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SMARTA HUS: NYA PROBLEM OCH LÖSNINGAR MED PARTICIPATIV DESIGN

ABSTRACT 

In this Bachelor Thesis (20 p.), we present the history and development of 
”Intelligent Houses”, and most important- explore some of the future 
possibilities in this area. 

The project has been carried out through an interdisciplinary cooperation 
between three different educations at the Blekinge Institute of Technology. 

 
By conducting a dialogue with various actors with different professions, we 
have been trying to identify needs within the concept of ”Intelligent Houses”, 
were the end user is not only the tenant or homeowner. 

Through Participatory Design methods, such as a Future Workshop, we 
have brought the users together to discuss their own and each others needs 
and hindrances in their respective work practice, and how intelligent house 
technology could improve their work conditions. 

 
We have also been testing a highly sophisticated 
CO/CO2/Moisture/Temperature/Enthalpy multi-sensor & controller, 
originally developed for regulating indoor climate systems.  

Based on the needs we have found in our fieldwork, we have been looking 
at possibilities to make multi user solutions with the sensor. 

 2



 
 

SMARTA HUS: NYA PROBLEM OCH LÖSNINGAR MED PARTICIPATIV DESIGN 

 

1 INTRODUKTION ............................................................................... 5 

2 SYFTE OCH AVGRÄNSNING ......................................................... 6 

3 BAKGRUND ........................................................................................ 7 
3.1 PROJEKTBAKGRUND........................................................................ 7 
3.2 DET SMARTA HUSETS HISTORIA....................................................... 8 

4 BILDEN AV DET SMARTA HUSET ............................................. 10 

5 METOD............................................................................................... 13 
5.1 BRAINSTORM ................................................................................ 13 
5.2 PROJEKTMÖTEN ............................................................................ 13 
5.3 MÖTEN MED MAINGATE ............................................................... 13 
5.4 MAIL- OCH TELEFONKONTAKT MED SENSEAIR ............................. 13 
5.5 SAMTAL MED INFORMANTER......................................................... 14 
5.6 FRAMTIDSVERKSTAD .................................................................... 14 
5.7 MATERIALANSKAFFNING .............................................................. 14 
5.8 RAPPORTSKRIVANDE..................................................................... 15 
5.9 EGNA ERFARENHETER ................................................................... 15 

6 FÄLTARBETE................................................................................... 16 
6.1 BESÖK HOS INFORMANTER ............................................................ 17 

6.1.1 Räddningstjänst.................................................................... 17 
6.1.2 Ronnebyhus .......................................................................... 19 
6.1.3 Demensvårdare .................................................................... 20 
6.1.4 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer ...................................... 20 
6.1.5 Hemtjänsten ......................................................................... 21 
6.1.6 Karlskronahem..................................................................... 23 
6.1.7 Hyresgästföreningen ............................................................ 23 

6.2 FRAMTIDSVERKSTAD .................................................................... 25 
6.3 DET SMARTA HUSET PÅ HJORTHÖJDEN I RONNEBY ....................... 31 

6.3.1 Vad gör huset smart? ........................................................... 31 
6.3.2 Problem................................................................................ 32 
6.3.3 Participativ design i det smarta huset.................................. 33 
6.3.4 Kommunikation .................................................................... 34 

7 COMMUNITY ................................................................................... 35 

8 DESIGNPROCESSEN ...................................................................... 38 

8.1 IMPLEMENTATION ......................................................................... 39 

9 ANALYS ............................................................................................. 43 

 3 



 
 
SMARTA HUS: NYA PROBLEM OCH LÖSNINGAR MED PARTICIPATIV DESIGN

9.1 TEKNIKUTVECKLING I SAMHÄLLET ............................................... 43 
9.1.1 Standarder............................................................................ 44 
9.1.2 Integritet-Säkerhet-Tillförlitlighet ....................................... 44 
9.1.3 Systemintegration................................................................. 45 

9.2 COMMUNITYANALYS .................................................................... 46 
9.3 BEHOVEN SAMMANFALLER ........................................................... 48 

10 REFLEKTIONER ......................................................................... 50 
10.1 NYTTA KONTRA LYX ..................................................................... 50 
10.2 ERFARENHETER AV SAMARBETET I PROJEKTGRUPPEN................... 50 

11 SLUTORD ...................................................................................... 52 

12 REFERENSLISTA ........................................................................ 53 
 

 

 4



 
 

SMARTA HUS: NYA PROBLEM OCH LÖSNINGAR MED PARTICIPATIV DESIGN 

1 INTRODUKTION 

Vi är två studenter som läser tredje året på Människor Datateknik Arbetsliv-
programmet på Blekingen Tekniska Högskola. Vi har tillsammans med två 
informationsekonomistudenter och två dataingenjörsstudenter genomfört ett 
tvärvetenskapligt projekt inom området ”smarta hus”. 

I detta kandidatarbete presenterar vi utvecklingen av smarta hus och de 
möjligheter vi ser med dessa. Vi har undersökt behov av smarta hus-
tillämpningar där vi har flera olika slutanvändare – förutom den boende, även 
olika yrkesgrupper med koppling till bostaden. Exempelvis räddningstjänst, 
Hemtjänsten och miljö & hälsoskyddskontoret. 
 
Vår rapport är disponerad på följande sätt: 
Vi inleder med att beskriva syftet med vårt examensarbete och rapport, samt 
på vilket sätt vi avgränsat oss i våra studier och skrivande. Därefter följer en 
beskrivning av bakgrunden till projektidén och en sammanfattning av det 
smarta husets historia. 

I avsnittet ”Bilder” försöker vi spegla de olika föreställningar av det smarta 
huset som cirkulerar i samhället. Vi vill att detta avsnitt ska ligga i bakhuvudet 
på läsaren när hon läser om våra fallstudier. 

För ge läsaren en förståelse för vårt tillvägagångssätt under fallstudierna och 
designprocessen, beskriver vi i ”Metoder” den metodik vi använt samt hur vi 
tillämpat denna. Därefter följer fallstudieavsnittet där vi återger de samtal vi 
haft med våra informanter, och beskriver egna erfarenheter av smarta hus.  

Under våra förstudier har vi noterat att grannsämja är viktigt för de boende. 
Därför har vi gjort en teoretisk undersökning av lokala och virtuella 
communities och beskriver det i avsnittet ”Community”.  

I ”Designprocessen” förklarar vi hur vision av ett smart hus utvecklats 
under projektets gång, samt beskriver den implementation som både varit en 
del och ett resultat av designarbetet.    

I ”Analys” analyserar vi teknikutvecklingen i samhället och några av de 
drivkrafter/motkrafter som finns, samt andra viktiga aspekter en smart hus-
designer måste ha i beräkning under designprocessen, exempelvis community-
tänkande och tekniska standarder. Vi presenterar till sist våra resultat och 
slutsatser av examensarbetet. 
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2 SYFTE OCH AVGRÄNSNING 

Syftet med vårt examensarbete är att genom participativ design hitta faktiska 
behov av smarta hus-tillämpningar, där slutanvändaren inte enbart är den 
boende. För att visa hur tekniken skulle kunna uppfylla de behov vi hittar, 
presenterar vi även ett exempel på en teknisk implementation. 
 
Vi har främst inriktat oss på externa användare av det smarta huset (människor 
som inte bor i huset men som på ett eller annat sätt använder det genom sitt 
yrke), exempelvis Räddningstjänst. Anledningen till detta är att vi tror det 
behövs fler än en slutanvändare för att uppbyggandet av det smarta husets 
infrastruktur ska betala sig. 

Vi har även pratat med ett mindre antal hyresgäster och villaägare, en av oss 
bor själv i ett smart hus och vi har även vänt oss till hyresgästföreningen som 
har lång erfarenhet av människors behov som boende. 
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3 BAKGRUND 

 
3.1 Projektbakgrund 

Under hösten 2000 skickade studenten Arto Valtonen en förfrågan till andra 
studenter på Blekinge Tekniska Högskola, där utgångspunkten var att samla en 
tvärvetenskaplig grupp där ekonomi, arbetsvetenskap, utvecklingsteknik, 
signalbehandling, hård- och mjukvarutveckling ingick. 

Efter ett tag hade tre studenter från olika utbildningar anmält sig till 
projektet, men efter en kort tid meddelade utvecklingsingenjörsstudenten att 
hans institution inte gav honom tillåtelse att medverka i projektgruppen. 

 
De tre utbildningar som slutligen fanns representerade i projektet var följande: 
Människor Datorteknik Arbetsliv (MDA), som utbildar 
användbarhetsdesigners; Informationsekonomi (IE), som utbildar 
civilekonomer med inriktning mot IT; Dataingenjör (DI), som utbildar 
dataingenjörer till att utforma högteknologiska system bestående av elektronik, 
datorer och programvara i samverkan.  

När vårterminen 2001 började fanns följande studenter i projektet: Arto 
Valtonen och Björn Wessman (MDA), Mats Diedrichsen och Ola Carlsson 
(IE), samt Peter Horvath och Mats Byström (DI). 

 
Halva projektgruppen besökte olika IT-företag i Blekinge för att hitta en 
projektarbetsplats. Slutligen föll valet på Wireless Maingate i Karlskrona, ett 
pionjärföretag inom maskin till maskinkommunikation. Enligt Magnus Lundin, 
vår första kontaktperson på Maingate, var  det ibland svårt för deras säljare att 
förstå vad för slags tekniska lösningar som företaget kunde erbjuda och hur 
mycket betalt de kunde ta för tjänsten. Det fanns ett tydligt behov av att ge 
säljarna ett hjälpmedel som kunde göra tekniken transparent (Agnér Sigbo, 
1993, s.334) och även visa på tekniklösningens ekonomiska aspekter såsom pris 
och vinst. Under samtalen framkom det även att Maingate hade funderingar på 
området smart hus-teknik. 

Vi kände att vi hittat ett problemområde som vår projektgrupp kunde 
arbeta med- att ta fram ett säljverktyg som kunde illustrera smart-hus teknik, 
baserad på verkliga användares behov. Dock uppstod missförstånd mellan oss i 
projektgruppen och Maingate. Efter ett antal projektmöten insåg vi att det 
Maingate ville ha var en produkt baserad på en GSM-lösning, utvecklad på 
deras plattform. Detta var inte vad de användare vi samtalat med under våra 
fältstudier ansåg sig vara i behov av. Detta resulterade att vårt samarbete med 
Maingate fick en lösare koppling där vårt mål inte längre blev att leverera en 
slutprodukt åt dem. 

Ungefär i samma skede som vår relation till Maingate förändrades, fick vi 
kontakt med företaget Senseair i Hudiksvall, som är pionjärer vad det gäller att 
utveckla gasdetektorer som med infraröd teknik kan mäta koldioxidhalt. Vi fick 
av dem låna fyra stycken sensorer. Företagets utvecklingschef  Hans Martin gav 
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oss rapporter, teknisk dokumentation och idéer om vad sensorerna kunde 
användas till. Senseair ställde inga som helst motkrav på vår projektgrupp vad 
gällde att lösa ett givet problemområde. 

Arbetsfördelningen inom projektgruppen har skett så att vi MDA-studenter 
har utfört fältstudier, teknikinventering och deltagit i systemdesignen av vår 
Javaimplementation tillsammans med dataingenjörsstudenterna. Själva 
implementeringen (programmeringen) har dataingenjörsstudenterna utfört. 
Ekonomstudenterna har utarbetat en affärsplan. 

 
3.2 Det smarta husets historia 

Konceptet ”Intelligent Houses”, eller ”Intelligenta Hus”, utvecklades i USA på 
slutet av 1970-talet. I Japan introducerade företagen Matsushita och Hitachi 
konceptuella förslag på Home Computer System 1978. Dessa förslag byggde på en 
mängd funktioner integrerade i nätverk med ledningar specialgjorda för 
informationsöverföring. Nästa stora steg togs enligt Anders Ewerman (1992) 
när amerikanska The National Association of Home Builders (NAHB), år 1984 bjöd 
in 100 företag, handelsorganisationer och myndigheter till en diskussion om en 
standard för Smarta Hem-system. Första gången begreppet Intelligent House 
användes var 1984 av företaget United Technologies Building System 
Company som startades för en ny marknad – husautomation. 

Sedan dess har det talats mycket om hur smarta hem ska revolutionera 
husmarknaden. System för fastighetsdrift har använts ett antal år, och med 
begreppet Home automation har man försökt införa denna teknik på ett 
motsvarande sätt för hemmaanvändaren. Att använda ”home” istället för 
”house” syftar just på att tekniken är tänkt att användas av den boende i huset 
snarare än av en fastighetsskötare. I Sverige har man även valt att 
marknadsföra begreppet Smart hem eller Smart hus istället för Intelligent 
hem/hus eftersom det är ett något mildare ord som möjligtvis kan mötas av 
mindre skeptism hos allmänheten. 

Utvecklingen har dock gått trögt, vilket smarta hem-företagen själva är 
medvetna om. Bland annat skjuter Vattenfall på sin satsning till våren 2004. De 
anser att marknaden inte är redo än.1 1992 skrev Ewerman följande angående 
etableringen av Intelligenta Hus System (IHS): 

 
Inom IHS och IH kan man tycka att det är mycket prat om lite aktivitet såväl 
inom helhetsområdet som inom funktionella delområden –distansundervisning 
och distansarbete. Då ska man hålla i minnet att utvecklingen av IHS och 
byggandet av IH inte är frågan om en enstaka teknisk företeelse, utan ett nytt 
sätt att strukturera om hela samhällskroppen och de mänskliga aktiviteter den 
inrymmer. Vi har vant oss vid att förnyelse primärt är knutet till den tekniska 
förnyelseprocessen. Eftersom etablering av IHS och IH handlar om att börja 
använda ny teknik i vår vardag, så inrymmer etableringsprocessen lika stora 
sociala inslag som tekniska och inför förnyelseprocesser av social karaktär står 

                                                 
1 www.sensel.se/foretagsinfo/3/press:11.html 
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vi ofta handfallna, eller i vart fall inte på lika säker grund som vi tror att vi gör i 
tekniska sammanhang. (Ewerman, 1992). 
 

Om vi förutsätter att det ligger sanning i Ewermans påståenden, skulle det 
kunna förklara varför de tilltänkta smarta hus-kunderna inte ansett sig vara i 
behov av vad som erbjudits. Har smarta hus-designers haft de sociala 
faktorerna i åtanke, eller har de låtit tekniken i sig styra? I vilken mån har de 
tilltänkta användarna fått chansen att lägga fram sina åsikter?  

Det finns även mer tekniskt inriktade problem, till exempel har avsaknaden 
av standarder och öppna protokoll medfört låg kompatibilitet olika system 
emellan. Det har i sin tur medverkat till att man inte vågat satsa på smarta hus-
tekniken av rädsla för att en konkurrerande teknik skall slå ut de andra.  

 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att  smarta hus-utvecklingen inte har 
slagit på det sätt som många förutspått. Önskvärda tillämpningar på tekniken 
saknas fortfarande, och flera smarta hus-företag är själva skeptiska till 
marknadspotentialen. 
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4 BILDEN AV DET SMARTA HUSET 

Science fiction-författaren Ray Bradbury har skrivit Den Illustrerade Mannen 
(1951), en novellsamling som utspelar sig på 2020-talet. I flera av berättelserna 
återkommer Bradbury till det ”intelligenta hemmet” och alla dess tekniska 
apparater. Där finns tredimensionella tv-väggar, odorfoner2, smart belysning, 
läshattar, fotocellås, sängar som vaggar och sjunger en till sömns och 
automatiska skosnörare, badare, kroppstorkare och gräsklippare: 

 
De gick genom korridoren i sin ljudisolerade Trivsel-Villa, som hade kostat 
dem trettitusen dollars fullt installerad, detta hus som klädde dem och födde 
dem och vaggade dem till sömns och spelade och sjöng och var snällt mot dem. 
Då de närmade sig, påverkades en kontakt någonstans och ljuset i 
barnkammaren knäpptes på när de var tre meter därifrån. Samtidigt tändes 
lampor i korridoren och släcktes åter bakom dem, mjukt och automatiskt. 
(Bradburry, 1986). 
 

