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Abstract

Internet of Things in apartment buildings

Christopher Bernestrå & Daniel Bratel

The purpose of this report is to review the current conditions exsisting for the
implementation of Internet of Things in apartment buildings and how insight can be
accomplished for these conditions in real estate companies. Internet of Things is a
technology which has increased in popularity in later years and builds on objects
connecting to each other or the internet. In conjunction with the reduction of
implementation costs for the technology and the increase of possible applications, an
interest has grown in many different business sectors. This study concerns the real
estate company FinaHem, where the conditions for measurement of different values
using connected sensors is analyzed. To answer the formulated questions regarding
technological efficiency, financial factors and how a potential solution using Internet of
Things would be recieved by tenants, this paper is designed as a case study. The case
study evaluates the operations of FinaHem and utilizes both qualitative and
quantitative methods, as well as a business case method. The result and the analysis
from the study indicates important factors for the company’s conditions to implement
Internet of Things. Technological solutions regarding energy savings, detections of
water damage, and visualisation has exhibited business value. Furthermore, the
importance of evaluating opinions from residents, and creating a positive experience
for them, is established.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Internet of Things (IoT) är fortfarande i begynnelsens skede sett till dess syfte inom 

olika branscher, värdet av tekniken eller givna lösningar globalt. Implementeringen i 

samhället är just nu i en initial process där det är många intressenter, men samtidigt en 

hög risk på grund av en osäker framtid. En stor bransch som vill använda sig av just IoT 

är fastighetsbranschen. Privata fastighetsägare försöker få insikt i vad IoT har för värde 

för dem och hur smarta sensorer kan utveckla deras verksamheter. Vad innebär det då 

med smarta sensorer? Det är en teknisk utveckling där uppkopplade sensorer, som läser 

av värden på till exempel värme, energiförbrukning eller ventilation skickar information 

inom system. Denna information används sedan till att titta på trender, varna innan en 

produkt går sönder eller reglera olika sorters flöden i realtid. Denna sortens teknik inom 

fastighetsbranschen kommer förändra dess förutsättningar till besparingar och nöjdare 

kunder markant. Arbetet är en fallstudie som behandlar fastighetsägaren Fina Hem och 

deras förutsättningar att följa denna utveckling inom IoT. 

Studien är ämnad att besvara tre frågeställningar. Först studeras hur de tekniska 

komponenterna kan implementeras i hyresfastigheter för  en minskad tidsåtgång och 

förbättrad överblick av Fina Hems verksamhet. En minskad tidsåtgång syftar till 

effektivare och snabbare arbetsprocesser för de som jobbar med fastigheterna både 

gällande underhåll och service till kunder. I relation till detta kan överblicken av 

fastigheterna bli bättre i och med sensorers insamlade värden, som kan skapa en 

pedagogisk bild när många lägenheter påverkar varandra, till exempel värmemässigt. 

Nästa fråga svarar på hur olika faktorer i samband med installationen av sensorer 

kommer ha ekonomisk effekt. Detta är högst relevant för de flesta fastighetsägare att ha 

med i sitt beslutsunderlag för att få en bild av hur projektet ska betala sig och vilka 

framtida utgifter en fastighetsägare bör räkna med. Till slut svarar studien på hur denna 

installation ska utföras så att acceptans och kundnöjdhet ska bli så bra som möjligt för 

hyresgästen. Det är en viktig del av ett potentiellt projekt att planera väl för. Detta 

eftersom hyresgästerna kommer bli påverkade på ett eller annat sätt i och med en ny 

teknikförändring. En stor utmaning är med andra ord att förstå teknikens värde. Både 

inom företaget men även för hyresgäst. Eftersom tekniken är i ett sådant tidigt stadie så 

är osäkerheten kring olika standarder, globala lösningar och säkerhetsproblematik 

stor.    

Information till studien är inhämtad genom intervjuer med olika experter, beslutsfattare 

hos FinaHem och kunniga personer inom området IoT. Det har gett en bild och 

förståelse för var IoT står tekniskt i sitt nuvarande skede och hur värdet av tekniken ses 

olika av olika aktörer. Därtill har en litteraturstudie utförts för att styrka intervjuerna och 

få en större tillförlitlighet genom till exempel opinionsundersökningar och teknisk data 

från tidskrifter, artiklar och  böcker. En enkät har också skickats ut för att få en bild av 

kundernas syn på deras nuvarande boende och hur tekniken skulle kunna förändra den 

synen. Samtidigt skapades insikt om ifall kundernas syn faller samman med Fina Hems 

mål och kriterier vid ett genomförande av ett projekt med IoT. Ett IoT-projekt är 
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komplext och det ingår många faktorer att tänka på. Därför utformades ett business case 

som har som syfte att förenkla ett framtida beslut om IoT-projekt och tydliggöra 

fördelar och nackdelar.  

Vad kan då ett IoT-projekt innebära för FinaHems verksamhet? Resultatet av studien 

visar på goda förutsättningar för ett bättre fungerande underhåll av fastigheter, gällande 

förebyggande av problem. Även arbetsprocessmässig förbättring inom verksamheten. 

Det visar också på möjlighet till nöjdare hyresgäster och en snabbare åtgärdsplan vid 

åtgärder för till exempel värme, ventilation eller fuktskador. Ekonomiskt sett har IoT 

potential till stora besparingar gällande energiförbrukning. Allt detta ligger under 

förutsättningarna att de anställda tar emot tekniken väl och utbildning bör finnas för 

förståelse och funktion sammantaget med en gedigen strategi för implementering. IoT 

kommer förändra vårt samhälle på många sätt och det är ännu bara i sin start fas. 

Fastighetsbranschen är bara en liten del av den förändringen och inom ett par år är det 

troligtvis en helt annan bild som visas av teknikens användningsområde med dess 

möjligheter och utmaningar. 
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1. Inledning 

Internet har radikalt påverkat hur människor interagerar och lever sina liv. En ständig 

uppkoppling och tillgång till all världens information och kommunikation är idag en del 

av mångas vardag. Efter genomslaget för “World Wide Web”, det globala nätverket, 
under 90-talet (Bryant, 2011), kom den mobila revolutionen i slutet av 00-talet med 

introduktionen av Smartphones (Internet Society, 2015). Vi är nu i det tidiga stadiet av 

ett nytt paradigmskifte inom teknisk utveckling (Coetzee, 2011). En revolution som 

kommer förändra mycket i hur människor ser på teknik runt omkring sig och hur vi kan 

utvinna information från en stor variation av tekniska produkter i vårt vardagsliv. 

Forskare har länge letat efter en lösning för intelligenta infrastrukturer för att göra våra 

liv mer automatiserade, effektiva och säkra. Nu närmar sig lösningen verklighet genom 

införandet av smarta sensorer och uppkopplade objekt kombinerat med analytisk 

mjukvara (Techworld, 2015). Genom att sammankoppla dessa komponenter bildas ett 

nätverk av föremål, som kommer förändra verksamheten för företag, arbetssätt för 

organisationer och vardagslivet för privatpersoner. Detta nätverk har fått benämningen 

Internet of Things, eller Sakernas internet (Pettey, 2015). Men ett nätverk av sådana 

dimensioner går inte att införa utan komplikationer. Utmaningar organisationer kommer 

möta vid implementering är bland annat inom datasäkerhet, personlig integritet, 

interoperabilitet1 mellan olika system och informationsutvinning ur stora mängder data 

(Lee & Lee, 2015; McKinsey, 2015; Ny Teknik, 2015).  

Termen “Internet of Things” myntades 1999 av Kevin Ashton, entreprenör och grundare 
av Auto-ID Center; ett forskningsnätverk med specialisering inom reglerteknik och 

sensorteknologi (Friess et al, 2010). Tanken föddes när han under en presentation för 

Proctor & Gamble föreslog idén att använda den då nya tekniken med RFID2 för att 

koppla upp företagets logistiska verksamhet till internet (Ashton, 2009). Teknologin 

fick ett ordentligt fotfäste i företagsvärlden under en elektronik-konferens i Chicago 

2003 när det så kallade EPC3-nätverket presenterades. Nätverket bestod av en öppen 

teknologisk infrastruktur för identifiering och spårning av objekt. Vid introduktionen av 

den nya tekniken stöddes den av över 90 globala företag, som såg RFID som en 

värdefull möjlighet för ekonomisk tillväxt. Sedan dess har teknologins popularitet och 

tillämpningspotential ökat explosionsartat. 2010 fanns det ca 1,5 miljarder uppkopplade 

datorer och över 1 miljard mobiltelefoner med internetanslutning (Friess et al, 2010). 

Enligt den amerikanska IT-konsultfirman Gartner kommer antalet uppkopplade föremål 

uppgå till så mycket som 25 miljarder år 2020 och skapa över 17 triljoner kr i 

                                                                 
1 Interoperabilitet är förmågan hos olika system, att fungera tillsammans och kunna 

kommunicera med varandra. 

2 Identifikation med hjälp av radiosändare (mhi.org) 

3 Electronic Product Code 
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ekonomiska fördelar globalt (Pettey, 2015). Andra källor är ännu mer optimistiska till 

teknologin. Enligt mjukvaruföretaget Adobe kommer upp emot 50 miljarder objekt vara 

anslutna till internet och generera närmare 161 triljoner kr vid samma årtal i 

ekonomiska fördelar. Redan 2008 passerade antalet uppkopplade föremål i världen antal 

invånare (Abramovich, 2015). Möjligheterna för uppkopplade innovationer är nästintill 

ändlösa. Allt från uppkopplade bilar (connectedcarsworld, 2016) och vitvaror (lg, 2016) 

till smarta klockor (Molen, 2014) eller tandborstar (virtusdatacenters, 2014). Se figur 1 

för exempel på ett smart kylskåp.  

Dock är det viktigt att notera att dessa prognoser inte är utan villkor. Enligt en rapport 

av McKinsey (2015) kräver lösningarna interoperabilitet mellan olika system för att 

realisera 40-60% av det ekonomiska värdet. Dessutom används mycket av den data som 

insamlas endast för felsökning, inte för optimering av processer, således finns det 

mycket potentiellt värde som inte utnyttjas i många företag.  

 

Figur 1: Illustration av ett smart kylskåp som är uppkopplat till internet 

Definitionen av Internet of Things skiljer sig åt för olika aktörer, men principen och 

kraven är huvudsakligen de samma. Det handlar om att kunna integrera heterogena 

enheter, utföra datautbyte i realtid, samt egenskaper i form av lokalisering, spårning och 

till och med informationsutbyte eller beslutstagande mellan enheter (Lo’pez 2011). Det 
betyder inte automatiskt att enheterna är uppkopplade till internet, utan 

huvudfunktionen kan vara att skicka information mellan andra enheter i närmiljön. 

Kontrollen över dessa enheter kan vara utspridd över ett antal individer och 

organisationer såsom privatpersoner, tillverkare, service-leverantörer och kommunala 

institutioner. (Oriwoh, Sant & Epiphaniou, 2013) 
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En av de mest karaktäristiska egenskaperna av Internet of Things är sammankopplingen 

och kommunikationen mellan de olika enheterna, att de inte bara är kopplade till 

internet, men också till varandra. Detta manifesteras väl i dagens moderna samhälle 

genom det så kallade smarta hemmet. Konceptet smarta hem introducerades redan på 

tidigt 1900-tal, med författare inom science-fiction som skildrade självmedvetna, 

automatiserade hem och samhällen. Teknologin slog dock inte igenom förrän närmare 

ett sekel senare, under tidigt 2000-tal, när internet och modern teknik skapade nya 

förutsättningar för tillämpningar. Fördelarna med smarta hem är många, inte endast 

gällande bekvämlighet utan har också värdefulla funktioner inom till exempel 

energibesparing, säkerhet och äldrevård. Ett exempel inom äldrevård är att övervaka 

hälsan hos människor och kunna se puls och rörelse hos sin farmor som bor ensam. 

2014 var färre än 1% av alla hushåll utrustade med smart teknik, men marknaden växer 

kontinuerligt. Prognoser från marknadsundersökningar visar på en tillväxt av nästan 

30% årligen fram till 2020 (Cleverism, 2014). Bara i USA såldes över 1.5 miljoner 

smarta hem-system 2012. (ABIresearch, 2012)  

Exempel på ett smart hem med dess teknik och komplexitet kan ses nedan i Figur 2. 

Men det finns också risker med uppkopplade hem. Data som insamlas är ofta känslig för 

privatpersoner, och med smarta hem kommer mängden data att öka dramatiskt. Detta 

sammantaget med att konsumenter kommer ha svårare att kontrollera vilken data som 

insamlas ställer höga krav på transparens och säkerhet. Eftersom antalet anslutna 

föremål kommer öka, leder det till en ökad säkerhetsrisk, då det finns fler 

angreppspunkter för attacker. För att bemöta sådana risker bör företag försäkra högt 

skydd mot dataintrång i applikationer innan de släpps för kommersiellt bruk 

(McKinsey, 2015). 
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Figur 2: Exempel på smart hem, med uppkopplade föremål, det vill säga vilket fysiskt 
objekt som helst med en enhet som har sin egna IP-adress och kan koppla upp och 

sända eller ta emot data via ett nätverk. Bilden visar på utmaningen av ett fungerande 
system med antalet komponenter och olika sorters teknik med IoT 

Nu börjar idén om uppkopplade smarta hem att sprida sig inom fastighetsbranschen. 

Branschen omsätter miljardbelopp varje år och dessa typer av hjälpande teknik kan 

skapa stora besparingar. Genom att utnyttja den framväxande tekniken med smarta 

fastigheter som stöds av Internet of Things, kan fastighetsbolag förbättra sin verksamhet 

inom flera olika områden. Sensorer för effektivare mätning av fukt och förslitningar, 

förbättrad sophantering, eller noggrannare mätning och styrning av rumstemperatur är 

exempel på tillgängliga innovationer inom branschen (Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien, 2013; Sigma, 2016). Allteftersom tekniken utvecklas 

och blir billigare, ökar tillämpningsområdena. Dock finns också många utmaningar och 

problematik med att tillämpa Internet of Things inom företag. 

Pettey (2015) menar att en av de största utmaningarna för ett företag är att veta hur 

Internet of Things ska implementeras för att skapa affärsnytta. Med en så mångsidig 

teknologi som Internet of Things är, med tillämpningar inom flera olika områden och 

branscher, är det centralt att varje specifikt företag förstår vilka möjligheter och 

begränsningar som just de står inför. Eftersom teknologin är så pass ny, medför detta 

också stora risker vid investering, inte bara gällande ekonomiska kostnader, men också 

nya arbetssätt och processer inom organisationer (Tully, 2015). Dessutom skapar 

avsaknaden av officiella standarder och policys för användning av Internet of Things 

osäkerhet hos företag (European Commission, 2016; McKinsey, 2015). Därför är det av 

stor vikt att tydliga underlag finns för vad teknologin kan skapa för värde, och hur 

företag eller branscher kan använda den. 

