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Abstract 

The problem this study intended to answer was why home automation is 

not used in more homes. The results of a survey that was distributed could 

conclude that the cost of existing solutions available on the market today is not within 

the price range our respondents considered reasonable. The authors then evolved the 

problem and asked themselves whether home automation really need such a high cost as 

the existing solutions today. To illustrate this problem, the authors implemented a cost-

effective solution where respondents' most popular features were in regard. The result 

was a home automation solution with great potential and with a significantly lower cost 

than today's existing solutions. 

Abstrakt 

Det problem som denna uppsats hade för avsikt att besvara var varför hemautomation 

inte används i fler hem. Genom resultaten från en enkät som distribuerades kunde 

slutsatsen att kostnaden för de befintliga lösningar som finns på marknaden idag inte låg 

i den prisklass våra respondenter ansåg rimlig. Författarna utvecklade då problemet och 

ställde sig frågan om en hemautomationslösning verkligen måste ha en så hög kostnad 

som de befintliga lösningarna har idag. För att belysa detta problem implementerades en 

egen kostnadseffektiv lösning där respondenternas mest önskvärda funktioner togs i 

beaktande och en testmiljö implementerades utefter dessa. Resultatet blev en 

hemautomationslösning med stor potential och med en betydligt lägre kostnad än 

dagens befintliga lösningar. 

Nyckelord 

Hemautomation, Home automation, Remote home, Hemautomatisering, Raspberry Pi, 

PHP script, Fjärrströmbrytare, Remote switch, TellStick, Temperature monitoring, 

Temperatursensor, Home scheduling, Hemkontroll, Home control, Digitalt hem, Digital 

home, Intelligent hem, Intelligent home, Smart hem, Smart home.  

Tack 

Författarna vill tacka vår handledare Peter Adiels för ett bra samarbete. De vill också 

tacka deras respondenter som svarade på enkäten, utan er hade arbetet inte kunnat 

fortlöpa. Ett tack går dessutom till Jacob Lindehoff för de synpunkter han hade om 

enkäten under mittseminariet.  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning, bakgrund och syfte 

Vårt examensarbete kommer handla om hemautomation, då det är något samtliga i 

gruppen finner väldigt intressant och användbart. Tänk dig exempelvis en smart 

kaffebryggare som startar när alarmet ringer på morgonen, övervakningskameror som 

man enkelt kan kontrollera från jobbet/semestern eller temperaturövervakning och 

reglering med mera, allt via en applikation på en smartphone. Här ser författarna en 

stor potential med att automatisera ett hem ur ett bekvämlighets-, kostnads- och 

säkerhetsperspektiv. Så varför hittar man inte ett automatiserat, intelligent system i 

fler hem? Förmodligen för att kostnaden på de system som finns i nuläget är väldigt 

höga. Tanken med vårt examensarbete blir således att undersöka om det verkligen 

måste kosta så mycket.  

Walko, J. skriver följande i sin artikel (“Home Control” [1]) “Most people in the 

mainstream market just don’t know about home automation technology, what it can 

do for them, or how it’s implemented‘‘. Vilket är ännu en anledning till att 

hemautomation inte är så vidsträckt som det kan vara.  

Ett frö om ett intelligent hem såddes nog långt innan författarna började studera på 

universitet och har alltid varit lite av en framtidssyn att få utveckla, men även ha i sitt 

eget hem. Eftersom ett hemautomationssystem i dagsläget inte är något för gemene 

man, känns vårt val av examensarbete ganska självklart. Vår förhoppning är att 

komma fram till en lösning som är smart, kostnadseffektiv och användarvänlig vilket 

förhoppningsvis kan leda till att betydligt fler hem har möjlighet att implementera en 

lösning för hemautomation. 

1.2 Tidigare studier 

Vår problemformulering ger ett tunt utbud av tidigare vetenskapliga artiklar. En av de 

få artiklar som hittats behandlar våra frågeställningar väldigt bra, dock är artikeln från 

1992 vilket kan anses vara något utdaterat.  

Artikeln [2] tar upp ämnen som att hemautomation har en väldigt hög kostnad och når 

en tunn kundkrets. 

Den något mer uppdaterade artikeln från 2011 skriver att även de anser att 

kostnaderna för att hemautomationssystem är för höga [3]. Artikeln tar upp hur de ska 

utveckla ett system för GSM där kostnadseffektivitet är av högsta prioritering. 

I samband med att Raspberry Pi släppts kommer troligen kostnaden för egna 

hemautomationslösningar sjunka, vilket kan innebära att fler medelinkomsttagare 

kommer ha råd med att införskaffa en hemautomationslösning. Med vårt arbete 

kommer det bli möjligt att på ett enkelt sätt använda dagens teknologi för att skapa en 

hemautomationslösning med Raspberry Pi som plattform, vilket kan betyda att 

resultaten från tidigare forskning inte längre är lika aktuella. Dagens nya tekniker 

bidrar till ytterligare en anledning för oss att genomföra detta arbete.  

1.3 Avgränsningar och begränsningar 

Då den tidsrymd som har tilldelats att utföra vår undersökning på är kort måste vissa 

begränsningar göras. Fokus kommer att vara kring den tekniska biten av 

hemautomation vilket innebär att marknadsundersökningar endast kommer göras i 

enkätform.  
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Fokus kommer att läggas på att utveckla en webbmiljö för styrning av vårt system. 

Därför kommer inget större fokus att läggas på utvecklandet av en mobilapplikation 

och applikationen kommer endast kunna starta och stänga av fjärrströmbrytarna.  

Även kostnaden för hårdvara är en begränsning som kommer att leda till att den 

praktiska delen av arbetet endast omfattar en minimal miljö där enheter samt mätdata 

eventuellt kan behöva simuleras. Testmiljön kommer endast att implementeras i en 

lägenhetsmiljö då tid och tillgång till hus saknades.  

Trots dessa begränsningar kommer det eftersträvas att skapa en komplett miljö som 

kan hjälpa oss ge svar på de problem och frågeställningar som undersöks. 

1.4 Problemformulering 

I detta arbete ska en lösning till varför hemautomation fortfarande inte används mer 

för hemmabruk hittas. Enligt tidigare forskning är den ekonomiska biten den största 

anledningen till att automatisering inte implementeras i hemmiljöer. Därför avses det 

utföras en praktisk undersökning där författarna sätter upp en automatiserad och 

kostnadseffektiv hemmiljö för att undersöka om den ekonomiska biten verkligen är ett 

problem. Tekniken för automation finns redan tillgänglig i form av programvaror och 

hårdvaror (exempelvis TellStick [4]), vilket är en liten utgift jämfört med vad färdiga 

lösningar från befintliga företag kostar. 

1.5 Målgrupp 

Arbetets resultat har både vetenskapliga och praktiska användningsområden. Arbetet 

riktar sig till akademiker inom datavetenskapliga institutioner som har ett egenintresse 

för hemautomation men med en begränsad budget. 
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2 Teori & teknisk bakgrund 

Hemautomation är ett väldigt brett begrepp som innefattar allt från din TV-apparats 

fjärrkontroll, till fjärrstyrning av kaffebryggare, lampor, säkerhetssystem med mera, 

exempelvis via en applikation i mobiltelefonen. 

En enkel beskrivning av hemautomation är helt enkelt allt som går att styra i ditt hem. 

Har du en fjärrkontroll eller någon automatisk funktion i hemmet så har du en form av 

hemautomation. 

Det Walko, J. skriver i sin artikel handlar om att allmänheten inte förstår vad 

hemautomation handlar om, vad det kan göra för dem och hur det implementeras [1].  

Hemautomation låter dig förenkla din vardag genom att göra vardagliga handlingar 

enklare att utföra, eller rentav automatisera dessa handlingar. Vill du kontrollera ditt 

säkerhetssystem? Eller kanske styra dina lampor hemma så du kan släcka dem efter 

att du har lagt dig i sängen. Det finns även möjlighet att kontrollera ditt ljudsystem 

från vilket rum du vill i hemmet. Vad du än söker så kan produkter för 

hemautomation hjälpa dig att åstadkomma detta.  

Författarnas teori bygger på att de lösningar för hemautomation som finns idag har för 

hög kostnad för att de flesta individer i målgruppen ska vara intresserade att 

införskaffa en sådan lösning. De vill mena att det kan skapas en lösning som har en 

lägre kostnad och som är mer användarvänlig än många andra lösningar som finns på 

marknaden idag.  

Lösningen kommer att baseras på två vanliga hem, en lägenhet och ett hus. Dessa 

kommer sedan i tankeexperimentet utrustas med den tekniska lösning som utarbetats 

av författarna och en teoretisk motsvarighet med en eller flera lösningar från 

befintliga företag. En begränsad, minimal miljö kommer implementeras och användas 

för att bevisa om nedanstående lösningar är möjliga i praktiken. Därefter kommer 

beräkningarna baseras utifrån exempelhemmen som kan ses i avsnitt 3.2 

Exempelhem.  

2.1 Förundersökning 

Förundersökningen kommer att behandla de olika tekniker som finns tillgängliga för 

att skapa en kostnadseffektiv och enkel lösning för hemautomation. 

2.1.1 Hårdvara 

Nedan följer en lista på de generella tekniker som finns till förfogande.  

Plattform 

Det krävs en central styrenhet som kopplar samman alla olika tekniker och funktioner. 

En vanlig serverdator hade fungerat utmärkt, men är dock inget kostnadseffektivt val. 