Om vi granskar smarta hus-företagens webbsidor, så ser vi slående likheter 
mellan dessa och Ray Bradburys vision. Bilden av det trygga, bekväma och 
vänliga hemmet som tar hand om oss är ständigt återkommande: 

 
När Cecilia vaknar fylls rummet med ett dämpat ljus och musiken som hon valt 
tonas långsamt upp. Hon valde även ut kläder igår, de är tvättade och hänger 
längst fram i garderoben. Ute i badrummet tappas ett varmt skumbad upp. När 
hon kommer ut i köket doftar det av nybryggt kaffe och nyrostat bröd. 
Musiken följer henne med ut i köket och det är varmt och skönt av golvvärmen 
som precis sattes igång.3 
 

Om reklamens Cecilia hade förekommit i en av Ray Bradburys romaner 
hade morgonen förmodligen slutat synnerligen olyckligt för henne. 
Samtidigt som Bradbury hade visioner om framtida teknik var han inte sen 
att kritisera denna – ofta slutar hans berättelser i katastrof för de inblandade. 
Smarta hus-företagen, däremot, tar aldrig upp baksidan av teknifieringen av 
våra bostäder. 
 
Massmedia för också fram en bild där komforten står i fokus i det smarta 
hemmet.  

 
Din bostad är dum. Rentutav korkad. Ditt hem kan ingenting utan tvingar dig 
att göra allt själv. Men nu är det slut på det. De intelligenta hemmen är här. 
Väckarklockan ringer. Genast tänds mjuk belysning på utvalda ställen, 
temperaturen höjs ett par grader, kaffebryggaren går i gång samtidigt som 
motorvärmaren till bilen aktiveras. När du tar ut mjölken från kylskåpet passar 
du på att se om du har fått några nya mejl på kylskåpets tryckkänsliga 

                                                 
2 En apparat som kan förmedla lukter. 
3 www.sensel.se 
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dataskärm. Eftersom det var det sista mjölkpaketet beställer kylskåpet 
automatiskt mer från din nätbutik. (Erlandsson, 2000). 

 
Nu är det inte så att dessa bilder är de enda som existerar, men de är i många 
fall dominerande. Det finns media och företag som för fram mer nyanserade 
och mångfacetterade bilder av smart hus-teknik, men det vi exemplifierat är 
tycks ändå vara mer vanligt förekommande. Vi tror att det finns en 
schablonbild och att denna påverkar utvecklingen av smart hus-teknik. 
Producenterna av tekniken, tillsammans med massmedia, förmedlar den bilden, 
vilken blir den allmängiltiga.  

 
För att försöka få allmänhetens bild av smarta hus, ställde vi frågor till ett antal 
slumpmässigt utvalda människor i vår omgivning. Något som återkom var 
möjligheten att kunna styra och kontrollera sitt hem med mobiltelefon eller via 
Internet. Funktioner som nämndes var att frukostkaffet var klart när man 
vaknade på morgonen, att kunna sätta potatis på kokning från jobbet, och 
kylskåpet som beställer hem varor när de tagit slut. Även om denna 
undersökning inte gör anspråk på statistisk relevans, så menar vi ändå att den 
speglar något av den ovannämnda schablonbilden.  

De människor vi talade med började självmant att resonera om vilka 
funktioner de tyckte var bra och vilka som var mindre bra. Ett par personer 
upplevde en klar indelning av smart hus-teknik där det å ena sidan fanns 
lek- eller plojfunktioner och å andra sidan mer seriösa funktioner. Just 
komfortfunktionerna ansågs vara ”rolig” lyx-teknik. Som nyttofunktioner 
nämndes stöd för handikappade och hemsjukvård. 

 
En lite bredare bild ges i utlandsrapporterna från Sveriges Tekniska Attachéer. 
I Nya affärsmöjligheter med intelligenta hus (Nyman, 1998) beskrivs smarta hem-
utvecklingen i Tyskland. Rapporten tar upp all dåvarande tillgänglig teknik och 
refererar till tre undersökningar som gjorts.                   

Nyman anser att man måste utgå från vad vi människor vill ha hjälp med i 
bostaden. Smart hus-teknik ska bygga på behov. De vanligaste behoven är 
enligt honom: 

 
• Spara resurser som vatten, värme och el 
• Öka säkerheten i bostaden 
• Höja komforten 
• Organisera dagliga rutiner i bostaden 
• Få hjälp vid handikapp eller ålderdom 
• Kunna kommunicera med vänner och familj 
• Kunna arbeta på distans 

 
Vidare skriver Nyman: 
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Förutsättningarna för en Home Automation-marknad finns, och 
marknadspotentialen är stor. Marknaden finns dock inte idag. Den måste 
skapas. Det avgörande för framgången är att identifiera och leda utvecklingen 
till funktioner som upplevs som nyttiga och värdefulla för användarna. Att 
skapa koncept och idéer som är tekniskt möjliga men för avancerade eller inte 
önskade av kunderna kommer att leda till misslyckande. (Nyman, 1998, s. 32). 
 

Men hur skapar man då dessa nyttiga och värdefulla funktioner? Nyman tar 
upp fyra huvudsakliga framgångsfaktorer:  

 
• Presentera och demonstrera: Visa slutkunderna vad det finns för teknik 

och hur de kan tjäna ekonomiskt och bekvämlighetsmässigt på den. 
• Samarbeta: En systemintegratör används för att nya konstellationer av 

samarbete över traditionella branscher ska fungera.  
• Bred distribution/Lätt tillgängligt: Öka synligheten, snabb 

marknadspenetration.  
• Bygg på känslor: Koppla samman Home Automation med 

känslovärderingar. 
 

Intressant är att Nyman inte nämner användarna i utvecklingsstadiet av 
tjänsterna. Slutanvändarna ska övertygas om fördelarna med smart hus-teknik 
och de ska få support och service, men om smart hus-tekniken nu ska vara 
önskvärd av kunderna, måste man då inte ta reda på vad de verkligen vill ha? 
Detta finns det mindre information om i rapporten. Detsamma gäller 
behovspunkterna listade ovan – vad är dessa baserade på? 

Ann-Jorunn Berg (1999) granskade tre smarta hus-tillverkare i USA, och 
skrev följande angående de tilltänkta användarnas medverkan i 
designprocessen: 

 
When asked about the relevance of users in the design process, producers said 
they found it ’an interesting’ idea. Such an interest would seem selfevident: after 
all, how can one expect a product to sell except by ensuring it corresponds to 
consumer needs and demands? Yet we found evidence of only one actual 
contact by these designers with potential users.../ (Berg, 1999, s. 310). 

 
Hur förändras bilden av det smarta huset om man utgår från användarnas 
behov vid designen av det? Det är något vi anser vara viktigt att fundera 
kring. 
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5 METOD 

Vi har använt oss av en rad olika metoder för att komma framåt i vårt arbete. 
Med hjälp av olika metoder inom ramarna för participativ design4, till exempel 
samtal och en framtidsverkstad, har vi involverat de potentiella användarna av 
det smarta huset i vårt syfte att identifiera faktiska behov av smarta hus-
funktioner. För att vidga vårt synfält har vi genomfört vårt examensprojekt 
tillsammans med ekonomer och dataingenjörer.  

 
5.1 Brainstorm 

En Brainstorm syftar till att hjälpa en grupp människor att snabbt generera och 
systematisera ett stort antal idéer utgående från en given fråga eller 
problemställning. Den består av tre steg: 1. samla ihop en grupp människor, 2. 
generera idéer utan kritik eller analys, 3. systematisera resultatet för att göra det 
tillgängligt för fortsatt användning. (Löwgren & Stolterman, 1998, s. 111). 
 
5.2 Projektmöten 

Vi har inom projektgruppen haft regelbundna möten sedan starten i oktober 
2000. Fram till de tio sista veckorna då informationsekonomistudenterna och 
dataingenjörsstudenterna började arbeta heltid med kandidatarbetet, hade vi 
möten ungefär en gång varannan vecka. De sista tio veckorna har vi haft 
måndagsmöte varje vecka. På dessa möten har vi diskuterat och rapporterat 
vad som hänt i projektet sedan förra mötet. Vi har även tagit beslut gällande 
tidsplan, projektroller och olika arbetsuppgifter som har behövt göras.  

Från ett gemensamt projektkonto, tillgängligt för alla projektdeltagare via 
Internet, har exempelvis anteckningarna från samtal med informanter varit 
tillgängliga för alla projektdeltagare.  

 
5.3 Möten med Maingate 

Vi har under projektets gång haft ett tiotal möten med våra två handledare på 
Maingate. På dessa möten har vi diskuterat vilka områden vi skulle inrikta oss 
på och vilka funktioner vi skulle implementera. Vi har även samtalat med 
supportansvarig och en produktchef, för att få en förståelse av företaget och 
hur det går till när de säljer sina tekniska lösningar. 

 
5.4 Mail- och telefonkontakt med Senseair 

Eftersom Senseairs huvudkontor ligger för långt från vår projektort, har vi inte 
haft några projektmöten med dem. Istället har all kontakt skett via telefon och 
e-mail. 

 

                                                 
4 Metoder för att få de blivande användarna av ett system att aktivt delta i designen av det 
(Schuler och Namioka, 1993) 
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5.5 Samtal med informanter 

Vi har träffat ett antal informanter5, med olika yrkesbakgrund, och på deras 
arbetsplatser samtalat6 med dem under några timmars tid. Med 
Räddningstjänst, Hemtjänst, Ronnebyhus, fastighetsskötare på Soft Center och 
demensvårdaren, skedde samtalen delvis i deras vardagliga arbetsmiljö. 
Resterande samtal har skett i mötes/konferensrum på arbetsplatsen. 

Vi har även fått följa med en av våra informanter på fältet då han 
genomförde en brandsyn. Samtliga av våra informanter har fått läsa det vi har 
skrivit om dem och getts tillfälle att kommentera våra sammanställningar av 
samtalen. Vi har även skickat frågor med e-mail till fem olika företag inom 
smarta hus-branschen, vilka vi hittade på www.smartahem.com. Vi fick svar 
från ett av företagen – Sensel – som vi kompletterade med en telefonintervju 
med en av deras anställda. 

 
5.6 Framtidsverkstad 

I vårt projektarbete har vi genomfört en framtidsverkstad under en 
eftermiddag. Framtidsverkstaden är indelad i tre faser, dels för att kunna skapa 
en förståelse av användarnas situation och dels kunna förändra den samma. 
Den första fasen är kritikfasen, då deltagarna ska formulera korta och kritiska 
inlägg om dagens situation/arbetssätt. Den andra fasen kallas fantasifasen och 
under denna ska deltagarna komma med idéer om hur arbetssituationen skulle 
kunna vara. I implementationsfasen, som kommer sist, ska deltagarna 
presentera sina visioner och gemensamt diskutera möjligheterna att realisera 
dessa. I den sista fasen tar deltagarna även upp vilka förhållanden som behöver 
ändras för att kunna realisera förslagen.  Under en framtidsverkstad kan även 
designern deltaga och det är han/hon som har rollen som övningsledare. 
Övningsledaren ska bland annat se till så att alla får säga sin mening och att 
resultatet från framtidsverkstaden blir dokumenterad. (Löwgren & Stolterman, 
1998, s. 108). 

 
5.7 Materialanskaffning 

Vi MDA-studenter har tillsammans letat efter artiklar och litteratur inom 
ämnet smarta hus. Vi har även sökt på andra ämnesområden och begrepp, 
såsom science fiction, community, killer applications och teknikhistoria, för att 
få bredd i vårt material. (Allt skriftligt material vi använt oss av under vårt 
arbete återfinns i referenslistan längst bak i rapporten). Vi har även tagit 
kontakt med forskare (Jonna Kangasoja, doktorand på Helsingfors Universitet, 
Professor Barry Wellman från Centre for Urban & Community Studies, 
University of Toronto och Assistant Professor Keith N. Hampton, 

                                                 
5 Person man får upplysningar genom, här om arbete och yrkesutövande. (Perby, M-J, 
1995, s. 278). 
6 I det här fallet en återkommande dialog med yrkesutövaren. (Perby, M-J, 1995, s. 208-
211). 
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Department of Urban Studies and Planning, Massachusetts Institute of 
Technology), konsulter och myndigheter (Elforsk, Sveriges Tekniska attachéer 
och Miljöteknikdelegationen), vars rapporter vi läst för att få svar på frågor 
som dykt upp. Därtill har vi letat i nyhetsbrev, nättidningar och studerat smarta 
hem-företagens webb-sajter för att få en bild av vad smarta hus är för något 
och hur marknaden utvecklar sig. 

 
5.8 Rapportskrivande 

Större delen av rapporten har skrivits tillsammans. Vi har gemensamt läst olika 
slags rapporter och litteratur som har gett oss uppslag till områden vi sedan 
försökt resonera kring i vår rapport. Vi har även fått råd och tips av våra 
handledare på högskolan, vilka vi försökt tillgodogöra oss i vårt 
projektskrivande. Vi har i vårt arbete med att skriva rapporten diskuterat och 
analyserat vårt material och våra observationer. 

 
5.9 Egna erfarenheter 

En person i vår projektgrupp (Björn Wessman) har i två års tid bott i ett smart 
hus. Han har skrivit ett avsnitt i rapporten om sina erfarenheter och 
observationer i studenthuset på Hjorthöjden i Ronneby. 
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6 FÄLTARBETE 

Under den inledande fasen i vårt projekt var det viktigt för oss att få övriga 
projektdeltagares syn på vad de ansåg ett smart hus kan göra. Projektgruppen 
genomförde därför en brainstorm tillsammans med fyra personer från 
Maingate. Tillsammans kom vi på en mängd olika idéer och dessa sorterades i 
slutet av brainstormen in i olika områden. 

Efter brainstormen diskuterade vi internt i projektgruppen vilka områden vi 
skulle arbeta vidare med, för att veta vilka användare vi skulle inrikta oss på. 
Det var svårt att välja ut något enskilt område från brainstormen och därför 
fick var och en motivera utifrån tre ledord – roligast, störst behov och 
ekonomisk potential – vilka vi rankade högst. 

Områden där vi trodde det fanns störst möjligheter till att spara pengar 
genom införandet av ”smart hus-teknik”, och där vi dessutom tyckte oss se 
behov av nya lösningar med smart teknik, var omsorg och Räddningstjänst, 
vilka blev de områden vi ville inrikta oss på. 
 
För en MDA-student är behov ett nyckelbegrepp. Vad har en människa för 
behov, vilka artefakter behöver människan för att kunna tillgodose dessa behov 
och hur ska artefakten utformas för att på bästa sätt hjälpa människan med sina 
uppgifter och i samspelet med andra människor? För att ha något att utgå ifrån 
inför de undersökningar som vi avsåg att göra på fältet, började vi diskutera 
olika behov och problem som finns runt ett hus och dess aktörer. Vi funderade 
mycket kort på hur de boende tillsammans kunde uppfylla olika behov som 
exempelvis att samåka till jobbet. 

