tre (3) svar från de 
som inte hade hört talas om termen tidigare. Här har vi tagit med svar som berör både integritetsfrå-
gor, inbrott och hackning men också svar som tyder på att respondenterna inte känner tillit till tekni-
ken (till exempel att det de vill ska utföras faktiskt sker).  
 

4.2 Fokusgrupper 
För att behålla deltagarna i fokusgruppen anonyma kommer vi att koda dem på följande sätt: D är lika 
med Deltagare, och numret är i den ordning de satt vid bordet.  
 
Lista över deltagare: 
D1: Man, 23 år gammal, heltidsarbete, bor ensam i en tvårumslägenhet. 
D2: Kvinna, 23 år gammal, studerar och jobbar extra, sambo i radhus. 
D3: Kvinna, 21 år gammal, studerar heltid, bor ensam i studentrum. 
D4: Kvinna, 23 år gammal, studerar heltid, bor ensam i studentlägenhet (tvårumslägenhet). 
 

4.2.1 Inledning 
Inledande beskrev fokusgruppsledaren kort hur upplägget för fokusgruppen såg ut, detta genom att 
kort beskriva de olika delarna som skulle tas upp. Därefter frågade fokusgruppsledaren deltagarna om 
de hade läst den text (bilaga 2) som skickats till dem innan fokusgruppsintervjun. Alla deltagare (4) 
hade läst texten, och när de blev ombedda att förklara sina tankar kring texten svarade de att de hade 
förstått vad det (Smarta Hem) handlade om. Deltagarna var överlag positiva till det scenario som må-
lats upp i texten. Ett citat från D2 följer “Jag kände att jag ville vara honom, ah så jävla coolt […] aa 
jag tyckte det lät hur bra som helst”, D3 svarade direkt efter D2 och diskuterade en specifik funktion i 
texten: “Jag tyckte om strykjärnet, det var min favorit […] nämen det var bra, det var min favorit-
del!”. D4 uttryckte att hon med hjälp av texten kunde förstå vad ämnet (Smarta Hem) handlade om 
“Nä jag tyckte… bra. Man fattade vad, man förstod vad det handlade om liksom”. Den enda deltagare 
som inte självständigt svarade utan höll med de andra var D1.  
 
D3 hade hört talas om Smarta Hem lite vagt runt omkring sig, och tog upp ett exempel som att man 
ska kunna koppla sin bil och sitt kylskåp, men uppgav att hon inte visste så mycket om det. D4 sa att 
det har gått diskussioner kring det i skolan, och D2 har hört om det i samband med sitt jobb som scen-
tekniker på musikturnéer. D2 har även själv en smart tandborste som säger hur länge han borstat tän-
derna och varnar om han borstar för hårt. En deltagare som hade en smart funktion hemma var D1, 
som hade en “kattungekamera” som hon kopplade upp mot en app i mobilen för att kunna se om katt-
ungarna fötts eller inte. D1 tar även upp att hon har en Chromecast som gör att hon kan styra TVn från 
telefonen. När deltagarna blev tillfrågade om de var intresserade av att ha smarta funktioner i sitt hem 
svarade D2 att han ville ha det, D1 nämnde att hon var orolig för att någon skulle hacka sig in i hen-
nes hem. D3 höll med D2 men beskrev också att hon önskade några smarta funktioner, som fjärrstyr-
ning till exempel, men även något som kunde varna innan en säkring riskerar att gå. D4 uppgav inga 
specifika önskemål men deltog i diskussionerna. 
 

4.2.2 Funktioner och styrenheter 
När deltagarna skulle placera sig vid de funktioner som tilltalade dem mest var det två deltagare (D3 
och D4) som ställde sig vid samma funktion, medan D1 och D2 ställde sig vid två andra. Den funkt-
ion som både D3 och D4 placerade sig vid var fjärrströmbrytaren. D4 motiverade sitt val med bland 
annat att “[...] inte behöva resa sig för att klicka på typ Tv:n eller koka kaffe”, och D3 nämnde att hon 
är “lite lat” och att det är den funktion hon kände att hon skulle använda mest på en daglig basis. D1 
placerade sig vid smarta dörrlåset, och förklarade att det var en funktion påminde henne om något hon 
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redan har erfarenhet av (ett dörrlås man kan koppla till sitt access-kort) och att hon vet att “[...]det 
funkar och inte är massa strul och så”. 
 
Nästa del i uppgiften var att placera sig vid de funktioner som tilltalade deltagarna minst, vilket resul-
terade i att D1 ställde sig vid rörelsesensorn, D2 vid det smarta dörrlåset, och D3 och D4 vid funkt-
ionen för att kunna kontrollera elförbrukningen. Motivationen från D1 var att det kändes onödigt då 
hon har katter och hon kände att rörelsesensorn hela tiden skulle känna av katternas aktivitet vilket var 
negativt, samt att hon inte var orolig över att någon skulle bryta sig in i hennes hem. D2 motiverade 
sitt val med att funktionen inte kändes lika “cool” som de andra, men sa även att han fortfarande ville 
ha den. D3 och D4 påpekade att de själva inte betalar sin el utan att det ingår i en fast hyra, vilket 
gjorde att de inte riktigt brydde sig om funktionen, samt att det redan finns applikationer som kontrol-
lerar detta och att funktionen då kändes överflödig. 
 
Deltagarna fick därefter i uppdrag att tillsammans i gruppen komma fram till det bästa sättet att styra 
Smarta Hem-funktioner på, detta med hjälp av materialet vi presenterade. Deltagarna kom till sist 
överens om att en applikation som man kunde ha på flera enheter (till exempel mobil och surfplatta) 
skulle vara det mest ultimata sättet att styra sitt Smarta Hem på. Däremot diskuterades det även att det 
skulle vara bra om man kunde använda alla olika sätt som presenterades (mobil, gester, dator, vägg-
terminal, röststyrning och surfplatta). De minst uppskattade tillvägagångssätten var röststyrning och 
gester, men dessa sätt var ändå inte helt uteslutna. 
 

4.2.3 JM bygger Smarta Hem 
Spontana tankar kring beskrivningarna av JMs Smarta Hem var att det kändes väldigt dyrt (D1, D3 
och D4) och beskrevs även av D1 som “en ful deal, att man måste lägga till för att få det (belysning på 
övervåningen)”. D2 kommenterade att han absolut kunde tänka sig att betala den nämna summan för 
belysning på övervåningen med argumentet “[...] om man köper ett hus för 8 miljoner så…”. I övrigt 
sade D2 att han tyckte att det spontant kändes roligt att de (JM) bygger Smarta Hem, vilket fick med-
håll från resterande deltagare. Alla deltagare svarade att de ville köpa ett färdigutrustat Smart Hem, 
förutom D1 som sa att “Inte nu när det är så nytt, när det är välbeprövat, då kan jag tänka mig det”, då 
tillfrågades hon varför och svarade “Därför att jag vill inte vara testpersonen där allting går fel. Om 
jag skulle vara det då skulle jag vilja ha en billigare deal helt enkelt”. Fokusgruppsledaren ställde 
därefter frågan “Om ni kunde välja mellan en billigare lägenhet utan de här funktionerna, eh och en 
dyrare med då ett färdigutrustat Smart Hem, vad skulle ni välja och hur tänker ni?”, varpå D3 svarade 
att det berodde på hur mycket dyrare det skulle vara att köpa det färdigutrustade hemmet. Om skillna-
den i pris var för mycket; “[...] men typ inte till vilket pris som helst [...]” skulle hon inte köpa det, 
vilket utöver prisfrågan argumenterades var för att det (Smarta Hem) inte är något man behöver utan 
något som är en “kul grej”. Då invände D2 och sade att det är något han behöver och skulle ha valt att 
köpa. D1 tyckte att det var för dyrt, och att hon ville kunna handplocka de funktioner hon ville ha 
själv och inte bli erbjuden ett redan färdigställt paket som var mycket dyrare. Här valde fokusgrupps-
ledaren att vidare förklara vad ett färdigutrustat Smart Hem kan innebära: “Men det är ju ofta så att du 
bygger en struktur i huset för att sen kunna implementera egna funktioner. Skulle du tänka dig att 
betala extra för den här strukturen ifall du i framtiden skulle vilja installera funktioner?”. D1 svarade 
då att hon kunde tänka sig att betala mer för den strukturen. D3 valde att också svara på denna fråga, 
och berörde bland annat att hon inte hade något behov av det i dagsläget men skulle kunna tänka sig 
att köpa det dyrare alternativet om några år på grund av dess investeringsvärde. 
 