En ultimat plattform är en liten energisnål dator, med storlek ungefär som ett 

kreditkort. Dessa plattformar kan utan problem klara av att driva det mesta i enklare 

miljöer (t.ex. webbserver, databasserver etc.) och är dessutom väldigt små i 

jämförelse med en serverdator. Den största fördelen med dem är att de har en mycket 

lägre kostnad, både vad det gäller inköpskostnad och energiförbrukning. Det finns en 

hel del företag som levererar kreditkortsdatorer, i tabell 1 kan man se de fyra datorer i 

kreditkortsformat som ansågs mest intressanta som val av plattform samt en 

jämförelse mellan dem.  
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  Raspberry Pi 

Model B Rev 2 

[5] 

Raspberry Pi 

Model B Rev 1 [6] 
GizmoSphere 

[7] 

APC 8750 [8] 

Mått (mm) 85,6 x 53,98 85,6 x 53,98 101,6 x 101.6 170 x 85 

Energiförbrukning 2.5 W [9] 3.5 W [9] Mindre än 10 W 

[10] 

4W (standby)/ 

13,5W max  

[11] 

Pris Från 309kr (inkl. 

frakt) 

Från 392kr (inkl. 

frakt)  

$199 (ca 1320kr) $49 (ca 325 kr) 

Grafikkort Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat 

Ljudkort Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat 

Processortyp Arm 11 Single 

Core 

Arm 11 Single 

Core 

AMD Embedded 

G-Series APU 

VIA ARM  

Processorhastighet 0,7 GHz 0,7 GHz 1 GHz 0,8 GHz  

Max RAM 512 MB 256 MB 1024 MB 512 MB 

Portar In/Ut HDMI 1.3, 

3,5mm, RCA ut, 

2xUSB2.0, 

Ethernet 10/100 

Mb, SD-kort 

HDMI 1.3, 3,5mm, 

RCA ut, 

2xUSB2.0, 

Ethernet 10/100 

Mb, SD-kort 

VGA video, 

Audio in/ut, 

2xUSB2.0, 

Ethernet 10/100 

Mb 

HDMI, VGA, 

4xUSB2.0, 

Audio ut/Mic 

in, MicroSD, 

Ethernet 

10/100Mb 

Strömförsörjning MicroUSB, 5V, 

1A 

MicroUSB, 5V, 

1A 

12VDC 12VDC 

Lanseringsår 2012 2012 2013 2012 

Tabell 1 

Sändare 

Dagens hemautomationslösningar använder, i stor utsträckning, radioteknik för att 

skicka data mellan fjärrströmbrytare, sensorer och liknande. Därför bygger de flesta 

hemautomationslösningar på samma typ av sändare. Sändningarna sker vanligvis på 

433.92 MHz frekvensbandet, det som skiljer de olika sändarna åt är på vilket sätt de 

skickar datan. En sändare som, i Sverige, ofta används för hemautomation på 

amatörsnivå (d.v.s. teknikintresserade som implementerar egna lösningar) är TellStick 

[4]. TellStick finns i tre varianter, dessa kan ses i tabell 2. Skillnaden mellan 

standardvarianten med lägre kostnad (vanliga TellStick) och TellStick Duo samt 

TellStick Net är att vanliga TellStick enbart kan sända signaler, medan de TellStick-

produkter med högre kostnad även kan ta emot signaler. Den skillnaden innebär att 

TellStick Duo samt TellStick Net kan ta emot data trådlöst från exempelvis sensorer. 

De finns även andra sändare än de från Telldus Technologies. Ett exempel är 

sändaren RFXtrx433 som liknar TellStick Duo; ansluts via USB och kan både 

skicka/ta emot signaler. Den kan ta emot signaler på 433.92MHz-frekvensbandet för 

en rad olika enheter. Man kan läsa mer om samtliga enheter den har stöd för på 

rfxcoms hemsida [12]. I tabell 2 finns de vanligaste sändarna.  

 TellStick TellStick Duo TellStick Net RFXtrx433 

Pris (kr) 413 [13] 695 [13] 889 [13] 795 [14] 

Energiförbrukning Drivs från datorns 

USB-port 

Drivs från datorns 

USB-port 

Cirka 1 W Drivs från datorns 

USB-port 
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Temperatursensor 

Det finns mängder med olika temperatursensorer på marknaden, där allt från 

gränssnitt (exempelvis USB, RJ11, 1-wire som kan läsas mer om i Bilaga C Ordlista 

men även trådlösa gränssnitt), mätnoggrannhet, vattentålighet och kostnad skiljer dem 

åt. För bästa resultat bör temperatursensorn ha en hög mätnoggrannhet, men även vara 

vattentålig. Eftersom författarnas lösning lägger ett stort fokus på kostnad har trådlösa 

lösningar för temperaturmätning uteslutits då de generellt sett har en avsevärt högre 

kostnad. 

Övervakningskamera 

En kamera som lämpar sig för övervakning är antingen en webbkamera eller en IP-

kamera. Båda kan skicka bild och ljud över ett nätverk, med skillnaden att en IP-

kamera inte behöver anslutas via en dator och ansluts istället direkt på ett nätverk. Det 

finns även trådlös utrustning ur båda kategorierna. De som skiljer dem åt är 

framförallt kostnad och kvalitet. Eftersom syftet med en övervakningskamera primärt 

är att kunna identifiera en eventuell inbrottstjuv krävs det att kameran har en bra 

kvalitet med åtminstone upplösningen 1280x720 pixlar. För större flexibilitet är en 

trådlös IP-kamera att föredra. 

Fjärrströmbrytare 

En fjärrströmbrytare skulle man kunna säga är nästa generations timer. Den bryter 

strömmen precis som en timer, dock med den stora skillnaden att den kan ta emot 

radiosignaler från en sändare och kan alltså slås på/av från en avlägsen geografisk 

plats. Det finns även fjärrströmbrytare med dimmer som använder sig av olika nivåer 

av dimning för att ge olika ljusnivåer. Det finns många olika märken och modeller där 

de flesta arbetar på 433,92 MHz frekvensbandet. 

  Prooves [16] Nexa EYCR-2300 [17] EMW100R [18] 

Pris (kr) 79,9 159 119 

Energiförbrukning  

(Standby) 

0,2W Cirka 5W - 

Frekvens (MHz) 433,92 433,92 433,92 

Kompatibla OS Windows XP, 

Vista, 7, Mac OS X 

v10.5 or later (intel 

only), Linux 

v2.6.21 or later 

Windows XP, 

Vista, 7, Mac OS X 

v10.5 or later (intel 

only), Linux 

v2.6.21 or later 

Körs fristående från 

dator 

Linux, Mac OS, 

Windows 

Räckvidd Upp till 30m Upp till 30m Upp till 30m Okänt 

Interface USB1.1 / USB2.0 USB1.1 / USB2.0 Ethernet (till 

routern) 

USB 

Frekvens (MHz) 433.92 433.92 433.92 433.92 

Egenskaper Kan endast skicka 

signaler 

Kan skicka/ta emot 

signaler 

Kopplas till 

nätverket, behöver 

ej en dator 

Kan skicka/ta emot 

signaler, CSMA-

CA-teknologi som 

motverkar 

radiokollisioner 

Tekniska specifikationer för TellStick-enheterna hämtades från Telldus hemsida [15]. Tekniska 

specifikationer för RFXtrx433 hämtades från m.nu [14].  

Tabell 2 

Figur 1 
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Räckvidd ca 30 m ca 30 m 70m 

Kompatibel med Proove Self Learning, 

Nexa Self Learning, 

TellStick 

Alla Nexa 

fjärrkontroller, 

TellStick 

TellStick, egen 

fjärrkontroll 

Max belastning 2300W 2300W 2300W 

Tabell 3 

Priserna i Tabell 1, 2 och 3 är hämtade den 16/5 2013.  

2.1.2 Mjukvara och tjänster 

Under denna rubrik finns en förklaring till de mjukvaror och tjänster som har använts 

för att ta fram testlösningen.  

Apache  

Webbserverprogramvara utvecklad av Apache Software Foundation. ASFs mål med 

Apache är att tillhandahålla en säker, effektiv och utbyggbar webbserver som 

tillhandahåller HTTP tjänster som är i fas med dagens standarder inom HTTP [19]. 

Debian 

Debian är ett av många operativsystem som kan köras på Linuxkärnan eller FreeBSD-

kärnan. Det är fritt att ladda ner och använda. Versionen av Debian som har valts till 

Raspberry Pi:n är en mycket nedbantad version som bland annat saknar grafiskt skal 

samt de flesta tillbehörsprogram som kommer med den ursprungliga versionen av 

Debian, detta för att belastningen på Raspberry Pi:n ska bli så låg som möjligt [20]. 

MySQL 

Är en mjukvara som används för databasservrar. Det är (enligt MySQL) den största 

mjukvaran med öppen källkod för databaser ute idag med över 100 miljoner 

nedladdade eller distribuerade kopior sedan de startade [21]. 

Telldusd 

Telldusd är daemonen som Debian använder för att kommunicera med hårdvaran i en 

TellStick. Saknar referens. 

2.1.3 Fjärradministration 

Nedan följer en lista på de programmeringsspråken som använts för kontroll av 

hemmet via webbsida och mobilapplikation. 

C# 

C# är ett objektorienterat programmeringsspråk som används i .NET ramverket [22]. 

Det bygger på funktioner som finns i de föregående C-språken (C, C++ och Java). Det 

används till att utveckla mjukvarukomponenter och applikationer [23]. 

CSS 

CSS står för Cascading Style Sheets och används för att definiera hur HTML-element 

ska visas på en hemsida. De sparas undan separat från HTML dokumentet i en .css-fil 

och länkas sedan in i de HTML-dokument som ska använda sig av det. Från början 

användes stiltaggar i själva HTML-dokumentet för att styra formatering och liknande. 

Detta blev arbetsamt för webbutvecklarna efter ett tag då de fick formatera varje sida 

för sig med hjälp av dessa stiltaggar. CSS tar bort det här problemet genom att styra 

formatering, stil, bakgrund, kanter, länkeffekter etcetera med hjälp av CSS-

dokumentet [24]. 
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HTML 

HTML (Hypertext Markup Language) är ett enkelt språk som används för att skapa 

hypertextdokument som är oberoende av plattform. Det används främst för att skapa 

grundstommen till hemsidor. HTML-kod kan representera bland annat mail och 

dokument, användas för skapande av menyer med mera [25]. 

Java 

Java är ett programmeringsspråk som har sina rötter i C++. Java utvecklades som ett 

alternativ till C++ som skulle ha en mer lättförståelig syntax. Java designades främst 

med fyra aspekter i åtanke. Det skulle vara enkelt att använda, säkert, tillförlitligt och 

oberoende av plattform [26]. 

JavaScript 

JavaScript är ett populärt programmeringsspråk som används tillsammans med 

HTML och fungerar på webben, serverdatorer, skrivbordsdatorer, bärbara datorer, 

surfplattor, smarta mobiltelefoner och mycket mer. Det officiella namnet för 

JavaScript-standardern är ECMA-262 [27]. 

PHP 

PHP är ett skriptspråk för allmän användning som är särskilt passande för 

webbutveckling och som kan bäddas in i HTML-kod [28]. 

Secure Shell 

Secure Shell (SSH) är ett krypterat protokoll som tillåter säkra anslutningar mellan 

system. I Juli 1995 släpptes SSH publikt och gratis med öppen källkod [29]. 

2.2 Vetenskapliga artiklar 

Den frågeställning vårt arbete avser besvara kan styrkas av tidigare studier som 

behandlades i avsnitt 1.2 ”Tidigare studier”. Resultatet av dessa studier påvisar att 

problemet med hemautomationens spridning är den höga kostnad som kontemporära 

företag har för sina hemautomationslösningar.  