Då vi i projektgruppen valt att inrikta oss mot Räddningstjänst och omsorg, 
började vi att samtala med Jenny Lundberg och Mårten Pettersson7 som 
forskar kring ett nytt system för SOS Alarm, vilket har stark koppling till 
Räddningstjänst. Under en Framtidsverkstad, som de båda hade genomfört 
med SOS-operatörer, hade det framkommit önskemål om funktioner vi ansåg 
hade en tydlig koppling till smarta hus. 

 
Kameralinser skulle kunna placeras i anslutning till det automatiska 
brandlarmet. Sensorer i väggarna skulle kunna känna av värme och ge en mer 
detaljerad bild av om det verkade brinna och var det brann någonstans. På det 
sättet skulle, enligt den operatör som kom med idén, pengar kunna sparas 
eftersom det skulle vara lättare att bedöma vilken insats som krävs. Dessutom 
skulle det kunna vara mer samarbete mellan räddningstjänsten och 
larmoperatören – eftersom larmoperatörerna skulle kunna leda brandmännen 
ute på platsen, t ex. tala om för en rökdykare var det är varmt och troligen är en 
eldhärd (Lundberg och Pettersson, 2001). 
 

Vi diskuterade bland annat om SOS-operatörerna skulle kunna fjärrstyra 
funktioner i det smarta huset för att väcka människor i händelse av en brand, 
                                                 
7 Lundberg och Pettersson arbetar och forskar på Institutionen för Arbetsvetenskap och 
Medieteknik på Blekinge Tekniska Högskola. 
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exempelvis sätta stereon på full volym. Skulle larmet gå direkt till husägaren 
och de smarta hus som fanns i närheten? Samtidigt poängterade Jenny 
Lundberg att felfaktorn var hög på de automatlarm som SOS fick in. Vi 
diskuterade även ett nyhetsinslag från radion som gick ut på att 
Räddningstjänsten inte hade aktuella telefonnummer till daghem och skolor i 
sina insatsplaner i händelse av en kärnkraftsolycka. Vi kände att vi hade hittat 
ett problemområde där genomtänkt smart hus-teknik kunde bli en viktig 
faktor. 

 
6.1 Besök hos informanter 

Förutom de områden vi i projektgruppen valt att inrikta oss på efter vår 
brainstorm med Maingate, tog vi även kontakt med miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer, hyresgästföreningen och hyresvärdar. Detta gjorde vi 
delvis med utgångspunkt från brainstormen, men i fallet med miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer, efter att vi båda hört ett nyhetsinslag om radon i hus. 
Hyresgästföreningen bokade vi in efter att ha läst om den tekniksatsning med 
tjuvlarm och luftkvalitetsmätning som de dragit igång. 

 
6.1.1 RÄDDNINGSTJÄNST 
På brandstationen i Karlskrona fick vi träffa brandingenjör Johan Nordström 
som arbetar inom den brandförebyggande delen av räddningstjänsten. Han 
utför bland annat brandsyn på alla slags fastigheter. Inom hans område finns 
det en rad olika behov av smart hus-teknik. 

 
Ett problem är att det kan gå några år mellan det att vi gör brandsyn och under 
den tiden kan brandsäkerheten falla. Folk ställer upp branddörrar med träkilar, 
eftersom det är ”jobbigt” med stängda dörrar. På vissa ställen finns det dörrar 
som hålls öppna med magnethållare, som ska släppa då brandlarmet går. Om 
man kunde fjärrkontrollera att branddörrar är stängda och att magnethållarna 
fungerar så vore det bra. 
 

Ganska omgående började Nordström att skissa i sitt anteckningsblock och 
förklara olika saker för oss. En rökdetektor kan ge fellarm på grund av en 
brödrost och därför är det viktigt att välja rätt sensor utifrån den miljö den ska 
verka i. 

 
Smart teknik skulle kunna ge oss fler indikationer på temperatur och 
rökutveckling, för att vi lättare ska kunna bedöma ett larm. Idag är 95 procent 
av larmen ”felaktiga”, då det kanske är matos eller damm som orsakat larmet. 
 

Samtidigt pekade Nordström på att den miljö som sensorerna skulle klara var 
extrem, med frätande gaser, sot, eld och hetta. Där det är mest intressant att 
mäta – i taket – kan det bli 700-800 grader när det brinner. Trots svårigheterna 
såg Nordström många möjligheter: 
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Om det nu finns smart teknik i ett hus för klimatkontroll, så borde de 
funktionerna kunna nyttjas smartare än idag. Att ha ett övertryck i de rum där 
det inte brinner, skulle göra det lättare för de som behöver utrymma en lokal. 

 
Vi fick även exempel på problem som kan uppstå på grund av ny smart hus-
teknik. Ett övertryck i en trapphall ger fördelen att det blir rökfritt, men det 
kan vara svårt att öppna lägenhetsdörren om övertrycket är för högt. 

 
Ytterligare behov framkom när brandmästare Billy Åkerström anslöt sig till 
vårt samtal. Han arbetar på den operativa sidan, det vill säga med att avhjälpa 
bränder och trafikolyckor. Åkerström poängterade att snabbhet är det 
viktigaste för en brandman. Han visionerade om att smarta hus skulle kunna ge 
smarta larm, så att den brandbil som är närmast, med rätt utrustning och rätt 
personal, kan dirigeras dit. Det kom under vårt samtal fram att några andra 
MDA-studenter något år tidigare träffat Åkerström, då de gjorde sin IT-
designkurs och designade ett grafiskt gränssnitt för ett datorsystem i 
brandbilen. När Åkerström ritade och förklarade på en whiteboard-tavla hur 
han såg på samspelet mellan ett smart hus och Räddningstjänsten, märktes det 
att detta var något han tänkt igenom tidigare. Han ville ha informationen 
portionsvis, vilket han exemplifierade med följande scenario: 

 
Klockan 01.00 rökutveckling på fjärde våningen i ett sovrum. Två personer i 
lägenhet. Södra Gatan 12 på Trossö. Vinden blåser från sydväst. Träpanel i 
sovrum. Ingen gasolbehållare i fastighet. Sen skulle vi även vilja ha en ritning 
över huset, närmaste väg dit, var vi kan ställa brandbilar, hur lång slang som 
behövs och var det finns brandposter. Även få information om vem som är 
nära, som man kan fråga mer. Det är viktigt att kunna få information om när 
branden började och hur rökutvecklingen ser ut. 

 
Vi fick också tydliga krav på brandbilsdatorn. Den ska vara bärbar, stor som ett 
A4 och användargränssnittet bör vara av touchscreen-format. GUI:t8 måste 
vara väldigt lättanvänt, det får inte vara någon tvekan om hur man skall göra 
eftersom brandmännen jobbar under extrem stress och tidspress. En femåring 
måste kunna förstå var han ska trycka, menade Åkerström. 

Idag får Räddningstjänsten ta reda på mycket av den behövda 
informationen när de väl är på plats. Ju mer relevant information och ju 
tidigare den kan fås, desto effektivare kan en insats göras. Det är även viktigt 
för brandmännen att kunna göra sig en bild av branden eller olyckan, redan då 
de sitter i det utryckande fordonet.  

Något brandmän kan stöta på, är att dörrar är låsta. Åkerström berättade att 
det kan ta fem minuter för dem att ta sig genom en dörr om den är låst med 
niotillhållarlås9. Alternativet blir då att slå in en fönsterruta. Nordström 
inflikade att det vore bra om dörrarna låstes upp automatiskt när de 
identifierade sig som brandmän för det smarta huset. 
                                                 
8 Graphical User Interface (Grafisk användargränssnitt). 
9 Ett lås med nio låsstift. 

 18



 
 

SMARTA HUS: NYA PROBLEM OCH LÖSNINGAR MED PARTICIPATIV DESIGN 

 
Nya hus brinner snabbare än äldre hus, på grund av material och konstruktion. 
Därför är det viktigt att tänka på brandsäkerheten redan när huset byggs. 
Sprinklers i kombination med smart hus-teknik är något våra informanter 
skulle vilja ha. En sprinkler kyler brandgaser och förhindrar en övertändning. 
Eftersom den sprutar ut en fin vattendimma blir vattenskadorna inte så 
allvarliga. Riktigt hur den smarta sprinklern skulle fungera visste inte våra 
informanter, men det var uppenbart att sprinklers ses som en viktig faktor för 
att skapa brandsäkerhet. 

Från sprinklers gick samtalet vidare till vad sensorer mer skulle kunna känna 
av i det smarta huset. Nordström föreslog att strömmen till spisen automatiskt 
skall stängas av om sensorn detekterar rök i köket. Likaså borde det finnas 
sensorer som tidigt kan känna av om teven håller på att börja brinna och i så 
fall bryter strömtillförseln. 

 
Som en kontrast till de många önskemålen avrundade Billy Åkerström vårt 
samtal med att berätta att den enda hjälp en brandmästare har för att kunna 
leda en insats i dagsläget, är en telefon och en radio. Visst finns det behov av 
teknik, men problemet är att det inte fanns några pengar att betala den med. 

Vi kunde efter vår första träff med informanter inse att enbart utvecklingen 
av ett system till SOS, Räddningstjänsten och det smarta huset, skulle vara ett 
fulltidsprojekt. Samtidigt insåg vi att den ekonomiska aspekten var viktig. Vem 
ska betala för alla funktioner i det smarta huset? 

 
6.1.2 RONNEBYHUS 
Det kommunala fastighetsbolaget Ronnebyhus har satsat på smart hus-teknik, 
bland annat med ett smart hus för studenter på Hjorthöjden. Byggnadsingenjör 
Mats Du-Bar och systemtekniker Björn Lithner berättade om olika funktioner 
som finns i deras system. Där finns ett övervakningssystem för värmeväxlare 
som larmar då exempelvis någon pump inte fungerar. Via en dator kan de styra 
temperatur på varmvatten i ett hyreshus. Fördelen är att man sparar restid och 
att de snabbt kan åtgärda fel, innan dessa drabbar hyresgästen. 

Andra saker som kan drabba hyresgästen är inbrott och skadegörelse. Du-
Bar förklarade att inbrott kan minskas genom styrning av passage till deras 
hyresfastigheter. Trygghet är mycket viktigt, ansåg han.  

Ett problem med det system som Ronnebyhus har är att det inte använder 
ett öppet protokoll. Vill någon annan nyttja systemet måste man köpa samma 
program som Ronnebyhus har. Problematiken med detta blev tydlig då de 
kommunala skolorna, som skulle kunna använda sig av samma system för sin 
fastighetsdrift, visade sig ha väntat med att investera i systemet i väntan på 
gemensam standard och öppna protokoll. De kör fortfarande på det ”gamla” 
sättet, där fastighetsskötare manuellt ställer in alla värden på plats. Samtidigt 
finns det även automatiska brandlarm kopplade till systemet. Problemet med 
dessa är att det ofta blir falsklarm, och då finns det två möjliga orsaker, den 
mänskliga faktorn och att larmet var ur funktion. Björn Lithner berättade att 
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åskan kan sätta igång automatlarm och den har även gjort så att 
luftvärmepumpar stängts av. 

Även om systemet har sina fördelar så är det inte problemfritt. 
Fjärrstyrningen skapar ett sårbart system. En avgrävd kabel kan vålla stora 
problem. 

Tanken med den smarta tekniken är att kunna spara pengar för både 
hyresvärd och hyresgäst. Med hjälp av individuell mätning skulle det kunna bli 
möjligt för hyresgästen att se sin förbrukning ansåg Du-Bar: 

 
Men det finns svårigheter och problem med detta. Det är dyrt att mäta, då vi 
måste mäta temperatur och jämföra det med uttaget av värme. Därtill kommer 
problematiken med att hörnlägenheter drar mer energi än en som ligger mitt i 
ett hus. Vitsen med ett hyreshus är att man drar nytta av varandra för att värma 
upp huset. 
   

Våra informanter menade trots detta att det fanns en poäng i att få hyresgäster 
att bli mer medvetna om sin förbrukning av vatten och energi. 

Vi kom i vårt samtal in på hur tekniken skulle kunna skapa ett nätverk 
mellan hyresgästerna. Du-Bar och Lithner menade att det finns ett behov av ett 
pryltorg för de boende i Ronnebyhus. Det skulle finnas ett intranät där de 
boende skulle kunna sälja grejer till varandra. Man skulle även kunna ha en 
klagolåda på nätet, tyckte Björn Lithner. 

 
6.1.3 DEMENSVÅRDARE 
På demensboendet Solhem på Vidablick i Ronneby jobbar undersköterskan 
Annelie Larsson, som har 20 års arbetserfarenhet av äldrevården. Hon ansåg 
att de skulle kunna ha nytta av kameraövervakning nattetid, då de endast är två 
personer som har hand om två avdelningar med runt 45 patienter, varav en 
stor del dementa. 

 
Vi har ett larm i sängen som reagerar på om patienten stiger upp. Problemet är 
att vi har en del fellarm. Med en kamera skulle man kunna se om patienten bara 
vände på sig under sömnen. De är uppe en del på nätterna, då de sover oroligt. 
Ibland väcker en orolig patient de andra som sover. 
 

Anneli trodde att det kan finnas ett större behov av smart teknik för dementa 
som fortfarande bor hemma eftersom de är mer aktiva än de som bor på 
institution. De hemmaboende lagar ibland mat och brygger kaffe själva, och då 
är det lätt att de glömmer att stänga av spisplattor och annan elektrisk 
utrustning. 

 
6.1.4 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER 
När det uppstår problem i boendet så är det miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna Kerstin Hannrup, Susanne Johansson och Eva-
Marie Lundbergs uppgift att undersöka källan. Det kan vara att mäta radon, 
buller, fukt, koldioxid och även bedöma lukt av såväl mögel som vedeldning. 
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De arbetar både med instrument och med sina sinnen när de gör sina 
bedömningar. Samtidigt bygger de mycket av sina bedömningar på kunskap 
och erfarenhet. 

 
Bygger man om, gör om ventilation eller gör hål i grunden för ett rör, så kan 
exempelvis radongas tränga in. Det är viktigt att veta vad förändringar i hus kan 
ge upphov till. (Lundberg). 

 
I nuläget mäts radon med en givare i form av en svart dosa i vilken det sitter en 
film som reagerar på radioaktivitet. Denna placeras ut i fastigheten och efter tre 
månader framkallas filmen. Någon realtidsmätare av radon kände inte de tre 
inspektörerna till. Kerstin Hannrup påpekade att radon kan förekomma väldigt 
lokalt, så alla bostäder bör mätas. 

Många gånger är inspektörernas uppgift att bekräfta ett problem och att få 
en hyresvärd att åtgärda detta. Inspektörernas mätare kan ge en indikation på 
var det finns fukt, då någon klagat på mögellukt.  

 
Har man ett värde är det lättare att få hyresvärden att riva upp exempelvis en 
vägg och undersöka närmare. (Hannrup). 
 

Ett problem för inspektörerna var att de efter sina mätningar fick åka tillbaka 
till sitt kontor för att ladda in mätresultaten i datorn för att kunna se och 
bedöma. Men allt är inte mätbart i nuläget. Det borde finnas möjligheter att 
mäta luften i ett nybyggt hus innan inflyttning. 

 
Det kan finnas olika lösningsmedel och brandskyddsmedel i våra lägenheter. 
Ett annat problem är magnet- och elfält. (Johansson). 
 

Ett smart hus som visar koldioxid, temperatur, buller och luftfuktighet, skulle 
vara bra inte minst för en fastighetsskötare. Men skulle inte en sådant hus göra 
inspektörerna arbetslösa? Lundberg trodde dock inte det. Om inte annat så 
skulle de bli tillfrågade då det blev problem eftersom man inte alltid kan lita på 
mätarna.  