Den sista frågan som ställdes i denna del av fokusgruppsintervjun var “Om ni skulle vara på visning 
på en av de här Smarta villorna som de håller på att bygga nu, vad skulle ni vilja fråga dem? Vad 
skulle ni vilja veta?” I den ordning som deltagarna svarade blev responsen denna: D3 “Vad händer om 
det pajar? Vad gör man då?”, D4 “Ah, och hur säkert är det liksom? Är det… vem får information-
en?”, D2 “Jag skulle vilja veta allt om alla funktioner. Jag skulle vilja att de gick igenom alltihop, med 
mig”, D1 “Jag skulle vilja veta om det finns några hälsorisker också, utöver det ni andra har sagt”. 
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4.2.4 Oflexibla system 
Till uppgiften när deltagarna i par skulle försöka “smarta till” sina hem fick de en laptop per par, och 
vi slog upp Google Chrome i Inkognito Mode för att inte råka ge dem hjälp från våra egna tidigare 
sökningar och webbplatsbesök. D1 och D2 var ett par och D3 och D4 utgjorde det andra paret. När vi 
stoppade tiden deltagarna hade för att söka på nätet, hade D1 och D2 hittat till ett företags hemsida där 
de läst sig till att företaget sålde en rad olika enheter och att de kunde hjälpa kunden att installera 
dessa. De hade gärna sökt mer för att kunna jämföra detta företag med andra, samt finna andra sätt att 
installera enheter på. D3 och D4 uppgav att de hade hittat många olika produkter, men att det var svårt 
att hitta produkter som kommunicerar med varandra samt hur man skulle veta om de kunde kommu-
nicera med varandra. De tyckte även att det var svårt att veta vilken ände man skulle börja i, samt att 
de inte kände att de kunde klara av att få olika enheter att fungera med varandra. 
 

4.2.5 Höga kostnader för konsumenten 
I den här delen fick deltagarna gissa priset på en del utvalda produkter. I och med den tidigare uppgif-
ten fanns det en risk för att deltagarna sett priset på några eller någon av de produkter vi valt. Vi tog 
dock beslutet att genomföra övningarna i denna ordning på grund av att vi inte ville ge deltagarna tips 
på vilka produkter och märken de skulle kunna söka på i delen “Oflexibla system”. Vad deltagarna 
gissade för priser på de olika produkterna framgår i tabell 1, om priset är markerat i orange är det un-
der det riktiga priset, om det är markerat i rött är det över det riktiga priset och är det markerat i grönt 
är det rätt pris (minus/plus en krona). Det riktiga priset är skrivet i svart. 
 
Tabell 1 – Deltagarnas gissningar på priser. 

 
Överlag var det spridda tankar kring kostnaderna, men något vi kunde konstatera var att priset för de 
mindre enheterna som man kunde behöva fler av var för höga, medan de enheter man bara behövde en 
av hade lägre pris än förväntat. Citat från D3 “asså om jag ska försöka sammanfatta priserna då skulle 
jag säga att det inte var så dyrt som jag trodde för de här större sakerna som man bara behöver en av, 
men typ såhär alla småsaker som man behöver köpa massor av var typ lite för dyra tror jag för att de 
flesta skulle kunna liksom implementera dem i sina hem för jag tror inte att alla har den typen av 
pengar”. En liknande åsikt uttrycktes även av D4 som sa “jag tycker de här (fjärrströmbrytare) är lite 
dyra, du ska ändå täcka väldigt mycket, asså styckpris är det ju överkomligt men du ska ju ha ganska 
många, för att verkligen få det asså fungerande som ett smart hem.” 
 

4.2.6 Svårt att uppnå säkerhet 
Övningen under denna del bestod av åtta (8) olika påståenden som deltagarna skulle värdera utifrån 
hur oroliga/inte oroliga de kände sig över dessa, och sedan motivera sina val. För att tydligare ge en 
överblick finns en tabell tillgänglig (tabell 2) samt en sammanfattning efter denna.  
 

Produkt D1 D2 D3 D4 Riktigt Pris 

Fibaro Home Center 2 3990:- 1000:- 6000:- 10 000:- 5599:- 

Trådlös rörelsevakt 1500:- 2000:- 1000:- 5000:- 549:- 

Fjärrströmbrytare (med inbyggd energimätare) 750:- 700:- 300:- 300:- 549:- 

Fjärrströmbrytare 350:- 200:- 150:- 150:- 349:- 

Trådlös brandvarnare 2500:- 4000:- 499:- 5000:- 599:- 

Fibaro Startpaket  10 599:- 7000:- 4599:- 5000:- 4599:- 
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Tabell 2 – värderingsövning, säkerhet. Fem (5) betyder “håller med fullständigt” medan ett (1) innebär “håller 
inte med alls”. 

 
Det var några påståenden som stod ut på det sätt att två eller fler deltagare värderade dessa lika (tabell 
2). Sammanlagt tre (3) påståenden värderades som fem (5) av fler än en deltagare. Dessa påståenden 
var “jag känner oro för att mobilen eller systemet blir “hackat”, ”jag känner oro för vad som skulle 
hände om jag skulle tappa bort min telefon eller att den skulle bli stulen” samt “jag känner oro för att 
jag kommer att bli latare”. Det första påståendet värderades som fem (5) av D1 samt D4. D1 svarade 
att anledningen till att hon stod vid fem (5) var för att hennes sambo känner hackers och att hon på 
grund av den vetskapen inte skulle vara förvånad om det gick att hacka sig in i systemet. D4 motive-
rade sitt val med att, med tanke på att tekniken är så ny, att utvecklarna inte har tänkt på all säkerhet 
så att folk (hackers) lätt kan komma in i systemet. D3, som värderade påståendet som en fyra (4), 
uppgav att hon trodde att det skulle gå att hacka sig in i systemet, men att det inte skulle vara en an-
ledning till att hon inte ville skaffa det. Hon skulle vara orolig, men inte tillräckligt orolig för att avstå 
från produkterna om hon ville ha dem.  
 
Vid det andra påståendet var det D1 och D2 som stod vid fem (5). D2 motiverar sitt val med att han 
skulle vara orolig då han inte använder någon molnfunktion eller funktion för att kunna spåra sin mo-
bil om den försvinner. D1 uppgav att det kändes osäkert med att det mer eller mindre bara är mobilens 
pinkod som hindrar en eventuell tjuv att ta sig in i hennes hus, och därmed kunna stänga av larmet och 
så vidare. D3, som valt att värdera påståendet som en fyra (4), svarade att det alltid har varit en risk att 
tappa bort sina fysiska nycklar, men att hon däremot var orolig för att någon skulle kunna ta över hen-
nes liv om de snodde hennes mobil om hon hade ett Smart Hem. Hon uppgav även att hon inte stod 
vid femman eftersom hon ser en möjlighet till att kunna spärra sin mobilnyckel; “[...]på ett sätt tror 
jag att det är bättre att ha det i telefonen än att ha det fysiskt för typ såhär om nån snor din nyckel så 
kan du inte, som jag sa, du kan inte ringa nån och få den spärrad[...]”. Detta argument tog även upp 
D4 upp, som stod vid tre (3), “det blir ju panik ifall du tappar din telefon för du har ju allt, men det är 
också det, du kan ju säkra upp din telefon med att ha, ahmen du kan låsa den från med nåt annat, [...] 
jag borde kunna låsa min app om jag har tappat min nyckel. Det är väldigt inte genomtänkt om de inte 
har det”. 
 
Det tredje påståendet värderades som fem (5) av D1 och D4, och D4 svarade att man kommer att bli 
latare och att man kommer undvika att gå upp (från till exempel soffan och sängen) eftersom man kan 
göra mycket från mobilen. D1 höll med uttalandet från D4 utan att göra tillägg. Detta påstående vär-
derades lågt av de två andra deltagarna, som ett (1) och två (2). Deltagarna sa att de tror att man 
kommer bli latare, men vara inte oroliga för att det skulle vara ett problem. De motiverade detta med 

Påstående: jag oroar mig för att... D1 D2 D3 D4 Genomsnitt 

… att mobilen eller systemet blir “hackat” 5 2 4 5 4 

… att jag kommer bli för beroende av teknik 3 4 1 3 2,75 

… att jag inte känner tillit till tekniken (hur vet jag att vad jag ville 
skulle hända hände?) 

2 3 2 1 2 

… vad som skulle hända om det blir strömavbrott 1 3 2 1 1,75 

… vad som skulle hända om jag skulle tappa bort min telefon eller att 
den skulle bli stulen 

5 5 4 3 4,25 

… att jag kommer bli latare 5 1 2 5 3,25 

… att jag inte vet vad jag ska göra när något går sönder eller inte funge-
rar som det ska 

1 3 1 1 1,5 

… att det inte finns analoga lösningar om nätverket krånglar 4 2 2 1 2,25 
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att det inte är inne i hemmet som man får sin vardagsmotion, och att det därför inte utgör någon risk 
om man blir lite latare. 
 