“Reasons for Market Failure to Date what are some of the reasons why home 

automation has not succeeded to date? The answer is still mostly cost. The cost 

threshold has not been reached for the most important market segment -- upper-

middle income people. High-income homeowners have achieved this cost threshold 

and other reasons explain their disinterest. Contributors are not only the 

manufacturing cost of the product, but the development, installation, service, and 

support costs. ” [2] 

Den här artikeln behandlar de ämnen som tas upp i problemformuleringen. Citatet 

talar tydligt om att det är kostnaden som ligger till grund för att få hem nyttjar 

hemautomation och de fördelar det ger.  

För att stödja den äldre artikelns påstående finns det även en artikel från 2011 [3] som 

även den beskriver att kostnaden är en stor anledning till att hemautomation har en 

liten spridning bland allmänheten.  
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3 Genomförande 

3.1 Datainsamling 

Information samlades in angående vad folk i allmänhet tycker om hemautomation, 

vilken kostnad de anser rimligt samt vilka funktioner de anser önskvärda. Detta 

gjordes genom en enkät online för att enklast samla in svaren. Genom hemsidan som 

användes kunde man se alla svar direkt i webbläsaren samt få en enkel 

sammanställning av data. 

3.1.1 Urval 

Enkäten skickades primärt ut till elever på Institutionen för Datavetenskap, Fysik och 

Matematik. På grund av detta kan det ges en något skev svarsbild då majoriteten är 

studerande vid en teknisk institution och kan därmed anses ha ett större teknikintresse 

och kunnande. 

Enkäten skickades även till författarnas vänner på olika sociala nätverk, detta gjordes 

för att få ett något bredare urval av respondenter än enbart studerande. 

3.1.2 Genomförande 

Enkätfrågor hittas i bilaga A och svaren från enkäten återfinns i bilaga B. Frågorna 

valdes för att få en uppskattning av intresset för hemautomation bland dels elever på 

Institutionen för Datavetenskap, Fysik och Matematik men även bland författarnas 

bekantskapskrets.  

Frågorna var skrivna för att ge oss en så klar bild som möjligt i vår fråga om varför 

hemautomation inte är så utbrett som det skulle kunna vara. Frågorna var även tänkta 

som en slags marknadsundersökning där bl.a. frågor om vilken typ av hemautomation 

personer skulle kunna tänka sig att använda ställdes. En annan sak enkäten skulle 

beröra var hur mycket respondenterna skulle kunna tänka sig att betala för olika typer 

av hemautomationslösningar.  

Enkäten skrevs med hjälp av FormAssembly (också känt som tfaforms) [30]. Enkäten 

exponerades från den 2 maj kl. 12:00 till den 11 maj kl. 08:00. Detta innebar att 

tillräckligt många svar hade inkommit för att ge ett bra underlag för den praktiska 

undersökningen.  

3.2 Exempelhem 

Nedanstående exempelhem kommer i tankeexperiment utrustas med vår lösning samt 

befintliga lösningar som finns på marknaden. 

I lägenheten som kommer att vara på tre rum och kök finns behov för fjärrstyrning av 

en fönsterlampa i vardera sovrum, två fönsterlampor i vardagsrummet, en 

fönsterlampa i köket samt fjärrstyrning av kaffebryggaren (totalt sex stycken). Även 

fjärrstyrning av taklampor (tre stycken) behövs. Utöver dessa fjärrströmbrytare 

placeras ytterligare en vid tv-bänken. Det finns även behov för temperaturövervakning 

(ej temperaturreglering) på balkongen och inomhus. En annan sak lägenheten kommer 

att behöva är en kamera placerad innanför ytterdörren som reagerar på rörelse och som 

skickar e-post med bilden kameran tog när den uppfattade rörelsen. 

Ett hus med sju rum och kök har behov för fjärrstyrning av en fönsterlampa i varje 

sovrum, två fönsterlampor i vardagsrummet, en fönsterlampa i köket samt fjärrstyrning 

av kaffebryggaren (totalt tio stycken). Det finns även behov av fjärrstyrning av 
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taklampor (sju stycken). Utöver fjärrströmbrytarna behövs temperaturövervakning (ej 

temperaturreglering) inomhus och utomhus. Kameraövervakning för över- och 

undervåningen (totalt 2 stycken) är även nödvändigt. Kameran skall ha samma 

funktioner som i lägenheten.  

Med dessa grundförutsättningar i åtanke kommer vårt arbete att jämföra den tekniska 

lösning som ska utvecklas med en lösning från två aktörer på marknaden vars 

produkter är  liknande lösningar . Undersökningen kommer att fokusera på kostnaden 

(engångskostnader och årskostnader) för lösningen, installation och konfiguration samt 

funktioner. Syftet med lösningen är att tillhandahålla en färdig lösning där slutkund 

enbart ska behöva ansluta en färdig enhet till deras hemnätverk, därför kommer 

författarnas lösning jämföras med aktörers vars produkt är färdigkonfigurerad och 

enkel att installera.  

3.3 Val av hårdvara 

I detta avsnitt kommer en genomgång kring valet av hårdvara att göras. Eftersom 

målet med detta arbete är att hitta en kostnadseffektiv lösning för ett 

hemautomationssystem ansågs detta avsnitt väldigt viktigt då det givetvis är hårdvaran 

som kommer vara den största kostnaden. De tekniker som beskrivs i 2.1.1 Hårdvara 

kommer tillämpas på de krav som ställts i 3.2 Exempelhem samt resultaten från 4.1 

Enkät. 

Undersökningen inleddes med att hitta en lämplig plattform att basera lösningen på. I 

tabell 1 kan man se att en Raspberry Pi är ett mycket kostnadseffektivt val, då den har 

en väldigt låg driftkostnad, men också låg inköpskostnad om man jämför med 

exempelvis en serverdator eller andra datorer i kreditkortsformat. Valet av plattform 

blev en Raspberry Pi då det var en optimal lösning för vårt syfte. 

I valet av sändare fanns det en del tänkbara enheter, men som man kan se i tabell 2 är 

den mest kostnadseffektiva (kontra enkelhet, då det finns bra mycket mer avancerade 

alternativ) sändaren den vanliga TellStick:en som bara kan skicka signaler och alltså 

inte ta emot. Egentligen hade en TellStick Duo varit att föredra, då den även kan ta 

emot signaler, men för att få ner kostnaden valdes den vanliga varianten. Det finns 

planer på att med hjälp av mjukvara avgöra tillståndet på fjärrströmbrytarna. 

I valet av mottagare (fjärrströmbrytare) fanns det många tänkbara enheter då de flesta 

var inom prisklass för vårt arbete, men valet föll till slut på en av märket Prooves som 

ska fungera utmärkt tillsammans med en TellStick samt att kostnaden var låg. Se tabell 

3 för en prisjämförelse av fjärrströmbrytare.  

Valet av övervakningskamera är baserat på de krav som ställdes för arbetet, därför 

valdes en prisvärd IP-kamera i 500-kronorsklassen. En trådlös IP-kamera valdes på 

grund av flexibiliteten då den kunde kopplas direkt till nätverket och således minska 

belastningen på plattformen. I en verklig hemautomationsmiljö bör en IP-kamera med 

bättre bildkvalitét användas, detta kan leda till att kostnaden för IP-kameran kan höjas 

något. Men då författarnas lösning endast är i testsyfte kunde en IP-kamera med lägre 

kostnad användas.  

Det uppkom en del problem med att hitta en kostnadseffektiv temperatursensor som 

kunde implementeras på ett enkelt sätt (med en välbeprövad funktionalitet på den 

plattform som används). En jämförelse mellan många olika temperatursensorer som 

använder sig av olika gränssnitt (exempelvis 1-wire, USB, RJ11 - se Bilaga C för 

ordlista) gjordes innan valet till slut föll på en USB-baserad temperatursensor för 

enkelheten och kostnadens skull, då de andra som undersöktes antingen kostade 

väldigt mycket eller var svåra att implementera. Om valet istället fallit på en TellStick 
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Duo hade möjligheten att även ta emot signaler från en temperatursensor funnits. 

Alltså kunde temperatursensorerna varit trådlösa, och temperaturvärdena hade skickats 

på samma frekvens som fjärrströmbrytarna.  

För att sammanfatta valet av hårdvara kommer alltså en Raspberry Pi användas som 

central plattform, med en TellStick för att kommunicera med fjärrströmbrytarna. Detta 

tillsammans med temperatursensorer och en nätverksansluten IP-kamera integreras i en 

webbsida som skapas i HTML, CSS, PHP, JavaScript och MySQL. Kombinationen 

kommer att bli en komplett hemautomationslösning som kan styras via en hemsida. 

3.4 Praktiskt genomförande 

Detta avsnitt kommer att behandla tillvägagångssättet som använts för att sätta upp vår 

miljö. 

3.4.1 Installation av hårdvara 

Först installerades och konfigurerades hårdvaran som beskrivs nedan. Eftersom de 

flesta enheter bara är att koppla in blir en hel del rubriker under detta avsnitt väldigt 

korta. 

Raspberry Pi & TellStick 

När Raspberry Pi:n hade anlänt kopplades strömmen in tillsammans med skärmen (via 

HDMI, se bilaga C för ordlista) och ett tangentbord (via USB). Ett SD-minneskort 

införskaffades och en skivavbildning (se bilaga C för ordlista) av Debian lades över på 

detta. Skivavbildningen hämtades från Debians hemsida [31] och är en nedbantad 

version av operativsystemet vilket passar perfekt för vårt ändamål. Efter att den lagts 

över på SD-minneskortet kopplades det in i Raspberry Pi:n och installationen av 

operativsystemet startades (se avsnitt 3.4.2 ”Installation/konfiguration av mjukvara” 

för en mer detaljerad installation och konfiguration av vår Raspberry Pi). Efter 

installation kopplades TellStick:en in i ett USB-uttag på Raspberry Pi:n. 

Temperatursensor 

Temperatursensorerna anslöts till Raspberry Pi:n via en USB-hub som expanderar en 

USB-port till flera, detta för att enkelt kunna ansluta fler sensorer vid behov. Dessa 

placerades sedan ut i hemmet, en utanför fönstret och den andra inomhus. 

Fjärrströmbrytare 

Tre stycken fjärrströmbrytare införskaffade (se avsnitt 2.1.1 ”Fjärrströmbrytare” för 

ytterligare information om fjärrströmbrytarna). Två av dessa strömbrytare kopplades 

sedan in i enkla fönsterlampor och placerade ut i lägenheten, medan den tredje 

kopplades in i en kaffebryggare.  