Med denna kunskap om Internet of Things som utgångspunkt så ska en förstudie utföras 

till förmån för fastighetsbolaget FinaHem för att skapa insikter om risker och fördelar 

med en investering i tekniken. Förstudien kommer grunda sig i denna rapport genom 

observation och analys av tillämpning och användning av smarta sensorer i 

hyresfastigheter. 

 Företaget FinaHem heter egentligen något annat men har anonymiserats efter 
önskemål från företaget. 

1.1 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka vilka förutsättningar som finns för att 

implementera Internet of Things i hyresfastigheter och hur det går att skapa en insikt för 

dessa förutsättningar hos fastighetsbolag. Syftet studeras utifrån fastighetsbolaget 

FinaHem. De är en av de största privata fastighetsaktörerna i Sverige med mål att ha så 

hög standard som möjligt i sina fastigheter. 
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För att uppfylla syftet undersöks följande frågeställningar: 

1) Hur kan en teknisk lösning implementeras i hyresfastigheterna för effektivare 
service och underhåll samt en bättre överblick av FinaHems verksamhet? 

2) Vilka faktorer i samband med implementering kommer ha ekonomisk effekt och i 
så fall hur? 

3) Hur kan lösningen implementeras för att skapa så bra acceptans och 
kundnöjdhet hos hyresgäster som möjligt? 

1.2 Avgränsningar 

Denna rapport ser till Sverige som område, då detta är den huvudsakliga marknaden för 

det undersökta företaget. En prototyp eller ett praktiskt test av föreslagen teknisk 

lösningen ingår ej i studien. Det kommer inte fördjupas något angående datakryptering 

gällande de olika tekniska lösningar som tas upp. Vidare studeras ej påverkan från 

beskattning eller försäkringsalternativ på lösningens utfall. Lagstiftning kommer ytligt 

belysas i arbetet för att ge ett sammanhang till teknikens användning och rådande 

situation. 

Konceptet Internet of Things kommer i fortsättningen refereras till som “IoT”. 
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2. Bakgrund 

Kapitlet är utformat för att tillhandahålla ett sammanhang för IoT inom 
fastighetsmarknaden och introducera valt studiefall. 

2.1 Hyresfastigheter som produkt 

Affärsidén FinaHem använder sig av är att uppgradera hyresrätter med samma standard 

som nybyggda bostadsrätter med avseende på teknik och komfort. För att hyresgäster 

inte ska uppleva en påtvingad hyreshöjning i samband med renovering, sker denna i 

regel endast i vakanta lägenheter, såvida inte en hyresgäst efterfrågar en uppgradering. 

Förutom lägenheter arbetar FinaHem också med att förbättra standarden på energi- och 

miljökvalitén i deras fastigheter och renovering av lokaler. 

Endast ett fåtal privata företag fokuserar på hyreslägenheter och branschen som helhet 

går starkt framåt. Enligt en rapport framtagen av konsultbolaget PWC spår hyresföretag 

en 73-procentig ökning av hyresintäkter för branschen i stort, och 63 procent av 

tillfrågade företag tror på större hyresintäkter från den egna verksamheten. Det är 

framförallt fastigheter och kontor som är mest attraktiva och skapar mest intresse hos 

företagen. Samtidigt finns det en stor vilja för investering inom branschen. Hela 54 

procent av branschorganisationerna står för ett ökat kapital för investeringar. 

Sammantaget med att få vill sälja fastigheter i ett så gynnsamt läge enligt PWC, ger 

detta utrymme för investeringar i nya marknader eller segment. (PWC, 2015) 

2.2 IoT i fastigheter 

Mycket tyder på att utvecklingen av IoT i fastigheter kommer växa under kommande år. 

EU-kommissionens agenda för digitala satsningar till 2020 innehåller flertalet 

innovationer och nya lösningar för smarta städer och effektivisering av 

energikonsumtion i byggnader. Kommissionen har satsat över 100 miljoner euro på 

utveckling av tekniken de senaste åren, med ett antal pilotprojekt i olika länder för IoT i 

bostadshus. (Market Place, 2016; European Commission, 2016; AIOTI, 2015) 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien skriver i en Vinnova-rapport från 2013 om 

deras vision att Sverige ska ta en ledande position i världen när det kommer till IoT och 

strategier för hur detta ska realiseras. Detta genom att skapa en gemensam organisation 

för tekniken och riktlinjer för dess användning. De ser också stora ekonomiska 

möjligheter med investeringar i IoT, för ett antal branscher, bland annat 

fastighetsbranschen. De finansiella hindren för implementering av IoT blir dessutom allt 

mindre, då kostnaden för komponenter och installation minskar allt eftersom tekniken 

utvecklas (Pettey, 2015). Samtidigt visar storföretag som Google, Samsung och Apple 

vägen genom att göra stora investeringar i företag och lösningar för smarta privathem. 

Dock är tekniken och relaterade affärslösningar fortfarande i ett mycket tidigt 

utvecklingsstadium (Tully, 2015). Trots osäkerheter, visar det tilltagande internationella 
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intresset, kombinerat med en ökad tillgänglighet för lösningar och komponenter, stora 

investeringsmöjligheter för många företag, däribland FinaHem. 

2.3 Säkerhet och privatliv 

Vid användning av IoT-system kommer en stor mängd data att samlas in och det i sin 

tur kommer ge ett överskott av information. Genom att sammanställa denna information 

så kan kunskap om individers beteendemönster och vanor utvinnas. Därför är det viktigt 

att det finns regler på hur data ska hanteras och vilken data som får sparas eller raderas 

samt informera slutanvändaren om olika säkerhetsalternativ. Ett annat sätt att försöka 

skydda information mot intrång är genom att bara ge tillgång till systemet till de som är 

behöriga (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, 2013, s.8).  Frågor som integritet 

och sekretess ställs inför nya förutsättningar. EU kommissionen har Maj 2015 startat 

vad som kallas DSM, Digital Single Market. DSMs uppgift är att förstärka initiativ av 

säkerhet och dataskydd vilket är essentiellt för att teknologin ska kunna implementeras 

och utvecklas. De stödjer även initiativet av dataekonomi. Det innebär fritt flöde av 

data, fördelning av ansvar, ägarskap, användarbarhet och access. Samtidigt arbetar de 

för att hitta en global standardisering vilket är högst relevant för att en teknik ska bli 

stabil på sin marknad under längre tid (European Commission, 2016). Angående 

privatliv och användandet av tekniska tjänster inom IoT så är det alltid en risk att 

information hamnar i fel händer eller att en mängd okänslig data tillsammans med en 

annan mängd okänslig data kan skapa en produkt av data som innehåller känslig 

information om användaren. En effekt av en sådan händelse är att om användaren inte 

har något förtroende för systemet så kommer personen inte använda det (Balta-Ozkan, 

2013). 

2.4 FinaHem 

FinaHems affärsidé grundar sig i att renovera och uppgradera hyresrätter till högsta 

boendestandard inom eftertraktade bostadsområden (FinaHem, 2014). Fastigheterna är 

belägna i storstäder, där majoriteten av hyresrätterna i Sverige ligger i Stockholm, 

Göteborg och Öresundsregionen. FinaHems bedömning är att stora städer kommer att 

växa snabbare än små städer och samhällen, således investerar företaget främst i stora 

urbana områden (FinaHem, 2014). Med ett ökat invånarantal följer en större potentiell 

kundbas och de flesta höginkomstyrken påträffas också i dessa områden. Utvecklingen 

inom företaget har gått snabbt. På bara 20 år har de blivit flertalet gånger större som 

organisation. Deras fokus ligger på långsiktig lönsamhet och de väljer fastigheter med 

omsorg, genom att handplocka enskilda fastigheter. Det innebär att FinaHem hellre 

köper in många separata fastigheter än en stor portfölj4 med en mängd fastigheter.  

                                                                 
4 Med portfölj menas en stor grupp med produkter, fastigheter i detta fall. 
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2.5 Motiv till satsning inom IoT 

IoT har de senaste åren haft ett stort genomslag globalt, men också fått allt mer 

tillämpningar specifikt inom fastigheter. Detta sammantaget med FinaHems vilja att 

ligga i framkant gällande teknik- och boendestandard har det inom företaget beslutats att 

utforska de möjligheter som tekniken kan skapa för organisationen. Intresset för 

investering tillsammans med de osäkerheter som fortfarande finns gällande teknologin 

gör att en studie om förutsättningarna för tillämpning av IoT är av stor nytta. Med hjälp 

av smarta sensorer ska servicetekniker inom företaget kunna mäta och effektivisera ett 

antal olika element inom fastighetsförvaltning. Framförallt temperatur och 

energiförbrukning bör behandlas enligt FinaHem, men också områden som 

förebyggande av fuktskador, förbättrad sophantering, luftkvalitet och effektivare 

fastighetsunderhåll är av intresse. Se exempel på sådana sensorer i figur 3 nedan. Med 

effektivisering menas ett nerskärande av tid eller färre tillfällen lagda på underhåll, och 

mer proaktiv kundservice. Företaget är också öppet för andra lösningar som kan ge en 

förbättrad boendestandard i fastigheterna. Samtidigt så ska FinaHem försöka göra 

förändringen på så vis att den tas emot positivt av nuvarande och potentiella 

hyresgäster. (Intervju Björn, 2015; Intervju Bertil, 2015). 

 

Figur 3: Exempel på sensorer som avläser ljud, ljus, luftfuktighet och temperatur 
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3 Teori 

Teorikapitlet innehåller teorier som används för att belysa ämnet IoT och dess 
implementering. En teknisk genomgång görs i avsnitt 3.1 med olika sensorer och hur 
nätverken ser ut, följt av ett kort avsnitt om hur information från sensornätverk kan 

presenteras. Därefter, i avsnitt 3.3, tas ekonomisk innovation och olika 
företagsstrategier upp. I avsnitt 3.4 förklaras hur företag ska förbereda sig vid 
implementering av IoT och hur företaget kan förstärka sitt varumärke genom att ha en 
bra översikt av framtiden via verktyget SWOT. Som en följd tas avsnitt 3.5 upp med 
kundnöjdhet inom IoT och hur service bör se ut. Till slut sammanfattas kapitlet i avsnitt 
3.6 med en analysmodell som ska förtydliga  motiveringen till användning av 

processerna och vilken relation de har till varandra.  

3.1 IoT och sensornätverk 

Under de senaste åren har radikala framsteg inom småskalig och nano- teknik skapat 

nya möjligheter för att mäta olika former av data i olika sorters miljöer eller 

omgivningar. Några exempel på mätinstrument är rörelsesensorer, GPS, accelerometrar, 

fuktsensorer och elmätare. Genom att ansluta de olika mätinstrumenten och sensorerna 

till interna nätverk eller internet blir de en del av Sakernas Internet, eller IoT 

(Greengard, 2015, s.57-58). Det finns ett stort antal definitioner och förklaringar på vad 

IoT är. Enligt studiens syfte och ämnesområde  har IBMs definition av IoT valts som 

representation av teknologin. Valet grundar sig i relevant ordval och den vardagliga 

miljö som beskrivs.  Definition av IoT som används i detta arbete beskrivs här nedan: 

Sakernas Internet (IoT) är ett system för inbördes datorenheter, mekaniska och digitala 

maskiner, föremål, djur eller människor som är försedda med unika identifierare och 
förmågan att överföra data över ett nätverk med eller utan internet, utan att kräva 
människa till människa eller människa till - datorinteraktion. (IBM, 2014) 

Greengard (2015, s.60-77) tar upp ett antal områden där IoT kommer kunna utvecklas 

och förbättra nuvarande processer inom organisationer: 

 Lokalisering har redan kommit en lång väg med hjälp av GPS-teknik som gör 

det möjligt att hitta alla möjliga uppkopplade apparater. Det finns dock andra 

tekniker, framförallt RFID, som möjliggör spårning och lokalisering av enskilda 

föremål och produkter utan själva objektet är anslutet till internet. Det går också 

att studera rörelsemönster hos människor för att utvinna intressant data, till 

exempel var patienter spenderar mest tid på ett sjukhus. Men tillämpningar är 

möjliga inom flera andra segment såsom säkerhet, biologiforskning eller 

shopping. 

 Genom att samköra data från ett stort antal sensorer går det att utföra en 

omgivningsanalys inom bland annat naturvetenskap, men också trafikmönster i 

smarta städer eller reparationsbehov i infrastruktur och byggnader. 
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 Ett omfattande nätverk av sensorer kommer också ge möjlighet till databaserade 

beslutsunderlag för framtida beslut. Till exempel för att analysera köpbeteende 

hos konsumenter och således prediktera framtida köpbehov eller bedöma 

hälsorisker hos individer. Lee och Lee (2015) berättar att sensorer med fördel 

kan användas för att kontrollera och förutsäga energiåtgång- och kostnad i 

smarta hem. 

IoT är annorlunda från det internet som finns idag. Den största skillnaden ligger i att 

medan det konventionella internet bygger på rik och detaljerad information, utgår IoT 

från väldigt enkla signaler eller data. Således passar inte heller de protokoll eller den 

hårdvara som är anpassad för nätverk med mer komplex data. Att implementera sådana 

lösningar för ett IoT-nätverk skulle vara ekonomiskt, och energimässigt ineffektivt. 

Exempelvis behöver en temperatursensor bara skicka ut en väldigt liten mängd data per 

dag, ungefär lika mycket data som ett par sms-meddelanden. Vilket gör ett traditionellt 

internet-nätverk överflödigt. Dessutom är förlust av data inte lika allvarligt. Till 

exempel ändras inte temperaturen så pass drastiskt att information krävs konstant, 

vidare kan närliggande sensorer användas för att fylla i eventuella luckor i 

dataströmmen (DaCosta, 2013, s.15-16). 

Ett sätt att hantera uppkopplade sensorer som mäter enklare data är genom ett trådlöst 

sensor-nätverk (Wireless Sensor Network). Genom att ha ett antal sensornoder som 

kommunicerar med varandra och en central basstation, kan uppmätta värden och 

information transporteras i nätverket. Se figur 4 för ett exempel på hur ett sådant 

nätverk kan se ut. Sensornoderna innehåller ett flertal komponenter: En trådlös sändare 

för kommunikation med andra enheter, en eller flera sensorer för till exempel 

temperatur eller luftfuktighet, en mikrokontroller5 och en energikälla, oftast batteri. 

Ibland utrustas också sensornoderna med ställdon, eller aktuatorer, som kan utföra enkla 

mekaniska handlingar, exempelvis att reglera belysning eller starta och stänga av 

utrustning. Om detta är fallet benämns systemet som ett trådlöst sensor- och 

aktuatornätverk (Wireless Sensor and Actuator Network). Storlek, komplexitet och 

kostnad för systemet kan variera kraftigt beroende på dess tillämpning (Santi, 2012, s. 