Vidare var det ett påstående som värderades som ett (1) av sammanlagt tre (3) deltagare. Detta påstå-
ende var “jag känner oro för att jag inte vet vad jag ska göra när något går sönder eller inte fungerar 
som det ska” (tabell 2). D1, D3 och D4 motiverade sin värdering med att de skulle söka på Google, då 
“allt finns på internet” (D3), och skulle de inte hitta felet skulle de kontakta återförsäljaren av produk-
ten. D2 värderade detta påstående som tre (3), och uppgav att han trodde att det kunde vara svårt att 
hitta felet själv om man har många sammankopplade enheter, samt att han tog hänsyn till att han, en-
ligt sig själv, har dåligt tålamod. 
 
Påståendet “jag oroar mig för vad som skulle hända om det blev strömavbrott” värderades som ett (1) 
av D1 och D4. Påståendet värderades som två (2) av D3 och tre (3) av D2. Detta var ett av de lägst 
värderade påståendena i övningen. D2 uppgav att han tänkte att det borde finnas någon slags backup, 
han liknade den med en server, som sparar information och fungerar trots ett strömavbrott. Han spe-
kulerade även kring att vissa saker inte skulle gå att styra under själva strömavbrottet, men att han inte 
trodde att något skulle gå sönder. D3 motiverade sitt val med att hon var orolig för att det skulle bli 
mer obekvämt att ha ett längre strömavbrott än det är nu, men att hon litar på att viktiga funktioner, 
som lås av olika slag, skulle ha någon backup-funktion som gjorde det möjligt att hantera dessa enhet-
er trots strömavbrott. Hon uppger även att hon litar på tillverkarna, och att de förmodligen har tänkt på 
möjliga konsekvenser av strömavbrott; “Eh, så att på så sätt tror jag att jag litar på att de de som till-
verkat de här grejerna har tänkt på det här före mig, men jag skulle, jag är lite orolig för att det skulle 
vara obekvämt för mig själv”. D1 och D4 diskuterade tillsammans varför de hade ställt sig vid ett (1) 
och motiverade sitt val med att data skulle ha sparats på något liknande ett cacheminne, samt att det 
borde finnas ett alternativt sätt att hantera sina enheter på. Att någon skulle ha tänkt på detta innan 
konstaterades även här av D4; “Det känns som att någon har tänkt på det här innan”. 
 

4.3 Intervju – Expertanvändare som använder ett Outsourced-system  
Vi har intervjuat tre, vad vi kallar “expertanvändare” (expert users). En av dessa expertanvändare 
använder ett Outsourced-system i sitt Smarta Hem. Expertanvändare definieras som användare med 
mycket god datorvana och de har förmodligen vistats i närhet av mjukvara under en längre tid och har 
därför inga problem med att anamma och förstå sig på ny teknik (UX Passion, 2015). Vår respondent 
som använder ett Outsourced-system arbetar inte inom IT, men har lång erfarenhet av hemautomation 
som teknik. Under sin uppväxt bodde han i USA, som enligt honom har kommit längre i utvecklingen 
av Smarta Hem, och det var där han upptäckte sitt intresse för teknologin. När han i Sverige flyttade 
till ett större hus fann han att han hade ett större behov av hemautomation än innan, till stor del på 
grund av vardagliga sysslor som att ropa på barnen, som kan befinna sig fyra våningar ovanför, samt 
att tända/släcka lampor. 
 

4.3.1 Komplext för konsumenten (att skapa och äga) och Oflexibla system 
Hemma hos respondent 1 är belysning, högtalare, tv-apparater, garageportar och liknande, fjärrstyrt 
genom systemet Control4. Larm och dörrar styrs separat med ett annat, enligt honom själv, mer stan-
dardiserat system kallat Verisure. Respondenten ett äger i princip alla Verisures produkter men de är 
separerade i olika system, där till exempel dörrlåsen är en del och larmet en annan. De flesta rummen i 
huset är utrustade med en terminal (liknande surfplatta) monterad på väggen för att kunna styra enhet-
er. Systemets gränssnitt går också att nå via surfplatta och smartphone. Han är noga med att poängtera 
att gränssnittet ser exakt likadant ut på alla enheter och fortsätter: “till skillnad från systemet som jag 
hade i förra huset så är detta mer framtaget [...] det här är en standardiserad meny, medan i det förra 
systemet jag hade var man tvungen att programmera även den menyn. Det här är mer kan man säga.. 
ihopkopplat”. 
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Respondent 1 visar hur kamerorna, telefonsystemet, rökgasfläkten, grindar och garagedörrarna funge-
rar. Han beskriver att alla enheter är hopkopplade i ett system och förklarar sedan hur det är att bygga 
ihop dessa enheter med varandra: det är en sak att bygga ihop två, tre grejer, men när man bygger på 
nästa grej så blir det inte lite svårare utan det blir dubbelt så svårt, och när ni sen lägger på nästa grej 
efter det så blir det ännu svårare.” Vidare förklarar han att det är just detta som är det komplexa när 
man vill få ihop fler och fler system, att det är sammankopplingen av dessa som blir utmaningen när 
man automatiserar saker. Han lägger vikt på att man måste tänka på att om det oväntade sker så blir 
allt mer och mer komplicerat. 
 
Vi fick se en helt ny sida av det annars osynliga systemet när vi tillsammans med respondent 1 gick 
ner i källaren för att titta på huvudcentralen, “hjärtat” till det Smarta Hemmet. Han har inrett ett rum i 
källaren med alla styrenheter och sladdar som behövs för att de olika delarna i hemmet ska fungera (se 
bild 3).   
 

 
Bild 3 – ”Huvudcentralen” i källaren. 
 
Antalet sladdar och enheter misstänker vi kan uppfattas som skrämmande för den som inte är insatt i 
teknik och hur systemet fungerar, men trots mängden så verkar han ha en god struktur på systemets 
olika delar, vilket underlättar vid felsökning. Han argumenterar för att allt måste vara tillgängligt och 
att man behöver ha ordning och reda, då det underlättar eventuell felsökning. Vidare förklarar han att 
man klarar av att felsöka huvudbitarna, men att det även beror på digniteten av felet. Han visar att om 
belysningen inte fungerar finns det tre möjliga felkällor som är tydligt utmärkta och enkla att hitta 
bland det välorganiserade kaoset. För att komponenterna inte ska sluta fungera påpekar han att det är 
viktigt med bra internetförbindelse och att man skyddar sitt system med en brandvägg, för att för-
hindra intrång. 
 
Systemet Control4, som respondent 1 har i sitt hem, kontrollerar de olika enheterna som man vill in-
tegrera i Smarta Hem. Detta görs trådlöst via nätverket och exempel på enheter skulle kunna vara 
Sonos ljudanläggning eller Apple Tv. Han menar att denna typ av system är väldigt avancerat och att 
det är det som bidrar till att det inte är så många saker som kan gå fel i en sådan här installation. Trad-
itionellt när man styr enheter har man använt sig av tekniken infraröd som kopplas på enheten och 
som då talar om vad systemet ska göra, berättar vår respondent. Idag använder han sig av smarta mot-
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tagare som går via nätverket. Han tillägger sedan: “men då måste ju nån koda och nån måste kommu-
nicera. Dom måste komma överens om hur kommandot ska se ut. Konsumentteknik är ju mycket svå-
rare att styra än industriell teknik, för industriell teknik, där är man ju van att man kommer överens 
om protokoll och standarder”.  
 

4.3.2 Höga kostnader för konsumenten 
Längre in i intervjun visar respondent 1 en av sina videoservrar, kallad “Kaleidescape”. Kaleidescape 
har haft sin storhetstid och har främst riktat in sig på till exempel privatjets. Respondent 1 har kontak-
ter inom branschen och har därigenom fått tillgång till systemet. “Videosystemet kostade, om jag 
skulle betalat fullt pris, 150.000 kr. Nu kan ju Apple Tv göra en del av det här men inte riktigt allt. 
Den stora skillnaden är att om du ska se den här filmen och trycker på play så börjar den på en gång, 
på andra sådana här ska det ju streamas”.  
 
Hemmet styrs med två huvudapplikationer, Control4 och Verisure. Det finns också andra applikation-
er för olika typer av enheter om man vill använda de till något speciellt. Installationen av det Smarta 
Hemmet uppskattar vår respondent har kostat totalt två miljoner kronor, varav en stor del är kabel-
dragning. 
 