IP-kamera 

Då kameran som införskaffades (se avsnitt 2.1.1 ”Övervakningskamera” för ytterligare 

information om övervakningskameror) är utrustad med en WPS-funktion var det bara 

att trycka på WPS-knappen så länkade den automatiskt ihop sig med en router med 

WPS-funktion [32]. 
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3.4.2 Installation av mjukvara  

I detta avsnitt förklaras installation och konfiguration av mjukvara för samtliga testar i 

testmiljön.  

Raspberry Pi - Installation och konfiguration av operativsystem 

Vid installationen av det nedbantade Debian-operativsystemet laddades 

programvarorna Apache, MySQL och Tdtools hem och installerades. Vid 

installationen av operativsystemet, Apache och MySQL användes 

standardinställningarna då inga speciella behov förekom.  

Hemsida 

Eftersom att en hemsida skulle användas för att kontrollera de olika funktionerna i vårt 

smarta hem så används webbservern Apache för att publicera och administrera 

webbsidan. Först skapades en grundläggande hemsida med autentisering (formulär 

som kollar i användardatabasen om användaren finns och om lösenordet matchar). 

Sedan skapades en undersida som döptes till ”Switches”, där själva administreringen 

av TellStick:en sker. På denna sida användes javascript för att kunna kommunicera 

med TellStick:en och få den att skicka signaler för att starta eller stänga av en 

fjärrströmbrytare, utan att sidan skulle behöva laddas om. PHP-funktionen 

”shell_exec” användes för att köra kommandot ”tdtool –on/off #ID” (detta kommando 

startar eller stänger av en viss fjärrströmbrytare
1
). Tdtools är systemets sätt att 

kommunicera med TellStick:en. En planritning som representerar en av författarnas 

lägenheter skapades (se Bilaga D för en skärmdump av planritningen) där 

fjärrströmbrytarna sedan placerades ut med en tillhörande bild som föreställer lampor 

(som tänds eller släcks när man klickar på dem) samt en kaffebryggare med en knapp 

som visar om kaffebryggaren är på eller av. För att placera ut strömbrytarna på 

planritningen användes CSS.  

Eftersom kostnaden skulle hållas nere så mycket som möjligt för vår lösning 

införskaffades TellStick:en med lägst kostnad, nackdelen med denna är att den inte har 

möjlighet att ta emot signaler från fjärrströmbrytarna, således kan den inte säkert veta 

fjärrströmbrytarnas status (d.v.s. om de är på eller av). För att komma runt detta 

problem skapades en databas i MySQL som lagrar den senaste skickade signalen, på 

detta sätt går det, trots TellStick:en med lägst kostnad, att läsa av fjärrströmbrytarnas 

senaste kända status och således veta om det är på- eller avstängda. 

Sedan skapades ytterligare en undersida som döptes till ”Camera”. På denna sida visas 

strömmande media i realtid från IP-kameran, detta är möjligt då IP-kameran själv 

agerar som en webbserver där den spelar upp allt den ser. För att få detta att fungera 

hämtas mediaströmmen från kameran för att få den uppspelad på hemsidan. Nackdelen 

med detta tillvägagångssätt är att Java måste användas för att kunna visa strömmen. 

Java kräver ytterligare programvaror samt webbläsare som har stöd för detta. Denna 

begräsning ligger dock i den valda IP-kameran, då den enbart kan strömma bild och 

ljud via Java. För att kameran ska fungera som en rörelsedetektor som skickar e-post 

till användaren med bilder vid rörelse så användes IP-kamerans inbyggda funktion för 

detta. IP-kameran hade ett enkelt gränssnitt där det kunde anges inom vilket område på 

kamerabilden som rörelsedetektorn ska detektera rörelser. 

För att hantera användare och deras inloggning på webbsidan skapades en ”Add 

users”-sida där fler användare kunde läggas till, exempelvis andra familjemedlemmar. 

På denna sida finns ett formulär där en befintlig användare kan fylla i förnamn, 

                                                           
1
 För mer information om hur man använder verktyget tdtool, se http://ha.capone.nu/tdtool.txt 

http://ha.capone.nu/tdtool.txt
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efternamn, användarnamn och lösenord för en ny användare. Informationen från 

formuläret skickas sedan till databasen där den sparas för framtida inloggningar. Det 

skapades även en ”Users”-sida med en listvy där alla användare som finns registrerade 

på webbsidan kunde visas.  

För att kunna presentera temperaturen i hemmet (både inomhus och utomhus) 

användes USB-baserade temperatursensorer. Dessa anslöts till Raspberry Pi:n via en 

USB-hubb för att enkelt kunna ansluta flera sensorer vid behov. För att läsa 

temperaturen användes drivrutinen "PCSensor" [33]. När detta verktyg körs 

presenteras temperaturen tillsammans med datum, därefter anpassas denna information 

för att den ska passa in på hemsida. 

Sist ut på webbsidan skapades en undersida som döptes till ”Add job”.  På denna sida 

finns en schemaläggare där användaren kan lägga till framtida på- och avstängningar 

av fjärrströmbrytare, specificerat ner på minuten. För att detta ska fungera användes 

Linux inbyggda schemaläggare ”crontab.” (För att se hur en crontabfil är uppbyggd, se 

Bilaga D, Skärmdump – Crontab). Sidan innehåller ett formulär där användaren får 

fylla i ett specifikt datum eller veckodag, en tid samt vilken fjärrströmbrytare som ska 

stängas av eller startas. Information om schemaläggare sparas sedan ner i filen 

”crontab”, där systemet ser schemaläggningarna och utför dem vid den specificerade 

tiden. I samband med detta skapades även sidan ”Manage jobs” där man kan övervaka 

befintliga schemaläggningar samt ta bort schemaläggningar som inte längre behövs. 

För att lätt fjärrstyra funktionerna i hemmet köptes en domän som webbsidan 

publicerades under. 

Mobilapplikation 

En mobilapplikation skapades till plattformen Windows Phone. Applikationen 

utvecklades i .NET C#. Den ansluter till Raspberry Pi:n via protokollet SSH och 

exekverar sedan en skriptfil som startar fjärrströmbrytarna och sparar detta i en logg i 

databasen. Applikationen hämtar också fjärrströmbrytarnas senast kända status från 

databasen för att man ska kunna se om dessa är på eller av. (För att se en bild av 

applikationen, se Bilaga D, Skärmdump – Mobilapplikation.) 

3.5 Metodanalys 

Två tillvägagångssätt användes i metoden. En enkät skapades, distribuerades och 

användes som underlag när respondenternas mest önskvärda funktioner 

implementerades i testmiljön. Statistiken från respondenternas svar analyserades och 

låg till grund för de funktioner som implementerades i testmiljön (för en mer ingående 

analys av enkätsvaren, se 5.4 ”Enkät”). 

Metoden som användes för att skapa testmiljön var helt enkelt att kontinuerligt testa 

funktionerna till dess att önskvärd funktionalitet var uppnådd.  

Energimätningen som utfördes gav inga korrekta siffror då utrustningen som användes 

vid mätningstillfället inte var tillräckligt detaljerad vid så låga värden, vilket innebar 

att författarna fick förlita sig på de teoretiska värden som tillverkaren angett. 
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4 Resultat 

4.1 Enkät 

I figur 2 har svaren från våra 91 respondenter sammanställts (varierande ålder från 18-

62 år). Under avsnittet diskussion/analys kan läsaren få mer information om 

diskussionen kring våra resultat. 

Av de svaren som analyserades var könsfördelningen 63 stycken män och 28 stycken 

kvinnor. Detta innebar en procentuell fördelning på 69 % män och 31 % kvinnor. 

 

 

Figur 2 

I figur 3 kan man se att våra respondenter hade en stor åldersspridning, där den yngsta 

var 18 år och den äldsta 62 år. Genomsnittsåldern var 27,7 år.  

 

Figur 3 
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I figur 4 visas resultatet från frågan ”Anser du dig tekniskt kunnig/intresserad?”. 86 % 

av respondenterna svarade att de ansåg sig vara teknisk kunnig eller intresserad medan 

10 % inte ansåg sig vara detta. 4 % valde att inte svara på frågan. 

 

Figur 4 

Enligt våra svar från respondenterna som kan ses i figur 5 kunde det utläsas att 81 % 

inte använder någon form av hemautomation medan 15 % gör det. 4 % valde att inte 

svara på frågan. 

 

Figur 5 

  

Ja (86%)

Nej (10%)

Inget svar (4%)

Ja (15%)

Nej (81%)

Inget svar (4%)



15 

På frågan ”Är hemautomation något du skulle se som användbart/något du skulle vilja 

ha hemma?” var det 89 % som tyckte det skulle vara användbart eller som vill ha det 

hemma. 7 % tyckte inte detta. 4 % valde att inte svara på frågan. Detta kan ses i figur 

6.  

 

Figur 6 
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På frågan ”Om du fick hem ett paket med enkel montering/installation, vilka 

funktioner anser du i så fall önskvärda?” ser man att den mest önskvärda funktionen är 

en temperatursensor inomhus med 45 stycken röster, tätt följd av en schemalagd 

kaffebryggare med 44 stycken röster. Fjärrströmbrytare med schemaläggning kom på 

en tredje placering med 40 stycken röster. Observera att respondenterna kunde välja 

flera svarsalternativ på den här frågan, vilket medför att det totala antalet valda 

alternativ överstiger antalet respondenter. Resultatet presenteras i figur 7 i fallande 

ordning efter antal röster. 

 

Figur 7 
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Resultatet på frågan ”Saknar du någon funktion?” visas i figur 8. 71 % av 

respondenterna svarade att de inte saknade någon funktion medan 16 % gjorde det. 13 

% valde att inte svara på frågan. Om man svarade ja på frågan fick respondenten 

möjlighet att skriva in vad de saknade. 

 

Figur 8 

Nedanstående lista visar vilka funktioner våra respondenter skrev att de saknade.  

 Ljussensorer och luftfuktighet. 

 Timerinställd robotdammsugare. 

 GPS baserad automation, ta t.ex. er kaffebryggare här; det hade varit rätt tufft 

om den startade när man var på väg hem från jobbet (här är tidsinställning 

annars en bra funktion, men tänkte om man jobbar flexibla arbetstider t.ex.). 

 Alternativt att det skulle finnas en nätverksfunktion, så man kan starta saker via 

SMS eller en app. 

 Upplåsning av dörrar via RFID/NFS/SMS/applikation är ju rätt fräsigt det 

också. 