213). 

Basenheterna är mer kraftfulla jämfört med sensornoderna. De har sällan sensorer eller 

ställdon, men är istället utrustade med kraftfullare processorer och oftast trådlösa 

sändare med längre räckvidd, samt bättre nätverksgränssnitt för uppkoppling till 

internet. Basenheterna är vanligtvis anslutna till elnätet och är därför inte beroende av 

låg energiförbrukning för att upprätthålla en längre batterilivslängd. Sensornoderna har 

en relativt kort räckvidd, på grund av den begränsade energitillgången, endast ett tiotal 

meter. Lösningen på den korta räckvidden är i många fall att utnyttja befintliga noder i 

nätverket som reläer för att skicka data från en avlägsen sensornod till basenheten. En 

                                                                 
5 Liten “dator”-enhet med datorminne och processor för enklare beräkningar (Future Electronics) 
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sådan lösning brukar benämnas som ett Meshnätverk (Santi, 2012, s. 213; Misra et al, 

2009, s.2). 

 

Figur 4: Ett exempel på hur ett trådlöst sensornätverk kan vara uppbyggt 
(Meshnätverk). Där sink node står för basenhet och de streckade linjerna indikerar 

länkar mellan noder. 

Meshnätverk bygger på att alla noder i ett nätverk är sammanlänkade och information 

eller data kan föras vidare mellan alla ihopkopplade enheter, se figur 5. Vanligtvis är 

noderna trådlöst sammankopplade, men det förekommer trådbundna alternativ (Rouse, 

2015). En stor fördel med ett nätverk av den här typen är att noderna kan arbeta utan 

någon internetanslutning. Det krävs endast en central enhet som kommunicerar med 

internet eller andra system, resterande noder behöver ingen sådan funktionalitet. 

Nätverksstrukturen innebär också att om en enhet slås ut, kan nätverket fortfarande 

fungera genom att datatrafiken går via en alternativ väg. Vidare är expansion av 

nätverket enkelt, då ytterligare noder direkt inkluderas i hela 

meshnätverket.  Problematiken med dessa tekniker är den relativt korta räckvidden, 

komplex installation och svårigheter med interoperabilitet mellan olika standarder. 

Problemet med räckvidden kräver att det finns uppkopplade enheter med regelbundet 

avstånd för ett felresistant och säkert nätverk (DaCosta, 2013, s.24-25; LinkLabs, 2016). 

 

Figur 5: Konceptuell topologi för sammankoppling mellan noder i ett sensornätverk. 
Alla noder kan kommunicera med övriga noder inom räckhåll 
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Det finns dock ytterligare utmaningar och risker som bör övervägas vid uppkoppling av 

föremål och implementering av ett IoT-nätverk. Som tidigare nämnts kommer 

individers privata information hanteras i större skala, något som är en stor utmaning för 

att undvika kränkning av personers privatliv. Här är det viktigt med transparens och hög 

säkerhet. Risker med säkerhet kan också uppkomma om uppkopplade enheter inte har 

tillräcklig kryptering och kontroll. Säkerhetsutmaningen för företag blir således att 

utförligt testa applikationer för att försäkra hög resistens mot dataintrång innan de 

lanseras på marknaden. Vidare är det viktigt att leverantörer och användare av IoT-

tjänster har tydliga och snabba processer för att hantera angrepp på eller intrång i system 

innan problemet blir för allvarligt (McKinsey, 2015; Kumar, 2014). Förutom dessa 

utmaningar tillkommer också svårigheter med att samla in och bearbeta den enorma 

mängd data som kan samlas upp i storskaliga nätverk. Här bör olika former av 

informationsutvinning, eller data mining, utnyttjas. Informationsutvinning innebär att 

matematiska algoritmer och modeller används för att upptäcka samband i stora mängder 

data. Eftersom IoT kommer innehålla många olika typer av ostrukturerad data, innebär 

den nya tekniken en utmaning inom fältet för informationsutvinning. Till sist utgör även 

den omfattande uppkopplingen en fara i sig själv. Om en komponent felar i ett IoT-

nätverk kan felet sprida sig till andra områden i nätverket och skapa stora problem. 

Eftersom det ännu inte finns någon officiell standard för utförande av IoT, är 

känsligheten i IoT-nätverk något som bör adresseras (Lee & Lee, 2015). 

3.2 Återkoppling och visualisering av energiförbrukning 

För att skapa gedigen förståelse för och förändring av energiförbrukning krävs att 

information om förbrukning presenteras på ett sådant sätt att informationen uppfattas 

positivt och leder till ett förbättrat beteende (Trinh & Jamieson 2014). Hallin et al. 

(2007) berättar att flertalet forskningsprojekt utförts på senare år gällande visualisering 

av energiförbrukning, framförallt i samband med fakturor för energi. Författarna listar 

ett antal grundläggande aspekter som framkommit som viktiga för god återkoppling på 

förbrukning, varav relevanta aspekter presenteras nedan: 

 Informationen ska vara lätt att förstå och väl anpassad till svårighetsgraden, för 

att den inte ska ge intrycket av att vara förenklad. 

 En kombination av presentationsverktyg visade sig mer effektiv än enskilda 

verktyg, exempelvis genom att använda grafer, tabeller och text tillsammans. 

 En kort text tillsammans med en graf kan med fördel användas för att förmedla 

andra koncept kunden behöver förhålla sig till, så som energispartips. 

 Klara beteckningar och förklaringar av förkortningar eller termer bör ingå. 

 Visad information bör vara individuell och riktad mot en specifik användare. 

 Det ska visas tydliga avgränsningar för vilka kostnader som härrör från faktiskt 

förbrukning, och vilka kostnader som relaterar till andra områden. 
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Förutom dessa grundläggande aspekter beskriver Hallin et al. (2007) återkoppling 

utifrån fyra olika kategorier: Historisk, jämförande, uppdelning samt råd om energi och 

energisparande. 

Historisk återkoppling klassas som direkt återkoppling, då den bygger på förbrukning 

som uppmätts direkt från elmätare. Återkopplingen bygger på att en person kan jämföra 

sin nuvarande förbrukning med förbrukningen denne haft tidigare perioder. Hallin et al 

(2007) menar att fördelarna med denna form av presentation är att den är intuitiv, 

lättillgänglig, lättförståelig och har visat sig intresseväckande hos svenska kunder. De 

nackdelar som följer med historisk återkoppling är att den inte visat på någon större 

förändring i beteende hos kunder, framförallt inte hos dem som hade en minskande 

förbrukning. Dessutom krävs att kunden har haft en förbrukning hos energibolaget en 

längre tid för att få rättvisande data. Även aspekter som prisförändringar, väder etc. kan 

påverka utfallet av historiska mätvärden. 

Nästa kategori av återkoppling, också denna direkt, kallas jämförande återkoppling 

(Hallin et al, 2007). Konceptet innebär att elförbrukningen för ett specifikt hushåll 

relateras till andra hushåll. Styrkorna med återkopplingen ligger i att ge extra inspiration 

till individer, även de personer som ligger över genomsnittsförbrukningen. Det kan 

också ge personer ett mål att sträva mot. Svårigheterna grundar sig i att det blir 

komplicerat att välja ut vilka hushåll som ska jämföras, samt hur data från dessa hushåll 

samlas in. I likhet med historisk återkoppling finns det lite incitament för 

lågkonsumenter att förändra sitt beteende. 

Uppdelningsåterkoppling utgår inte direkt från elmätare, utan bygger på presentation 

över förbrukning från specifika hushållsapparater. Denna återkoppling ger individer ett 

bra sätt att enkelt kunna kontrollera sin förbrukning och kan visualiseras med hjälp av 

diagram. Dock krävs utbyggnad av tekniken i hemmet för att möjliggöra 

uppdelningsåterkoppling (Hallin et al, 2007). 

Råd om energi och energisparande är effektivast i kombination med någon av de andra 

återkopplingarna och bygger på hur en individ kan förbättra sin energiförbrukning. Det 

är viktigt att information riktas till den specifika användarens behov (Hallin et al, 

2007).  Enligt Trinh & Jamieson (2014) så finns det dock alltid en inre känslomässig 

faktor som kommer styra beslutet av det energibesparande beteendet. En person kan ha 

gjort ett medvetet mål och ett sätt att energibespara på, som att gå i trappan istället för 

att använda hissen, men vid beslutets stund så kan bekvämlighet prioriteras och man 

överger sitt mål för att ta hissen.  

3.3 Ekonomisk teori om innovation och projekt 

Innovation är användning av ny kunskap för att erbjuda en vara eller tjänst som fyller ett 

behov hos konsumenter (Afuah, 2003, s.13). Enligt Porter (1990) definieras innovation 

som “Ett nytt sätt att göra saker (kallat invention av vissa författare) som är 
kommersialiserat. Innovationsprocessen kan inte särskiljas från ett företags strategiska 
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och konkurrensmässiga sammanhang”. Den nya kunskapen kan vara både teknologisk 
och marknadsrelaterad. Teknologisk kunskap berör komponenter, förbindelser mellan 

komponenter, metoder, processer och teknik som ingår i produkten eller tjänsten. 

Marknadskunskap innebär insikt om distributionskanaler, produktapplikationer och 

kunders behov, preferenser och förväntningar. Innovationen ska vara ny. Antingen i 

form av lägre kostnader, förbättrade egenskaper hos lösningen eller att den inte existerat 

på en specifik marknad förut (Afuah, 2003, s.13). Afuah (2003, s.13) understryker att en 

ny idé för ett företag inte räcker för att klassificeras som en innovation, den måste också 

generera någon form av kommersiell nytta eller vinst för att räknas som en innovation. 

Vidare brukar innovationer delas upp i inkrementella och radikala. Radikala 

innovationer innebär drastiska förändringar som skiljer sig från existerande lösningar 

och gör de befintliga lösningarna helt utdaterade. Ett exempel på en sådan innovation är 

kylskåpet, som totalt utraderade industrin som byggde på matförvaring med isskåp. Den 

nya lösningen ställde höga krav på de företag som använde den, i form av behov av helt 

ny kunskap. Inkrementell innovation bygger på redan existerande kunskap, utan att 

större förändringar krävs inom ett företag.  (Afuah, 2003, s.14-15). 

Dodgson et al. (2008, s.104) fortsätter förklara innovation och olika strategier som 

företag kan utnyttja. Strategierna varierar bland annat beroende på hur stora risker och 

förändringar som accepteras inom en organisation. För att skapa en förståelse för 

strategierna beskrivs samtliga strategier med relaterade egenskaper i tabellen nedan 

(Dodgson et al, 2008, s.105) 
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Tabell 1: X-axeln: Strategier vid olika tidpunkter i teknologisk utveckling. 
Y-axeln: Detta kopplat till olika egenskaper inom ett företag. 

 Proaktiv Aktiv Reaktiv Passiv 

Affärsmål Teknologiskt- och 
marknadsledarskap 

Inte vara först 
att innovera, 

men beredd att 
snabbt följa nya 

trender 

Följa trender 
efter lång tid 

när teknologin 
har stagnerat 

Endast göra 
det som 
krävs av 

kunder eller 
viktiga 
företag 

Typ av 
teknologisk 
innovation 

Radikal och 
inkrementell 

Mestadels 
inkrementell 

Endast 
inkrementell 

Sällan, och 
endast 

inkrementell  
Kunskapskällor Vetenskapsrön, FoU6, 

samarbete med 
teknologiska ledare, 

krävande kunder 

FoU, samarbete 
med 

teknologiska 
ledare, krävande 

kunder, 
leverantörer 

Konkurrenter, 
kunder, köpare 

av licenser 

Kunder 

Utgifter för 
innovation 

Grundläggande och 
tillämpad FoU, 

världsnya produkter 
och tjänster, 
verksamhet, 
utbildning 

Tillämpad FoU, 
produkter och 
tjänster som är 

nya för 
företaget, 

verksamhet, 
marknadsföring 
och utbildning 

Fokus på 
verksamhet 

Ingen 
formell 
aktivitet 

Riskacceptans Hög-riskprojekt i 
företagets portfolio, 

satsar stort 

Mellan-lågrisk 
projekt, satsar 

säkert 

Lågriskprojekt, 
avvaktar 

Tar inga 
risker 

Sätt att utnyttja 
innovation 

Immaterialrättigheter, 
kompletterande 

tillgångar, sekretess, 
snabbhet 

Kompletterande 
tillgångar, 
snabbhet 

Inget Inget 

Exempel på 
företag 

DuPont, Apple, 
Qantas 

Microsoft, Dell Budget-
flygbolag 

Bil-
leverantörer 

3.4 Förberedelse för IoT och förstärkning av varumärke 

Det är en stor utmaning att förstärka sitt varumärke och bestämma hur det ska 

marknadsföras bäst. Värden som visar på hur varumärket utvecklas är ofta svåra att 

mäta. Det kan vara känslor eller en upplevelse från betraktarens sida, eller svårigheter 

att jämföra förväntningar med faktiska resultat (Hultink & Schoormans, 1995). 

Marknadsföring är då nära kopplat till dessa känslor och hur betraktaren upplever den 

nya produkten. När en ny produkt når en marknad för första gången, kan stora kostnader 

till en början förekomma för att skapa rätt förväntningar. Inom den högteknologiska 

                                                                 
6 Forskning och Utveckling inom företaget 
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marknaden så finns det oftast också bara ett litet fönster då teknikskaparen kan nå ut till 

sin marknad. Detta på grund av att utveckling sker och marknaden förändras snabbt. 

Lansering behöver leda till de mål och syften som krävs för en framgångsrik produkt på 

första försöket eftersom det finns en stort osäkerhet mellan skapare och kund (Beard & 

Easingwood, 1996). 

Även vid lansering kan affärsproblem uppstå. För att lyckas kommersiellt, så bör 

förståelse och acceptans av att problem existerar finnas och identifiering av dess 

faktorer. Liknande gäller vid potentiella risker vid första steget av kriteriedefinitionen. 

Då är det högst relevant att ha förståelse för de problem och möjligheter som kan uppstå 

för att kunna fatta korrekta ledningsbeslut. Det gäller då att ha strukturerat tänkande och 

där alla möjligheter tas med som de största fällorna inom marknaden kan undvikas 

(Meldrum & Millman, 1991).  

Hur identifieras problemen och möjligheterna inom företaget kopplat till IoT? 

Förändringen till IoT kommer sannolikt hända och då bör företagen försöka förbereda 

sig och anpassa sin verksamhet så tidigt de kan. För att uppnå det målet så kan ett par 

frågor hjälpa beslutsfattare i frågan (Brody & Pureswaran, 2015). 