4.3.3 Visioner om framtiden inom Smarta Hem 
Respondent 1 berättar om sina tankar kring framtiden och använder sin bergvärmepump som exem-
pel. Han berättar bland annat att det finns ett bolag som har byggt ett program för värmepumpar, vil-
ket är bra. Men som Smart Hem-konsument, med en kabelbaserad installation som i detta fall, har 
man ingen användning av ett sådant program om det inte kan kommunicera med systemet som redan 
finns i huset. Mycket vad gäller Smarta Hem handlar därför om att hitta gränsdragningsspråk mellan 
olika system som ska prata med varandra, menar han. Många av de funktioner som han har idag me-
nar han är för att det är kul och för att man kan, men de stora vinningarna blir när man kan styra till 
exempel en bergvärmepump. “Och varför är det bra? Jo, det här är ju en vanlig bergvärmepump, men 
det är ju en dum pump, den är DUM. Den har en givare ute som tar in temperaturen, år 2015 så är det 
ju egentligen under all kritik, varför går inte den här mot en väderdatabas?” (versaler i originalsvar). 
Respondent 1 menar att en smart bergvärmepump skulle veta att det blir oväder om två dagar och att 
temperaturen i samband med ovädret kommer sjunka från tio plusgrader till sju minusgrader. Värme-
pumpen kan då i tid börja värma upp och förbereda sig för temperaturförändringen. Ett ytterligare steg 
skulle kunna vara att värmepumpen har ett minne och kan känna av att den, vid samma tid förra året 
när det blev tio minusgrader, arbetade på ett visst sätt. På så sätt arbetar pumpen per automatik och 
blir smartare allteftersom den registrerar tidigare beteenden.   
 
Eftersom respondent 1 har utfört Outsourced-installationer i tre olika hus han bott i, undrade vi om det 
har bidragit till utformningen av det hus han bor i idag. Det var tydligt att han hade påverkats av de 
tidigare installationerna, som i det förra där installationen gjordes om i flera steg. Den största utma-
ningen då var att man ständigt byggde på ett redan befintligt system. Han menar att det är som med 
alla projekt, kan man bygga en infrastruktur som man sedan kan bygga på så ska man göra det; “ta 
inga genvägar [...] ska du dra om kablar, gör det riktigt”.   
 

4.4 Intervju – Expertanvändare DIY-system 
De andra expertanvändare vi har intervjuat använder sig av DIY-system. Båda respondenterna har 
utbildning inom IT och är, eller har varit, yrkesverksamma inom den branschen. Dessa intervjuer ut-
fördes via e-post och vi bad dem att reflektera fritt utifrån frågor som rör de fyra hinder vi undersöker, 
utan att nämna dem. 
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4.4.1 Respondent 2  
Respondent 2 är 46 år gammal och har arbetat inom IT/Telekom sedan 1997 och nu studerar han på 
yrkeshögskola. Han är ägare av ett Smart Hem som just nu består av Tellstick Duo och NEXA-
enheter. Husets fönsterbelysning kan styras och han samlar också in temperaturer från flera av rum-
men i huset, och sommartid, även från utomhuspoolen. Installationen har skett successivt under en 
längre tid och fler enheter har köpts till när ekonomiskt utrymme har getts. Respondent 2 har förlitat 
sig på egen kompetens eller på forum på webben för att installera sitt smarta hem, och för honom är 
det viktigt att det Smarta Hemmet inte kostar för mycket; “jag har god kompetens själv och vill ha 
kontroll och kunna konfigurera helt enligt mina egna idéer”, säger han. Respondent 2 har som fram-
tidsplan att kunna läsa av dörrar och fönster för att kontrollera om de är stängda, men också att instal-
lera sensorer till garageporten.  
 
Respondent 2 har hittills inte upplevt några problem med sammankopplingen mellan enheter men 
säger att han tycker att säkerheten är viktig att tänka på och tillägger: “ju fler enheter man kopplar 
ihop ju mer utsatt blir systemet”. Han menar också att det är viktigt att kunna styra belysningen ma-
nuellt utifall automatiken skulle krångla. Han har vid ett tillfälle fått sitt system hackat, men menar att 
detta främst berodde på hans då avsaknad av kunskap om brandväggar.  
 
När vi frågade hur han ser på framtiden inom Smarta Hem svarade han: “för att gemene man ska 
anamma tekniken krävs det att den är enkel, billig och känns naturlig i det svenska hemmet. Det ska 
inte behövas någon tekniker/ingenjör om något inte fungerar utan det ska gå att lösa själv. Min vision 
är att det inom en snar framtid finns smarta saker i varje hem som underlättar vardagen och inte 
krånglar till den mer än nödvändigt. Det ska tillföra något för alla oavsett om man är intresserad av 
teknik eller inte”.  
 

4.4.2 Respondent 3 
Respondent 3 är 34 år gammal och förvärvsarbetande. Han har en avancerad datorvana och arbetar 
med att utveckla och designa system. Hans Smarta Hem grundades från en början i egenbyggda sen-
sorer men när Z-Wave och Zigbee lanserades övergick han till dessa system. Detta främst för att de 
var trådlösa men också för att det gav en bättre förutsättning jämtemot försäkringsbolagen om något 
skulle hända: “det enklare att säga att man köpt en sak än att man byggt det själv”. Respondent 3 har 
sensorer i sitt Smarta Hem som känner av det mesta i huset och styr det som går att styra. Han menar 
dock att det finns en viss komplexitet i systemet: “tyvärr så får man göra egna lösningar som tex av-
läsning av Elmätaren eller att styra ventilation och värme, där saknas idag kopplingar mot tex ZigBee 
eller Z-Wave, liksom mot robotgräsklipparen och dammsugaren (som jag tex vill styra att enbart köra 
igång när jag är ute från huset och hunden inte är hemma tex) och gräsklipparen som enbart kör när 
jag jobbar och inte när jag är hemma och ledig tex”. Respondent 3 planerar att i framtiden använda ett 
eget gränssnitt som han själv bygger och sedan koppla detta på ett separat nätverk mot någon slags 
kontrollenhet (till exempel. en surfplatta).  
 
När vi frågar respondent 3 om komplexiteten kring att koppla samman enheter i ett Smart Hem svarar 
han: “det finns idag många olika typer av system [...] det största problemet idag är att det inte finns en 
hub som pratar alla språk och har ett öppet API som man kan koppla in sig på. Jag behöver bygga 
olika lösningar för att kommunicera med olika typer av system, vilket både kostar pengar och tid och 
öppnar för fler fel. Öppna API er som alla kan använda sig av mot en kontrollenhet som egentligen 
bara översätter mot det system man använder saknas”. När vi frågar hur han skulle beskriva sina upp-
levelser kring installationen av sitt Smarta Hem säger han att det är för krångligt som det ser ut idag: 
“det är för många olika system och för många olika lösningar, alla vill att du ska vara inlåst i deras 
system och dessutom så kostar varje enhet på tok för mycket!”. Om det blir problem så löser han ofta 
dessa på egen hand, men om det gäller någon specifik enhet vänder han sig till tillverkaren och menar 
att det har fungerat bra hittills. Han säger också att han hade önskat att det fanns en producent med ett 
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helhetsansvar som kan alla olika delar som rör ett Smart Hem; “men man vill INTE bli inlåst” (versa-
ler i originalsvar), tillägger han.  
 
När vi frågar respondent 3 hur han tänker kring säkerhet skriver han att det idag pratas mycket om IoT 
och att alla enheter ska vara uppkopplade mot internet. Detta ser han som ett stort säkerhetsproblem, 
och gör ett exempel av att koppla upp kaffebryggaren: “[...]du kan omöjligt säkra upp kaffebryggaren, 
se till att den har senaste firmware uppdateringen uppdaterad, samtidigt som du håller koll på alla 
andra 1000 tals apparater du har.“ Vidare skriver han att trots att kaffebryggaren fungerar så kan den 
ha blivit hackad, och att det en dag börjar brinna på grund av detta utan att du kunnat förebygga hän-
delsen. Respondent 3 menar att tekniker som Zigbee och Z-Wave är betydligt säkrare än separata 
uppkopplade enheter, då dessa kan koppla samman alla enheter med en smart nätverkshubb. Nät-
verkshubben ansluter man sedan mot nätverket via en brandvägg för att skydda den. Genom att upp-
datera nätverkshubben regelbundet är den säker kan i sin tur kontrollera att alla enheter har senaste 
ZigBee/Z-Wave. Det är enligt Respondent 3 en ickefråga att använda någon annan teknik, “se till att 
det finns mer ZigBee moduler att bygga in i alla apparater istället och se till att vi kan styra fler enhet-
er via Zigbee”.  
 
Respondent 3 anser att man inte har lyckats marknadsföra fördelarna med ett Smart Hem på ett bra 
sätt. Dessutom måste man få ner kostnaderna för varje enhet för att tekniken ska kunna anammas av 
en bredare grupp människor; “det är ok att hubben eller kontrollerna kostar några slantar, för den kon-
trollerar hela helheten och du behöver bara en. MEN, att varje enhet kostar runt 550 kr är PÅ TOK för 
dyrt! Max 150kr för en switch eller liknande, då kan folk känna att de har råd att investera i en sådan 
enhet och för att vara ärlig, du behöver ju minst 10-50 enheter för att få ett någorlunda smart hem om 
du bor i villa”. Respondent 3 menar också att konsumenterna inte vill ha varje enhet uppkopplad sepa-
rat, “de vill ha ETT SYSTEM, EN APP, EN HEMSIDA, EN APPLIKATION att gå in i [...] först då, 
kan man försvara ett smart hem och investeringen som det innebär och först då kan man se en boom 
komma” (versaler i originalsvar).   
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5. Diskussion och slutsats 
Frågorna som studien ämnat svara på är: 

• Vilka av de hinder som Brush et al. (2011) konstaterade finns kvar idag och har nya uppstått?  
• Hur ser konsumenternas attityder ut till Smarta Hem, vad anser de om Smarta Hem i nuläget 

och hur ser de på framtiden? 
 