 Kontroll av temperatur av kyl/frys när jag är på semester. 

 Färska nyheter, kanske tv:n ska starta med kaffet och det finns högtalare i 

badrummet. 

 Belysning ute som slår av och på med ljus. Styrd ventilation beroende om man 

är inne eller duschar mm. 

 Möjlighet att låsa dörren och stänga av plattor man eventuellt glömt stänga av. 

 Fjärrstyrning av gardiner/persienner. 

 Starta datorn automatiskt. 

 En hushållsrobot som städar. 

Nej (71%)

Ja (16%)

Inget svar (13%)
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På en fråga presenterades en exempellösning: ”Tycker du att 2500 kr är ett rimligt pris 

för en lösning med 5 strömbrytare (exempelvis för fönsterlampor, motorvärmare eller 

kaffebryggare), två temperatursensorer (ute och inne) och en övervakningskamera vid 

entren?”. 65 % av respondenterna ansåg att det var en rimlig kostnad för denna 

lösning, medan 25 % inte tyckte det. 10 % valde att inte svara på frågan. Resultaten 

visas i figur 9.  

 

Figur 9 

I enkäten frågades även hur mycket respondenterna kan tänka sig att betala för en 

hemautomationslösning. De flesta respondenter kan tänka sig att betala 2001-3000 kr 

(27 %) vilket kan ses i figur 10.  

 

Figur 10 

Ja (65%)

Nej (25%)

Inget svar (10%)

0-500 kr (5%)

1001-2000 kr (18%)

2001-3000 kr (27%)

3001-4000 kr (12%)

4001-5000 kr (2%)

5000+ kr (13%)

Inget svar (12%)
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Den här frågan ställdes för att få en bild av vad som var viktigast för respondenten; 

enkel installation kontra låg kostnad (lägre kostnad, med mer eget arbete = 1 och enkel 

installation, med högre kostnad = 10). Trenden enligt figur 11 visar att av 

respondenterna var de flesta mer intresserade av en låg kostnad än en enkel 

installation. 

 

Figur 11 

Sist ut frågades respondenterna vilka anledningar de ser som viktigast vid 

implementation av en hemautomationslösning. Vilket kan ses i figur 12. (Observera att 

detta är en flervalsfråga, således är det exempelvis 76 % av våra 91 respondenter som 

skulle införskaffa ett system för bekvämlighetsskäl.) 

 

Figur 12 
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4.2 Vår testmiljö 

I den praktiska lösningen som har implementerats finns två stycken fjärrströmbrytare 

för lampor, en fjärrströmbrytare för en kaffebryggare, en övervakningskamera som 

reagerar på rörelse och skickar ett e-post med sex bifogade bilder på den rörelse den 

detekterat. Utöver detta finns även två stycken vattentåliga temperatursensorer, en 

placerad inomhus och den andra placerad utomhus. För att styra allt detta 

införskaffades ett domännamn till en hemsida med ett antal undersidor.  

På ”Switches”-sidan finns en planritning som motsvarar en av författarnas lägenheter 

med en bild på en glödlampa där fjärrströmbrytarna är placerade. Klickar man på 

glödlampan startar/stänger man av fjärrströmbrytaren. Det finns även en bild på en 

kaffebryggare som startas genom att klicka på bilden. Under planritningen ser man 

temperaturen både inomhus och utomhus. 

På nästa sida, ”Camera”, visas en realtidsström från IP-kameran som finns uppsatt i 

testmiljön.   

Det har även implementerats två sidor för att lägga till samt se befintliga användare, 

detta för att det krävs autentisering för att komma in på sidan. 

För schemaläggning skapades två sidor, ”Add job” och ”Manage jobs”. Under ”Add 

job” läggs nya schemaläggningar till. Det kan specificeras huruvida någon av 

fjärrströmbrytarna ska starta eller stängas av vid en viss tidpunkt varje timme, varje 

dag, olika veckodagar varje vecka, olika datum varje månad eller olika datum i olika 

månader varje år. Under ”Manage jobs”-sidan kan användaren se vilka 

schemaläggningar som är aktiva, det är även här användaren kan ta bort befintliga 

schemaläggningar. 

Utöver hemsidan skapades även en mobilapplikation (för Windows Phone) där 

användaren kan starta och stänga av fjärrströmbrytarna och hämta senast kända status 

från databasen för att kunna se om fjärrströmbrytarna är på- eller avstängda.  

Den lösning som har implementerats i testmiljön fungerar som planerat, författarna 

kan därför känna sig säkra på att använda denna lösning som bas för exempelhemmen 

i avsnitt 4.2 och 4.3. 

4.2.1 Kostnader 

Kostnader för testmiljön är vad som följer i tabellerna. Samtliga priser är hämtade den 

16/5 2013. 

Kostnader hårdvara för testmiljön finns i tabell 4.  

Enhet Styckpris (kr) Antal  Total kostnad (kr) 

TellStick 413 1 413 

Prooves Fjärrströmbrytare (Vägg) 79,9 3 239,7 

Nexa Fjärrströmbrytare (Tak) 179 0 0 

Temperatursensor 72 2 144 

IP-kamera 499 1 499 

Raspberry Pi 309 1 309 

Total     1604,7 

Tabell 4 
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Energikostnader för hårdvara finns i tabell 5.  

 Enhet Watt kW/h 
Elpris 

(kr)** 

Total elkostnad 

per dygn (Kr) 

Total elkostnad 

per år (Kr) 

Raspberry Pi 2,5 0,0025 0,66 0,04 14,45 

Raspberry Pi + TellStick* 2,5 0,0025 0,66 0,04 14,45 

Raspberry Pi + TellStick + 

Temperatursensor* 
2,5 0,0025 0,66 0,04 14,45 

Prooves Fjärrströmbrytare (Vägg) 0,2 0,0002 0,66 0,003 1,16 

Nexa Fjärrströmbrytare (Tak) 0,2 0,0002 0,66 0,003 1,16 

IP-kamera 2 0,002 0,66 0,03 11,56 

* TellStick och Temperatursensor drar ingen ström i sig utan drar ström från datorn. 

**Vid mätningstillfället kostade en kW/h 0,66 kr hos Kalmar Energi AB (16/5-2013) 

Tabell 5 

Till sist visas den totala årskostnaden för testlösningen i tabell 6. 

Årskostnader (kr) 

År Totalkostnad testmiljö (kr) 

  Hårdvara  Energi  Totalt 

Första året 1704 30 1734 

Andra året och framåt 0 30 30 

Total kostnad efter fem år 1704 150 1854 

Tabell 6 

4.3 Vår lösning 

För specifikationer för våra teoretiska hem (lägenhet och hus) se avsnitt 3.2 

”Exempelhem”. Kostnaden för dessa hem, implementerade med vår lösning visas i 

tabellerna nedan.  

4.3.1 Kostnader 

Kostnader hårdvara för testlösningen i en lägenhet samt hus kan ses i tabell 7 

respektive tabell 8.  

Kostnader Lägenhet 

Namn Styckpris (kr) Antal Total kostnad (kr) 

Tellstick 413 1 413 

Prooves Fjärrströmbrytare 

(Vägg) 

79,9 7 559 

Nexa Fjärrströmbrytare (Tak) 179 3 537 

Temperatursensor 72 2 144 

IP Kamera 499 1 499 

Raspberry Pi 309 1 309 

Totalt     2461 

Tabell 7 
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Kostnader Hus 

Namn 
Styckpris 

(kr) 
Antal 

Total kostnad 

(kr) 

Tellstick 413 1 413 

Prooves Fjärrströmbrytare 

(Vägg) 
79,9 11 879 

Nexa Fjärrströmbrytare (Tak) 179 5 895 

Temperatursensor 72 2 144 

IP-kamera 499 2 998 

Raspberry Pi 309 1 309 

Total     3638 

Tabell 8 

Till sist visas den totala årskostnaden för vår lösning implementerad i exempelhemmen 

i tabell 9. 

Årskostnader (kr) 

År Totalkostnad (Lägenhet) Totalkostnad (Hus) 

  Hårdvara Energi Totalt Hårdvara Energi Totalt 

Första året 2560 26 2586 3737 33 3770 

Andra året och framåt 0 26 26 0 33 33 

Total kostnad efter fem år 2560 130 2690 3737 165 3902 

Tabell 9 

Observera att den uppskattade energiförbrukningen på Raspberry Pi:n är hämtad från 

tillverkaren [9]. De siffror som hämtades därifrån är ett medelvärde på datorn och kan 

eventuellt se något annorlunda ut i en verklig miljö. 

Vid beräkning på energikostnader har endast energiförbrukningen för hårdvaran gjorts. 

Lampor och annan utrustning kopplad till fjärrströmbrytarna tillkommer. 

Energikostnaden för vår lösning kan ses i avsnitt 4.2.1 ”Energikostnader (hårdvara), 

tabell 5” 

4.4 Andra lösningar på marknaden 

Det finns flera aktörer inom hemautomationsmarknaden som erbjuder lösningar 

liknande vår. Lösningarna som undersökts är från företagen Fortum och Sydia. 

4.4.1 Fortum 

En lösning som valdes att granskas närmare var Fortums lösning ”hemkontroll” 

eftersom det var den lösning som hade lägst kostnad av de som författarna kunde finna 

bland de etablerade företagen i Sverige idag. Den liknar vår lösning i det avseendet att 

de erbjuder fjärrstyrning av strömbrytare. Däremot har de valt att ta betalt månadsvis 

för deras lösning istället för en engångskostnad som vår lösning är baserad på. 

Tyvärr innehåller Fortums lösning ingen kamera och inga fjärrströmbrytare för 

taklampor. Därför har en anpassad variant av vår lösning skapats där kamera och 

fjärrströmbrytare för tak är exkluderat. Fortum erbjuder dock något som vår lösning 

inte kan tillhandahålla, vilket är övervakning av hemmets elförbrukning. Detta tillägg 

valdes att inte tas med i jämförelsen. Utöver detta är de båda lösningarna likvärdiga.  
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4.4.1.1 Kostnader 

Tyvärr kan information om energiförbrukningen för ”Fortums Hemkontroll” inte 

återfinnas hos Fortum vilket gör att endast kostnader för hårdvara och tjänster kan 

anges.  

I tabell 10 och 11 presenteras Fortums kostnader implementerade i våra exempelhem.  