Lundberg berättade om en dammallergiker som fysiskt kände av att det var 
problem med ventilationens dammfilter. En reparatör påkallades och han 
hittade inga fel. Först efter ett år upptäckte reparatören att en smal tråd gått av 
och därmed fungerade inte dammfiltret. Lundberg ansåg att det skulle vara bra 
om dammfilter kunde berätta att de fungerade.  

Att kunna mäta var husets elsystem går, och dess status, vore även det 
viktigt boende. Det kan uppstå fel i elsystem som bland annat ger upphov till 
magnetfält. 

 
6.1.5 HEMTJÄNSTEN 
Niclas Brissmalm är teknikansvarig på Hemtjänsten i Karlskrona. I samtalet 
med honom fick vi många exempel på vad för slags tekniska lösningar det 
finns inom Hemtjänsten och hur de påverkar situationen för vårdtagarna. Han 
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menade att tekniken inte bara var till för de som arbetar inom Hemtjänsten, 
utan lika mycket för vårdtagarna. 

 
Med hjälp av olika tekniska lösningarna har vi för en av våra vårdtagare kunnat 
minska på hembesök från 36 timmar till åtta timmar i veckan. Tekniken har 
bidragit till att vårdtagaren kan klara sig mer själv och har därmed fått ett rikare 
liv. 
 

Han förklarade att vårdtagarna inte bara var äldre personer, utan att 
Hemtjänsten även har unga människor som beroende på ett fysiskt eller 
psykiskt handikapp behöver omsorg. En viktig aspekt som Brissmalm pekade 
på var att det ska vara enkelt att anpassa en bostad för olika vårdtagares olika 
behov. Det bör gå att koppla in olika sorters larm och det ska redan från 
början vara tänkt att det ska kunna byggas på med automatiska dörröppnare 
om det senare finns behov av detta.  

Brissmalm hade även önskemål om att förenkla kommunikation. 
 
Det ska vara enkelt för äldre att komma i kontakt med oss i Hemtjänst, 
distriktssköterska eller exempelvis apotek. En kommunikationspanel med bild 
vore bra, där man tryckte på en bild. 

 
Det är även viktigt att ha möjlighet till ett rikt social liv, även för den som är 
äldre eller handikappad. 

 
Våra samlingsrum är oerhört viktiga för välbefinnandet. Att spontant kunna 
träffa någon annan och fika eller spela kort är svårt även för oss som inte är i 
behov av Hemtjänst. 
 

Kan vi med teknikens hjälp visa att det fanns aktivitet i till exempel snickeriet 
så vore en sådan funktion välbehövd. 

Brissmalm talade även om vikten av ett enkelt användargränssnitt för äldre 
människor. Något de kan känna igen sig i. 

 
Ett problem kan vara att äldre ryggar för ny teknik. Det gäller att göra sakerna 
lätta att använda och kanske är lösningen att man nyttjar tv-apparaten  som en  
kommunikationspanel där man även kan se var det finns aktivitet. 

 
Han förevisade även Smile - ett system där Hemtjänstpatruller kan hämta 
information om sina vårdtagare via en kommunikator. Via kommunikatorn fick 
de även in larm från vårdtagare. Detta system har gett Hemtjänsten många 
fördelar, men det fanns självfallet fortfarande kvar många problem i dagens 
arbetssituation. 

 
Våld och överfall kan drabba vår personal. Det ställs även krav att kunna mäta 
exakt hur mycket tid som vi spenderar hos en vårdtagare. Att kunna se var 
personal befinner sig och att de snabbt ska kunna larma är viktigt.  
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6.1.6 KARLSKRONAHEM 
På den kommunala bostadsbolaget Karlskronahem arbetar IT-ansvarige Björn 
Sernhed och VD Ingrid Ljungqvist. De berättade att alla deras lägenheter ska 
få bredband. Samtidigt undersökte man vilket behov av nya tjänster 
hyresgästerna hade. Ljungquist förklarade att de försöker ta reda på vad de kan 
erbjuda sin hyresgäster, vad de behöver och vad de är villiga att betala för. 
Genom att bjuda in hyresgäster till brainstorm och framtidsverkstad hade 
Karlskronahem redan fått fram en hel del behov. Björn Sernhed berättade att 
de förstått att allt som kan ge ökad trygghet är viktigt. I bostadsområdet på 
Stumholmen prövas smarta nycklar till tvättstugor och ytterdörrar. 

 
Det blir svårare att smita från städningen i tvättstugan. Det är ingen annan som 
kan ta din tid i tvättstuga. Smarta nycklar kan minska konflikter och ge ökad 
trygghet. 

 
En intressant upptäckt var att Karlskronahem har en speciell avdelning på sin 
webbsajt som heter Goda grannar. Där kan man bland annat läsa: “Ibland kan 
det vara svårt att få kontakt med sina grannar, men inte nu längre! Inbjudningar, 
festvarningar, flytthjälp och en massa annat. Ni väljer vad som ska diskuteras i ert eget 
område”.10 Vi förklarade att vi funderat kring en sensor som kan känna av 
mänsklig aktivitet och Ingrid Ljungquist berättade att det kanske skall göras en 
festvåning i bostadsområdet Kungsmarken i Karlskrona. Där skulle en sådan 
sensor kunna vara bra, trodde hon. 

Det finns planer på att skapa digitala anslagstavlor i varje trappuppgång, för 
att snabbt kunna få ut information. Men om hyresgästerna skulle kunna 
kommunicera via den var inte helt bestämt. Ljungquist påpekade dock att de 
pratat löst om att tavlan skulle kunna vara dubbelriktad. 

Karlskronahem vill skapa trygghet genom att bygga om trappuppgångar och 
entréer så att de blir ljusare. Samtidigt låses portar, så att bara de boende i en 
trappa får tillträdde. Satsningen på bredband, Internet och att bygga om ingår i 
en genomtänkt strategi med ett bestämt mål. 

 
Vi vill komma åt problemet att folk flyttar. Det är dyrt att renovera, så det gäller 
att skapa trivsel i boendet och det kan man nog göra på flera sätt. (Ljunquist). 
 

Karlskronahem skulle gärna införa individuell mätning av vatten i sina 
lägenheter. Vattnet i Karlskrona är dubbelt så dyrt som riksgenomsnittet. Kan 
hyresgästerna se sin egen förbrukning så är det troligt att de sparar mer. 

 
6.1.7 HYRESGÄSTFÖRENINGEN 
Hyresgästföreningen i Blekinge har med enkäter ställt frågor till sina 
medlemmar om hur de upplever sitt boende och hur de skulle vilja bo i 
framtiden. I de enkätsvar som Lars Malmgren, Anita Håkansson, Britt-Marie 
                                                 
10 http://www.karlskronahem.se/Grannar/300.asp 
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Rosén och Tommy Alm fått in, har det framkommit att de flesta anser att 
trygghet är det viktigaste. 

 
Upplevs området som välskött och gångar och parkering är upplysta, så skapar 
det trygghet. Men även ett nerslitet område kan upplevas som tryggt om det 
finns sociala band. (Malmgren).  
 

Föreningen håller på att bilda trygghetsgrupper i olika bostadsområden, som på 
olika sätt ska arbeta med frågor utifrån hyresgästernas upplevelser och 
förutsättningar i sitt bostadsområde. I Karlshamn har man tagit fram ett paket 
med tekniska apparater bestående av bullermätare, magnetfältsmätare, 
fuktmätare, digital laboratorietermometer och mobila tjuvlarm. 

 
De vi utbildar ska själva kunna kontrollera buller och mäta elektromagnetiska 
fält och jobba mot inbrott. (Alm). Våra lokalgrupper skulle även kunna ringa till 
äldre som är ensamma och höra att allt är bra. (Rosén). Vi pratar om ett socialt 
nätverk av företrädesvis äldre människor som med hjälp av telefon kan få en 
’trygghetskontakt’ regelbundet. (Alm). 

 
En blandning av teknik och egenarbete hoppas hyresgästföreningen ska ge 
upphov till att sociala band knyts mellan människor i bostadsområden. 
Samtidigt finns det saker som de tycker borde kunna lösas med smart teknik. 
Om en lampa går sönder borde vaktmästaren kunna få ett larm. Att lampor 
fungerar i källare och parkeringshus är en viktig faktor för att skapa trygghet. I 
ett vidare perspektiv hoppades Lars Malmgren att tekniken kan hjälpa 
hyresgästerna att bli självförvaltande. 

 
Att kunna byta tjänster och att göra saker i det egna bostadsområdet är något 
som jag tror hyresgäster vill engagera sig i. Kan jag göra en insats genom att 
hjälpa min granne att sätta upp en hylla och kanske då får 100 poäng som jag 
sedan kan ha att betala någon annan med, så tror jag man kan skapa sociala 
band. Det borde finnas en slags kommunikationspanel, där man kan lägga in 
förfrågningar.  
 

Håkansson fyllde i, 
 

Vi har även pratat om bilpool, det är ju en slags tjänst. 
 

Om nu inte alla klarar av tekniken så finns det kanske en granne som kan 
hjälpa till med att mata in i bostadsområdets datanät. Det är även viktigt att 
inte bygga system som ingen vill ha och som är svåra att hantera. Ett bra 
system ska stödja mänskligt engagemang, menade Malmgren.  

Anita Håkansson arbetar med MIBB11, som går ut på att skapa en 
kvalitétsstämpel på att lägenheter är friska. Hon undersöker om hyresgäster 

                                                 
11 Miljöinventering av Inomhusmiljö i Befintlig Bebyggelse. Metoden har tagits fram 
gemensamt av Hyresgästernas Riksförbund, SABO och Sveriges Fastighetsägarförbund. 
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upplever besvär i sitt boende, och om så är fallet, genomför hon en besiktning. 
Det kan då röra sig om att mäta radon, kallras, temperatur på varmvatten och 
se till att den obligatoriska ventilationskontrollen är genomförd. Om det drar är 
det viktigt att kunna få stöd för den uppfattningen och kunna visa på plats, 
ansåg Håkansson. Hyresgästföreningen har i nuläget fått med sig kommunala 
bostadsföretag och en del privata hyresvärdar för att påbörja MIBB.  

 
6.2 Framtidsverkstad 

Den 21 maj genomförde vi en framtidsverkstad om smarta hus tillsammans 
med Niclas Brissmalm från Hemtjänsten i Karlskrona, Billy Åkerström och 
Johan Nordström från Räddningstjänsten i Östra Blekinge, Björn Sernhed från 
Karlskronahem, bredbandsinformatör Mikael Lund från Affärsverken, Björn 
Lithner från Ronnebyhus, Joakim Lindfors från Senseair, Mattias Dahlström 
från det smarta huset på Hjorthöjden och IT-studenterna Kent Jokinen, 
Mattias Vendler och Fredrik Levin som arbetar med ett examensarbete om 
expertsystem för brandsyn. Vi hade även bjudit in företaget Maingate, miljö- 
och hälsoskyddskontoret, företaget FLK som finns inom VVS-branschen, 
Mårten Pettersson och Jenny Lundberg från IAM och demensvårdare Annelie 
Larsson som tyvärr inte hade möjlighet att komma. Från projektgruppen 
medverkade Arto Valtonen, Björn Wessman, Peter Horvath, Ola Carlsson och 
Mats Diedrichsen. 

Under framtidsverkstadens kritikfas inledde Niclas Brissmalm med att 
beskriva några av de olika problem som Hemtjänsten möter i dagens hus. Ett 
av dessa är den otrygghet och rädsla som personalen har då de åker ut till sina 
vårdtagare. 

 
Att det är en mängd nycklar i omlopp skapar ju en känsla av otrygghet hos 
människorna som vi besöker. En annan sak är att det inte finns några 
automatiska brandlarm i de egna boendena.  
 

Björn Sernhed från Karlskronahem nämnde inbrott och skadegörelse som 
orsak till den otrygghet som finns bland de boende. Björn Lithner från 
Ronnebyhus pekade på en annan aspekt av otrygghet. Han menade att det i 
många fall finns en skillnad på det rykte ett bostadsområde har och hur det i 
verkligheten är. 

 
Det är otroligt svårt, för att inte säga omöjligt, att ändra på det rykte ett område 
har hos massmedia och hos allmänhet. Vi har funderat på att byta namn på 
bostadsområden för att komma bort från den negativa klang som de dras med. 
 

Mattias Dahlström, boende i det smarta huset på Hjorthöjden, ansåg att det 
huset har två system, då man inte genomfört det smarta huset fullt ut. Som 
boende använder man ett speciellt passerkort för entrédörren, men sedan 
måste man använda en vanlig nyckel till lägenhetsdörren. 
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De olika systemen är dessutom anpassade för olika lösningar. Man har tagit var 
teknik för sig, istället för att försöka se allt i ett sammanhang. Det märks inte 
minst då de olika gränssnitten inte är utformade på ett liknande sätt.  
 

Att man som brandman inte får reda på var det brinner, vad som händer, var 
det finns vatten att släcka med eller hur man kommer in i en lägenhet, var 
något av det som Billy Åkerström tog upp. 

 
När vi får ett larm, så får vi ofta bara en gatuadress och eventuellt ytterligare lite 
information av SOS Alarm. Vi får i nuläget ingen adress på den sensor som löst 
ut ett automatiskt brandalarm.  
 

Åkerström förklarade även att det är tidsödande att informera alla boende i 
samband med en lägenhetsbrand.  

 
Joakim Lindfors från Senseair tog upp den tråden som Mattias Dahlström varit 
inne på och fyllde på med att det var ett problem att det inte finns en 
standardplattform för olika tjänster och sensorer.  

  
Det finns många människor som inte litar på teknik eller inte förstår den. I vissa 
fall är det så att folk fysiskt vill kunna dra i ett spjäll, istället för att det är en 
koldioxidsensor som ska sköta öppnandet av spjället automatiskt. Sen är även 
många branscher konservativa, vilket blir ett hinder för ny teknik.  
 

I den efterföljande fantasifasen förklarade Niclas Brissmalm vikten av 
gemensamhetsutrymmen inom äldrevården och hur de påverkar 
välbefinnandet. Här önskade han ett system för att få ut information om olika 
aktiviteter. 

 
Vi har redan nu börjat nyttja tv för att gå ut med veckans matsedel inom våra 
äldreboenden.  
 

Han tyckte även att det är viktigt att äldreboende ges möjlighet att välja 
bland betaltjänster i sitt boende. Till exempel städning via en 
husföreståndare. 

 
Även Sernhed kom in på ämnet valfrihet. 

 
Det vore önskvärt att de boende fick större frihet med att välja exempelvis 
vitvaror, för att kunna styra hyreskostnad och standard. Om man nu ska 
fantisera så vore det spännande med väggar som kan flyttas i en lägenhet. 
 

Mikael Lund från Affärsverken föreslog dörrar som kunde öppnas med 
röststyrning eller med någon slags fjärrkontroll. 
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På vissa ställen gäller inte portkoden efter klockan 21 och då får man springa 
ner och öppna om det är någon kompis som vill hälsa på. Det vore bra även för 
äldre att dörrarna öppnades med en fjärrkontroll.  
 

Björn Lithner hade flera förslag på vad ett smart hus skulle kunna göra: Att få 
film projicerad direkt på väggen och att få tidningen digitalt, där man själv valt 
vilka ämnen som skulle ingå. 

 
Samtidigt är det viktigt att tekniken är enkel i det smarta huset. Det får inte vara 
för avancerat och det ska utvecklas tillsammans med brukaren. 
 