Diskussionen baseras på de resultat som framkommit under vår studie, och dessa pekar på att alla de 
upplevda hindren hos konsumenterna i Brush et al. (2011) studie finns kvar idag, om än i något an-
norlunda former. Vi upplever inte att några helt nya hinder har uppstått. Överlag anser de responden-
ter som medverkat i vår studie att det Smarta Hemmet är en positiv utveckling, men de antyder även 
att det finns problem med konceptet. De menar att dessa problem antingen begränsar teknikens ge-
nomslag ur ett samhälleligt perspektiv, eller också att de hindrar att de själva skulle vilja ha ett Smart 
Hem. Vi är medvetna om att resultaten av denna studie inte kan appliceras på samhället i generella 
termer på grund av det relativt låga antal respondenter och medverkande i våra undersökningar. Där-
emot kan dessa resultat visa tendenser som kan vara värdefulla för framtida forskning.  
 
Nedan kommer vi att beskriva respektive hinder lite närmre och beskriva hur dessa ser ut i dagsläget. 
Vi kommer även att diskutera vad vi anser behöver göras för att föra utvecklingen av det Smarta 
Hemmet framåt.  
 

5.1 Komplext för konsumenten (att skapa och äga)  
Problemet med komplexiteten är återkommande både i enkät-, fokusgrupps- och intervjuresultaten. 
Idag innefattar ett “komplett” Smart Hem ett system med diverse tillhörande enheter, men ibland 
också enheter som styrs separat utanför själva systemet. Detta medför att det Smarta Hemmet ofta 
behöver styras med fler än en applikation. En av expertanvändarna menar att det hade varit önskvärt 
att kunna vända sig till en “producent” med ett helhetsansvar, som skulle kunna alla olika delar som 
ett Smart Hem innefattar. Det är dock viktigt att detta inte begränsar konsumenten eftersom vi har fått 
intrycket av, både från Brush et al. (2011) och vår egen studie, att konsumenter med erfarenhet av 
Smarta Hem värdesätter att inte behöva låsa sig till endast en tillverkare. 
 
De konsumenter som inte tidigare har någon erfarenhet av Smarta Hem anser att det är svårt att veta i 
vilken ände man ska börja när man vill installera ett Smart Hem, samt att det är svårt att veta vilka 
enheter som fungerar med varandra. Vi kunde utläsa dessa tendenser från de resultat vi fick från en-
kätundersökningen och fokusgruppsintervjun. Något som framgår av detta är att det krävs tid för att 
förstå vad Smarta Hem är och hur det fungerar, och för en potentiell användare kan detta kännas som 
en barriär som begränsar och hindrar denne från att installera tekniken. Med andra ord behöver man i 
nuläget besitta antingen teknisk kompetens eller ett stort intresse för ämnet för att tekniken ska kännas 
lockande och hanterbar. Denna hypotes stärks ytterligare då våra intervjuer med expertanvändare 
bekräftar just detta. Respondent 1 menar att en del av komplexiteten i att äga ett Smart hem är när 
man ska koppla samman enheter, ju fler enheter man vill integrera i systemet desto svårare blir det. 
Detta är också ett fenomen som stöds i studien skriven av Gregory et al. (2003).  
 
Överlag verkar systemen svåråtkomliga för konsumenten och det krävs mycket efterforskning för att 
hitta vad som erbjuds på den svenska marknaden, samt vilket system och vilka produkter man bör 
köpa. Vi hävdar att Brush et al. (2011) hinder inte fokuserar tillräckligt på komplexiteten kring att 
skapa sitt Smarta Hem. Vår studie visar att detta problem är så pass stort att det hämmar tekniken från 
att nå ut till en bredare grupp människor, därför anser vi att denna del av komplexiteten borde under-
strykas på ett tydligare sätt än vad det har gjorts i tidigare studier. I Sandströms (2009) studie flyttar 
personerna i fråga in i redan färdigkonstruerade Smarta Hem, och fokus i studien ligger på att under-
söka boendesituationen under en längre tid. På grund av detta behöver inte personerna ta i beaktning 
hur det själv är att skapa ett Smarta Hem eftersom det är en del i processen som de inte medverkar i. 
Huruvida skapandeprocessen av ett Smarta Hem skulle kunna ha påverkat resultaten i Sandströms 
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studie kommer vi inte att undersöka, däremot finns det ett gap i dagens forskning som lämnar denna 
process orörd. Problematiken och komplexiteten av att skapa ett Smart Hem som har framkommit i 
våra resultat har tidigare lämnats till förmån för att undersöka hur det är att bo i ett Smart Hem. Med 
det sagt menar vi inte att det är oviktigt att undersöka den delen också, men för att Smarta Hem ska 
kunna få genomslag på marknaden måste skapandeprocessen undersökas lika grundligt. I studien som 
genomförs av Brush et al. (2011) ligger inte heller fokus på att undersöka denna process, utan på var-
för hushållen hade valt att installera hemautomation, deras erfarenhet av att leva i ett automatiserat 
hem, samt hur de hanterade gäster och säkerhetsfrågor (Brush et al. 2011). Till skillnad från Sand-
ströms (2009) studie var det några av personerna i dessa hushåll som i intervjuer nämnde iterations-
processen efter installation samt hur den hade gått till. Deltagarna i studien pratade då om att de hade 
insett skillnaderna i vad de trodde de vill ha för funktioner, och vilka funktioner de faktiskt värdesatte 
och kunde dra nytta av. I både Brush et al. (2011) och Sandstöms (2009) studie utelämnas en under-
sökning av skapandeprocessen, något som vi anser bör ligga som fokus för kommande forskning inom 
området. Det kan vara just komplexiteten och problematiken i skapandeprocessen för konsumenter, 
och framför allt icke-konsumenter, som ligger till grund för att tekniken inte har fått den spridning 
som förväntat. 
 

5.2 Höga kostnader för konsumenten 
Att det generellt anses dyrt med ett Smart Hem är något resultaten från både enkätundersökningen och 
fokusgruppen indikerar. Efter att respondenterna fick ta del av prisförslagen var det betydligt fler än 
innan som antydde att Smarta Hem var dyrt. Den slutsats man kan dra från detta är att priserna inte är 
det första som respondenterna tänkte på när det blev ombedda att komma på något negativt, men att 
när de fick ett konkret pris framför sig, ansåg de att det var för dyrt. Vår hypotes var att betalningsvil-
jan skulle stiga i ålder med tanke på att ekonomin vanligtvis är mer stabil i högre ålder, men våra re-
sultat i enkäten bevisade motsatsen. De yngre visade sig vara mer villiga att betala för DIY-paketet än 
de äldre. Trots att vi har ställt frågan “kan du tänka dig att betala…” bör man dock beakta att vissa 
respondenter svarar “nej” för att de inte är intresserade av produkten i fråga istället för att svara på om 
de tycker att priset är rimligt.  
 
Respondent 1, som har lång erfarenhet av att bo i Smarta Hem (Outsourced-installerade), uppskattar 
att han har lagt ner ungefär två miljoner kronor på sitt nuvarande smarta hem med en Outsourced-
lösning. Detta pris är förstås aktuellt att sätta i proportion till det hus han bor i, gällande exempelvis 
storlek. Han uppgav även att den största delen pengar gick till kabeldragningen, vilket är en stor skill-
nad i vad man lägger ner pengar på som konsument om man är DIY eller Outsourced-konsument. I 
dagens läge ser det ut att vara mycket dyrare att bygga upp ett Smart Hem som är Outsourced samti-
digt som det förbereder för en struktur som, om marknaden kom överens om en standard, skulle 
kunna ligga till grund för framtidens standard inom Smarta Hem. Faktumet kvarstår dock att tekniken, 
DIY och Outsourced, idag fortfarande innebär höga kostnader för konsumenterna. Vi argumenterar 
för att marknaden behöver producera något som pratar alla språk och har ett öppet API, till exempel 
en nätverkshubb, som man kan koppla in sig på. Idag behöver man, om man är en DIY-användare, 
bygga olika lösningar för att kommunicera med olika typer av system, något som kostar både pengar 
och tid. Det är med andra ord inte bara själva tekniken som kostar för mycket, utan även den tid det 
kostar att lägga ner på denna, idag, komplexa teknik. 
 