Kostnader Lägenhet 

Namn Styckpris (kr) ** Antal Total kostnad (kr) ** 

Grundpaket* 69 1 69 

Fjärrströmbrytare (Vägg) (2-pack) 17 2 34 

Temperatursensor 10 2 20 

Total     123 

*Grundpaket innehåller en centralenhet som styr fjärrströmbrytarna, två fjärrströmbrytare samt ett 

grenuttag med sex eluttag. **Priset är per månad 

Tabell 10 

Tabell 11 

I tabell 12 och 13 visas kostnaden för vår lösning när den blivit anpassad för att vara 

likvärdig Fortums lösning. Observera att vi inte räknad med garanti eller hårdvarans 

livslängd oavsett lösning. 

Kostnader Lägenhet 

Namn Styckpris (kr) Antal 
Total kostnad 

(kr) 

Tellstick 413 1 413 

Prooves Fjärrströmbrytare (Vägg) 79,9 7 559 

Temperatursensor 72 2 144 

Raspberry Pi 309 1 309 

Total     1425 

Tabell 12 

Kostnader Hus 

Namn Styckpris (kr) Antal 
Total kostnad 

(kr) 

Tellstick 413 1 413 

Prooves Fjärrströmbrytare (Vägg) 79,9 11 878 

Temperatursensor 72 2 144 

Raspberry Pi 309 1 309 

Total     1745 

Tabell 13 

Kostnader Hus 

Namn Styckpris (kr) ** Antal 
Total kostnad (kr) 

** 

Grundpaket* 69 1 69 

Fjärrströmbrytare (Vägg) (2-pack) 17 4 68 

Temperatursensor 10 2 20 

Total     157 

*Grundpaket innehåller en centralenhet som styr fjärrströmbrytarna, två fjärrströmbrytare samt ett 

grenuttag med sex eluttag. **Priset är per månad 
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I tabell 14 och 15jämförs årskostnaden mellan författarnas lösning och Fortums 

lösning.  

Årskostnader, vår lösning (kr) 

År 
Totalkostnad 

(Lägenhet) 

Totalkostnad 

(Hus) 

Första året 1524 1844 

Andra året och framåt 0 0 

Total kostnad efter 5 år 1524 1844 

Tabell 14 

Årskostnader, Fortum (kr) 

År Totalkostnad (Lägenhet) Totalkostnad (Hus) 

Första året 2952 3768 

Andra året och framåt 2952 3768 

Total kostnad efter 5 år 14760 18840 

Tabell 15 

4.4.2 Sydia 

Den andra lösningen som valdes för närmare granskning var Sydias lösning kallad 

”Smart Hem”. Denna lösning var mycket mer lik vår då den har en central styrenhet 

och det är en engångskostnad. Sydias lösning får man själv plocka ihop i deras 

webbshop
2
. Vad Sydias ”Smarta Hem” däremot inte erbjuder är 

temperaturövervakning och övervakning med kamera. Schemaläggning är också något 

de inte erbjuder i sin lösning.  

Jämförelse gjordes med sju stycken fjärrströmbrytare för vägguttag, tre stycken 

takströmbrytare med dimmerfunktionalitet, en centralenhet samt en applikation
3
 som 

kontrollerar strömbrytarna. Detta innebär att endast hårdvaran som visas i tabell 16 

nedan används från författarnas lösning i jämförelsen.  

4.4.2.1 Kostnader 

Tyvärr kan information om energiförbrukningen för ”Smart Hem” inte återfinnas hos 

leverantören vilket gör att endast kostnader för hårdvara och tjänster kan anges.  

I tabell 16 och 17 presenteras Sydias kostnader implementerade i våra exempelhem.  

Kostnader Lägenhet 

Namn Styckpris (kr) Antal Total kostnad 

Nexa Väggströmbrytare 155 7 1085 

Nexa Takströmbrytare 155 3 465 

Nexa Control WiFi 1600 1 1600 

Nexa Control App 28 1 28 

Total kostnad     3178 
Tabell 16 

 

 

                                                           
2
 http://webshop.sydia.se/ 

3
 https://itunes.apple.com/se/app/nexa-control/id446069593?mt=8 

http://webshop.sydia.se/
https://itunes.apple.com/se/app/nexa-control/id446069593?mt=8
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Kostnader Hus 

Namn Styckpris (kr) Antal Total kostnad 

Nexa Väggströmbrytare 155 11 1705 

Nexa Takströmbrytare 155 5 775 

Nexa Control WiFi 1600 1 1600 

Nexa Control App 28 1 28 

Total kostnad     4108 
Tabell 17 

I tabell 18 och 19 visas kostnaden för vår lösning när den blivit anpassad för att vara 

likvärdig Sydias lösning. Observera att vi inte räknad med garanti eller hårdvarans 

livslängd oavsett lösning.  

Kostnader Lägenhet 

Namn Styckpris (kr) Antal Total kostnad (kr) 

Tellstick 413 1 413 

Prooves Fjärrströmbrytare 

(Vägg) 

79,9 7 559 

Nexa Fjärrströmbrytare (Tak) 179 3 537 

Raspberry Pi 309 1 309 

Totalt     1818  

Tabell 18 

Kostnader Hus 

Namn 
Styckpris 

(kr) 
Antal 

Total kostnad 

(kr) 

Tellstick 413 1 413 

Prooves Fjärrströmbrytare (Vägg) 79,9 11 879 

Nexa Fjärrströmbrytare (Tak) 179 5 895 

Raspberry Pi 309 1 309 

Total     2496 

Tabell 19 

I tabell 20 och 21 jämförs årskostnaden mellan författarnas lösning och Sydias lösning.  

Årskostnader, vår lösning (kr) 

År 
Totalkostnad 

(Lägenhet) 

Totalkostnad 

(Hus) 

Första året 1524 1844 

Andra året och framåt 0 0 

Total kostnad efter 5 år 1524 1844 

Tabell 20 

Årskostnader, Sydias lösning (kr) 

År Totalkostnad (Lägenhet) Totalkostnad (Hus) 

Första året 3178 4108 

Andra året och framåt 0 0 

Total kostnad efter 5 år 3178 4108 

Tabell 21 
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5 Diskussion & Analys 

5.1 Enkät 

I detta avsnitt kommer vi diskutera frågor och svar från vår enkät.  

Att könsfördelningen ser ut som den gör är egentligen inte speciellt förvånande då 

enkäten primärt skickades ut till DFM (Institutionen för Datavetenskap, Fysik och 

Matematik). Vi är väldigt glada över att vi fick en stor åldersspridning bland våra 

respondenter, där åldrar mellan 18-62 år förekom. Genomsnittsåldern hamnade på 27,7 

år.  

Hela 86 % av respondenterna ansåg sig tekniskt kunniga eller intresserade, återigen 

kan faktumet att en stor del respondenter studerar vid DFM spela in. Trots att en stor 

andel respondenter ansåg sig tekniskt kunniga eller teknikintresserade var det en 

överhängande majoritet (81 %) som inte använder någon form av hemautomation, 

vilket stöder våra teorier om att hemautomation inte är särskilt utbrett idag. Observera 

även att av de 15 % som faktiskt gör det, är en del så pass simpla som en enkel timer. 

Vår enkät visar däremot att en stor majoritet (89 %) ser det användbara i en 

hemautomationslösning och skulle vilja ha en i sitt hem vilket är något som gläder oss. 

Att så många av våra respondenter ansåg att vår exempellösning (innehållandes fem 

fjärrströmbrytare, två temperatursensorer och en övervakningskamera) hade en rimlig 

kostnad på 2500kr var mycket intressant och glädjande för oss då kostnaden för vår 

lösning hamnar under 2500kr. Majoriteten av våra respondenter var villiga att lägga 

mellan 1000kr och 4000kr för en hemautomationslösning, vilket vi finner mycket 

intressant då det är i den prisklassen vår lösning ligger. 

Vi hade även en fråga om enkelhet kontra pris där vi bad respondenten gradera just det 

och det visas tydligt att de flesta vill ha en lösning med lägre kostnad, men med mer 

eget arbete. Förhoppningsvis lyckas vår lösning uppnå både låg kostnad och enkel 

implementering. 

Vår undersökning visar även att bekvämlighet är den största anledningen till att 

införskaffa en hemautomationslösning bland våra respondenter, vilket stämmer ganska 

bra överens med våra egna tankar. Vi blev dock något förvånade över att en sådan liten 

del av respondenterna tyckte att minskad energikostnad var en bra anledning till att 

införskaffa en hemautomationslösning. 

Vi finner resultatet från våra 91 respondenter intressant och anser att vi fått in en hel 

del värdefull respons. 

5.2 Problemlösning och resultat 

Vi tror att kostnaden på de lösningar som idag finns på marknaden är det största 

problemet med hemautomation. Anledningen till att kostnaden är så pass hög tror vi 

beror på att de företag som idag utvecklar hemautomationslösningar inte har någon 

nämnvärd konkurrens och kan därför ta ut höga kostnader på deras lösningar vilket i 

sin tur leder till att potentiella kunder avstår från att investera i en sådan lösning. Detta 

tror vi gör att hemautomation inte får någon större spridning i svenska hem.  

Resultatet av vårt arbete är en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig lösning för 

hemautomation som enligt vår undersökning ligger i en prisklass som majoriteten av 

våra respondenter anser rimlig. De mjuk- och hårdvaror vi använder oss av är 

välbeprövade funktioner och kan således användas för att lösa de problem som arbetet 

tar upp.  
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5.3 Reflektion av genomförande 

Eftersom vi skulle undersöka om kostnaden för befintliga lösningar måste vara så hög 

som den faktiskt är ansåg vi att det klart lämpligaste sättet att ta reda på detta var att 

implementera en egen lösning med fokus på låg kostnad, men som ändå innehåller de 

grundläggande funktioner som finns i befintliga lösningar. Ett alternativ kanske hade 

varit att prata med de företag som idag levererar hemautomationslösningar men vi 

misstänkte att de svar vi hade fått inte hade varit av neutral karaktär, om vi ens 

lyckades hitta några företag som var samarbetsvilliga. 

Enkäten togs fram för att få en grund till de kraven (främst funktioner och kostnad) vi 

avsåg ställa på vår lösning. På frågan om önskvärda funktioner (se avsnitt 4.1 ”Enkät”) 

tog vi till oss svaren vi fått från våra respondenter och implementerade utefter detta de 

fem mest önskvärda funktionerna i vår lösning.  

Vi anser att de resultat vi fått fram i vårt arbete är tillförlitliga då vi har utfört praktiska 

tester kontinuerligt under arbetets gång. En av författarna har haft vår 

hemautomationslösning implementerad i dennes hem under en månads tid där 

lösningen har använts dagligen.  