 Vad är de spådda infrastrukturer och underhållskostnaderna gällande företaget 

för att anpassas till IoT? 

 Hur säkra är företagets IoT-lösningar idag? 

 Kan företagets affärsmodeller överleva längden av IoT verksamma tid? 

 Vilken roll kan företaget spela i den nya digitala ekonomin som kommer skapas 

genom IoT? 

 Vilka möjligheter finns för företaget att förbättra effektivitet och samarbete i 

affärsområdet för att skapa delad innovation och tillväxt? 

 Är företagets smarta produkter och lösningar designade att fundamentalt 

förbättra dess kärnvärden på ett enkelt och tillförlitligt sätt? 

Kan dessa frågor besvaras så har företaget en betydligt lättare bild av hur de kommer 

anpassa sig och utvecklas med IoT som en formgivande faktor. 

3.4.1 SWOT kring IoT 

Verktyget SWOT står för Strenghts (Styrkor), Weaknesses (Svagheter) , Opportunities 

(Möjligheter), Threats (Hot) och används för strategisk planering. Det kan användas i 

alla sorters situationer där det krävs ett beslut. Styrkor och svagheter syftar på interna 

faktorer så som kapacitet, effektivitet och företagsstruktur. Möjligheter och hot syftar 

till externa faktorer så som marknadstrender, leverantörer och kunder (Helms & Nixon, 

2010). De interna faktorerna är inom företagets kontroll och kan därför påverkas medan 

de externa faktorerna är utanför företagets kontroll och är betydligt svårare att påverka 

eller förändra. I figur 6 nedan ses grunden till en swot-analys.  
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Figur 6: SWOT är ett verktyg som används till strategisk planering 

För att försöka få överblick av komplexiteten och vilka faktorer som formar IoT så har 

en SWOT skapats av Dutton (2014). Som figur 7 illustrerar är styrkorna starkt 

kopplade till den fysiska uppbyggnaden av IoT med komponenter så som sensorer och 

radiokomponenter. Dessa bygger vidare på internets framgångar och momentum av 

öppna system med redan satta standarder. Som svagheter ses de höga förväntningar 

som sätts på ett sådant tekniskt system. Överskattningen av systemet kombinerat med 

dess stora skala leder till förhastade applikationer, inom områden som till exempel 

bostadsbyggande, som ej är genomtänkta och i slutänden riskerar att bli misslyckade. 

Överskattning kan också leda till lägre trovärdighet vilket i sin tur kan leda till allmänt 

motstånd till IoT.  Utöver detta är det svårt att följa eller skapa policys eftersom 

tekniken ännu inte har något tydligt ramverk för tillämpning och användning. 

Avsaknaden av tydlig riktning för IoT gör att aktörer får svårt att sammankoppla 

tekniken med deras olika värderingar och intressen.  

Dutton (2014) ser att de externa faktorerna visar på stora möjligheter inom IoT. Inte 

bara för digitala industrier utan också för tillverkande industrier. Hela den globala 

ekonomiska sektorn skulle få någon slags vinning från förtjänster ifrån till exempel 

effektivare transport, logistik och energianvändning. Vid lyckad applikation kommer 

processerna vida spridas till de flesta arenor från tillverkning till kreativ industri. 

Modeller som stödjer IoT dyker upp mer och mer och är ofta kopplat till 
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kostnadsbesparingar. Även relativt låg risk ses för de tidiga utvecklarna, till exempel 

inom miljöutveckling. De största hoten innefattar osäkerheter med policys kopplat till 

IoT via integritet eller datasäkerhet. I samma stund som storskaliga system är något 

positivt för IoT så kan det också innefatta olika sorters zoner eller områden med stängda 

standarder som varierar mellan olika nationella lagstiftningar. Detta kommer kräva att 

multipla intressenter har styrd struktur på både lokal och global nivå, vilket kan ses som 

en svårighet för att IoT ska lyckas. Utöver det så uppmärksammas potentialen inom IoT 

globalt och de största aktörerna tävlar redan om marknaden vilket skapar en hård 

konkurrens (Dutton, 2014). Nedan följer en sammanfattning av SWOT-analysen i figur 

7. 

 

Figur 7: William H. Duttons syn på den komplexa uppbyggnaden av faktorer kring IoT 

3.5 Kundnöjdhet kopplat till service och IoT 

Mycket av tidigare forskning har fokuserat på design och användandet av IoT (Schlick 

et al., 2013). Mindre fokus har blivit tillägnad för att förstå acceptansen av IoT från 

perspektivet av den individuella användaren (Li & Wang 2013). Acceptans och 

kundnöjdhet för IoT får särskilt starkt stöd från effekterna av upplevd nytta, upplevd 

användarvänlighet, social påverkan, upplevd njutning, och upplevd beteendekontroll. 

Andra saker som kan påverka acceptans om IoT är inflytelserika personers åsikter, eller 

social påverkan (Venkatesh et al., 2012). Lingling (2014) beskriver acceptansen för IoT 

som en kombination av effekterna ovan och då kan det skapas en positiv bild och syn 
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för användning inom området.  Även om en användare har en stark avsikt till ett visst 

beteende så kommer användaren inte kunna genomföra beteendet utan nödvändiga 

resurser, kunskaper och framförallt rätt attityd (Perceived Behavioral Control, 

PBC)(Ajzen, 2011). Modellen med planerat behov beskrivs i figuren nedan. 

 

Figur 8: Beskrivning av hur attityd mot beteende, subjektiv norm, upplevd 
beteendekontroll tillsammans bildar en individs avsikt och beteende. 

Dorne et al. (2008, s.5) beskriver hur servicetjänster bör utvecklas för att bli så 

framgångsrika som möjligt. De tar upp fyra grundfaktorer som ska uppfyllas för att en 

tjänst ska bli effektiv: 

 Minimera väntetiden för kunder 

 Minimera tiden företagets resurser står outnyttjade 

 Maximera prestationen för anställda och andra resurser 

 Maximera kundupplevelsen 

Faktorerna är korrelerade. Exempelvis om en kund har hög väntetid som kan bero på låg 

prestation hos personal eller felhanterade resurser. Då kommer också kundupplevelsen 

att påverkas negativt. För att bemöta dessa olika utmaningar finns ett antal verktyg som 

bör användas. För att skapa optimal prestation hos företagets personal behövs effektiva 

och välformulerade HR7-processer. Genom att utnyttja olika former av affärssystem kan 

                                                                 
7 Human Resources 
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organisationer också försäkra sig om att deras resurser används så väl som möjligt och 

på så sätt minska väntetid för kunder och outnyttjade resurser. Vidare kan verktyg för 

kundstöd användas, bland annat CRM8, för att ge kunder en god upplevelse av tjänsten 

de använder. Se figur 9 för sambandet mellan grundfaktorerna och relaterade verktyg.  

 

Figur 9: Sambandet mellan faktorerna väntetid, outnyttjade resurser, prestation och 
kundupplevelse samt användbara verktyg för varje faktor 

Customer Relationship Management (CRM) är en strategisk process för att välja ut 

kunder som kan ge företaget mest affärsnytta och utveckla interaktioner mellan 

företaget och dessa kunder. Det slutgiltiga målet är att optimera nuvarande och framtida 

värde av kundrelationer för företaget. CRM innehåller följande komponenter (Kumar & 

Reinartz, 2012, s.5): 

 Strategisk process: CRM-aktiviteterna initieras från företagsledningen och 

påverkar flera eller alla organisationsfunktioner. CRM-processen tillhör inte en 

specifik avdelning, utan kräver insatser från samtliga delar av företaget. 

Processen bör inte ses som en enskild implementering, utan som ett kontinuerligt 

förlopp. 

 Urval: Genom att ha kunders ekonomiska värde i åtanke, kan företag fokusera 

på de kunder som kan ge mest vinstpotential. Inte genom att dra in service för 

vissa kunder, utan snarare genom att hitta en passform mellan det företaget 

erbjuder och kunders behov, beteende och egenskaper 

                                                                 
8 Customer Relationship Management, metod för kundbemötande för företag (Dorne et al, 2008, s.22) 
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 Interaktioner: Relationen mellan kunder och företag utspelar sig som en dialog, 

ett konstant utbyte av information, tjänster och produkter mellan kund och 

organisation. 

 Kunder: Beroende på vilken bransch ett företag riktar sig mot, kan kunder bestå 

av individuella personer, marknadssegment eller en hel marknad. Kunder 

behöver inte bara vara slutanvändare, men kan också vara mellanhänder, 

leverantörer etc. I allmänhet brukar företag röra sig bort från generella lösningar 

för alla kunder, och istället fokusera på riktade produkter eller tjänster som 

vänder sig specifikt till vissa kunder. 

 Nuvarande och framtida värde från kunder: Genom att optimera både 

nuvarande och framtida värde från kunder flyttar företag fokus från en 

punkttransaktion till att maximera värdet över en sekvens av transaktioner. I 

denna process ersätts traditionella värden som marknadsandel med nya värden 

som andel av kundens utgifter som går till en viss produkt eller hur stort värde 

företaget får ut från hela tidsspannet av en kundrelation. Vidare är det viktigt att 

kunderna alltid behandlas med rättvisa och respekt. 

Utöver dessa komponenter brukar CRM också innehålla olika former av automatisering 

och system för att analysera och förbättra marknadsföring eller service. Genom att 

använda CRM kan företag skapa en flexibel miljö där faktorer som produktinnovation, 

ökade kundkrav, globalisering, integritet, nya teknologier etc. hanteras snabbt och 

effektivt (Kumar & Reinartz, 2012, s.5) 

3.6 Analysmodell 

För att klarlägga teoridelarna, motivera deras relation till varandra och deras vikt för 

analysen, har en analysmodell skapats nedan, se figur 10. Ett IoT-projekt står på fyra 

olika ben, utan inbördes ordning, av teori som i sin tur stödjer på verktyg för att 

uppfylla kraven inom varje teoridel. Avsnitt om IoT och sensorer, tillsammans med 

verktyg för hur information visualiseras, utnyttjas för att skapa en förståelse för vad IoT 

har för tekniska funktioner och hur ett nätverk fungerar med olika komponenter. Genom 

att behandla både ingående komponenter, men också användarupplevelse, är tanken att 

påvisa hur ett enhetligt IoT-system kan skapas. Även hur företag använder olika 

strategier gällande innovation belyses. Detta för att ge ett djupare sammanhang till hur 

en ny, innovativ teknologi kan tillämpas i och av ett företag. I samband med 

implementeringen av ny teknologi krävs också en förståelse och förberedelse hos 

företaget hur teknologin presenteras och används, både inom och utanför företaget. 

Kombinerat med en förstärkning av ett företags varumärke ger en sådan förståelse, 

specifikt för IoT, en god grund för långsiktig tillväxt av nya investeringar, något som är 

av stor relevans för studien. Med förståelse för vad tekniken kan göra, hur den 

presenteras och en strategi inom företaget för hur den specifikt valda tekniken ska 

tillämpas, skapas också förutsättningar för god kundnöjdhet. Då arbetet studerar ett 

område där människor utgör en stor del av verksamheten är en välutvecklad 

kundrelation av stor vikt för en lyckad produkt, något som kan uppnås genom en 
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välanpassad servicemodell och utförlig planering av behov. Kombinationen av de här 

verktygen skapar en  god överblick över de förutsättningar som kan leda till ett lyckat 

projekt inom IoT. 

 

Figur 10: De olika delarna i teorin och hur deras relation till varandra ser ut inklusive 
verktygen inom varje del. Överst är projektet i sin helhet. Mittenlagret är teoretiska 
koncept och understa lagret är de tillhörande verktygen som bygger upp varje  teori. 

Detta enligt färgkodning 
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4 Metod 

I följande kapitel redogörs för vilka metoder som har nyttjats för att uppfylla rapportens 
syfte. Avsnitt 4.1 ger en övergripande introduktion till studiens forskningsmetod och 
motivering till de val som gjorts för just denna rapport. Därefter beskrivs de 

undersökningsverkyg som använts, i mer detalj, litteraturstudie, enkätundersökning och 
intervjuer. Alla dessa är inkluderade för att ge studien tillräcklig kvalitet i både bredd 
och djup. Sedan utvecklas metoden business case i avsnitt 4.5, för att ge  en kärnfull 
sammanfattning av metoden som verktyg. I sista delen av metod-kapitlet analyseras 
samtliga metoder kritiskt för att ge ett perspektiv på hur använda verktyg kan påverka 
studiens utfall. 

4.1 Val av forskningsmetod 

För att utföra en studie som uppfyller önskade målsättningar krävs att en korrekt 

metodik används under studiens gång. Metoden utgör de redskap som används för att 

besvara de frågor som syftet framkallar (Holme & Solvang, 1997, s.11). Då en del av 

rapportens syfte är av ekonomisk karaktär är det av vikt att inte enbart förstå processers 

natur, utan också finna praktiska tillämpningar av teoretiska verktyg (Bryman & Bell, 

2013, s.31). Eftersom syftet grundar sig i att förstå förutsättningar för en företagslösning 

med hjälp befintliga teorier och modeller, utnyttjas en konsultmetodik som 

forskningsmetod genom arbetet. Lundahl och Skärvad (1999, s.245) förklarar 

konsultmetodik som en arbetsprocedur som regelmässigt följs. Proceduren innehåller 

också ett antal metoder och tekniker som används i analys- och diagnosfasen. En 

övergripande modell för konsultmetodiken visas i figur 11. De teoretiska 

utgångspunkterna beskrivs i kapitel 2 och använda metoder och tekniker förklaras 

genomgående i detta kapitel. Dessa verktyg appliceras för att analysera studiens resultat 

och underbygga rapportens slutsats. 

 

Figur 11: Sambandet mellan teoretisk utgångspunkt, utredningsmetod, analystekniker 
och slutsatser 

Då implementering av nya lösningar inom organisationer i allmänhet och teknik i 

synnerhet kan skilja sig markant inte bara mellan branscher, men också mellan enskilda 

företag, framställs den empiriska undersökningen i form av en fallstudie. En fallstudie 

innebär att en specifik företeelse undersöks. Företeelsen kan till exempel utgöras av en 

händelse, institution eller social grupp (Merriam, 1994, s. 24). Metoden är mycket väl 
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lämpad för denna studie då den syftar till att “...beskriva och analysera en viss enhet i 
kvalitativa, komplexa och helhetsinriktade termer, ofta kontinuerligt under en viss 

period” (Merriam, 1994). Eftersom avsikten med rapporten är att skapa en djupgående 
och helhetsinriktad förståelse för implementering av IoT i en specifik bransch passar en 

fallstudie väl. I detta arbete är fallstudien utformad utifrån ett så kallat business case, 

som kommer behandlas ingående i avsnitt 4.5. 