5.3 Oflexibla system 
Respondent 1 kommenterar att konsumentteknik är mycket svårare ätt styra än industriell teknik, där 
man av vana kommer överens om gemensamma protokoll och standarder. Detta uttalande antyder att 
det saknas en standard, en gemensam lösning. Att systemen och de olika enheterna behöver standardi-
serade system, enade protokoll, öppna API:er eller något liknande som underlättar hanteringen av 
tekniken för gemene man, är något som har tagits upp av alla expertanvändare som intervjuats. En del 
DIY-användare bygger själva sina enheter och kopplar ihop dessa så att de kan fungera tillsammans, 
men det leder till andra problem än om man använder protokoll och enheter som redan finns. För att 
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få den hjälp som behövs om något går fel (till exempel gällande försäkringsfrågor) är det enklare att 
säga att man köpt en sak än att man har byggt den själv. Det är med andra ord svårt att klara sig som 
DIY-användare även om man bygger sitt system och sina enheter själv. 
 
I fokusgruppen, när deltagarna skulle försöka göra sina hem till Smarta Hem, var det ett av paren som 
tog upp att det var svårt att veta vilka enheter som kunde kommunicera med varandra. Med det resul-
tatet, tillsammans med den översikt över DIY-produkter som vi har framställt, kan man konstatera att 
det för det första kan vara svårt för en konsument att förstå skillnaderna mellan olika system och pro-
tokoll, samt att det senare kan vara ett problem när man ska välja vilket system och protokoll man vill 
bygga upp sitt Smarta Hem med. Enheter som man skulle vilja ha men som inte tillverkas kompatibla 
med det system man innehar skapar ett problem, men med öppna API:er eller gemensamma protokoll 
skulle detta problem kunna lösas. 
 
Vi ser svårigheter med att Outsourced-installationer ska kunna anammas av en bredare grupp männi-
skor. Dessa tankar grundar vi dels i kostnadsfrågan men också i att det blir krångligare för konsumen-
ten att installera ett Outsourced-system, eftersom man i dagsläget behöver dra om all el i huset. Ge-
nom att möta detta problem på samma sätt som med fiberanslutning (som också kräver kabeldrag-
ning) tror vi att Outsourced-installationer skulle kunna underlättas för konsumenten. I bostadsområ-
den med utbyggt stadsnät kan det idag redan vara förberett för fiberanslutning och konsumenten kan 
då välja att dra in kabeln i sitt hus om intresse finns. Skulle husen som byggs idag förses med en för-
beredande struktur för hemautomation på samma sätt som vid fiberanslutningar, skulle framtiden för 
Outsourced-installationer se betydligt ljusare ut.  
 

5.4 Svårt att uppnå säkerhet 
Vad gäller hindret “Svårt att uppnå säkerhet” har vi i enkäten kunna utläsa en viss tendens till oro 
kring säkerhet och att man inte känner tillit till tekniken hos de respondenter som inte hade hört talas 
om Smarta Hem tidigare. De som uttryckte en tydlig oro kring säkerhet och tillit till tekniken var de 
konsumenter som hade hört talas om Smarta Hem tidigare (och i många fall tycks ha erfarenhet av 
det). Oron kring säkerhet var också något som diskuterades under fokusgruppsintervjun. I fokus-
gruppsintervjuns värderingsövning fick deltagarna värdera sin oro (ett till fem) kring olika påståen-
den. Frågan som handlade om tillit till tekniken värderades lågt av alla respondenter (värderade: två, 
tre, två och ett), vilket antyder att de inte ser detta som ett stort orosmoment. Vi kan se ett samband 
mellan svaren från respondenterna utan erfarenheter i enkäten och värderingarna från fokusgruppdel-
tagarna (som även de saknar erfarenhet av Smarta Hem). Vi misstänker att resultaten från våra under-
sökningar ser ut som de gör för att konsumenter utan erfarenheter eventuellt är mindre kritiska till 
tekniken då de inte kan så mycket om den, samt att de litar på att utvecklarna och tillverkarna har 
tänkt på “allt”. De konsumenter vi undersökt som besitter kunskap om tekniken och har erfarenheter 
av Smarta Hem har därmed en annan syn på det Smarta Hemmet. Förmodligen på grund av att de har 
levt med tekniken och vet hur det ser ut i verkligheten.  
 
I intervjuerna med expertanvändare som använder DIY-system framkom det ännu tydligare att säker-
hetsfrågan är extremt viktig för de som har erfarenhet av Smarta Hem. Respondenter med erfarenhet 
av Smarta Hem är kritiska till utvecklingen av IoT och separata, uppkopplade enheter. De ser hellre 
att det utvecklas fler moduler för tekniker som Z-Wave. Behovet av en standard och att underlätta 
integreringen av tekniken i hemmet är något som både vi själva, Brush et al. (2011) och Sandström 
(2009) har konstaterat. Detta behov har konstaterats i samband med diskussionen om komplexiteten 
och inte lika mycket vad gäller säkerhet. Det skulle därför vara intressant att i framtida forskning un-
dersöka hur implementering av IoT i hemmet förväntas se ut, samt att undersöka konsekvenserna av 
utvecklingen ur ett säkerhetsperspektiv.  
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5.5 Sammanfattning 
Vi har konstaterat att alla de hinder som Brush et al. (2011) presenterar i sin studie finns kvar idag, 
om än under något annorlunda former. Efter att ha genomfört vår studie tycker vi att det verkar finnas 
ett gap i dagens forskning som lämnar skapandeprocessen av ett Smart Hem orörd. Denna process 
anser vi är viktig att undersöka då vi upptäckt att en stor del av komplexiteten för konsumenten hand-
lar om den problematik som uppstår när en konsument ska skapa sitt Smarta Hem. Detta inkluderar de 
steg från att tanken om att skapa ett Smart Hem väcks, till det att systemet är färdiginstallerat och ska 
underhållas. Konsumenterna är överlag positiva till tekniken men oro kring säkerheten finns, framför-
allt hos de som har erfarenhet av Smarta Hem.  
 
Brush et al. (2011) skriver i sin studie att de tror att de problem som de observerade kommer att lind-
ras genom konkurrensen på marknaden och utvecklingen av standarder, men resultaten understryker 
också problem som kräver ytterligare forskning. Dessa inkluderar att eliminera behovet av en struk-
turförändring, som därmed möjliggör att användarna själva kan bygga hemautomationssystem och 
koppla samman olika enheter. Brush et al. (2011) hoppas att forskning kan övervinna dessa problem 
genom att möjliggöra ett ekosystem för hemteknik som tillåter människor att enkelt anta den del-
mängd av Smarta Hem-teknik som tilltalar just dem.  
 
Vi håller delvis med Brush et al. (2011) men menar att de endast fokuserar på att expandera möjlig-
heterna för DIY, och inte för Outsourced. Ett ekosystem för att förenkla att användarna själva ska 
kunna koppla ihop sina egna hemautomationssystem är inget negativt, om det är åt det håll som ut-
vecklingen rör sig. För att förenkla för DIY-användare är det högst relevant att skapa en gemensam 
standard för alla olika produkter så att de är enkla att hantera och sätta samman. Som det ser ut idag 
tolkar inte vi det som att marknaden är på väg att utveckla en standard som är till nytta för DIY-
användare. Man behöver skapa öppna API:er och uppmuntra konsumenterna att använda många olika 
produkter som fungerar tillsammans för att Smarta Hem ska vara till nytta för användarna. För att 
Outsourced-installationer ska få en bredare målgrupp krävs det att en samhällelig struktur tas fram 
som förbereder och underlättar en framtida installation i ett hus. Detta skulle medföra att installation-
en av det Smarta Hemmet inte blir fullt så omfattande, men också att kostnaderna för en installation 
sänks för konsumenten. En sådan struktur tror vi däremot skulle innebära stora kostnader för sam-
hället och man behöver då undersöka efterfrågan av det Smarta Hemmet ytterligare. Vi tror att det 
idag finns större möjligheter för DIY att etableras än Outsourced, främst på grund av kostnadsfrågan, 
men vi hävdar också att en struktur för framtiden inte bör elimineras.  
 
Vi anser att det inte krävs någon större ansträngning av forskningssidan att fördjupa sig i hur man ska 
lösa problemen med hindret “Höga kostnader för konsumenten”, utan att marknaden för Smarta Hem 
måste agera. Konsumenterna behöver ett system, ett universellt protokoll, eller öppna API:er som 
förhindrar enskilda tillverkares monopol på sin egen teknik. Detta skulle kunna skapa en värdefull 
konkurrens på marknaden och bidra till att priserna sänks, snarare än att teknikerna i sig ska konkur-
rera med varandra. Det krävs att priserna sänks så att gemene man kan ha råd och nytta av tekniken, 
så att Smarta Hem kan spridas i den takt de förtjänar. 
 