Vi har utgått från att de resultat vi fått från enkäten har varit tillförlitliga då de 

skickades till en stor grupp oberoende individer som vi inte ser har någon anledning att 

ange oriktiga svar. Kombinationen av att frågorna inte var av känslig natur och att 

enkäten var anonym tillför också till att respondenterna inte har någon anledning att 

medvetet ange missvisande svar. 

5.4 Jämförelse  

5.4.1 Vår lösning gentemot Fortums lösning 

Jämför man vår lösning med Fortums lösning ”Hemkontroll” kan vi konstatera att vi 

har lyckats utveckla en mer kostnadseffektiv lösning. Den stora nackdelen med deras 

lösning är att kunder hyr utrustningen av Fortum, medan i vår lösning köps all 

utrustning för en engångsavgift. Detta leder till att kunder hos Fortum måste betala för 

utrustningen ända tills kunden inte längre önskar ha en hemautomationslösning. Detta 

leder till höga totalkostnader. I våra beräkningar från avsnitt 4.3.1 ”Vår lösning, 

kostnader” kan man se att vår lösning, efter fem år, är betydligt mer kostnadseffektiv 

och attraktiv för konsumenter. Observera att vi inte har kunnat beräkna någon 

energiförbrukning på lösningarna då Fortum inte kunde tillhandahålla oss denna 

information, vilket gör att jämförelsen endast berör kostnaden på 

hemautomationsutrustningen.  

5.4.2 Vår lösning gentemot Sydias lösning 

I jämförelsen med Sydias lösning behövde vår lösning modifieras för att kunna ge en 

rättvis jämförelse. Sydia erbjuder varken kameraövervakning eller 

temperaturövervakning och dessutom erbjuder de inte rörelsedetektor- samt 

schemaläggningsfunktioner. Detta gjorde att vi än en gång fick ta bort funktioner från 

vår lösning när vi gjorde jämförelse av kostnader. Deras tjänst erbjuder enbart kontroll 

av lampor via en mobilapplikation för iPhone- och iPad.   

Även i en jämförelse med Sydias ”Smarta Hem” som är betydligt närmare vår lösning 

i kostnad, jämfört med Fortums ”Hemkontroll”, tycker vi fortfarande att vår lösning är 

det bättre alternativet.  
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5.5 Användningsområden 

Vi ser stora möjligheter med vår hemautomationslösning. Några exempel är:  

Övervakning av sommarstugan/husvagnen. Övervakning av ditt hem när du är i 

sommarstugan/husvagnen. Skicka avstängningssignaler till kaffebryggare, lampor 

m.m. så att de ska vara avstängda när de ska vara det. Minskad energiförbrukning 

(behöver tv:n stå i standby när du är på jobbet?). Schemaläggning av eluttag 

(kaffebryggaren startar så kaffet är klart när du stiger upp).  

Hemautomation kan även avhjälpa problemet med att elektroniska enheter har hög 

elförbrukning i standby. Tidigare har enheter som exempelvis TV-apparater förbrukat 

stora mängder energi även i standby-läge, nu kommer EU med riktlinjer för hur 

mycket elektronikutrustning får förbruka i standby. Många har dock inte alltid den 

senaste teknologin, därför finns det många hem med elektronikutrustning som drar 

onödigt mycket energi, detta vill vi undersöka om man kan motverka med en 

hemautomationslösning. Det går att läsa mer om riktlinjerna på energimyndighetens 

hemsida [34].  

Det finns mängder med användningsområden för hemautomation. Men framförallt 

används det för bekvämlighet, säkerhet och till viss del, minskad energikostnad. 

5.6 Elförbrukning timer kontra smart schemaläggning 

I tabell 22 nedan har vi gjort en beräkning på hur mycket man skulle spara på att 

använda sig av smart schemaläggning med hemautomation istället för traditionella 

timers. Se bilaga E för den grundläggande uträkningen. Solens upp- och nedgång 

hämtades från Luftfartsverkets hemsida [35]. Beräkningarna har grundats på 

Stockholms soltider med en vanlig fönsterlampa som förbrukar 25 watt. Vi har utgått 

från att användaren ställer in sin timer en gång per år, medan den smarta 

schemaläggningen antingen kan hämta data om solens upp- och nedgång automatiskt 

från Internet, eller att användaren själv anger denna information manuellt.  

 

 

 

 

 

 

Med informationen från tabell 22 kan man se att en smart schemaläggning av lampor 

skulle minska energiförbrukningen signifikant, vilket givetvis leder till en lägre 

energikostnad.  Dessutom kan en lägre energiförbrukning vara bra för miljön vilket har 

andra positiva aspekter.  

  

 Timer  Schemaläggning 

Total lystid per år 3376h 15min 2003h 11min 

Kilowatt per år 84,4 kW 50,1 kW 

Kostnad 1 lampa per år 56 kr 33 kr 

Kostnad 6 lampor per år 334 kr 198 kr 

Tabell 22 
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6 Avslutning 

Tidigare forskning samt författarnas egen undersökning pekar på att anledningen till 

att hemautomation idag inte är så vidspritt hos allmänheten är att kostnaden för dagens 

befintliga lösningar är för hög. Undersökningen som det arbetet behandlar var om 

kostnaden verkligen är ett problem med hemautomationslösningar. Därför avsågs det 

att utveckla en egen testmiljö för att se om det gick att ta fram en mer kostnadseffektiv 

lösning. För att utveckla en egen testmiljö ville författarna först undersöka vad 

konsumenter är villiga att betala och vad de önskar för funktioner. Därför skapades en 

enkät där våra respondenter fick besvara frågor som behövdes för att få en bra grund 

till testmiljön.  

När det hade undersökts vad våra respondenter ansåg om hemautomation skapades 

en egen hemmiljö där en lösning baserad på svaren från enkätens 

respondenter implementerades. Syftet med denna testmiljö var att försöka skapa en 

hållbar, kostnadseffektiv, enkel och konkurrenskraftig lösning som ska kunna 

användas i de flesta hem. 

6.1 Slutsats 

Tanken med vår lösning är att den skall distribueras som ett färdigt paket till 

konsumenter. 

Vår slutsats är att lösningar för hemautomation inte alls behöver ha så hög kostnad  

som de befintliga lösningarna har idag. Man kan själv skapa en lösning för  

hemautomation som är kostnadseffektiv och användarvänlig med de medel som 

författarna har haft tillgängliga. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Nedan följer en del förslag till vad man kan fortsätta undersöka med vårt arbete som  

bas.  

Använda vår lösning i en praktisk miljö för att ta reda på hur enkel den är att använda  

för den som inte har någon tidigare kunskap om hemautomation, GNU/Linux samt  

programmering.  

Ett annat förslag är att forska mer på hur man kan implementera fler funktioner 

i mobilapplikationen och utöka denna till både iOS- och Android-miljöer. 

Undersöka vilka fler funktioner som går att implementera i vår lösning. Exempel kan  

vara att implementera en robotdammsugare som kan schemaläggas via gränssnittet  

eller en luftfuktighetssensor som startar en fläkt vid ett visst värde. 

En mer noggrann mätning av hårdvarans energiförbrukning samt undersöka hur  

hårdvaran påverkar energiförbrukningen hos olika typer av ljuskällor. 
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Bilagor 

Bilaga A – Enkätfrågor 

Undersökning Hemautomation 

Den här undersökningen skapades för att ge oss en bild av intresset för 

Hemautomationssystem. 

Vi ser en stor potential med ett automatiserat hem, både ur ett bekvämlighets- och 

säkerhetsperspektiv. Därför har vi valt att göra vårt examensarbete om just 

hemautomation.  

 

Kön (Man/Kvinna) 

   

Ålder (Ifyllnadsfält) 

  

Anser du dig tekniskt kunnig/intresserad? (Ja/Nej) 

 

Tänk dig exempelvis en smart kaffebryggare som startar när alarmet ringer på 

morgonen, övervakningskameror som känner av rörelse och skickar e-post till dig eller 

som man enkelt kan kontrollera från jobbet/semestern, strömbrytare (exempelvis till 

lampor eller motorvärmare) som kan slås på eller av på förbestämda tider eller 

manuellt vid behov. Eller varför inte temperaturövervakning, allt via en applikation på 

din smartphone/surfplatta. 

 

Använder du idag någon sorts hemautomation? (Ja/Nej) 

 

Vilken typ av hemautomation använder du? (Ifyllnadsfält) (Den här frågan dök 

endast upp om respondenten svarade ”Ja” på föregående fråga) 

 

Är hemautomation något du skulle se som användbart/något du skulle vilja ha 

hemma? 

(Ja/Nej)  

 

Varför inte? (Ifyllnadsfält) (Den här frågan dök endast upp om respondenten svarade 

”Nej” på föregående fråga) 

  



II 

(Nu följer en del frågor som endast dök upp om respondenten svarade ”Ja” på frågan 

”Är hemautomation något du skulle se som användbart/något du skulle vilja ha 

hemma?”) 

Om du fick hem ett paket med enkel montering/installation, vilka funktioner 

anser du i så fall önskvärda?  

(Flervalsfråga med flera valbara alternativ, alternativen var:  

Fjärrstyrning av fönsterlampor,  

Fjärrstyrning av taklampor, 

Fjärrstyrda strömbrytare med schemaläggning,  

Fjärrstyrda lampor med dimmerfunktion,  

Strömbrytare som slumpmässigt startas/stängs av när man är på semester,  

Kaffebryggare som startar på angiven tid/i samband med alarm,  

Kameraövervakning,  

Kameraövervakning med rörelsedetektor som larmar,  

Temperatursensor inomhus,  

Temperatursensor utomhus,  

Automatisk start av motorvärmare beroende på utomhustemperatur,  

Surfplatta vid entrén för enkel kontroll av funktioner,  

Väderprognos för din stad,  

Alarmfunktion som kan starta musik i högtalare) 

 

Saknar du någon funktion? (Ja/Nej) 

 

Vad saknar du? (Ifyllnadsfält) (Den här frågan dök endast upp om respondenten 

svarade ”Ja” på föregående fråga) 

  

Tycker du att 2500 kr är ett rimligt pris för en lösning med 5 strömbrytare (för 

exempelvis fönsterlampor, motorvärmare eller kaffebryggare), två 

temperatursensorer (ute och inne) och en övervakningskamera vid entren? 
(Ja/Nej) 

 

Hur mycket kan du tänka dig att betala för en hemautomationslösning?  

(Flervalsfråga med ett valbart alternativ, alternativen var: 0-500 kr, 501-1000 kr, 1001-

2000 kr, 2001-3000 kr, 3001-4000 kr, 4001-5000 kr, 5000+ kr) 

 

Om du skulle beställa ett paket för hemautomation. Vilket skulle vara det 

viktigaste för dig, enkel installation kontra billigt pris? 