Det finns inga specifika metoder som passar bäst för informationsinsamling vid 

fallstudier (Merriam, 1994, s.24), men i denna rapport utnyttjas både kvalitat iva och 

kvantitativa metoder. Kvalitativ metod innebär en undersökning på detaljnivå, där 

generella insikter inte är av intresse, utan snarare förståelse av ett specifikt fall eller 

problem. Kvalitativa undersökningar är avsedda att ge riklig, djupgående information 

för komplexa sammanhang och avvikande företeelser. Som motpart till kvalitativa 

studier brukar ofta kvantitativ metod tas upp. Skillnaden i detta angreppssätt ligger i en 

mer systematisk och generell undersökning av ett ämne. Kvantitativ metod bygger på en 

bred, men ytlig informationsbas, där objektiva observationer ligger i fokus. Styrkan i 

metoden påvisas i förmågan att se mönster i data från ett stort urval av studieobjekt 

(Holme & Solvang, 1997, s.78-80). Med ett projekt av den storlek och komplexitet som 

FinaHem ämnar att utföra, behövs en god förståelse av ett flertal faktorer som kommer 

spela in på projektets framgång eller misslyckande, därav valet av en kvalitativ 

perspektiv. Samtidigt spelar många åsikter och attityder in, både från hyresgäster och 

anställda involverade i projektet. Därmed är det av stor nytta att även använda en 

kvantitativ metod för att ta till vara på mönster eller trender i dessa värderingar. Holme 

och Solvang (1997, s.85) styrker detta tillvägagångssätt genom att betona att båda ovan 

nämnda metoder i kombination kan användas med fördel, då deras styrkor kompletterar 

varandra och väger upp för respektive svagheter. Området hyresfastigheter är valt på 

grund av en stor potential inom just den marknaden. Kunder efterfrågar behagligare och 

bekvämare hem med möjligheter att välja temperatur, energiförbrukning och 

ljusförhållande men det eftersökes också en smidighet inom underhåll av byggnaden 

från fastighetsägarens sida (Perera, C. et.al., 2015, s.2). Även mer tekniska möjligheter 

och ekonomiska värden existerar på marknaden vilket tillåter mer investeringar för 

fastighetsförvaltare (Sigma, 2016). FinaHem som fastighetsägare är valt som 

studieobjekt dels på grund av incitament från företaget men även för att tekniken utgör 

en stor utmaning för branschen vilket gör fallet intressant att studera. 

Datainsamlingen för dessa metoder kan bland annat ske genom intervjuer, enkäter och 

litteraturstudier (Lundahl & Skärvad, 1999). Alla tre tillvägagångssätt utnyttjas i denna 

rapport, för att ge en bred informationsbas till en framtida IoT-lösning. 

4.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie eller källanalys utgår från skriftliga källor för att styrka faktauppgifter 

(Holme & Solvang, 1997, s.125).  Dessa skriftliga källor kan också benämnas 

sekundärdata, det vill säga data eller information som inte är insamlad primärt för den 
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egna studien. Genom att utnyttja befintliga fakta inom ett område går det således att 

komplettera primärdata med ytterligare underlag, för ett mer trovärdigt och underbyggt 

innehåll (Lundahl & Skärvad, 1999 s.135). Vidare minskar det risken att förbise redan 

gjorda lärdomar inom ämnet (Höst, Regnell & Runeson, 2006, s.59). Exempel på 

sekundärdata kan vara tidningsartiklar, arkivdata, böcker med mera. Data kan användas 

för både kvalitativa och kvantitativa syften, beroende på hur innehållet analyseras 

(Lundahl & Skärvad, 1999 s.135). I fallet med FinaHems potential för ett IoT-projekt 

används både kvalitativ data i fråga om till exempel teknisk information, 

årsredovisningar eller lagstiftning, men också tidigare gjord kvantitativ sekundärdata är 

av intresse, så som opinionsundersökningar. Med denna sekundärdata som stöd, får 

studien större tillförlitlighet och relevans. 

4.3 Enkätundersökning med hyresgäster 

Enkäten som datainsamlingsmetod ger ett antal kompletterande fördelar till de övriga 

metoderna i denna studie. Enkätundersökningen är en kvantitativ undersökning med 

fasta svarsalternativ och standardiserade frågeformuleringar. Tack vare det 

standardiserade formatet är det möjligt att samla in information från ett stort antal 

individer på kort tid, och med en låg arbetsinsats. Det gör också att resultatet av 

undersökningen blir förhållandevis lättolkat (Hjertsson, 2005, s.7-12). Storleken av 

FinaHems verksamhet gör att en förändring innebär en påverkan på ett stort antal 

människors vardag, som gör att det är av intresse att studera åsikter för en större grupp, 

vilket lättast genomförs med hjälp av en enkätundersökning. Frågorna är inte utformade 

för att vara styrande, det vill säga att svaret inte påverkas specifikt av frågans 

utformning, och det finns mer än två alternativ för att ge respondenten en chans att ge 

nyanserade svar (Edelegationen, 2016). Alla värderingsfrågor presenteras på en 4-

gradig skala, för att erhålla ett ställningstagande från respondenten. Vidare utformas 

frågornas formulering enligt föreslagna kriterier från Höst et al (2006, s. 87), se tabell 2. 

Holme och Solvang (1997, s. 174) föreslår även att påbörja enkäten med mer 

konventionella frågor, för att vänja in respondenten, och sedan gå in på mer 

kontroversiella frågor. Enkäten bör avslutas med enklare frågor för att neutralisera 

eventuella spänningar. Frågor som kan uppfattas som mer känsliga har också satts som 

icke-obligatoriska för enkäten, för att ge respondenten större frihet att välja bort 

obekväma frågor. Se Appendix A för fullständig översikt av enkät. För att minimera 

tvivel angående frågorna och svarsalternativen i enkäten så används en mindre testgrupp 

innan enkäten skickas ut så att frågorna och svarsalternativen tolkas korrekt, ett så kallat 

pilottest  (Edelegationen, 2016; Bell 2000, s.112; Ejlertsson, 2005, s.35). Efter 

insamling av enkätsvaren behandlas svarsdata i ett analysprogram för att visa på djupare 

samband och insikter. 
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Tabell 2: 16 saker att tänka på när en enkät skapas 

Utformning av enkätfrågor 

Enkelhet i språket Korta, koncisa frågor 
Entydiga frågor Ej alltför känsliga frågor 

Precisa i tid och rum Ömsesidigt uteslutande svar 
Ej ledande frågor Uttömmande svarsalternativ 

Undvika dubbelnegationer Ordning på svarsalternativen 
Undvik kunskapsfrågor Symmetri i svarsalternativen 

En fråga åt gången Neutrala svarsalternativ 
Ett svar åt gången Undvik hypotetiska frågor 

 

4.3.1 Val av källor till enkät 

Då studiens syfte bland annat utgår från att förstå acceptans för tekniska förändringar i 

hyresfastigheter är det av intresse att studera aktuella hyresgästers åsikter och hur de 

ställer sig till de konsekvenser en implementering av IoT skulle innebära. Med 

utgångspunkt i målgruppen nuvarande hyresgäster, tillämpas ett så kallat stratifierat 

urval. Stratifierat urval innebär att svarspopulationen indelas i olika grupperingar med 

enheter beroende på gemensamma egenskaper (Höst et al, 2006, s.87). Inom de olika 

grupperingarna kan sedan ett slumpmässigt urval göras. Med stratifiering som 

urvalsmetod görs först en urvalsram, för att sedan gruppera enheterna i olika kategorier. 

Denna gruppering görs med information som redan finns till exempel ålder, nuvarande 

boendesituation, inkomst, yrkesinriktning, familjeförhållande och utbildningsnivå. 

Dessa egenskaper kallas för stratifieringsvariabler och väljs efter relevans för studiens 

utfall i enlighet med framtagen analysmodell. (Holme & Solvang, 1997, s.184-186) I 

studiens fall relateras dessa egenskaper till åsikter om boende i hyresfastigheter. 

Respondenter för enkäten erhölls främst från forum och sociala medier, med enda 

kravet att den svarande för närvarande bodde i en hyresrätt. Därefter grupperades svaren 

i olika kategorier utgående ifrån bland annat ålder, hyreskostnad och hyresvärd. Av 

kategorierna användes bara hyreskostnad som relevant kategori i resultatet. För 

pilottestet används ett bekvämlighetsurval, respondenter väljs utifrån tillgänglighet utan 

någon specifik indelning (Holme & Solvang, 1997, s.183). Anledningen till detta val är 

att pilottestet endast åsyftar till att kontrollera att enkätens utformning upplevs på rätt 

sätt av utomstående. 

4.4 Intervjuer 

Genom att välja intervjuer som metod, fås en djupare förståelse för komplexa 

sammanhang och en mer korrekt bild kan ges i empirin och analysen av rapporten. 

Intervjuernas syfte är att ge en mer gedigen insikt för de tekniska förutsättningar och 

ambitioner som finns för ett potentiellt projekt. Varför IoT lämpar sig bättre inom 

specifika användningsområden, samt effekter på ekonomi och verksamhet utreds också. 
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Verkligheten tolkas på många olika sätt, så det är viktigt att förstå att förklaringar är 

subjektiva och behöver inte vara en sanning för samtliga berörda. Frågorna konstrueras 

för att inte vara vinklade mot specifika svar. Detta så att intervjuaren inte på förhand har 

åsikter av svaren (Materud, 2009). För att försäkra ett etiskt tillvägagångssätt, så 

förklaras syftet med intervjun för intervjupersonen, hur materialet förvaras, hur det 

analyseras och hur det presenteras.  

Intervjuerna är semistrukturerade, där intervjuaren arbetar med ett tema  och en rad 

huvudfrågor som är genomarbetade på förhand. Det finns dock plats för avvikelser från 

frågorna om intervjupersonen tar upp oväntade intressanta ämnen. Planen är att ställa 

samma öppna frågor till samtliga intervjupersonerna så att de får reflektera över 

helheten och ge personliga synvinklar till samma frågor. Vid otillräckliga svar så ställs 

fler underfrågor (Lise & Nanna 2010 s.46-47). En intervjuguide (Appendix B) arbetas 

fram genom en process där en mängd frågor skapas och sedan väljes relevanta frågor ut 

från den mängden. Lise och Nanna (2010, s.50) rekommenderar att antalet frågor inte 

överstiger 10-15 stycken för att uppnå en så tydlig och koncis intervju som möjligt, 

vilket eftersträvas i studien. Intervjuerna dokumenteras med både skrift och 

ljudupptagning. Elektronisk ljudupptagning är viktigt för att kunna bekräfta och vara 

säker på tolkningen av intervjupersonens kommentarer och ge en så korrekt bild som 

möjligt i analysen av svaren. Ljudupptagning sker endast när intervjupersonen 

godkänner detta på förhand. Materialet från intervjuerna transkriberas också efter att 

valda avsnitt är använda (Lise, Nanna 2010 s.48-49). Vidare samlades kompletterande 

information in via mail, när förtydligande eller kortare svar krävdes. 

4.4.1 Val av intervjupersoner 

Intervjupersoner bör väljas för att öka informationsinnehållet i studien genom 

användning av intervjupersoner som på goda grunder kan antas ha rikligt med kunskap 

om de företeelser som undersöks (Holme & Solvang, 1997, s.104). Källorna till 

intervjuerna i denna studie väljs med utgång i ett så kallat kriterieurval. Dalen (2007, 

s.56-59) beskriver kriterieurval som en metod där ett antal kriterier ansätts för 

egenskaper hos intervjupersoner. Kriterierna utgår från den hypotetiska målgrupp som 

anses bäst kunna ge relevant information till studien. Det är också värdefullt att studera 

olika informantgrupper, för att få olika perspektiv på ett ämne. I denna studie kommer 

tre distinkta informantgrupper användas som intervjuobjekt: Externa experter, interna 

experter och beslutsfattare. Externa experter används då de inte påverkas av 

underliggande motiv hos företaget, och har en väldigt utbredd kunskap inom ämnet. De 

kriterier som använts som utgångspunkt för denna grupp är att intervjupersonerna ska 

vara aktiva inom Sverige, ha en gedigen teknisk expertis inom IoT och för närvarande 

arbeta med dess applikationer. Interna experter tillfrågas för att ge bättre insikt i hur en 

implementering av IoT kommer påverka FinaHem interna processer och kultur, samt då 

de anses ha bättre förståelse för företagets verksamhet. Här är enda kriteriet att 

respondenten ska vara anställd inom ett tekniskt område hos FinaHem. Slutligen 

kommer beslutsfattare inom FinaHem att tillfrågas, då det är deras personliga 
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uppfattning om projektet som avgör ifall en investering sker eller inte. I en del fall utgör 

en person både intern expert, och beslutsfattare. De kriterier som används här är att 

tillfrågad person ska vara en central aktör för investeringar inom FinaHem. De 

intervjuobjekt som ingår i studie presenteras nedan, samtliga personer heter egentligen 

något annat. 
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Tabell 3: Intervjuer som är använda i studien 

Namn Informantgrupp Titel Företag Datum 

Erik Extern expert Energitekniker Kabona AB - 
Energieffektivsiering av 

fastigheter 

2016-03-10 
och 2016-

04-20 
Emil Extern expert VD Svenska energigruppen - 

visualisering av 
energianvändning 

2016-05-09 

Ida Intern expert Ekonomisk 
förvaltare 

FinaHem 2016-04-05 

Ingemar Intern expert Ekonomisk 
förvaltare 

FinaHem 2016-04-01 

Björn Beslutsfattare 
(intern expert) 

Service 
delivery 
manager 

FinaHem 2015-12-09, 
2016-02-22, 
2016-03-30 
och 2016-

05-11 
Bertil Beslutsfattare 

(intern expert) 
IT-manager FinaHem 2015-12-09, 

2016-02-22 
och 2016-

03-30 
 

Flertalet intervjuer har gjorts som gett bredare förståelse för området, men ej använts i 

studien. Dessa intervjuer presenteras nedan. Samtliga intervjupersoner nedan faller in 

under kategorin “extern expert”. 

Tabell 4: Intervjuer som är genomförda men ej används i studien 

Namn Titel Företag Datum 

Per Professor i fysik och elektroteknik Linköping universitet 2016-02-
12 

Ulrika Universitetslektor i 
företagsekonomi 

Uppsala universitet 2016-02-
24 

Fredrik Forskare inom IoT Uppsala universitet 2016-01-
29 

Martin Marknadschef Sigma Connectivity 2016-02-
15 

Patrik Projektledare Humlegården 2016-03-
03 

Frank Förvaltningschef Fastighetssnabben 2016-03-
01 

Peter Produktspecialist Wennerström 
Ljuskontroll 

206-04-22 
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4.5 Ta fram ett business case 

Huvuddelen av studiens genomförande bygger på att skapa en insikt hos FinaHem för 

ett framtida IoT-projekt,  i fråga om teknik, ekonomi och social acceptans. För att uppnå 

denna insikt är det viktigt att den föreslagna lösningen involverar alla påverkande 

faktorer. En framgångsrik och systematisk metod för utveckling och implementering av 

komplexa projekt, bland annat inom IT, är ett business case (Ward et al, 2007). 