Tekniken, systemen och intresset hos konsumenterna finns för att det Smarta Hemmet ska få sitt ge-
nomslag. Det som krävs är att alla aktörer inom ämnet sammanstrålar och kommer överens om ett 
system, ett universellt protokoll, eller öppna API:er. Först då kan komplexiteten elimineras, först då 
kan en konkurrens skapas på marknaden och först då kan det Smarta Hemmet spridas i den takt det 
förtjänar. 
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7. Appendix 

7.1 Bilaga 1 – Checklistor vid analys av enkät 
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7.2 Bilaga 2 – Informationstext till deltagare i fokusgrupp 
Informationstext till deltagare i fokusgrupp 

 
Inledning 
Internet of things (sakernas internet på svenska), är ett samlingsbegrepp för den utveckling som inne-
bär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive 
människor), förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan 
uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och 
medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster. Detta kan im-
plementeras i hus, och dessa blir då så kallade Smarta Hem. 
 
Vad är Smarta Hem för något? 
För en del är ett smart hem ett hem där all teknik, belysning, funktioner för säkerhet och övervakning 
är tillgängliga via smartphones, surfplattor och web, som skickar notiser till telefonen när någon 
kommer hem och som spelar favoritmusiken när man kommer innanför dörren. Ett hem som är stän-
digt uppkopplat, som rapporterar energiförbrukningen och som kan övervakas och styras på distans 
var man än är i världen. För andra så kan ett smart hem vara ett hem där fönsterbelysningen tänds vid 
solnedgång eller att ytterbelysningen tänds när någon närmar sig ytterdörren. 
 
Möjligt scenario i ett Smart Hem 
Klockradion ringer för fjärde gången. Du ger upp, sätter dig på sängkanten och sätter igång kaffe-
bryggaren via en knapp på radion. Sedan fortsätter du till badrummet, stiger in i duschen och trycker 
på en knapp. Duschen går igång med din personliga inställning för temperatur, styrka och typ av 
stråle. Efter frukosten stryker du en skjorta. Innan du åker till jobbet tar du en titt på kylskåpets bild-
skärm. Den visar att skinkan är slut och att datumet för den sista mjölklitern gick ut för tre dagar se-
dan. På väg till garaget möter du din självgående gräsklippare som redan är i full gång. Väl på jobbet 
slår tanken dig: drog jag ur sladden till strykjärnet? Du tar upp din Smartphone och kollar i appen. 
Appen visar att strykjärnet är på, så du stänger av det via en knapptryckning och kan sedan återgå till 
arbetet. 
 

7.3 Bilaga 3 – Mall till fokusgruppsintervju 
Mall till fokusgruppsintervju 

Del 1 – Inledning (10-15 min) 
Har ni läst info-texten som vi skickade? 
Ev. berätta vad smarta hem är ifall det behövs.  
 
Om inte 
Ett smart hem kan vara ett hem där all teknik, belysning och funktioner för säkerhet och övervakning 
är tillgängliga via smartphones, surfplattor och webb. Ett Smart Hem är ständigt uppkopplat och kan 
styras på distans var man än är i världen. Ett smart hem kan rapportera husets energiförbrukning, 
känna av vem som befinner sig i huset och automatiskt tända fönsterbelysningen vid solnedgång eller 
tända ytterbelysningen när någon närmar sig ytterdörren.  
 
Vad tänkte ni när ni läst klart texten?  
Hade ni hört talas om “smarta hem” innan ni läste texten? Var/i vilket sammanhang?  
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Är det någon som har smarta funktioner i hemmet idag? Vad? Vill ni ha fler? Varför/varför inte? 
 
Del 2 – Funktioner och “styrenheter” (20-25 min) 
Vi har satt upp några olika bilder och beskrivningar av funktioner som är möjliga i Smarta Hem. 
Ni ska nu gå runt i rummet och titta på de olika “smarta hem-funktionerna”. När ni är klara och har 
läst om alla vill vi att ni ställer er vid den funktion som ni anser tilltalar er allra mest. Tänk på vilken 
funktion skulle ni själva vilja ha. Fundera också över varför ni har ställt er vid just den funktionen.  
Fråga varför de står där de står 
Nu vill jag att ni ställer er vid den funktion som tilltalar er minst. Fundera också över varför ni har 
ställt er vid just den funktionen.  
Fråga varför de står där de står 
 
Låt de tänka i banor som behov, säkerhet, underhållning osv.  
 
Nu till nästa övning! 
Lägg ut sex st bilder på bordet som representerar olika sätt att styra enheter på, och förklara dem.  
Mobil – appar, fjärrstyrt 
Hand – gester 
Dator – webben, fjärrstyrt 
Väggterminal – appar (stationär, kan liknas med dagens strömbrytare) 
Mun – röststyrning 
Padda – appar, fjärrstyrt 
Nu vill vi att ni tillsammans i gruppen ska komma fram till det mest ultimata sättet att styra sitt 
Smarta Hem på. Ni får självklart ta med egna exempel eller göra kombinationer av fler sätt om ni vill. 
 
Del 3 – JM bygger Smarta Hem (10-15 min) 
JM bygger just nu hus kompletta med smarta husfunktioner. Det som ingår i grundutförandet är möj-
ligheter att kontrollera utomhusbelysningen och bottenvåningens takbelysning samt ett smart brand-
larm.  
 
Såhär förklarar JM funktionerna på sin hemsida: 
T.ex.:  
Belysning  
Innan du lämnar hemmet trycker du på ”släck allt”-knappen vid dörren och belysningen på nedervå-
ningen slocknar. Innan du kommer hem tar du fram telefonen och startar ”välkommen hem”-scenen 
där utvald belysning tänds upp och du slipper möta ett mörkt hem. När det är dags att sova är det 
bara att krypa ner i sängen och släcka ned bottenvåningen med den smidiga appen i telefonen.  
 
Brandvarnare  
Brandvarnaren ljuder högt och tänder upp på nedervåningen när den larmar. Detta gör att det blir 
enklare att hitta ut om olyckan skulle vara framme. Eftersom den är ansluten till ditt smarta hem 
skickar den även ett meddelande till din telefon när den varnar.  
 
Utöver detta finns det ett antal tillvalspaket: t.ex. styra belysningen på övervåningen för 17 500 kr, 
eller en kamera och en rörelsesensor för 6 500 kr. 
 
http://www.jm.se/bostader/sok-bostad/stockholm/vallentuna/ballstaberg/ballsta-park-1.2/smarta-
hem1/ 
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Frågor:  
Några spontana tankar? (Känns det bra/dåligt?) 
Skulle ni vilja ha ett hus färdigutrustat med smarta funktioner?  
Om ni fick välja mellan en billigare lägenhet utan smarta funktioner och en dyrare lägenhet med dessa 
funktioner, vad skulle ni välja och hur tänker ni?  
Vad skulle ni ställa för frågor till JM om ni var på en visning för ett smart hem?  
 
Del 4 – Oflexibla system (20-25 min-10 min borta 10 min diskussion) 
Nu skall ni två och två låtsas att ni vill “smarta till” ert hem. Ni kommer att få använda er av en dator 
och med hjälp av den skall ni ta reda på hur ni kan installera ert smarta hem och vilka produkter som 
finns att köpa. Fokus i uppgiften ligger inte på att ni skall bli klara, utan när tiden är slut kommer vi 
att diskutera vad ni har hittat och vad ni har upplevt.  
 
Dela in gruppen två och två (D1 och D2, D3 och D4)  
 
Ses i helgrupp igen. Diskutera:  
- Vad har ni hittat?  
- Hur kändes det?  
- Har ni några tankar?  
- Eventuella följdfrågor beroende på vad de säger 
- (Såg det olika ut i de olika grupperna?)  
 
Del 5 – Höga kostnader för konsumenten (10-15 min) 
Gissa priset (10min) 
Vi kommer nu att visa sex stycken bilder som visar och kort beskriver några olika produkter som an-
vänds i Smarta Hem idag. Er uppgift är att gissa vad ni tror att de olika produkterna kostar. Efter att ni 
har gissat priset på de produkter som är framför er kommer vi att avslöja det riktiga priset. Ni skriver 
era svar under “Gissa Priset” på ert papper. 
 
Berätta vad ni satte för pris (A, B, C etc) 
Spontana tankar? 
 
Del 6 – Svårt att uppnå säkerhet (15 min) 
Värderingsövning 
I den här övningen kommer vi att utgå från några potentiella farhågor som kan finnas kring Smarta 
Hem. Ni kommer få ta del av åtta olika påståenden som ni ska värdera utifrån era individuella åsikter 
och tankar. Ni ska ställa er vid den siffra som ni tycker representerar hur ni känner. Skalan kommer 
att vara från 1-5, där 1 är “håller inte med alls” och 5 är “håller med fullständigt”. 
 