Ett framtida smarta hus skulle vara utformat utifrån brandsäkerhet och vård 
menade Joakim Lindfors, Senseair. Han ansåg det vara viktigt att tekniken i ett 
smart hus ska vara osynlig, på en enkel nivå och att den går att lita på. Mattias 
Dahlström höll med, men menade att smarta lösningar går att åstadkomma 
även på andra sätt och berättade om ett exempel han sett på Interactive 
Institute i Stockholm. 

 
Med en enkel trästaty kan den boende ge besked till vaktmästaren om han får 
gå in i lägenheten för att kunna laga något.  
 

Johan Nordström vill ha ett smart hus som aktivt kan hjälpa till med brandsyn. 
Förutom att magnethållare och fallkolvar till branddörrar skulle kunna berätta 
att de fungerade, så vill han kunna kontrollera hur rökkanaler ser ut beträffande 
fett och sot.  

 
Att automatiskt kunna kontrollera rökgastemperatur i en rökkanal är en sak 
som kan bidraga till en aktiv brandsyn. Sen är det även så att vi vill ha 
tillförlitligare larm. Det vore även bra att det smarta huset kan stänga av 
utrustning som börjat brinna och varna grannar och då inte bara på svenska. 
 

Billy Åkerström fyllde på med fler förslag. Han vill ha ett smart system där 
brandmännen kan styra sprinklers, trycksätta utrymme där det inte brinner, få 
reda på var olyckan inträffat och se temperatur i ett brinnande rum. 

 
Det kan handla om att få reda på var stegbilen ska stå i förhållande till ett hus 
som brinner för att slippa rökgasspridning för att kunna evakuera personer i 
huset. Få veta hur många liter vatten man kan få från en vattenpost och kunna 
be vattenverket att pumpa upp trycket till de vattenposter som vi behöver 
nyttja. Det finns ju områden i kommunen där vattentrycket ibland kan vara lika 
med noll. Systemet ska vara lätt att använda och pålitligt, man ska kunna se var 
en person befinner sig i ett hus och det ska vara lätt att få tillträde till en 
lägenhet. I vissa lägen är det viktigt att kunna få snabb expertishjälp. Har en 
gasoltank börjat läcka, så är det bra att snabbt kunna fråga vilka åtgärder man 
ska sätta, ska man vattenbegjuta eller försöka täta läckan till exempel. 
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Efter fantasifasen gick vi och tittade på de sensorer och det program som 
dataingenjörerna har implementerat. I ett av våra små projektrum fanns 
sensorerna och servern, och i det andra den klient där de olika värdena visades. 
Peter Horvath höll i genomgången. Han lät först alla titta på mätvärdena då 
sensorrummet var tomt och därefter när det var befolkat. Därmed kunde alla 
se hur värdena för temperatur och koldioxidhalt ökade. På väg tillbaka från 
visningen diskuterade brandmästaren Billy Åkerström sensorerna med Joakim 
Lindfors, som då förklarade hur de skulle kunna nyttjas för att detektera brand.  

 
Får man en snabb ökning av koldioxidhalten under en mätperiod, så är det i 
princip bara en brand som kan ge en sådan ökning. 
 

Väl tillbaka i salen påbörjade vi implementationsfasen. Papper, pennor, saxar 
och kritor delades ut och övningsledaren för denna fas, Arto Valtonen, bad 
deltagarna att påbörja arbetet med att implementera brandlarm i det smarta 
huset. Till att börja fick deltagarna själva skissa på sin lösning under tio 
minuter. Efter ett tag började deltagarna att diskutera med varandra. Niclas 
Brissmalm och Billy Åkerström resonerade kring för- och nackdelar med 
nycklar. Åkerström ville slippa nycklar, då han runt sin hals bar värden för flera 
miljoner. Björn Lithner förklarade hur Ronnebyhus har det med sina dörrar då 
strömmen går.  

 
I händelse av att strömmen går, öppnas alla ytterdörrar. Så skulle man även 
kunna ställa in det om brandlarmet går. 

 
Det diskuterades hur försäkringsbolag skulle ställa sig till ett nyckellöst system, 
då risken fanns att någon passade på att göra inbrott i samband med att 
dörrarna låsts upp. Men här föreslog Johan Nordström att systemet kan vara 
kopplat till att brandmästaren och bara aktiveras i händelse av en brand. Niclas 
Brissmalm förklarade hur de inom Hemtjänsten kan öppna dörrar med sin 
kommunikator, genom att de skickar ett SMS.  

 
Johan Nordström förklarade att Räddningstjänsten ville ha ett säkrare system 
och undrade hur gasdetektorn fungerade. Joakim Lindfors förklarade hur 
Senseair börjat utveckla sina sensorer. De hade inriktning mot just brand, men 
eftersom deras sensorer inte klarade långsamma brandförlopp, så kallade 
glödbränder, så fick de inte klassas som brandvarnare. 

 
När vi gjorde mätningarna fick vi av en slump kontakt med folk från ABB som 
var i behov av en sensor som klimatgivare, för att styra ventilation. Vår sensor 
kan däremot fungera som ett komplement till en vanlig brandvarnare. 

 
Joakim Lindfors pekade på att lagstiftning och regelverk ibland är föråldrad. 
Han exemplifierade med de mätare som används i garage för att mäta 
kolmonoxid.  
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Reglerna är från 1973 och idag är det så att få bilar släpper ut kolmonoxid. Men 
de som bestämmer hänvisar bara till sina regler och tar våra argument som 
försäljningsargument. Därför sitter det fortfarande kolmonoxidgivare som 
aldrig ger utslag i många garage, när det istället borde användas koldioxidgivare.  

 
Johan Nordström påpekade att kolmonoxiden är intressant att mäta för 
Räddningstjänsten. Det är i princip bara under ett brandförlopp som 
kolmonoxid utvecklas och då de flesta dödsfall i samband med brand beror på 
kolmonoxidförgiftning, vill Räddningstjänsten kunna mäta den. Lindfors 
förklarade att de inte klarar att mäta kolmonoxid med den infraröda teknik de 
använder vid koldioxidmätning. För att göra en säker mätning av kolmonoxid 
kan laserteknik användas. Problemet, anser Senseair, är att en sådan givare 
kostar 200 000 kronor att tillverka. 

 
Mattias Dahlström undrade hur larmljud skall utformas. Han menade att vi 
människor idag är utsatta för så många olika sorters larm att vi inte längre bryr 
oss. Johan Nordström berättade om undersökningar som gjort och där talade 
utrymningsmeddelande haft bäst effekt. 

 
Kombinerar man ett talat larm med ett blixtljus, får man ett bra 
utrymningslarm. Jag var med och tittade på ett av de här försöken. När ett larm 
gått, så sitter folk och tittar på vad de andra i en sal gör. Jag har även sett hur 
anställda på Ringhals kärnkraftverk ignorerat larm, då de där har så många 
felaktiga larm. 
 

Problematiken var inget unikt för just Ringhals menade Billy Åkerström, 
företagens policy påverkade mycket hur människor ser på larm. Åkerström 
hade erfarenheter från utrymning av en stor arbetsplats i Blekinge, där de 
anställda ena gången stannat kvar i byggnaden och andra gången genomfört 
utrymningen. Skillnaden var att företaget hade satsat på att utbilda sin personal 
i brandsäkerhet. 

Billy Åkerström menade att det var nyttigt för brandmännen att veta var de 
äldre befann sig i äldreboendet. Men var de äldre befinner sig, vet inte 
personalen berättade Niclas Brissmalm. 

 
Kan vaktmästaren se vad jag gör, så får man inte en kotte till det smarta huset. 
Vi kan spåra folk med hjälp av nödsändare, en slags armband som främst 
dementa använder, men här kommer man in på etik och moralfrågor som är 
svåra. Ett system där man vet var folk är innebär en kränkning av integriteten. 
 

Men Billy Åkerström menade att fördelarna uppvägde. Inte minst om det rörde 
sig om personer som har svårt för att ta sig ut på egen hand. 

 
Vi hade nyligen en kvinna som legat med bruten lårbenshals i sin lägenhet i 72 
timmar innan hon upptäcktes.  
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Björn Lithner berättade att de rörelsesensorer som de nyttjar i det smarta huset 
på Hjorthöjden är bra, då man kan ställa in dessa så att de exempelvis inte 
reagerar på husdjur.  

 
Billy Åkerström tog upp ett annat fall där en äldre kvinna suttit och pratat i 
telefon, samtidigt som hon glömt något på spisen. Hon hade inte märkt 
rökutvecklingen. Att ha en sensor som snabbt kan stänga av spisen, var något 
Åkerström önskade till det smarta huset. 

 
Det räcker inte med en timer som slår av strömmen efter 45 minuter. Det 
räcker med 3-4 minuter för att det ska bli ett tillbud. Det finns spisar som 
känner om det är en kastrull på plattan, men den klarar inte av om det är en bit 
plast som hamnat på den varma plattan. 

 
Åkerström påtalade ett annat problem. Brinner det så är grannarna i behov av 
information. I nuläget får de prata i megafon och be folk att de ska stanna inne 
och stänga sina fönster. Niclas Brissmalm tyckte att det kunde vara bra om tv-
apparaterna hos alla slås på och att information ges via den. Björn Sernhed från 
Karlskronahem föreslog en annan lösning. 

 
Man kan ju ge informationen via telefon till alla i ett hus. Det skulle kunna 
finnas förinspelade larmslingor som sa vad folk skulle göra. 
 

Arto Valtonen undrade om det går att ha förinspelade larm. Är det inte så att 
varje situation är unik, att det ibland kan vara så att Räddningstjänsten får 
anpassa sina meddelanden utifrån hur det brinner? 

 
Billy Åkerström tog upp frågan om att kunna skapa övertryck för att få rökfritt 
i en trappa. Dels för att kunna utrymma men även för att Räddningstjänsten 
snabbare skulle kunna ta sig in. I nuläget måste de släpa med sig en egen fläkt. 
Joakim Lindfors från Senseair hävdade att ett sådant system skulle kräva att 
systemet överdimensionerades, vilket i sin tur kostade mer pengar. Men 
Åkerström nöjde sig inte med detta utan fortsatte diskussionen: 

 
Kan man redan idag skapa ett undertryck i hus för att slippa matos, så borde 
det gå att vända på systemet, så att man skapar övertryck i de lägenheter och 
ytor där det inte brinner. 
 

Johan Nordström pekade även på hur mänsklig aktivitet påverkade 
automatiska brandspjäll, då dessa ibland kunde vara övermålade inte bara en 
gång utan flera. Lösningen var att ha ett system som aktivt kunde kontrollera 
sin funktionalitet. 

 
Joakim Lindfors tog slutligen upp frågan om vem som ska ha rollen som 
systemintegratör för det smarta huset. Mats Diedrichsen förklarade att han och 
Ola Karlsson arbetade med en affärsplan för ett företag med inriktning mot 
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framtida smarta hus. Niclas Brissmalm påtalade även han hur svårt det är att 
integrera tekniken på rätt sätt. De elektriker som installerar åt Hemtjänsten kan 
inte och förstår inte hur Hemtjänstens system fungerar. Joakim Lindfors tog 
upp att det inte finns någon standard, vilket gör att olika system inte kan 
kommunicera med varandra, både vad gäller hård- som mjukvara. Björn 
Lithner pekade på hur svårt det är i största allmänhet att få olika 
yrkeskategorier att göra något tillsammans. 

 
Har man snickare, målare och VVS-killar inne för en renovering och 

exempelvis påtalar att de måste städa för att de boendes skull, så funkar det 
inte. Jag tror att det viktigaste för ett företag är att arbeta med samordning. Det 
måste ju gälla även i ett sådant här projekt. 
 

6.3 Det smarta huset på Hjorthöjden i Ronneby 

I bostadsområdet hjorthöjden i Ronneby har fastighetsbolaget Ronnebyhus AB 
byggt ett ”smart hus”. Huset är ett trevåningshus med 41 lägenheter och är 
precis som resten av husen i området ett 60-talsbygge. Under våren och 
sommaren 1999 byggdes det om till studenthus, vilket bland annat innebar att 
väggarna mellan de tre trappuppgångarna revs på bottenvåningen för att skapa 
”korridorkänsla”. I mitten av bottenvåningen byggdes ett allrum/kök som 
senare utrustades med möbler och köksredskap. Smart teknik byggdes in i 
huset för bland annat tvättstuga.  

Jag (Björn Wessman) är en av de 41 hyresgästerna och har bott i huset i 
snart två år. I följande text beskriver jag boendet i huset genom egna och andra 
hyresgästers erfarenheter. Dessa erfarenheter försöker vi senare i rapporten 
föra in i ett större perspektiv då vi resonerar kring smart hus-teknik och 
communities. 

 
6.3.1 VAD GÖR HUSET SMART? 
Som vi beskrivit tidigare finns det en hel del olika bilder och visioner av vad ett 
smart hus är. I Studenthuset på Hjorthöjden definieras det av den styr- och 
reglerteknik som installerats.  
 
I huset finns en tvättstuga på vardera sida av bottenvåningen. Dessa bokas via 
en panel som placerats i mitten av korridoren. För att boka en tid använder 
man sitt personliga ”tvättkort” som även används för att låsa upp husets 
ytterdörr och dörren till det gemensamma cykelskjulet. Via kontrollpanelen 
väljs vecka, dag och pass för tvätt och sedan skrivs ett komihågkvitto ut. När 
tvättiden sedan startar, ringer en signal inne i lägenheten hos den som bokat 
tiden. På en liten dosa på väggen står även meddelandet ”Du har tvättid”. För 
att aktivera aktuell tvättmaskin måste man gå till bokningspanelen och dra sitt 
kort i läsaren. Endast personen som bokat tvättstugan kan aktivera maskinen. 
När tvätten har cirka 15 minuter kvar ringer en påminnelsesignal i lägenheten. 
När så tvätten är klar ringer det igen. 
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I lägenheterna finns en närvarodetektor utplacerad. Denna är kopplad till 
belysningen och spisen i köket. Rör man sig inte i lägenheten på en timme 
stängs spisen av automatiskt. Detsamma gäller belysningen, vilket dock görs 
med kortare inaktivitetstid. Även ljuset i korridorerna styrs med 
närvarodetektorer. 
 
Varje lägenhet har ett nummer och vill man besöka någon i huset använder 
man detta nummer som portkod. En ringsignal går då till aktuell hyresgäst och 
meddelandet ”Du har besök” syns på samma display som tvättmeddelandena 
dyker upp på. Därefter får hyresgästen gå och öppna den låsta huvudporten till 
huset. 
 
Allrummet ock köken i lägenheterna är utrustade med ventilation som styrs av 
en koldioxidsensor. När koldioxidhalten i luften når 1000 ppm sätter 
ventilationen igång. En termostat för temperaturinställning är även kopplad till 
systemet i allrummet. 
 
Komfortavräkning har planerats att införas i studenthuset. Det innebär att 
varje hyresgäst betalar för så mycket värme hon förbrukar. Detta fick vi 
hyresgäster höra talas om redan innan vi flyttade in i huset, men det är alltså 
inget som tagits i bruk än så länge.   

 
6.3.2 PROBLEM 
Det finns en hel del problem med tekniken i huset. Till att börja med fungerar 
många av de ovan beskrivna funktionerna på ett icke tillfredsställande sätt. 
Signalerna för tvättstugorna är felprogrammerade, så de ringer ofta vid fel 
tillfälle. Tvättar man till exempel på det sena passet i tvättstuga 2, ringer det 
alltid i lägenheten exakt 25 timmar efter avslutad tvättid. Hos många av 
hyresgästerna ringer det inte alls, eller bara ibland. Signalen ljuder dessutom i 
10 sekunder och är mycket stark, vilket kan vara väldigt irriterande då det inte 
går att stänga av den. 