Business case för IT-projekt kan definieras som ett “dokument skrivet för ledande 
beslutstagare, som utvärderar aktuella och framtida affärsvärden och risker relaterade 

till en investeringsmöjlighet inom IT.  Syftet med ett business case är att vägleda 
företagsledningen till att ta ett investeringsbeslut, med hänsyn till affärsvärde. Ett 
business case består vanligtvis av kostnads- och förmånskalkyler, antaganden, logiska 
grunder och övrigt stödjande beslutsunderlag, vilket sammanfattas i en 
‘värdeberättelse’” (Keen & Joshi, 2011, s. 8). Då den förändring som FinaHem står 

inför är omfattande med hänsyn till deras verksamhet, är ett business case ett värdefullt 

verktyg för att beskriva de möjligheter och utmaningar som deras potentiella projekt 

kommer skapa på ett tydligt och översiktligt sätt. Business caset innehåller enligt Keen 

och Joshi (2011) 7 steg: 

 Omfång (scope) 

 Kriterier (criteria) 

 Rikta in (align) 

 Beräkna (calculate) 

 Bevisa (prove) 

 Analysera (analyze) 

 Berätta (storytell) 

Endast de tre första stegen, som beskrivs i detalj nedan, används för att presentera 

studiens resultat på ett tydligt och översiktligt sätt, då målet med business case-metoden 

är att bättre beskriva FinaHems nuvarande situation. Resterande steg kommer inte ingå i 

arbetet, då de är av mer analytisk art och blir för spekulativa, något som ej passar för 

presentation av studiens empiriska resultat. 

4.5.1 Omfång 

Att förstå projektets omfång är av stor vikt för dess framgång. Därför är det centralt att 

de förväntningar som finns på projektets resultat avspeglas rättvisande i uppskattat 

innehåll och kostnad. Om stora kostnader eller viktig funktionalitet utesluts från den 

ursprungliga utformningen av projektet, finns det en hög risk att resultatet inte möter 

målsättningar för budget eller tidsplan (Keen & Joshi, 2011, s. 9, s.116). 

Omfånget definieras utifrån tre delsteg: Drivkrafter och avgränsningar, resultat och 

tidsplan samt sponsring. Med drivkrafter menar Keen och Joshi (2011, s. 116-117) de 

omständigheter inom företag som leder till att ett nytt projekt har uppdagats, vid just det 

specifika tillfälle som företaget valt att undersöka nya investeringar. Ward et al. (2007) 
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bygger på uttrycket med drivkrafter genom att förklara att det finns både interna och 

externa drivkrafter. Interna drivkrafter är förändringsbehov som uppstår inom företaget, 

medan externa drivkrafter är påverkan och krav från till exempel kunder eller 

leverantörer. Genom att belysa drivkrafterna ges ett tydligare syfte för vad business 

caset ämnas åstadkomma och därigenom bör också slutproduktens funktionalitet 

relateras till de bakomliggande målen hos företagsledningen (Kueng & Kawalek, 1997). 

Detta görs på ett effektivt och överskådligt sätt med hjälp av en så kallad 

värdeflödeskarta (Value Flow Map), exempelvis så som visas i figur 12 nedan. En 

värdeflödeskarta innehåller de målsättningar och drivkrafter som projektet ska uppfylla 

för samtliga berörda aktörer i företaget. Genom att markera de relationer som finns 

mellan olika mål för olika aktörer, blir det enkelt att se hur projektet kan uppfylla detta 

för alla parter (Keen & Joshi, 2011, s. 42). 

 

Figur 12: En värdeflödeskarta visar aktörer och dess målsättningar och drivkrafter. 
Figuren är omskapad på svenska för bättre förståelse 
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Avgränsningar innebär vad som inkluderas eller ej i projektet. Keen och Joshi (2011, s. 

117) beskriver de faktorer som utgör avgränsningarna: 

 Alternativ för investeringar 

 Omfattning av ingående system 

 Organisationsenheter som medverkar i bedömningen av investeringens värde 

 Detaljnivån för analys och rapport 

 Människor och resurser som bör konsulteras 

Utöver drivkrafter och avgränsningar är det också centralt att specificera vilka personer 

som kommer ingå i framtagandet av projektförslaget, vad slutprodukten av business 

caset ska vara och vilken tidsram projektet ska utföras under. Vidare behöver också en 

budget ingå och hur investeringen ska finansieras (Keen & Joshi, 2011, s. 117; Ward et 

al., 2007; Kueng & Kawalek, 1997). 

4.5.2 Kriterier 

Vid utvecklingen av ett business case behöver casets kriterier definieras. Med kriterier 

menas i detta fall de strategier eller specifikationer som används för att undvika att mål 

missas på grund av otydlighet i projektets utformning. Mer fokus läggs på projektets 

affärsresultat än processen dit. För att förstå helheten behöver de olika rollerna inom 

projektet definieras och dess olika värderingar måste vara tydliga och enade på det sättet 

att majoriteten av värderingarna har relaterade fördelar (Keen & Joshi, 2011, s.119; 

Ward et al., 2007; Kueng & Kawalek, 1997). Arbetet blir enklare om det endast är ett 

huvudsakligt budskap för caset med två till tre underliggande budskap, eftersom det då 

är en tydligare linje att följa inom business caset. Tanken är att caset ska presenteras på 

ett sådant sätt att de personer som har ytterst ansvar för beslutet, de beslutande 

medlemmarna, blir övertygade om investeringens värde. Hur pass accepterat och 

attraktivt ett case blir beror mycket på vilka kriterier som ingår. (Keen & Joshi, 2011) 

För att på ett användbart sätt kunna avgöra om ett kriterium är uppfyllt eller inte, 

utnyttjas så kallade Key Performance Indicators (KPI). KPI går ut på att sätta ett 

kvantifierbart mått som relaterar till varje kriterium. Om exempelvis ett beslutskriterium 

för en ny investering är att öka kundnöjdhet, kan möjliga mått vara minskning i 

kundomsättning eller ökning av årsförsäljning. Genom att utse personer eller enheter 

som är ansvariga för specifika mål eller kriterier, förenklar det för företaget både att se 

vem som ska producera vad, och tidigt åtgärda brister som kan uppkomma i projektet 

(Keen & Joshi, 2011, s.46-48; Ward et al., 2007). 

Beslutskriterier delas vanligtvis upp i materiella (tangible) och immateriella 

(intangible). Distinktionen mellan dessa kan vara relativt diffus, men enligt Keen och 

Joshi (2011, s.125) kan kriterierna definieras i enlighet med tabell 5. 
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Tabell 5: Definitionen av materiella och immateriella kriterier enligt Keen och Joshi. 

Materiella Kriterier - Om alla 

nedanstående villkor uppfylls 

Immateriella Kriterier - Om minst en av 

nedanstående villkor uppfylls 

Metoderna för att beräkna 
penningvärde är relativt 

okontroversiella 

Metoder för kvantifiering är alltför komplexa eller 
godtyckliga 

De antaganden som görs är 
trovärdiga 

Ingen person med inflytande stödjer 
beräkningarnas grunder 

De mätvärden som används är 
tillgängliga och trovärdiga 

Mätvärdena anses ej trovärdiga 

Nyckelpersoner inom projektet 
stödjer beräkningarnas grunder 

Beslutande medlemmar inom projektet anser att 
kriteriet är immateriellt, även om det är 

kvantifierbart 
 

Immateriella värden bör också inkluderas som kriterier, något som ofta förbises i 

projekt, eftersom de inte går att kvantifiera i exakta siffror. Ward et al. (2007) förklarar 

att uteslutande av immateriella värden kan leda till ett antal olika problem, såsom 

orealistiska finansiella antaganden, mindre innovativa lösningar eller ett missriktat 

fokus endast på individuella processer. 

Ward et al (2007) utvecklar ytterligare beslutskriterier genom att placera dem i fyra 

kategorier: 

 Observerbara - subjektiva kriterier som endast kan utvärderas efter personlig 

åsikt, då inga specifika mätvärden finns tillgängliga. Därmed klassificeras 

kriterierna som immateriella. Exempelvis arbetsmoral kan vara ett sådant 

kriterium. Om det dock finns möjlighet att mäta sådana värden, genom en enkät 

eller liknande, går det att ansätta kriteriet som mätbart. 

 Mätbara - kriterier som är relaterade till ett eller flera etablerade mätvärden, men 

som inte går att använda för att uppskatta framtida vinster eller fördelar. Mätbara 

kriterier ger beslutstagare möjlighet till att enklare förstå vilka utgångspunkter 

som finns innan ett föreslaget projekt inleds. Även dessa kriterier kan ses som 

immateriella. 

 Kvantifierbara - I likhet med mätbara kriterier, har kvantifierbara kriterier också 

ett etablerat mätvärde. Skillnaden ligger dock i att kvantifierbara kriterier också 

kan ge en uppskattning av framtida värden. Denna form av kriterium ses som 

materiell. 

 Finansiella - Den tydligaste formen av kriterium, som går att kvantifiera och 

resulterar i tydliga finansiella värden för investeringar. Klassificeras som 

materiell. 

För att uppnå ett fullkomligt business case behövs till sist att samtliga kriterier 

koncentreras till ett fåtal enhetliga målsättningar för projektet. Keen och Joshi (2011, 

s.119) sammanfattar de steg som krävs för tydliga och genomförbara kriterier: 
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 Definiera de beslutande medlemmarna för investeringen 

 Identifiera beslutskriterier för projektet 

 Specificera de materiella och immateriella värdena 

 Filtrera kriterierna 

4.5.3 Rikta in 

Vikten av att rikta in sig inom projektet är ofta missförstått, men nog så viktigt för att nå 

dit företaget vill. Samtliga beslutskriterier bör bekräftas och länkas samman med 

företagets affärsmål. Detta för att kunna få alla aktiviteter och resurser att leda åt samma 

håll på ett ömsesidigt och förstärkande sätt. För att som företag lyckas med ett projekt 

så krävs då en stark relation av orsak och verkan mellan samtliga delar inom företaget 

(Keen & Joshi, 2011, s. 126; Ward et al., 2007). Alla delars mål siktar alltså på att 

förstärka slutprodukten och dess upplevelse (Se figur 13 Värderelation nedan). Denna 

process kopplas sedan till kriterierna från avsnittet tidigare så att kriterierna följer och 

stödjer företagets affärsstrategi.  

 

Figur 13: Värderelation mellan olika delar av företaget och tydlig sammanfallande 
riktning. Figuren är omskapad på svenska för bättre förståelse 

4.6 Källkritik 

De källor som används i denna studie har undersökts med ett innehållskritiskt 

förhållningssätt. Fakta och centrala påståenden har underbyggts med flertalet olika 

källor, något som styrker trovärdigheten och den vetenskapliga relevansen. I de fall 

endast en källa funnits, har en intern bedömning utförts, för att så väl som möjligt 
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försäkra att referensen utgörs av en logiskt sammanhängande, tydlig och konkret 

beskrivning (Lundahl & Skärvad, 1999, s.226). Det är också viktigt att ha i åtanke i 

vilket sammanhang källan skapades och av vem (Bell, 2000, s.98). Vidare har 

ursprungskällor utnyttjas, då det är större sannolikhet att de personer som har närmast 

relation till en beskriven företeelse har mest rättvisande uppfattning om den (Lundahl & 

Skärvad, 1999, s.226). 

Vid de undersökningar som utförts i samband med denna studie har tydlig metodik 

använts för att undvika mätfel eller missförstånd. Vid enkätstudien är det viktigt att ha 

en tillräckligt stor svarspopulation för att inte få en skev uppfattning om undersökt 

händelse. I studiens fall är detta antal satt till över 100 svar. Vidare ska enkäten 

utformas på ett sådant sätt att den mäter det som faktiskt avses mätas, det vill säga har 

hög validitet. Genom att använda en konsekvent och väl underbyggd metodik går detta 

att uppfylla, vilket eftersträvats i denna rapport. Ett konsekvent utförande av enkäten ger 

också en hög reliabilitet, att slump har liten inverkan på resultaten från studien. 

(Ejlertsson, 2005, s.100-102) 

Även intervjuer riskerar att bli missvisande om de inte utförs på rätt sätt. Risken för 

skevhet, eller bias, att intervjuarnas egna åsikter och värderingar påverkar 

respondentens svar är alltid påtaglig vid användning av intervju som metod. Därmed är 

det viktigt att ha en medvetenhet om denna risk vid utformning och utförandet av 

intervjuer, något som underlättas både av kunskap om fenomenet, men också av att ha 

flera intervjuare som kan upptäcka felaktigheter (Bell, 2000, s. 123) något som utnyttjas 

i denna studie. Dessutom kan respondentens uppfattning om intervjuaren eller 

intervjusituationen påverka vilka svar som ges, något som också måste tas i beaktande 

(Holme & Solvang, 1997, s.106). Om intervjupersonen utgörs av en direkt intressent, 

till exempel en anställd på ett studerat företag, blir det extra känsligt att utföra intervjun. 

I denna studie har flera intressentgrupper för FinaHems föreslagna projekt inkluderats, 

både beslutstagare, men också förvaltare inom organisationen och åsikter från 

hyresgäster. Detta för att kunna avgöra vilken data som är entydig och vilken som 

påverkas av värderingar eller tolkningar, något som rekommenderas av Lundahl och 

Skärvad (1999, s.118). 
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5. Resultat 

Följande kapitel innehåller en redovisning av de empiriska resultat som funnits under 
studien. De antaganden som gjorts påvisas i avsnitt 5.1. Inledningsvis redogörs för den 
nuvarande verksamheten som berör studiens syfte. Vidare presenteras exempel på 

tillgängliga tekniska lösningar och hur de kan passa in i FinaHems verksamhet. 
Därefter påvisas åsikter från hyresgäster som inverkar på resultatet för studien. 
Resultatet sammanfattas slutligen för att ge en god överblick över  FinaHems 
nuvarande situation och förutsättningar för framtida projekt. Antaganden och 
uppskattningar som använts för beräkningar kommer också att förklaras. 