1=Lägre kostnad, med mer eget arbete 

10=Enkel installation, med högre kostnad.  
(Flervalsfråga med ett valbart alternativ, alternativen var: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

 

Om du skulle införskaffa ett system för hemautomation, av vilka anledningar 

skulle du göra detta? 
(Flervalsfråga med flera valbara alternativ, alternativen var: Ökad Säkerhet, Minskad 

Energikostnad, Bekvämlighet, Övrigt) 

 

Vilka övriga anledningar? (Ifyllnadsfält) (Den här frågan dök endast upp om 

respondenten svarade ”Övrigt” på föregående fråga) 

  

Övriga kommentarer: (Ifyllnadsfält)  

 



III 

Om ni är intresserade av ytterligare information angående det här projektet, 

vänligen skriv in er mailadress nedan. (Ifyllnadsfält)  

 

Tack för din tid! 

 

Om ni har några frågor, vänligen maila oss på fragor.survey@gmail.com 
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Bilaga B – Enkätsvar 

Fråga Antal i tot. pop. Procentsats 

Kön 

  Man 

  Kvinna 

  Ålder 

  18 1 1,1% 

19 4 4,4% 

20 7 7,7% 

21 11 12,1% 

22 10 11,0% 

23 7 7,7% 

24 4 4,4% 

25 8 8,8% 

26 5 5,5% 

27 6 6,6% 

28 1 1,1% 

29 1 1,1% 

30 1 1,1% 

31 1 1,1% 

33 1 1,1% 

34 3 3,3% 

35 2 2,2% 

36 1 1,1% 

37 1 1,1% 

38 2 2,2% 

39 3 3,3% 

40 1 1,1% 

41 1 1,1% 

44 1 1,1% 

46 3 3,3% 

48 1 1,1% 

53 2 2,2% 

62 1 1,1% 
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Anser du dig tekniskt kunnig/intresserad?  

  Ja 78 86,0% 

Nej 9 10,0% 

Inget svar 4 4,0% 

Använder du idag någon sorts hemautomation?  

  Ja 14 15,0% 

Nej 74 81,0% 

Inget svar 3 4,0% 

Är hemautomation något du skulle se som 

användbart/något du skulle vilja ha hemma? 

  Ja 81 89,0% 

Nej 6 7,0% 

Inget svar 4 4,0% 

Om du fick hem ett paket med enkel 

montering/installation, vilka funktioner anser du 

isåfall önskvärda?  

  a) Temperatursensor inomhus 45 49,5% 

b) Kaffekokare som startar på angiven tid/i samband 

med alarm. 44 48,4% 

c) Fjärrstyrda strömbrytare med schemaläggning 40 44,0% 

d) Kameraövervakning med rörelsedetektor som 

larmar 39 42,9% 

e) Strömbrytare som slumpmässigt startas/stängs av 

när man är på semester 36 39,6% 

f) Alarmfunktion som kan starta musik i högtalare  35 38,5% 

g) Fjärrstyrda lampor med dimmerfunktion 35 38,5% 

h) Surfplatta vid entrén för enkel kontroll av 

funktioner 34 37,4% 

i) Automatisk start av motorvärmare beroende på 

utomhustemperatur 33 36,3% 

j) Fjärrstyrning av taklampor 33 36,3% 

k) Fjärrstyrning av fönsterlampor 31 34,1% 

l) Väderprognos för din stad 26 28,6% 

m) Temperatursensor utomhus 24 26,4% 

n) Kameraövervakning 19 20,9% 

   

   

   

   



VI 

Saknar du någon funktion?  

  Nej 65 71,0% 

Ja 15 16,0% 

Inget svar 11 13,0% 

Vad saknar du? (Fritextfält)  

 

 Ljussensorer och luftfuktighet. 

 Timerinställd robotdammsugare. 

 GPS baserad automation, ta t.ex. er 

kaffebryggare här; det hade varit rätt tufft om 

den startade när man var på väg hem från 

jobbet (här är tidsinställning annars en bra 

funktion, men tänkte om man jobbar flexibla 

arbetstider t.ex.). 

 Alternativt att det skulle finnas en 

nätverksfunktion, så man kan starta saker via 

SMS eller en app. 

 Upplåsning av dörrar via 

RFID/NFS/SMS/applikation är ju rätt fräsigt 

det också. 

 Kontroll av temperatur av kyl/frys när jag är 

på semester. 

 Färska nyheter, kanske tv:n ska starta med 

kaffet och det finns högtalare i badrummet. 

 Belysning ute som slår av och på med ljus. 

Styrd ventilation beroende om man är inne 

eller duschar mm. 

 Möjlighet att låsa dörren och stänga av plattor 

man eventuellt glömt stänga av. 

 Fjärrstyrning av gardiner/persienner. 

 Starta datorn automatiskt. 

 En hushållsrobot som städar. 

  

Tycker du att 2500 kr är ett rimligt pris för en lösning 

med 5 strömbrytare (exempelvis för fönsterlampor, 

motorvärmare eller kaffekokare), två 

temperatursensorer (ute och inne) och en 

övervakningskamera vid entren? 

  Ja 59 65,0% 

Nej 23 25,0% 

Inget svar 9 10,0% 

   



VII 

   

Hur mycket kan du tänka dig att betala för en 

hemautomationslösning?  

  0-500 kr 5 5,0% 

1001-2000 kr 16 18,0% 

2001-3000 kr 25 27,0% 

3001-4000 kr 11 12,0% 

4001-5000 kr 2 2,0% 

5000+ kr 10 13,0% 

Inget svar 10 12,0% 

Om du skulle beställa ett paket för hemautomation, 

vilket skulle vara det viktigaste för dig, enkel 

installation kontra billigt pris? 1=Lägre kostnad, med 

mer eget arbete. 10=Enkel installation, med högre 

kostnad 

  1 9 10,0% 

2 14 15,0% 

3 15 16,0% 

4 12 13,0% 

5 11 12,0% 

6 2 2,0% 

7 8 9,0% 

8 3 3,0% 

9 0 0,0% 

10 6 7,0% 

Om du skulle införskaffa ett system för 

hemautomation, av vilka anledning skulle du göra 

detta (Observera att detta är en flervalsfråga, således 

är det exempelvis 76% av våra 91 respondenter som 

skulle införskaffa ett system för bekvämlighetsskäl. 

  Bekvämlighet 69 75,8% 

Ökad säkerhet 34 37,4% 

Minskad energikostnad 33 36,3% 

 

  



VIII 

Bilaga C – Ordlista 

Här följer en lista med de tekniska termer som nämns i vårt arbete. 

USB – Universal Serial Bus, ett mycket vanligt gränssnitt som används för att 

kommunikation mellan en dator och andra enheter.  

1-Wire – Ett gränssnitt för kommunikation som används för att koppla t.ex. en 

temperatursensor till dator eller annan enhet. 

RJ 11 – Ett gränssnitt för kommunikation mellan enheter som idag oftast används till 

telefonkablar. 

Crontab – Crontab är en tidsbaserad schemaläggare i Unixliknande operativsystem. Det 

låter användare schemalägga jobb (kommandon/skripts) som ska köras på specifika 

tider.  

HDMI – High Definition Multimedia Interface, en sladdkontakt för överföring av bild 

och ljud. Maximal bildupplösning som gränssnittet kan hantera är idag 4096x2160 

bildpunkter. 

 

WPS – Ett säkerhetssystem för enklare konfiguration av ditt trådlösa nätverk. 

 

Skrivavbildning – Istället för att installera en mjukvara via CD/DVD/Bluray kan man 

istället skapa en skivavbildning. Det är en form av virtuell skiva som, men hjälp av 

särskild programvara, agerar precis som en vanlig skiva. 

  



IX 

Bilaga D – Skärmdumpar hemsida 

Skärmdump – Hantering av fjärrströmbrytare och temperaturövervakning 

  



X 

Skärmdump – Kameravy 

 

 

  



XI 

Skärmdump – Användarregistrering 

 

 

 

Skärmdump – Användarlista 

 

 



XII 

Skärmdump – Schemaläggare 

 

Skärmdump – Schemaläggning (översiktsvy) 

 

  



XIII 

Skärmdump – Mobilapplikation 

         

         



XIV 

Skärmdump – Crontab 
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Bilaga E – Elförbrukning timer kontra smart schemaläggning 

Månad Soluppgång Solnedgång  Timer 

Januari 08:39 15:12  Tändningstid Släcktid Lystid 

Februari 07:37 16:28  14:45 00:00 9h 15 min 

Mars 06:20 17:38  14:45 00:00 9h 15 min 

April 05:48 19:51  14:45 00:00 9h 15 min 

Maj 04:28 21:02  14:45 00:00 9h 15 min 

Juni 03:36 21:59  14:45 00:00 9h 15 min 

Juli 03:52 21:53  14:45 00:00 9h 15 min 

Augusti 04:57 20:48  14:45 00:00 9h 15 min 

September 06:08 19:20  14:45 00:00 9h 15 min 

Oktober 07:17 17:51  14:45 00:00 9h 15 min 

November 07:33 15:30  14:45 00:00 9h 15 min 

December 08:37 14:45  14:45 00:00 9h 15 min 

   

 14:45 00:00 9h 15 min 

 

  

Smart schemaläggning med hemautomation  Genomsnitt lystid per månad 

Tändningstid Släcktid Lystid  Månad Schemaläggning Timer 

15:12 00:00 8h 48 min  Januari 272h 48 min 286h 45 min 

16:28 00:00 7h 32 min  Februari 210h 54 min 259h 

17:38 00:00 6h 22 min  Mars 197h 22 min 286h 45 min 

19:51 00:00 4h 9 min  April 124h 30 min 277h 30 min 

21:02 00:00 2h 58 min  Maj 91h 54 min 286h 45 min 

21:59 00:00 2h 1 min  Juni 60h 30 min 277h 30 min 

21:53 00:00 2h 7 min  Juli 65h 37 min 286h 45 min 

20:48 00:00 3h 12 min  Augusti 99h 12 min 286h 45 min 

19:20 00:00 4h 40 min  September 140h 277h 30 min 

17:51 00:00 6h 9 min  Oktober 190h 39 min 286h 45 min 

15:30 00:00 8h 30 min  November 263h 277h 30 min 

14:45 00:00 9h 15 min  December 286h 45 min 286h 45 min 

   

 Total lystid (år) 2003h 11 min 3376h 15 min 

 