Sitter man still framför datorn eller teven slår ljuset i köket av oavsett man 
vill det eller ej. 

Portkodsfunktionen är sämre än en vanlig porttelefon eftersom det inte går 
att öppna porten via lägenheten; man är fortfarande tvungen att gå och öppna 
dörren för hand. Detta har lett till en hel del bus-påringningar från barnen i 
området. Problemet löstes delvis genom att vi hyresgäster monterade upp en 
webbkamera i entrén. 

När en besökare slår in en portkod ges heller ingen bekräftelse på att 
signalen gått fram till hyresgästen, vilket lämnar besökaren i ovisshet tills den 
sökta personen kommer och öppnar. Signalen är dessutom exakt densamma 
som vid tvätt, vilket betyder att man måste gå ut i hallen och titta på displayen 
för att säkert veta varför dosan ringer. 

Sedan finns det mer slarvfel som lett till problem för enskilda hyresgäster. 
Till exempel fick en av hyresgästerna reläna till sin spis och sin belysning 
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ihopblandade; relän för spisen styrde belysningen och vice versa. Detta ledde 
till att spisen stängdes av när det blev ljust i rummet. Flera hyresgäster fick 
dessutom sina kablar felkopplade så att det ringde på hos grannen när de fick 
besök eller när tvätten var klar. 

De många problem tekniken gav upphov till, framför allt i början, ledde till 
att hyresgästernas eget smeknamn på huset, ”Powerhuset”, självironiskt fick 
det nya namnet ”Powerlesshuset”. 

Många av problemen i huset kan med säkerhet härledas till att allt 
planerades och implementerades under en väldigt kort tidsperiod. Detta 
gjordes dessutom helt utan inblandning av de blivande hyresgästerna. Vi fick 
aldrig någon förfrågan om vad vi skulle vilja ha tekniken till, och ändå säger 
teknikansvarig Mats Du-Bar på Ronnebyhus att anledningen till att man gjort 
studenthuset till ett ”intelligent” hus är att ”Det är ju studenterna som ska använda 
den nya tekniken och kommer att ha mest nytta av den i framtiden”. (Rylander, 
Ribbershed och Holmberg, 2000). 

 
6.3.3 PARTICIPATIV DESIGN I DET SMARTA HUSET 
Redan i ett tidigt skede tog några av hyresgästerna kontakt med Ronnebyhus 
angående vidareutveckling av den smarta tekniken. Anledningen var en önskan 
om att få tillgång till datasystemet för att kunna bygga på och ändra i det. Bland 
annat planerades ett webbgränssnitt för att boka tvättstugorna från 
lägenheterna. En annan idé är att kunna ställa in individuellt hur man vill att 
ringsignalerna i lägenheten ska låta. Det ska även gå att ha skilda ljudsignaler 
för olika funktioner. 

Initiativtagare för vidareutvecklingen är två personer – Mathias Dahlström 
och Martin Josefsson. De har tagit kontakt med Ronnebyhus för att kunna 
starta projektet, men tyvärr har gensvaret varit lite dåligt. Det kan bero på 
missförstånd som uppkommit då Ronnebyhus varit i kontakt med husets 
”tomte”, den hyresgäst som är formellt ansvarig för anslutning av hyresgäster 
till husets nätverk och vidarekoppling till skolans nätverk och Sunet. Denne 
person är inte direkt inblandad i projektet och kunde inte ge Ronnebyhus 
någon information. Därför antog de att något projekt inte var i görningen. 

Dahlström och Josefsson har planerat utbyggnaden av systemet utifrån de 
önskemål och klagomål som de boende i huset visat. Därefter utlystes via 
husets mailinglista ett möte, öppet för alla hyresgäster i huset, där alla som ville 
fick komma med synpunkter på den nuvarande funktionaliteten och hur den 
framtida skulle kunna se ut. Sju personer deltog på mötet. Protokoll från mötet 
skickades till alla i huset via mail, och där fick samtliga hyresgäster en ytterligare 
chans att komma med synpunkter.  

Så fort åtkomst till datasystemet ges, kommer projektet att sättas igång på 
allvar. Eftersom det sker på ideell basis och utvecklandet kommer att förläggas 
till ledig tid, är det möjligt arbetet kommer att löpa under en längre tid. Vilka 
som kommer att ingå i projektgruppen förutom Dahlström och Josefsson är 
ännu inte klart. 
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6.3.4 KOMMUNIKATION 
I huset används nätverket flitigt för kommunikation. Bokning av allrum, 
annonserande av fest, klagomål på skötsel i tvättstugan, osv, sker genom 
mailinglistan. 

En speciell kanal för huset har startats på IRC12. #hjorten13, som den kallas, 
besöks frekvent av ca: 15-20 personer från huset. Där pratas det om allt möjligt 
från film och spel till aktiviteter relaterade till huset. Via IRC uppkom också 
”pizzasöndagarna”. Beställningar av pizza går via en person som sedan, med 
bärhjälp, åker och hämtar pizzorna. Frampå söndagskvällarna är #hjorten 
således ofta full av människor från huset, även de som inte lika frekvent 
besöker kanalen.  

Ett stort diskussionsämne i kanalen är  husservern. Denna server, med all 
tillhörande hårdvara, har köpts kollektivt av hyresgästerna genom insamling. 
De betalande (cirka 2/3 av de boende i huset) får ett konto på servern där de 
bland annat kan lägga upp webbsidor. På husservern finns även husets 
officiella hemsida med webbforum, aktuella händelser och allmänt skvaller. 

I allrummet har nyligen en digital jukebox installerats. Den fungerar på så 
sätt att hyresgästerna via det lokala nätverket ”delar ut” musiken de har på sin 
egen dator. En gammal PC 486 har placerats i rummet, och den kommunicerar 
med husservern, som i sin tur har åtkomst till de utdelade musikfilerna. 
Eftersom datorn i allrummet är för gammal för att kunna spela upp kraftigt 
komprimerade musikfiler, används den som interface mot husservern där själva 
exekveringen av filerna äger rum. Jukeboxen ger hyresgästerna en möjlighet att 
ta del av varandras musiksmak vid fester, middagar och andra aktiviteter i 
allrummet och har blivit ett mycket väl mottaget tillskott i huset. 

 

                                                 
12 Internet Relay Chat 
13 Kanalen hade från början namnet ”Powerhuset”, men blev efter en hackning tvingad att 
nystartas under nytt namn, vilket blev ”hjorten” (kommer av Hjorthöjden, namnet på 
bostadsområdet huset är beläget i). 

 34



 
 

SMARTA HUS: NYA PROBLEM OCH LÖSNINGAR MED PARTICIPATIV DESIGN 

7 COMMUNITY 

Vi ska i detta avsnitt ge en bild av två communities14 där informationsteknologi 
används på olika sätt. Vi kommer i avsnittet ”Communityanalys” att gå in 
närmare på hur vi kopplar community med smart hus-teknik. 
 
I det nybyggda området Netville utanför Toronto i Kanada, fick hushållen utan 
kostnad bredband, i ett projekt där det privata konsortiumet Magenta ville 
pröva nya IT-tjänster. Förutom höghastighetsinternet och ett lokalt 
datornätverk, fick de boende även tillgång till bildtelefon, en jukebox on-line, 
hälsoservice on-line, lokalt diskussionsforum och en rad olika nöjes och läro-
program. Det kom ganska tidigt önskemål från de boende till Magenta om att 
få e-mail adresser till andra i området, för att exempelvis kunna hitta 
lekkamrater till barn och låna saker av varandra. Redan efter några månader 
kunde communityforskarna Keith N. Hampton och Barry Wellman (2000), 
som hade tillgång till det lokala nätverket, se hur mailinglistan NET-L 
nyttjades. Mailinglistan användes bland annat till att bjuda in till grillfester, 
sprida information om lokal service och hjälpa barn att hitta lekkamrater. De 
ämnen som togs upp på NET-L fungerade som ett slags ”prata väder” då 
människor möttes på gatorna i Netville. På så sätt skapades det sociala 
kontakter av varierande grad redan efter tre månader. 

 
Wired residents recognize almost three times as many neighbours, talk with 
twice as many, and have been invited, one and a half time as many neighbours 
into their home in comparison to their non-wired counterparts. (Hampton & 
Wellman, 2000, s. 12). 

 
Även de boende uttryckte sina upplevelser av grannsämjan på mailinglistan. 
Någon menade att man även i ett vanligt område kände sina närmaste grannar, 
men skillnaden var att man i Netville också kände de runt hörnet eller längre 
ner på gatan.  

MIT-forskaren Hampton (2000) beskriver den kritik som han menar att 
vissa forskare inom etnografin riktar mot informationsteknologi och smart 
hus-teknik.  

 
In an information society where work, leisure and social ties are all maintained 
from the ”smart house,” people could completely reject the need for social 
relationship based on the physical location. New communication technologies 
could advance the home as a center for services that encourage a shift toward 
greater home-centeredness and privatisation. Technology could destroy social 
networks of friends, family and neighbors to the point that people no longer 
come together, at least not in any meaningful sense, out of cooperation, 
support or fellowship. (Hampton, 2000, s. 4). 

 

                                                 
14 En lokal sammanslutning av människor i exempelvis ett bostadsområde. 
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Hampton hävdar till skillnad från dessa kritiker att informationsteknologin kan 
öka storleken på sociala nätverk, socialt kapital och ge ett ökat lokalt 
engagemang. Ett exempel på detta är de boende i Netville som med hjälp av 
sin mailinglista kunde formera sig i en effektiv gräsrotsprotest. Byggherren i 
Netville, menade att snabbheten och styrkan i den hade överraskat honom, i 
jämförelse med andra byggprojekt där de missnöjda villaägarna inte var 
sammankopplade i ett datornätverk.  

 
Utöver det gratispaket som Magenta tillhandahöll, skaffade  var femte hushåll i 
Netville smart hem-teknik, bland annat ett för hushållet lokalt nätverk och 
avancerade säkerhetssystem. Men vad den smarta hem-tekniken skulle ha gett 
för effekt i Netville är i nuläget oklart. 

 
At this time I have not made a detailed comparison of the differences 
between those with smart home technology and those who only had access to 
the network. I suspect that there would be little difference. I have no 
expectation that additional smart home technologies, beyond access to the 
broadband network and its services, would have any affect on community 
relations. (Bilaga mailsvar Hampton.)  

  
I bostadsområdet Four Corners i Boston prövade Alan Shaw från MIT Media 
Laboratory (Massachusetts Institute of Technology) att införa ett datornätverk 
som han kallade för MUSIC (Multi-user Sessions In Community). Shaw 
arbetade sedan tidigare med ett projekt med syfte att få den lokala stadsdelen 
att på egen hand skapa ett community i den sociala konstruktionismens anda. 
Greg Gargarian, en annan konstruktionistförespråkare, förklarar social 
konstruktionism på följande sätt:  

 
The basic idea of social constructionism is that a community (e.g, school, 
classroom, friendship network, corporation, etc.) is more intelligent than any of 
its members, including its leaders. (Gargarian, 1996, s. 151). 

 
Det svåra, menar Gargarian, är att skapa och upprätthålla ett community. Detta 
märkte även Shaw som tillsammans med andra försökte lära ut olika yrken till 
ungdomar för att de skulle få sommarjobb. Ett skäl till att det var svårt att 
organisera det projektet var att det saknades en community-infrastruktur. Shaw 
designade därför ett datornätverk, där användarna kunde lagra och bearbeta 
gemensamma dokument, men det även fanns privata konton. Det grafiska 
gränssnittet var utformat så att husikoner representerade de olika projekt som 
pågick i stadsdelen;  matkooperativ, brottsbekämpning, sommaraktiviteter och 
den sociala aktivitetsgruppen. Under rumsikoner samlades gemensamma 
dokument  för de olika projekten. De olika e-mailkontona representerades med 
ansiktsikoner. Det fanns även en karta över stadsdelen och genom att klicka på 
kartan gick det att få namn på alla som bodde på den gatan. Mark, av 
deltagarna skrev vad han ansåg om MUSIC: 
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When I am sending stuff to Azusa folks it just like fellowship gathering. 
Sending this note to you is like talking to you. I would say this system makes a 
major contribution to building community. (Shaw, 1996, s. 198). 

 
Shaw har flera exempel på hur datornätverket underlättade arbetet i de olika 
projekten, men han pekar även på att det fanns ett bristande intresse från vissa. 
Fem av de 39 som var hade tillgång till nätverket loggade aldrig ens in på 
MUSIC. Sex av deltagarna loggade bara på två till tre gånger under hela tiden. 
Shaws förklaring till det bristande intresset är att många av deltagarna inte var 
tillräckligt seriösa.  
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8 DESIGNPROCESSEN 

Efter att vi träffat våra informanter första gången började olika designidéer ta 
form. Vi började skissa på dessa samtidigt som vi diskuterade inom gruppen. 
Genom böcker och artiklar fick vi ytterligare uppslag. På så sätt växte 
designidén och blev en aning mer konkret tills vi träffade informanten nästa 
gång. För att ta Räddningstjänsten som exempel, talade de redan i ett tidigt 
skede om smart ventilation, vi läste bland annat i boken Brandskydd: teori och 
praktik (Enskededalen, 1994), där det finns mycket information om exempelvis 
brandgasventilation, och sedan skissade vi på papper tänkbara lösningar. Där 
blandades våra informanters önskemål med våra egna idéer och detta tog vi 
med oss nästa gång vi besökte Brandstationen. Självklart fick vi revidera en del 
av våra idéer efter synpunkter från informanterna, men mycket ansågs ändå 
genomförbart och de kom även med förslag på hur detta skulle kunna göras 
bättre och enklare. 

Genom att träffa informanter, utveckla designen, träffa informanter igen, 
och så vidare, har designprocessen blivit iterativ. Steget tillbaka till användarna 
resulterar i många steg framåt för designen. Vi menar att vår designprocess 
även omfattat ett divergent arbetssätt, då vi tidigt skissat på flera olika 
lösningar, exempelvis under vår inledande brainstorm och inför 
implementationsfasen i vårt projekt. 

 
Att komma framåt i ett designarbete kan betyda att utforska så många fruktbara 
möjligheter som tiden och resurserna medger. Mer konkret innebär det att 
design tidvis är en mycket divergent aktivitet, där vi ritar tio hastiga skisser för 
att illustrera, förstå och utforska olika idéer hellre än att söka en idé och 
omedelbart utarbeta den i detalj. (Löwgren & Stolterman, 1998, s. 70). 

 
Inför framtidsverkstaden var vi lite osäkra på hur det skulle fungera när 
människor med vitt skilda yrkesbakgrunder skulle samtala om sina 
yrkespraktiska erfarenheter. Vi var medvetna om att det skulle kunna bli 
spretigt och att de olika yrkesgrupperna skulle kunna ha svårt att sätta sig in i 
varandras situationer. Men vi blev positivt förvånade av hur 
framtidsverkstaden utvecklades. De olika deltagarna triggade nya idéer under 
diskussionerna – idéer som inte kommit fram under våra separata samtal med 
dem, och som förmodligen inte skulle uppkommit om de diskuterat med 
enbart kollegor ur den egna yrkeskåren. Bland annat målade Billy Åkerström en 
bild av vad han ansåg var en ideal arbetssituation för Räddningstjänsten (fig. 1). 
Denna utvidgades allteftersom diskussionen med de andra deltagarna fortgick. 