5.1 Antaganden 

Följande antaganden används genom framtagande av studiens resultat. Då 

fastighetsbeståndet hos FinaHem är så pass vida spritt kommer resultatet utgå från ett 

mindre antal fastigheter utifrån antagandet att fastigheterna har relativt liknande 

egenskaper, exempelvis ålder eller byggnadsmaterial för stomme, i avseende med syftet 

som studeras i denna rapport. Även de föreslagna tekniska lösningar som berörs 

kommer begränsas till de som anses ge störst affärsnytta, baserat på befintlig 

information från intervjuer och elektroniska källor. Slutligen bör påpekas att det finns 

många variabler som påverkar resultatet, och de sammanställningar som utförs är endast 

en grov uppskattning för att ge en bättre uppfattning av olika lösningars ekonomiska 

värde. De tekniska lösningar som presenteras här är förslag och för stunden, enligt 

studien, de bästa lösningar som kan hittas på marknaden. Eftersom detta område är i 

startfasen av sin utveckling så kommer tekniken med tidens gång att förändras, 

förbättras och troligtvis bli billigare att både installera och inhandla, något som bör tas i 

beaktning. 

5.2 Nuvarande verksamhet 

FinaHems verksamhet är uppbyggd utifrån ett antal enheter av fastighetskomplex som 

leds av en så kallad ekonomisk förvaltare. Varje sådan enhet har i sin tur roller som 

ansvarar för drift, förvaltning, teknik och kundbemötande. En ekonomisk förvaltare har 

övergripande ekonomiskt och verksamhetsmässigt ansvar för en specifik enhet, där de 

ska se till att enheten är lönsam och att hyresgästerna trivs med sitt boende. Alla enheter 

ingår i en region som styrs av en regionchef. I Sverige finns tre regioner; Stockholm, 

Malmö och Helsingborg (FinaHem AB, 2014; Intervju Ingemar, 2016; Intervju Ida, 

2016). Slutligen samordnas dessa roller av en landschef med övergripande ansvar för 

hela Sverige.  I relation till denna hierarki finns också hjälpfunktioner i form av bland 

annat service center och IT-avdelning som assisterar roller i samtliga nivåer inom 

företaget. Service center har som främsta funktion att hjälpa hyresgäster med frågor 

eller problem och att samordna felanmälan. Se figur 14 för en bild av de företagsenheter 

som är relevanta för studien. 
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Figur 14: En beskrivning av hierarkin inom FinaHem med de relevanta rollerna 

Teknisk förvaltare är den roll som övervakar och ansvarar för löpande underhåll, 

service, mark, städning och driftskötsel i fastigheten, och ser till att byggnaden är i gott 

skick. Dock använder sig FinaHem av en extern firma för det dagliga underhållet och 

städningen av fastigheter, samt åtgärdar felanmälan från hyresgäster. Uthyrare, har 

ansvar för uthyrningen av lägenheter och fungerar som en mäklare. Driftansvarig är de 

anställda som optimerar fastigheternas reglersystem och står för teknisk expertis vid 

energiinvesteringar. Rollen innefattar ansvar för till exempel vatten, värme och 

ventilation, och även för avläsning och justering av reglersystem i fastigheter. Slutligen 

finns projektledare som hanterar upphandling, avtal och planering för olika bestämda 

projekt inom fastigheten. Även planerat underhåll, investeringar och bygglov av 

lägenheter ingår i arbetssysslorna (Intervju Ingemar, 2016; Intervju Ida, 2016). 

I studien har två ekonomiska förvaltare intervjuats för att ge detaljrik information om 

FinaHems verksamhet. Ida är ansvarig för en enhet i Täby bestående av fem fastigheter, 

med en total area på ca 70 000 kvadratmeter. Ingemar ansvarar för områdena 

brandbergen och Åkersberga med totalt 8 fastigheter, med en total area på ca 210 000 

kvadratmeter. Både Ida (Intervju, 2016) och Ingemar (Intervju, 2016) tar upp ett antal 

områden som orsakar de största kostnaderna i deras regelbundna verksamhet. Ingemar 

förklarar att vatten- och fuktskador är problem som förekommer ungefär en gång i 

månaden och orsakar stora kostnader för hans enhet. Ida stämmer in i detta påpekande 
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och berättar att kostnaden för vattenskador i hennes fastigheter beräknas till 25 kr per 

kvadratmeter och år, Ingemars kostnader för vattenskador uppgår till 27 kr per 

kvadratmeter och år. Uppskattningsvis förekommer vattenskadorna ungefär en gång 

varannan månad eller en gång varje månad för de fastighetsbestånd Ida ansvarar för 

respektive en gång i månaden för Ingemars bestånd. Ingemar berättar att de utför kortare 

besiktningar för att försöka förebygga uppkomsten av vattenskadorna. 

Vidare är kundservice, som benämns service center inom FinaHem,  och felanmälan 

viktiga delar i förvaltning och underhåll av lägenheterna i FinaHems fastigheter. Detta 

eftersom företaget bygger på att premiera hög boendestandard i sina bostäder. Därför 

går mycket tid och pengar åt till att ta emot och hantera diverse samtal och klagomål. 

Enligt Ida (Intervju, 2016) hanterar service center upp till tio samtal om dagen från 

hyresgäster i hennes enhet och det inkommer totalt ca 10 000 samtal i månaden från 

samtliga av FinaHems hyresgäster (Intervju Ingemar, 2016). FinaHem har som policy 

att besvara alla samtal inom 24 timmar, men åtgärdstiden kan variera kraftigt beroende 

på vad samtalet gäller. Exempel på uppkomna problem är allt från temperatur eller 

ventilation till klagomål på andra hyresgäster. Ingemar menar att en stor del av samtalen 

kommer in under hösten när utomhustemperaturen börjar sjunka under noll. Vidare 

förklarar han att nästintill alla klagomål går att lösa under första åtgärdstillfället, 

vanligtvis är det inget behov av reparation eller omfattande underhåll (Intervju Ingemar, 

2016). 

En viktig del i att hålla verksamheten lönsam är en jämn och effektiv fördelning av 

värme i FinaHems fastigheter. Fastigheterna värms idag upp främst av fjärrvärme, även 

om det förekommer andra energislag. Ida förklarar att även direktverkande el och olja 

används för att värma upp hennes fastigheter, dock i mycket mindre utsträckning. I 

dagsläget används en så kallad undercentral, ett system för mätning och justering av in- 

och ut värme i fastigheterna, men det finns ingen funktionalitet för att identifiera 

specifika lägenheter eller utrymmen i hyreshusen. Den totala energikostnaden för Idas 

(Intervju, 2016) fastigheter uppgår till 93 kr/kvm och för Ingemar till 124 kr/kvm.  

För att erbjuda rena fastigheter och ha nöjda hyresgäster krävs effektiv sophantering. 

Både Ida (Intervju, 2016) och Ingemar (Intervju, 2016) tar upp undermålig hantering av 

sopor som en stor del av de klagomål som kommer in från deras hyresgäster. Ofta gäller 

det att sopkärl är överfulla eller att sopor inte slängs i kärl över huvud taget. Hos Ida 

förkommer sophämtning för hushållssopor 2-3 gånger i veckan, för grovsopor varannan 

vecka, och för elavfall ca en gång i månaden.  Kostnader för sophantering för enheten i 

Täby uppgår till 34 kr/kvm och för brandbergen och Åkersberga kostar det 42 kr/kvm. 
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Samma krav ligger på förvaltning och underhåll för att upprätthålla en hög 

boendestandard för FinaHems boenden. För dessa tjänster har FinaHem anlitat en extern 

firma för att sköta den dagliga förvaltningen av FinaHems fastigheter. Dessa kostnader 

uppgår till: 

 Inre skötsel 

o Idas enhet: 39kr/kvm 

o Ingemars enhet: 33 kr/kvm 

 Yttre skötsel 

o Idas enhet: 14kr/kvm 

o Ingemars enhet: 24kr/kvm 

 Städ 

o Idas enhet: 11 kr/kvm 

o Ingemars enhet: 18 kr/kvm 

Slutligen förekommer en del kostnader för övriga olyckor eller problem, exempelvis 

inbrott eller brand. Dessa situationer förekommer såpass sällan att det inte finns några 

regelbundna kostnader, men Ida tar upp ett exempel på en omfattande brand som skedde 

i Täby kyrkby, där flertalet lägenheter blev skadade. Hon säger att kostnaden kan ligga 

mellan 1-5 miljoner kronor. Se tabellen nedan för en sammanställning över kostnader 

för de olika områdena som tagits upp samt beräkningar för en exempelfastighet. Notera 

att endast de områden som anses skapa störst kostnader eller problem inkluderas 

(Intervju Ida 2016; Intervju Ingemar, 2016). 

Tabell 6: Översikt över kostnader hos FinaHem. 

  Energikos
tnad 

Förvaltning/s
kötsel 

Sophante
ring 

Vattensk
ador 

Kundservice 

Kostnad 

Ida 93kr/kvm 64 kr/kvm 34 
kr/kvm 

25 
kr/kvm 

~300 
samtal/månad9 

Ingemar 124 
kr/kvm 

75 kr/kvm 42 
kr/kvm 

27 
kr/kvm 

Information 
saknas 

Medel 
mellan 
Ida och 
Ingemar 

109 
kr/kvm 

70 kr/kvm 38 
kr/kvm 

26 
kr/kvm 

~300 
samtal/månad 

Exempel
fastighet

10 

2,725 
mnkr 

1,750 mnkr 0,95 
mnkr 

0,65 
mnkr 

- 

                                                                 
9 Ingen information om kostnader gick att erhålla för detta område 

10 Beräkningarna utgår från en hypotetisk fastighet med 300 lägenheter på 25000 kvadratmeter (inklusive 

allmänna ytor) och de medelkostnader som beräknats  
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5.3 Teknisk lösning och besparingar 

Studien är fokuserad på de tre områden som anses kunna inbringa mest besparingar, 

kundnöjdhet och effektivitet inom FinaHem. Områdena är utvalda efter flertalet 

intervjuer och samtal med anställda inom ett antal olika hyresrättsföreningar (se tabell 4 

för källor till intervjuer), men har sin grund i FinaHems verksamhet (FinaHem, 2014; 

Intervju Ida 2016; Intervju Ingemar, 2016). Andra områden som inte är inkluderade 

nedan är brand, sophantering, ljusreglering och förvaltning. Det är utvecklingsområden 

som antingen inte har några färdigutvecklade tekniska lösningar i dagsläget, har för låg 

frekvens av händelse eller som inte inbringar stora besparingar ekonomiskt (se tabell 4 

uteslutna intervjuer). Företaget Kabona är utvalt som exempel för helhetslösningar inom 

IoT för att ge ett tydlig uppvisning av applikationer, eftersom de har integrerade och 

färdigutvecklade lösningar för de områden som studien tar upp (Intervju Erik, 2016). 

De tre områden som är utvalda är enligt nedan: 

 Vattenskador 

 Energiförbrukning 

 Kundservice 

Samtliga sensorer i ett hem fungerar som givare för specifika mätvärden och är 

kopplade till en mellanliggande sändare som sedan för vidare informationen till ett 

centralt system. Sensorerna kommunicerar trådlöst, medan sändaren i regel är 

trådbunden. Vid trådlös kommunikation är det wifi som används och då är det viktigt att 

ta till hänsyn till batteritiden på sensorn, som uppgår till ca fem år. Erik (Intervju, 2016) 

påpekar att sensorer enkelt kan anslutas, eller bytas ut, i ett befintligt nätverk, till 

exempel i samband med regelbunden besiktning eller underhåll i lägenheter. Utifrån 

sensornätverket och integrerande sändare kan sedan data samlas in från en fastighet för 

att sammanställas i en portal som ger enkel och tydlig översikt. Både lägenheter och 

avgränsade utrymmen går att övervaka, såsom våningsplan eller garage, men också 

trender och avvikande värden kan observeras. Även extern information kan inkluderas i 

analys av mätvärden, framförallt väderleksprognoser. Dock krävs viss manuell styrning 

och inledande analys av en fastighets egenskaper för optimal effektivisering av 

systemet.  

Vattenskador är vanligt förekommande enligt Ida (Intervju, 2016) och Ingemar 

(Intervju, 2016) och kan undvikas med hjälp av en givare vid vattenkällor så som 

badrum eller kök. Då placeras en sensor vid exempelvis badkar, dusch, kaffemaskin11 

eller vitvaror. Sensorn varnar sedan vid fukt eller vätska och åtgärd kan snabbt göras av 

antingen fastighetsägare eller hyresvärd. Det tar ungefär 10 minuter att installera en 

sådan sensor och görs med fördel vid utflytt eller annat byte av teknik som till exempel 

bredband eller tv-tjänst. Det går även att uppmäta värden för luftfuktighet. Detta 

                                                                 
11 På grund av vattentillförsel 
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fungerar som kvalitetssäkring av luftkvalitet, där en luftfuktighet på 40-60% är ett 

önskat värde.  

Energiförbrukning innefattar värme, vatten, ventilation och elförbrukning. Inne i en 

hyresrätt så behövs en sensor per område. Sensorer kan kombineras funktionsmässigt 

när det gäller värme och ventilation, eftersom faktorerna påverkar varandra starkt. I 

likhet med ventilationsjustering går det också att anpassa värme utifrån ett visst 

intervall, som väljs av hyresvärden, oftast mellan 21-24 grader. Här inkluderas även 

faktorer som väderlek, hur pass väl huskroppen kan behålla värme och tid på dygnet 

(Intervju Erik, 2016). Genom att skapa en mer gedigen överblick och bättre analys av 

varje fastighets behov för värme och ventilation, är förhoppningen att skapa en mer 

proaktiv service. Med hjälp av informationen från sensornätverket ska FinaHems 

service center enkelt kunna hitta avvikande värden på värme eller luftkvalitet i 

lägenheter och åtgärda dessa, innan missnöje uppkommer hos hyresgästen. Även genom 

att enklare upptäcka vattenskador kan ökad kundnöjdhet uppnås, med hjälp av snabba 

åtgärder, men framförallt undvikandet av stora ekonomiska kostnader (Intervju Björn, 

2016; Intervju Bertil, 2016).  

Kabona installerar systemet som en helhet eller som ett tillägg till tidigare system. För 

att skapa förståelse för prisbilden visas exempel med tillägg till tidigare system nedan. 

Detta på grund av att FinaHem endast handhar befintliga fastigheter och inga 

nybyggnationer (Intervju Erik, 2016).  

Exemplet är en fastighet på 1500 kvadratmeter med 20 stycken lägenheter som redan 

har centralenheter och inte behöver hela konceptet installerat. 

 Värmesystem och varmvatten (Ej ventilation) 

 En givare per lägenhet 

 Installation 200-250.000 kr inklusive 2 års uppföljning 

 10-20.000 kr för varje nytt system 

 20-30.000 kr tillägg för ventilationssystem 

 170 kr/kvm 

 12 500 kr per lägenhet 

Efter grundkostnaden så blir det billigare per lägenhet som läggs till, inom gruppen, om 

inga fler styrsystem installeras. Vid uppskattningar för större lägenhetskomplex, såsom 

de flesta av FinaHems fastigheter, minskar kostnaden per lägenhet eftersom ett 

sensornätverk enkelt och billigt kan skalas upp. För en fastighet med ca 300 lägenheter, 

en vanlig storlek i FinaHems fastighetsbestånd, beräknas kostnaden till ungefär 3000-

4000kr per lägenhet enligt Kabona (Intervju 2 Erik, 2016). 