1 innebär att du inte håller med alls 
5 innebär att du håller med fullständigt 
 
Påståenden 
Jag oroar mig för... 
… att mobilen eller systemet blir “hackat” 
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… att jag kommer bli för beroende av teknik 
 
… att jag inte känner tillit till tekniken (hur vet jag att vad jag ville skulle hända hände?) (t.ex. du är 
på jobbet och vill släcka en lampa, litar du på att det utförts?)  
 
… vad som skulle hända om det blir strömavbrott 
 
… vad som skulle hända om jag skulle tappa bort min telefon eller att den skulle bli stulen 
 
… att jag kommer bli latare 
(t.ex. genom möjligheten att sitta i soffan och styra hemmet) 
 
… att jag inte vet vad jag ska göra när något går sönder eller inte fungerar som det ska (t.ex. vem vän-
der jag mig till? kan jag lösa det själv? etc) 
 
… att det inte finns analoga lösningar om nätverket krånglar 
(t.ex. om wifi krånglar kan du sätta på/stänga av tv:n på ett sätt som inte kräver Internet) 
 
Fråga hur de tänker kring värderingen 
 

7.4 Bilaga 4 – Intervjufrågor (svarsperson 1) 
Intervjufrågor – Svarsperson 1 

Installation av systemet 
Hur lång tid tog det att installera systemet? 
Gjorde du det i och med renovering/flytt? (Gamla och nya) 
Hur mycket har du lagt ner på systemet (valfritt att svara på) 
Vilken hjälp har du fått vid installationen? 
Har du gjort allt själv? 
Vem/vilka har du kontaktat för hjälp? 
Berätta gärna om resan att bygga hela systemet, vad var lättare och vad var svårare? 
Vilka hinder har du stött på? (ta våra hinder i beaktning) 
Hur har utbudet hjälp/stjälpt din resa? 
 
Säkerhet 
Vad händer om t.ex. låset vid ytterdörren slutar fungera (pga dålig connection)? 
Finns det någon analog lösning?  
Hur ser det ut med uppkoppling och analoga lösningar i resterande delar av huset? 
Vad händer om du tappar mobilen eller den blir stulen? 
Finns det någon slags “backup”?  
 
System och enheter 
Vilket system använder du? T.ex KNX eller annat? 
Varför har du valt olika styrenheter till olika enheter? (Vi såg att du kan styra enheter via platta, knap-
par, och mobil hemma)  
Om du har valt att styra via knapp-panel, kan du även styra via telefonen då? 
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Mycket fokus på enhetsstyrda komponenter, hur ser du på fler sensorer, eller liknande teknik inbyggd 
i möbler etc? 
I mobilen har du många olika appar för olika enheter och funktioner, hur fungerar det? (Blir det rörigt 
med många appar, fördelar/nackdelar med en vs flera appar?) 
 
Underhåll 
Hur sköts underhållet av alla enheter och komponenter? 
Vem/vilka hör du av dig till om något går sönder/inte fungerar? 
I det gamla huset fanns det väldigt många sladdar och kablar nere i källaren. Hur gick du tillväga om 
en sladd slutade fungera eller om något där gick sönder (om det har hänt)? 
Övervakning 
Du har både övervakning gällande övervakningskameror utomhus (/inomhus?) som spelar in, i vilket 
syfte har det installerats? 
 
Alla i familjen har enskilda koder till dörren och du kan på så sätt se vem som kommer hem och när 
de kommer hem 
Varför är detta viktigt för dig? 
Hur känner din familj inför att du har stenkoll på deras whereabouts?  
 
Gamla vs. Nya huset + övriga frågor 
Du nämner i Gokväll-reportaget att man kan välja att koppla ihop markiserna med solsensorer så att 
de sköts automatiskt, men dina var fjärrstyrda via en app i förra huset..? Är de fortfarande det eller är 
de solcells-styrda här? Varför/varför inte?  
 
Du hade i ditt gamla hus ett “hemligt skåp” i köket som du kunde låsa upp med en app, varför hade du 
just alkohol i det skåpet? Fanns det en tanke bakom det? (Varför inte värdesaker?) 
 

7.5 Bilaga 5 – Intervjufrågor (svarsperson 2 och 3) 
Intervjufrågor – Svarsperson 2 och 3 

Intervju 
Vår c-uppsats handlar om Smarta Hem och undersöker några hinder som tidigare konstaterats i stu-
dier, som bidragit till att teknologin inte fått den spridning som man förutspått. Vi kommer att ställa 
frågor som du får reflektera fritt kring, och det finns inget rätt eller fel utan vi är intresserade av dina 
tankar och erfarenheter. Om dina svar används i uppsatsen kommer du självklart att vara anonym. 
 
Lite om dig 
Ålder: 
Arbetsstatus:  
Beskriv din teknikvana (tex har du någon utbildning inom teknik, god datorvana etc): 
Beskriv hur ditt Smarta Hem ser ut och är uppbyggt: 
 
Installation och underhåll 
Fråga 1 
De enheter som används i Smarta Hem måste ha möjlighet att kommunicera med varandra eftersom 
det eventuellt kan uppstå scenarion som att säkerhetsanordningen vill hålla dina fönster stängda, sam-
tidigt som den energisparande enheten vill öppna dem. 
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Har du upplevt problem vid installation och/eller användning av dina enheter och applikationer? 
Om ja, hur har du gått tillväga för att lösa problemen? 
Har du några andra tankar kring denna del av teknologin? 
 
Fråga 2 
Hur skulle du beskriva dina upplevelser kring installationen av ditt Smarta Hem?  
(Ta gärna hänsyn till utbud på marknaden, kompetens på marknaden, kostnader och dina egna erfa-
renheter) 
 
Fråga 3 
Vem vänder du dig till om delar av ditt system krånglar eller går sönder t.ex.? 
Hur tycker du att det fungerar?  
Finns det något som skulle kunna förbättras i den processen? 
 
Säkerhet 
Fråga 1 
Hur ser dina erfarenheter kring Smarta Hem-teknologin ut när det kommer till säkerhet?  
 
Fråga 2 
Hur skulle du bemöta potentiella konsumenter (t.ex. vänner och familj) som inte känner tillit till tek-
nologin och/eller oro för att hackas eller bli av med sin mobil? 
 
Framtiden 
Visioner om det “Smarta Hemmet” har funnits i många år, men inte slagit igenom som förväntat. 
 
Vad fick dig att skapa ditt Smarta Hem? 
Vad tror du kan få andra, som i dagsläget inte lockas av konceptet, att vilja bo i ett Smart Hem? 
Har du några tankar eller visioner om framtidens Smarta Hem i Sverige? 
 

7.6 Bilaga 6 – Publicering av enkät 
Grupper där enkäten publicerades 

Facebook (medlemsantal enl 2/12-15) 
 

Imd -14 (67 medlemmar) Publicerad 
Sluten klassgrupp för studenter som läser IT, medier och design på Södertörns Högskola 
 
Imd -15 (61 medlemmar) Publicerad 
Sluten klassgrupp för studenter som läser IT, medier och design på Södertörns Högskola 
 
Spelprogrammet på Södertörn (200 medlemmar) Publicerad 
Sluten grupp för studenter som läser Spelprogrammet på Södertörns Högskola 
 
Unga kreativa fotografer (432 medlemmar) Publicerad 
Sluten grupp för unga fotografer mellan 14-30 år 
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Teknikbubblan (2605 medlemmar) Publicerad 
Sluten grupp för diskussioner relaterade till prylar och teknik. Drivs av tekniknyhetssajten 
www.array.se  
 
Hemmagjort (1 822 medlemmar) Publicerad 
Sluten grupp för pysselintresserade med syfte att inspirera eller inspireras av andra.  
 
Smarta billiga inredningstips till hemmet (4 183 medlemmar) Publicerad 
Sluten grupp med syfte att tipsa varandra om inredning.  
 
Händiga mäns smarta lösningar (529 medlemmar) Publicerad 
Sluten grupp med syfte att tipsa varandra om smarta lösningar.  
 
Vallentunas anslagstavla (268 medlemmar)  Publicerad 
Sluten grupp för boende i eller i närheten av Vallentuna med syfte att fungera som en anslagstavla 
där man kan dela med sig av vad som händer i Vallentunas kommun. 
 
 
Meddelande vid utskicket av enkäten 
Hej!  
Vi är två studenter som håller på att skriva en C-uppsats om “Smarta Hem”. Vi skulle bli jätteglada 
om ni vill hjälpa oss i vårt arbete genom att fylla i en enkät. Det spelar ingen roll om ni har erfarenhet 
av ämnet eller inte, ert svar är lika värdefullt ändå! :)  
Tack på förhand! / Isabelle och Julia  
 
https://docs.google.com/forms/d/1go-03uu26bI1srUVatAv_2S8-
YvB3BSK5cTtUy5232g/viewform?usp=send_form  
 

7.7 Bilaga 7 – Förklaring av Smarta Hem i enkät 

 