Vi tror att anledningen varför det blev så lyckat var att våra informanters 
behov hade skärningspunkter som uppdagades under framtidsverkstaden. 
  
När vi arbetat med många olika användare har vi insett att det är viktigt att 
skapa en gemensam förståelse för deras work practice. Om man ska lyckas 
integrera många användares önskemål i ett stort system måste man vara 
medveten om hur deras aktiviteter och behov påverkar varandra. 
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Fig. 1: Designdokument från Framtidsverkstad, 2001-05-21 
 
 
 

 
 

 

8.1 Implementation 

Med våra informanters behov som underlag diskuterade vi i projektgruppen 
kring en rimlig implementation. Vi hade en mängd idéer som utvecklats hela 
tiden under våra fältstudier och det var nu viktigt att avgränsa oss till något 
konkret och inom tidsramarna genomförbart, då de institutionsmässiga kraven 
på dataingenjörerna i första hand ligger på en teknisk nivå. 

Valet av implementationsidé kretsade mycket kring räddningstjänst 
eftersom det var där vi hittat flest behov och möjliga lösningar. Bland annat 
påbörjade vi designen av ett elektroniskt nyckelsystem, vilket skulle kunna 
nyttjas inte bara av de boende, utan även av räddningstjänst, Hemtjänst, sotare 
och andra externa yrkesgrupper med anknytning till bostaden. Detta fokus 
släppte vi dock, då vi mer och mer insåg de stora säkerhetsriskerna i ett sådant 
system, vilket skulle kräva större erfarenhet av elektronisk säkerhet än vad 
någon av oss i projektgruppen besitter. Dessutom förstod vi att dessa risker är 
ett bra exempel på något som bidrar till teknikfientlighet hos människor. 

Istället valde vi att satsa på smart ventilation, ett område där vi såg sett 
direkta eller indirekta behov hos flera av våra användare. Vi hade dessutom 
under vår teknikinventering hittat en multisensor (fig. 2) som kan mäta 
koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), temperatur och luftfuktighet, vilket ger 
möjlighet till lösningar på många problem vi funnit.  
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Bra kvalitet på inomhusluften bidrar till bättre hälsa och prestationsförmåga 
för de boende. (Miljödelegationen, 1999). Genom att automatiskt reglera 
spjällen i ventilationssystemet via CO2-mätare kan ventilationen anpassas efter 
antalet människor i rummet. Får dessutom den boende värden på luftfuktighet, 
temperatur och koldioxid presenterade på något sätt, får hon en indikation på 
att luften är dålig innan det hinner resultera i trötthet och huvudvärk eller 
andra ovälkomna symptom.  

Brandmännen vill kunna styra under- och övertryck vid brand, vilket också 
det skulle kunna lösas genom ventilationssystemet. De vill dessutom kunna 
mäta koldioxid och kolmonoxid – både vid brandsituationer och för 
brandetektion.  

Miljö- och hälsoskyddskontoret måste i dagsläget, efter mätningar i 
fastigheter, ta med sig sina prover tillbaka till en dator på deras kontor för 
analys. Om de får värden i realtid direkt i fastigheten skulle det underlätta deras 
arbete. 

När det gäller Hemtjänst har vi förstått att behovet av gemenskap är stort. 
Med CO2-mätaren är det möjligt att på ett diskret sätt detektera närvaro i en 
lokal. Det skulle med hjälp av tekniken gå att meddela till exempel 
gruppboende om det samlats människor i fikarummet eller andra lokaler. 

I samband med att vi bestämde oss för smart ventilation, tog vi kontakt 
med Softcenters15 klimat- och ventilationsansvarige. Han gav oss en 
presentation av hur ventilationssystem är uppbyggt och vi fick se den 
applikation med vilket han styr systemet. 

Många av våra idéer finns redan i befintliga system. CO2-givare har använts 
länge för styrning av klimat. Dock är all information, i till exempel Soft Centers 
system, centraliserad till en fastighetsskötare. Det unika med vårt system, vilket 
är den själva bakomliggande idén, är att informationen från sensorerna skall 
nyttjas så effektivt som möjligt. Finns det intressenter ska informationen på ett 
enkelt sätt kunna distribueras till dessa. Ett enkelt exempel på hur CO2-
sensorerna på Soft Center skulle kunna utnyttjas vidare är att koppla dem till 
belysningen. Är CO2-halten så pass låg att man med säkerhet kan säga att en 
sal är tom på människor, skulle belysningen kunna släckas om den var kopplad 
till samma system. 

 
I skrivande stund har ett ramverk för informationsdistribution implementerats. 
Det bygger på en enkel client/server-modell (fig. 3) där informationen från 
sensorerna lagras på en server, till vilken åtkomst kan ges via klientdatorer i 
princip var som helst i världen, då systemet använder Internet (eller LAN16 om 
man vill begränsa tillgängligheten) för informationsöverföring. Vi har även 
planerat att bygga ut systemet med något trådlöst protokoll, till exempel GSM 
eller Bluetooth. Väsentlig information väljs ut och skickas till respektive klient. 
Hur denna information ska presenteras är nästa steg. Eftersom det är tänkt att 

                                                 
15 Se www.softcenter.se 
16 Local Area Network 
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informationen ska nyttjas av användare ur vitt skilda yrkesgrupper, kommer 
gränssnittet med största sannolikhet att variera kraftigt.  

Systemet har programmerats i Java för plattformsoberoendets skull. Det är 
tänkt att det så småningom ska konverteras till OSGi (se avsnitt Standarder) för 
att kunna användas på till exempel Ericssons E-box.  

Det är viktigt att bygga ett standardiserat system med så hög kompatibilitet 
och interoperabilitet17 som möjligt. Den smarta ventilationen är bara en 
delfunktion i det smarta huset och ska inte byggas som ett system för sig, utan 
ett delsystem i ett större, där en mängd funktioner är tänkta att knytas samman. 

 
 
Fig. 2: PCB & terminals of model mSENSE I    
 

 

 

 
 
 
 
 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Interoperabilitet är möjligheten att integrera produkter från olika tillverkare i en flexibel 
och funktionell systemlösning utan behov av specialutvecklad elektronik, programvara eller 
installationsverktyg. 
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Fig. 3: Client/Server-modell    
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9 ANALYS 

 
9.1 Teknikutveckling i samhället 

När ny teknik skapas sker det i samverkan med det samhälle vi lever i. 
Samhällstrender påverkar design av ny teknik, och vice versa påverkar och 
formar ny teknik samhället. Löwgren och Stolterman (1998) skriver: 

 
Vi formar tekniken, tekniken formar oss. Att en IT-designer överväger ett 
elektroniskt postsystem på en arbetsplats kan sägas bero på att förhållandena på 
den arbetsplatsen medger eller ”behöver” sådan teknik, men dessa förhållanden 
beror till lika stor del på den tekniska utvecklingen. Tekniken är en del av 
samhället och när vi agerar som teknikdesigners agerar vi  också som 
samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att ha en förståelse för de krafter 
som i dag påverkar vårt samhälle och som därmed formar vår framtid. 
(Löwgren & Stolterman, 1998, s. 143). 
  

När man designar det smarta huset bör man vara medveten om att vi 
människor lever i en kontextuell värld där andra människor påverkar våra liv, 
tillsammans med en mängd kulturella och samhällssociala faktorer. Men ofta 
glöms sambandet mellan människa-samhälle-teknik bort vid teknikdesign och 
tekniken ses som en avskild företeelse som kan utvecklas för sig, möjligtvis 
riktad mot en viss målgrupp. Många av de driv- och motkrafter som avgör om 
ny teknik har en chans att slå igenom finns dock just i samspelet mellan 
människa-samhälle-teknik. Uppmärksammar vi inte detta finns risken att vi 
designar produkter som så att säga motarbetar sig själva.  

Till exempel talar många om att minska energiförbrukningen i hemmen 
genom smart teknik. Detta skulle de boende tjäna ekonomiskt på och ur 
miljösynpunkt tjänar hela samhället på det. Men varför skulle elbolagen stödja 
något sådant? De vill så klart sälja sin el, och minskad elförbrukning skulle för 
deras del leda till minskade inkomster. Detsamma gäller olika 
trygghetslösningar som till exempel bättre brandskydd. Att få försäkringsbolag 
att sponsra säkrare hus är svårt eftersom deras huvudsakliga inkomstkälla är 
försäkringspremier. Förvisso kan man tänka sig att de skulle tjäna på färre 
olyckor, men blir husen ”alltför” säkra måste försäkringsbolagen sänka sina 
premier till en nivå som gör att det känns motiverat för försäkringstagaren att 
över huvud taget köpa försäkringar. 

Under vår framtidsverkstad framkom flera motkrafter, en var dåligt 
uppdaterad lagstiftning. Joakim Lindfors från Senseair berättade att mätning av 
utsläpp i garage sker med kolmonoxidgivare, som följd av en lag från 1972, 
trots att de avgaser bilar med katalysatorer släpper ut inte innehåller tillräckligt 
med kolmonoxid för att ens vara mätbart. Det farligaste ämnet i bilavgaser idag 
är istället koldioxid, men garagelarm med koldioxidgivare är enligt svensk 
lagstiftning inte tillåtna. 
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9.1.1 STANDARDER 
En viktig faktor för att smarta hus ska kunna slå är att det finns en gemensam 
standard. Utan denna blir systemet hårt knutet till ett fåtal tekniktillverkare, och 
färre möjligheter till utbyggnad ges. Inom EU har standardiseringsarbetet 
pågått i flera år utan att egentligen resultera i något. (Sundén, 2001). 

De två största aktörerna när det gäller standard för det smarta husets 
infrastruktur, är Echelon18 med sin kommunikationsplatform LonWorks och EIB 
(European Installation Bus)19. Echelon bildades 1989 och har en 
leverantörsorganisation med över 5000 produkt- och systemleverantörer inom 
styr- och regler, belysning, inbrott, passage, brandlarm, kameraövervakning 
med mera. EIB bildades 1985 av bland annat Siemens och ABB, med syfte att 
bli Europas ledande nätverkssystem inom fastighetsautomation. De har dock 
stannat vid enklare funktioner som belysning. 

I dagsläget blir tillgången till bredband större och större och börjar mer och 
mer utgöra grunden i fastighetsautomationsnätverket. (Sundén, 2001). Därför 
har vi sett det som ett logiskt val att använda TCP/IP-protokollet (Internet) i 
vår implementation. 

För att de olika komponenterna i ett smart hus-system skall kunna  
kommunicera med nätverket behövs ett standardiserat interface. OSGI – Open 
Service Gateway Initiative20 – är ett gemensamt försök från bland annat Ericsson, 
IBM och Motorola att skapa en sådan standard. OSGI är en öppen 
kommunikationsplatform baserad på Java21. 

Homeplug Powerline22 är ett försök till en standard för hur smarta hus-
produkter ska kopplas till Internet via elnätet. Elnätskommunikation används 
bland annat av LonWorks. 

 
Avsaknaden av en gemensam standard är en stor teknisk motkraft för smarta 
hus. Det har vi själva sett prov på hos till exempel Ronneby kommun som valt 
att vänta med sin automatisering av fastighetsdrift. Detta på grund av de 
problem det kommunala fastighetsbolaget Ronnebyhus har med sitt system där 
två olika protokoll används. 

 
9.1.2 INTEGRITET-SÄKERHET-TILLFÖRLITLIGHET 
Om vi ska kunna godta att teknik, som vi kanske inte alltid själva kan styra 
över, placeras i våra hem, är det viktigt att tekniken inte kränker vår integritet. 
Under vår Framtidsverkstad berättade brandmännen att det skulle underlätta 
deras arbete mycket om de vid brand kan se i vilka lägenheter det befinner sig 
människor och i så fall var i lägenheten. Hemtjänstens representant, Niclas 
Brissmalm, såg genast en fara. 

 

                                                 
18 www.echelon.com 
19 www.eiba.com 
20 www.osgi.org 
21 www.java.sun.com 
22 www.homeplug.com/ 
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Om till exempel vaktmästaren kan se vad jag gör i mitt sovrum, då kommer inte 
en kotte att vilja bo i det smarta huset. 

 
Han ansåg att människor aldrig skulle acceptera en sådan 
integritetsbegränsning. Samtidigt kan Hemtjänsten redan idag positionera sina 
demenssjuka genom en teknisk lösning. Det går genom sänglarm även att se 
om de dementa reser sig ur sängen under natten. Här har man dock ansett att 
säkerheten för vårdtagarna går före integriteten. Vid fall som dessa, 
brandsituationen inräknad, gäller det att väga de olika säkerhets- och 
integritetsfaktorerna mot varandra. Oftast är det inte så svart eller vitt att en 
lösning kan avfärdas genast för att den delvis inskränker en individs integritet. 
Vice versa blir lösningen inte automatiskt acceptabel för att den kan göra 
någons liv enklare, om det sker på bekostnad av någons integritet. Det finns 
dessutom mer eller mindre integritetskränkande övervakning. En 
närvarodetektor baserad på en koldioxidsensor ger en förhållandevis anonym 
övervakning jämfört med en kamera. 

Det är viktigt att föra en diskussion om integritet i varje typfall när det 
smarta huset designas. Vi måste även se dessa problem i ett tidigt skede, då de 
annars kan stjälpa en hel designlösning. 

Under framtidsverkstaden talade Räddningstjänsten även mycket om att de 
måste kunna lita på tekniken. De har för närvarande 95% falsklarm och således 
en relativt låg tillförlitlighet till dagens brandlarm. Kan smart hus-teknik sänka 
felmarginalen bör även tillförlitligheten öka. Men för att vi ska kunna acceptera 
och känna tillförlitlighet till tekniken, är säkerhetsfaktorn mycket viktig. 
Hackerintrång i elektroniska system är ett stort problem. Tanken på att en 
utomstående person kan ta över till exempel låssystem eller övervakning, 
skapar knappast fler intressenter till det smarta huset.  

 
9.1.3 SYSTEMINTEGRATION 
I vårt projekt har vi, inte minst ekonomerna, arbetat med frågeställningen vad 
som krävs av den som ska leverera ett smart hus. De två 
informationsekonomerna har bland annat arbeta fram en affärsplan för hur vi 
skulle kunna slå oss in på smartahus-marknaden. Bland annat tar 
Miljöteknikdelegationen (1999) upp frågan på följande sätt: 

 
För att Home Automation ska kunna bli ett framgångsrikt koncept krävs ett 
intensivt samarbete, både internt i de företag som har intresse av marknaden 
och inte minst mellan alla aktörer över företagsgränserna. Enbart genom ett 
öppet samarbete mellan alla branscher, från vitvarutillverkare, 
komponenttillverkare och systemleverantörer till byggare och kraft- och 
telebolagen, är det möjligt att få den enhetlighet som krävs för att slutkunderna 
ska kunna förstå och uppskatta de nya tjänster som kommer att utvecklas. 
Genom samarbetet skapas den infrastruktur och kritiska massa som behövs för 
en lyckad utveckling. Detta kräver å andra sidan att byggherren/beställaren vet 
vad han/hon vill ha och kan prestera en relevant kravspecifikation på önskade 
funktioner för respektive anläggningssystem i fastigheten. Vidare att konsulten 
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(den tekniske rådgivaren) förstår byggherrens/beställarens krav och på basis 
härav kan upprätta en relevant teknisk beskrivning. (Miljödelegationen, 1999, s. 
109). 
 

Det finns dock inte specificerat hur ”beställaren” ska få fram en ”relevant 
kravspecifikation”. Detta menar vi och inte minst våra ekonomer att vi gjort 
genom att samtala och genomfört en framtidsverkstad med en mängd möjliga 
användare av det smarta huset. 

Vi har dock tagit fasta på några av de tankar som Miljöteknikdelegationen 
för fram. Vi har i vår projektgrupp diskuterat en företagsmodell där vi blir 
systemintegratörer. Vår affärsidé skulle i så fall kunna fungera på så sätt att vi 
genom ett så kallat joint venture23, knyter till oss flera olika företag med 
intresse av smart hus-teknik. Genom att även de får delta på en 
framtidsverkstad med de blivande användarna, kan en ”relevant” 
kravspecifikation göras. Vi menar att vi under vår framtidsverkstad fått flera 
bevis för att vår ”väg”, det vill säga, att vi är systemintegratör som både tar 
fram behov och implementerar dem, är en förutsättning för det framtida 
smarta huset. 

Flera av våra informanter poängterade behovet av en systemintegratör 
under vår framtidsverkstad. Och att framtidsverkstaden som sådan skapade en 
bra mötesplats fick vi flera exempel på. Senseairs representant tyckte det hade 
varit nyttigt att få höra om olika användares behov. Vi kunde även notera att 
det inte rörde sig om en envägskommunikation, där en part bara lyssnade av 
behov. Deltagarna från Räddningstjänsten ställde direkta frågor om hur en 
koldioxidsensor fungerar.  

 
9.2 Communityanalys 

Varje ny typ av satsning bör föregås av någon typ av marknadsundersökning. 
Skanska Nya hem har gjort en enkätundersökning avseende önskemål rörande 
förbättrat boende och fick svar som ’bättre grannsämja’ och ’större förråd’ 
bland de främsta prioriteringarna hos de tillfrågade. Är detta en indikation på 
att människor inte vill ha IT integrerade i sin vardag? Min bedömning är att vi 
ännu inte erfarit den produkt som möjliggör det vi verkar prioritera – därför 
väljer vi inte ”IT” som nummer ett i en enkätundersökning. (Onno, 2000). 
 

Ovanstående citat kommer från Johan Onno från Sveriges Tekniske Attachéer 
efter att ha besökt SmartaHemExpo 2000 i Stockholm. Samtidigt finns det 
exempel på hur informationsteknologi (IT) i form av smart hus-teknik kan 
hjälpa till att upprätthålla grannsämja, menar vi. Exempelvis det vi beskriver i 
styckena Powerhuset och Community. I det nedanstående avsnittet försöker vi 
analysera möjligheter och problem med teknik i ett community-perspektiv.  
 
Runt de tre datornätverken #hjorten, Net-L och MUSIC, finns gemensamma 
punkter som är viktiga att resonera kring och ta fasta på. Alla tre datornätverk 
                                                 
23 Ett gemensamt projekt där flera företag går in som ägare. 
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sägs ge snabb mobilisering och underlätta organisering av ett community. Det 
kan röra sig om att handla pizza till 30 personer i lika många lägenheter, sprida 
information eller kalla till möte. I rapporterna om Net-L finns det även 
exempel på hur de boende fick en kraftigt nedåtgående aktivitet på 
mailinglistan, i samband med att de märkte att deras protester för att få behålla 
det kostnadsfria bredbandsnätet inte gav något gehör. I fallet med MUSIC var 
de mest aktiva användarna av nätverket personer som även var aktiva i de olika 
projekten. 

En slutsats skulle kunna vara att datornätverken är en viktig artefakt24 för att 
upprätthålla ett community. Samtidigt är inte datornätverken några 
självspelande pianon, utan vi tror det krävs en kontinuerlig insats av de som är 
sammankopplade för att nätverken ska fylla en funktion. 

Det kan även vara så, gällande bland annat Net-L och MUSIC, att de som 
aldrig nyttjade nätverken helt enkelt inte såg någon nytta med dem eller att 
nätverken var för svåra att använda. Shaw pekar på det faktum att det var han 
som designade MUSIC, vilket kan förklara varför vissa av användarna förblev 
passiva. Vi som förespråkar design där användaren är delaktig, vet att dessa 
metoder inte enbart syftar till få fram lättanvända gränssnitt, utan även vad 
användaren vill kunna utföra med den nya artefakten och även lära ut hur 
artefakten skulle kunna fungera. Yvonne Waern pekar på att medverkan av 
tilltänkta användare i systemutveckling kan skapa ett underlag för att 
exempelvis kunna diskutera och förändra arbetsorganisatoriska förhållanden 
och även kompetensutveckling. (Waern, 1993, s. 93). 

 
Syftet med MUSIC var att få till stånd bättre förhållanden i Four Corners, 
genom att skapa och upprätthålla ett community. Där ser vi paralleller till de 
tankar som exempelvis Hyresgästföreningen har om att skapa självförvaltning 
med tjänste- och bilpool. Genom gemensamma projekt hoppas, exempelvis 
Lars Malmgren från Hyresgästföreningen, att hyresgäster ska nå ökad 
grannsämja. Att kunna formera sig i ett community med ett visst mål, är ett 
slags mänskligt behov, som vi tror kan underlättas med teknikens hjälp. 

Ett av målen för ett community kan vara att arbeta mot exempelvis bil- och 
lägenhetsinbrott. I Four Corners kunde de boende via MUSIC arbeta mot 
kriminalitet. I ett område där ”alla-känner-alla” finns det en större chans att 
känna igen personer som inte hör dit, exempelvis inbrottstjuvar. Där är 
Netville och det smarta huset på Hjorthöjden tydliga exempel på hur nätverket 
kan bidra till att öka antalet sociala kontakter. Det finns tankar hos exempelvis 
Karlskronahem att deras sajt ska fungera som en kontaktyta där de boende kan 
annonsera om fester, saker de vill sälja och när det är aktiviteter på gång.  

Hemtjänsten talar om vikten av socialt umgänge för välbefinnandet. Att 
skapa nya sociala kontakter inom ett äldreboende, borde låta sig göras på 
samma sätt som de pizzasöndagar som arrangeras med hjälp av #hjorten. 
Under den rundvandring vi gjorde med Niclas Brissmalm till bland annat 

                                                 
24 Ett hjälpmedel av något slag. Hammare, ordramsa eller dator. 
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snickeriet på äldreboendet Fregatten, diskuterade vi med en av de boende som 
berättade att han gärna hjälpte andra med exempelvis maskinerna i snickeriet. 
Med ett kommunikationsnätverk av något slag skulle boende i ett äldreboende 
kunna organisera exempelvis snickeriförmiddag. 

 
Att våra informanter, exempelvis Räddningstjänsten, påtalat behovet av att 
snabbt kunna ge information till boende i händelse av brand, ser vi som ett 
bevis på att det finns ett behov av ett kommunikationsnätverk inom ett 
bostadsområde. Samtidigt handlar det i sig inte om att alla lägenheter måste 
skaffa datorer, utan en lösning som kom fram under vår framtidsverkstad var 
att Räddningstjänsten kunde informera boende i en fastighet samtidigt med 
hjälp av den vanliga telefonen. Om det brinner i ett hus, så skulle 
Räddningstjänsten kunna nå husets alla telefoner med ett gruppanrop. 

  
9.3 Behoven sammanfaller 

Vi hade i början av vårt projektarbete utgångspunkten att hitta behov av smart 
hus-teknik hos omsorg och Räddningstjänst, men insåg tidigt att 
Räddningstjänst inte hade de ekonomiska förutsättningarna för att finansiera 
utbyggnaden av de behövda tjänsterna. Vi tog därför även kontakt med andra 
aktörer, för att få en bred bild av problematiken kring smarta hus. 

Efter hand som vi har träffat och samtalat med informanter har vi upptäckt 
att de berörde gemensamma behovsområden, förvisso med olika utgångspunkt 
och varierande syften. Vi har kunnat se att det mellan våra olika informanters 
behov finns skärningspunkter. Ett exempel är den boendes hem som i 
händelse av en brand blir Räddningstjänstens arbetsplats. Ju säkrare, snabbare 
och enklare de kan släcka en brand och rädda liv, desto bättre för både 
Räddningstjänst och hyresgäst. Här finns ett ömsesidigt mål och ett ömsesidigt 
behov av trygghet. Brandmannen vill inte riskera att utsättas för större fara än 
nödvändigt och den boende vill inte bli innebränd eller skadas av brandrök. 
För Räddningstjänstens del handlar det om att få rätt och tillförlitlig 
information för att kunna vidta rätt åtgärder. 

 Från behovet att vara trygg i händelse av brand, fann vi under våra samtal 
nya trådar som återkopplade till ett allmänt trygghetsbehov. Vi fick exempel på 
hur en känsla av trygghet kunde skapas med hjälp av extra belysning i en 
trappuppgång eller på gatan. En annan ”enkel” lösning på trygghetsproblemet 
är att skapa ökad grannsämja. Känner de boende i ett bostadsområde sina 
grannar och kan lita på dessa, så genomsyrar den trivselkänslan hela boendet. 
Grannsämja hamnar i topp i en enkätundersökning Skanska Nya Hem utfört. 
Ett liknande resultat har hyresgästföreningen fått i sin underökning. Behovet 
av att känna sina grannar för att känna social trygghet, är stort. Detta är en del 
av det Community-tänkande vi uppfattar som ett viktigt område för smart hus-
forskning. 

Ett viktigt behovsområde är att kunna bo i en frisk miljö. Detta har främst 
miljö- och hälsoskyddsinspektörerna pekat på. Det sammanfaller självklart med 
hyresgästens vilja att bo i ett friskt hus där hon mår bra, vilket också 
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hyresgästföreningen påpekat. Luften ska vara av lagom temperatur och 
luftfuktighet, och den ska vara fri från giftiga ämnen som radon, asbest och 
mögel. Även här hittade vi oväntade skärningspunkter tillbaka till 
Räddningstjänsten- koldioxidgivaren vi laborerat med kan mäta både frisk luft 
och detektera brand. 

 
Som MDA-studenter är vi medvetna om att vår två månaders fältstudie ur ett 
etnografiskt perspektiv inte gett ett fullständigt resultat. Självfallet krävs 
fortsatta samtal med fler informanter, då vi exempelvis bara talat med en 
person från Hemtjänsten. De flesta av våra informanter har vi bara hunnit 
samtala med under en halv dag plus ytterligare en halvdag under 
framtidsverkstaden, vilket inte ger den djupa förståelse som vi inom MDA 
eftersträvar. Vi vill dock påpeka att vi av Räddningstjänsten hunnit få en 
fördjupad inblick och förståelse av deras problem och behov. Därmed inte sagt 
att det inte krävs ytterligare analys även inom detta område.  

Med hjälp av våra metoder, bland annat participativ design, har vi funnit 
en rad problem inom flera olika områden där vi ser möjligheter till 
gemensamma men ändå skräddarsydda lösningar på dessa problem med 
hjälp av smart hus-teknik.  
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10 REFLEKTIONER 

 
10.1 Nytta kontra lyx 

Under vårt projektarbete har vi kommit fram till att det finns behov av smart 
hus-teknik hos flera olika yrkesgrupper. Vad vi dock vill poängtera är att vi inte 
utan vidare avfärdar ”lyxtekniken”- komfortfunktioner för de boende, bara för 
att vi inte sett något behov av det. Som en av utgångspunkterna i projektet har 
vi haft att hitta behov snarare än att skapa behov. Vi tror inte att det ”smarta 
kylskåpet” eller den ”smarta potatiskokaren” ensamma har den potential som 
krävs för att ”marknaden” på allvar ska våga satsa på smarta hus. Däremot 
önskvärda produkter i kombination med en teknisk standard, kan ge den grund 
som vi anser krävs för att ett uppbyggnad av det smarta husets infrastruktur 
ska löna sig. Därefter finns det inget som utesluter ”lyxprodukter” av olika slag. 
Dessa produkter kan också leda till nya produkter som det verkligen finns 
behov av. 
 Något som också är viktigt att tänka på är att en lösning baserad på 
användares behov inte per automatik betyder att den lyckas. När användarna 
ges inflytande i designprocessen ökar också kraven på leverantören. Om vi till 
exempel skulle implementera alla funktioner Räddningstjänsten vill ha i det 
smarta huset, är det möjligt att hela VVS-branchen måste tänka om när de 
utformar sina ventilationssystem. I så fall innebär det en omstrukturering för 
den rådande produktionsapparaten. 
  
10.2 Erfarenheter av samarbetet i projektgruppen 

Tillsammans med informationsekonomistudenterna (IE) och dataingenjörs-
studenterna (DI) har vi upplevt att det stundtals varit svårt att skapa ett 
sammansvetsat team. Ett skäl är att vi har olika längd på våra examensarbeten. 
MDA har gjort 20 veckor och IE och DI 10 veckor. Vi hade i vår tidsplan 
förhoppningar om att alla i projektgruppen skulle ha medverkat under de 
samtal vi haft med de olika informanterna. Detta skedde endast en gång då vi 
tillsammans besökte fastighetsskötaren som ansvarar för ventilationssystemet 
på Soft Center i Ronneby, eftersom många av våra samtal skedde under den 
period då endast vi MDA:are hade påbörjat examensarbetet. Därmed kom det 
att ta tid innan vi fick ett gemensam målbild. Vi hade även förhoppningar om 
att få en kontinuerlig ämnesfeedback av varandra, men detta skedde endast då 
vi genomförde ”större” gemensamma aktiviteter. Vi hade då fruktbara 
diskussioner där alla våra ämnen kom upp, inte minst då vi diskuterade och 
sammanställde tidsplan, implementionsförslag, affärsplan, projektförslag, och 
en ansökan om Teknikbrostipendie. Det har till viss del varit svårt att bryta de 
gränser som finns mellan de olika utbildningarna; det har varit svårt att få ett 
tillgång till ett gemensamt och funktionellt projektrum, tillräckligt med datorer, 
och utrustning för att kunna arbeta med sensorer. Vi fick bland annat veta att 
det var förbjudet för andra än dataingenjörsstudenter att vistas i deras 
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laborationssalar, vilket medförde att vi inte har kunnat medverka i 
implementationsarbetet i den utsträckning  vi önskat. 

Ett ”vanligt” examensarbete inom MDA skulle inte komma in på de 
ekonomiska aspekterna, på det sätt som vi gjort. Vi har efter bästa förmåga 
försökt påverka den affärsplan som våra ekonomer arbetat med. Under denna 
process har vi fått tänka på vad det är i vårt projekt som är möjligt att 
kommersialisera. Vi har även varit med och visat upp en fungerande teknisk 
prototyp för våra informanter, vilket vi kanske inte hunnit/klarat om vi varit 
utan dataingenjörer. 

Ett gott betyg för oss och vår utbildning är den uppskattning som IE och 
DI visat för de metoder vi använt oss av. På en utvärdering i slutet på maj 
berättade Mats Diedrichsen att även deras utbildning framhåller vikten av att 
arbeta mot kunden/användaren. Men sade sedan: 
 

Vi säger att vi utgår från användaren, men det är bara en klyscha. Men i det här 
projektet har vi verkligen utgått från användarnas behov.  
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11 SLUTORD 

Tack till våra informanter, Maingate, Senseair och handledare för ett intressant 
och givande samarbete. 
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Hyresgästföreningen, Blekinge, 2001-03-13 
Karlskronahem, 2001-03-09 
Maingate, produktchef, 2001-01-24 
Maingate, teknisk support, 2001-01-24 
Miljökontoret, Ronneby, 2001-02-20 
Ronnebyhus, 2001-02-15 
Räddningstjänst, Blekinge, 2001-02-08 
Räddningstjänst, Blekinge, 2001-03-22 
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