Det finns mycket att vinna genom värmereglering, enligt Kabona (Intervju Erik, 2016). 

Temperaturen kan till exempel sänkas under dagarna när få människor är hemma eller 

efter trender när det kan visa sig att människor befinner sig på allmänna platser vid 

regelbundna tider. Värmen regleras också utifrån väderfaktorer, med avseende på vind, 
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utomhustemperatur eller solläge. Mellan 10-12% kan sparas in av värmen genom 

sådana justeringar enligt Kabona (Intervju 2 Erik, 2016), och cirka 2% av 

elkostnaderna. Vattenskador är svårt att proaktivt undvika utan besiktningar, men sätts 

sensorer in så kan åtgärd snabbt göras och skador med efterarbete kortas ner drastiskt. 

Det är en dyr, och ofta långdragen, process att reparera en vattenskada. Ingemar ger ett 

prisexempel på ungefär 100 000kr i reparationskostnad för en vattenskada i ett kök och 

han tror  det är ännu mer för badrum. Det är inte bara kostnaden för material och arbete 

utan all kostnad runt omkring också. Indirekta kostnader för en vattenskada kan vara att 

hyresgästen kan behöva flytta ut, kostnad i tid lagd på ärendet och missnöje från andra 

grannar vid reparation. Detta medför stora möjliga besparingar i och med installation av 

sensorer vid vattenkällor. 

Den serviceverksamhet som bedrivs av FinaHem har också utrymme för effektivisering. 

Genom att tillföra hyresgäster mer information om deras boendesituation, bör behovet 

av servicesamtal som endast rör information minska enligt Ida (Intervju, 2016) och 

Ingemar (Intervju, 2016). Svenska Energigruppen är ett mindre Uppsalabaserat företag 

som arbetar mycket med visualisering och presentation av energiförbrukning och 

mätdata. Det är ett bra exempel på hur visualisering kan användas för att underlätta 

förståelse och insikt om energi då det inom företaget finns viktig erfarenhet rörande 

området, med lösningar som tydligt passar studiens inriktning (Intervju Emil, 2016). 

Svenska energigruppen erbjuder en webbaserad lösning, tillgänglig via dator eller 

mobil, där hyresgästen kan se sin energiförbrukning både i realtid och historiskt eller i 

jämförelse med andra fastigheter. Det finns även möjlighet att integrera andra 

datakällor, såsom sensorer eller kundsystem med fakturor. Enligt Emil (Intervju, 2016) 

är det komplext att skapa ett långsiktigt energisparande, men tävlingsinriktning, 

målsättning och jämförelse har visat sig vara en god motivering. Emil fortsätter dock 

förklara att tävlingar inte ger något ihållande beteende efter tävlingens avslut. Även 

målsättningar och jämförelser med exempelvis medelvärde kan ha motsatt effekt för 

förbättrat energisparande om användaren känner sig överväldigad av för höga mål eller 

stora utmaningar. Emil anser att för en tydlig förståelse är det effektivare om varje 

person får presenterat dennes individuella förbrukning, gärna i realtid, då detta ger en 

stark känsla för samband mellan beteende och förbrukning. Även tips och råd om 

energibesparing bör vara riktade mot personers specifika vanor, för en bättre anpassning 

av besparingsåtgärder. Enligt Emil (Intervju, 2016) kan energikostnaderna för en 

privatperson sänkas med ca 10-20% bara som effekt av ett förändrat beteende. Emil 

berättar att kostnaden för lösningen uppgår till några kr per hyresgäst och månad. 

Utifrån de kostnadsexempel som beskrivits ovan går det att göra en beräkning av vad 

kostnaden för en teknisk lösning kan uppgå till. Denna beräkning är endast för att ge en 

grov uppskattning för kostnaderna för en teknisk lösning i relation till resten av 

FinaHems ekonomiska verksamhet. Samma exempelfastighet kommer användas här, 

som vid presentationen av FinaHems nuvarande kostnader. Den lösning Kabona 

erbjuder skulle uppgå till cirka 1,05 miljoner kronor. Svenska energigruppens 

erbjudande resulterar i cirka 1500 kr/månad eller 18 000 kr om året. Kabonas lösning 
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leder till en besparing på runt 10% av FinaHems energikostnader, vilket för en 

exempelfastighet blir ca 275 000 kr. Svenska energigruppens lösning leder inte till 

någon direkt besparing för FinaHem, men kan ge en ökad kundnöjdhet. Enligt dessa 

beräkningar har lösningen en återbetalningstid på ca 4 år, dock inkluderar detta ej 

vattenskador, utbildning av personal, underhåll av det nya systemet eller minskat antal 

samtal för service center.  

5.4 Nöjdhet och acceptans hos hyresgäster 

Björn och Bertil (Intervju, 2016) förklarar att det inte finns någon systematiserad metod 

för att fånga upp nöjdhet hos hyresgäster, då detta inte premieras i företagets kultur. 

Ingemar (Intervju, 2016) berättar dock att FinaHem en gång i kvartalet utför en intern 

utredning för att bland annat kontrollera tillräckligt hög komfort, teknisk standard och 

god service i deras fastigheter för att försäkra att en tillfredställande nivå upprätthålls. 

Fastigheterna som uppnår tillräckligt hög nivå ges en kvalitetsstämpel av FinaHem för 

att framhålla att det är bostäder av högsta standard. 

En enkätundersökning utfördes i samband med detta arbete för att studera hur 

hyresgäster generellt uppfattar sin boendesituation. 57 svar insamlades från 

respondenter med enda kravet att de för närvarande var bosatta i en hyresrätt. Frågorna 

berörde framförallt hur den svarande upplevde olika områden i sin hyresfastighet- och 

lägenhet, såsom värmereglering eller bemötande och effektivitet vid felanmälan, för en 

fullständig redovisning av enkätfrågorna, se appendix A. Samtliga frågor från enkäten 

har inte tagits med i arbetet eftersom vissa av dem inte ansågs tillge någon insikt till 

studiens syfte. Antalet respondenter är en för liten grupp i undersökningen12 för ett 

statistiskt säkerhetsställt resultat, men enkäten anses ge ett relevant sammanhang för 

hyresgästers bostadssituation. 

Respondenterna för undersökningen uppvisade överlag nöjdhet med sitt boende, där 

82.5% var nöjda eller mycket nöjda med sitt boende. Vidare ansåg även de flesta av de 

svarande att deras totala hyreskostnad inte var för hög, med strax över 70% som var 

nöjda eller mycket nöjda med deras nuvarande hyreskostnad, se tabell 9. Det går dock 

att se en viss korrelation mellan högre hyra och större missnöjdhet. En stor del, ca 50%, 

av de hyresgäster med en total hyreskostnad på 9000 kr/mån eller mer ansåg sig 

missnöjda (2) eller mycket missnöjda (1) med deras nuvarande hyra, se tabell 7. 

  

                                                                 
12 Målet med enkäten var att få svar från över 100 personer 
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Tabell 7: Åsikt om hyreskostnad i korrelation till total hyreskostnad 

 

När det kommer till vilka olika områden som skapar mest missnöje hos hyresgäster är 

det framförallt värmereglering och ventilation som är allvarligast, med 42.1 % 

respektive 33.4 % av respondenterna som var missnöjda eller mycket missnöjda med 

situationen i deras hyresfastigheter. Nedan visas resultatet för samtliga områden som 

undersöktes i enkäten: 

 Värme  42.1% missnöjda eller mycket missnöjda 

 Ventilation  33.4% missnöjda eller mycket missnöjda 

 Ljudnivå  28.1% missnöjda eller mycket missnöjda 

 Luftkvalitet  26.4% missnöjda eller mycket missnöjda 

 Underhåll  26.3% missnöjda eller mycket missnöjda 

 Städning  19.3% missnöjda eller mycket missnöjda 

 Sophantering  17.6% missnöjda eller mycket missnöjda 

 Kundservice  15.8% missnöjda eller mycket missnöjda 

 Säkerhet  10.6% missnöjda eller mycket missnöjda 

Slutligen kan nämnas att vid kännedom om IoT, var det 60 % av de svarande som ansåg 

sig ha god eller mycket god kännedom om ämnet, se tabell 8. 

Tabell 8: Hur väl känns konceptet IoT till 
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Tabell 9: åsikter om nuvarande hyreskostnad 

 

5.5 Förutsättningar hos FinaHem 

Här presenteras ett antal steg från metoden kopplat till business case, men denna gången 

med faktorer från FinaHem som grund för stegen, för att skapa en tydlig bild över 

företagets nuvarande situation.  

5.5.1 Drivkrafter, Relationer och Mål 

Anledningen till att FinaHem har valt att se till den framkommande tekniken som 

möjliggörs av IoT är bland annat att med dagens utveckling har nya tekniska lösningar 

tagits fram som kan implementeras billigare och effektivare än vad som tidigare varit 

möjligt. Vidare beskriver Björn och Bertil (Intervju, 2016) en önskan om att ligga i 

framkant vad gäller standard för komfort och teknik. Detta både för ett starkare 

varumärke, men också för möjligheten att höja lägenhetshyrorna och således också 

värderingen för deras fastigheter. Högre standard, hyror och starkare varumärke 

sammantaget med ett incitament att reducera kostnader för service och underhåll, och 

även uppnå ökad kundnöjdhet har väckt intresse hos FinaHem och hur IoT kan utnyttjas 

inom företaget förklarar Björn och Bertil (Intervju, 2016). Således är det de interna 

drivkrafterna som har störst vikt för det potentiella projektet, även om externa influenser 

såsom konkurrerande bolag i branschen kan vara en bidragande faktor. Drivkrafter kan 

därmed sammanfattas som: 

 Kraftig reducering i kostnad för ny teknik 

 Ökad värdering för FinaHems fastigheter 

 Leda teknikanvändning inom branschen och förstärka varumärke 

 Kostnadseffektivisering inom underhåll och service 

 Förbättrad kundnöjdhet hos boende 

Studien har, i enlighet med tidigare kapitel, begränsats till tre huvudsakliga områden: 

Vattenskador, energiförbrukning och kundservice, som anses kunna ge mest nytta för 

företaget. Nedan visas en värdeflödeskarta över de målsättningar som samtliga 

intressenter i projektet utgår ifrån, där service och förvaltning inkluderar service center 

samt rollerna teknisk förvaltare, uthyrare, driftansvarig och projektledare (Intervju 
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Ingemar, 2016; Intervju Ida, 2016; Intervju Björn, 2016; Intervju Bertil, 2016). 

Målsättningarna representeras av en färgkodad rubrik med resulterande kriterier som 

underliggande rutor. Pilarna i figuren visar på relationer och samband mellan de olika 

målen. Arbetet kommer enbart beröra FinaHems verksamhet i Sverige, då det kan 

förekomma avvikelser i verksamheten internationellt. Tanken är att skapa en studie som 

ska utmynna i en ökad förståelse för framtida projekt inom IoT hos FinaHem. Det finns 

inga tidsramar satta för hur lång tid ett potentiellt projekt skulle ta eller ett exakt datum 

för när projektet är tänkt att startas. 

 

Figur 15: En värdeflödeskarta som visar FinaHems olika mål i färgkodade rubriker och 
kriterier i underliggande rutor. Pilarna är kopplingar som visar relationer och 

samband mellan målen. 

5.5.2 Kriterier och KPI 

För att tydligt kunna avgöra om olika mål uppnåtts och få en uppskattning av framtida 

projektets resultat, behövs specificerade kriterier. Huvudmålen med det potentiella 

projektet är att effektivisera FinaHems verksamhet, skapa bättre kundnöjdhet och göra 

ekonomiska besparingar eller vinster, med ett antal undermål för olika intressenter som 

beskrevs i föregående kapitel. Hur dessa mål, och relaterade undermål, ska mätas och 

förslag på vilken roll eller grupp som bör ansvara för resultatets slutförande, förklaras 

nedan. Hyresgäster som grupp kommer inte inkluderas, eftersom de inte är aktivt 
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inblandade i FinaHems projektverksamhet, dessutom är målen för dem relaterade till 

övriga roller inom FinaHem. Samtliga klassificeringar av kriterier utgår från 

metodmodellen i kapitel 4.5.2, de KPI som presenteras är förslag som grundar sig i de 

intervjuer och den litteraturstudie som utförts. 

Service och förvaltning 

Rollerna för service och förvaltning tilldelas tre specifika målsättningar som definierar 

hur ett potentiellt IoT-projektet kommer förbättra deras arbetssätt. Genom att tillföra 

mer information, om bland annat värme och elförbrukning, till hyresgästen, exempelvis 

genom en mobilapplikation eller webbsida, minskar belastningen på service och 

förvaltning. Anledningen till en minskad belastning är att lösningen kommer reducera 

antalet samtal som endast berör information eller som inte kräver fysisk åtgärd (Intervju 

Ida, 2016). Ett scenario som är vanligt förekommande hos FinaHem är att hyresgäster 

klagar på temperaturen, trots att den ligger inom ett acceptabelt intervall, något som 

skulle kunna undvikas med den föreslagna lösningen för visualisering. Vidare krävs 

färre förebyggande besiktningar när ett system istället kan larma om åtgärd krävs för till 

exempel vattenskador. Förhoppningen är att en minskad belastning ska leda till bättre 

trivsel och prestation hos personalen, och mer tid till annan verksamhet. Följande 

kriterier kan användas för att mäta målet om minskad belastning: 

Tabell 10: Mål, minskad belastning 

Kriterier Klassificering KPI Ansvarsroll 

Färre irrelevanta samtal Materiella och 
kvantifierbara 

Samtal per månad Service center 

Mindre tidsåtgång för 
besiktning eller 
onödiga besök 

Materiella och 
kvantifierbara 

Mantimmar per månad 
för service-besök 

Driftansvarig 

Personal trivs bättre Observerbara och 
immateriella 

Enkät eller 
utvecklingssamtal 

Ekonomisk 
förvaltare 

 

Nästa mål som funnits är bättre överblick över verksamheten för FinaHem. Genom att 

ha ett system för observation och analys av fastigheter eller lägenheters tillstånd får 

service och förvaltning en mer detaljerad och enhetlig syn på byggnaden. Vidare ges en 

ökad förståelse för vilka samband det kan finnas mellan olika egenskaper, exempelvis 

värmeförbrukning och tid på dygnet. En översyn på detaljnivå tillåter också en 

effektivare styrning av värme och ventilation (Intervju Erik, 2016). Följande kriterier  

kan användas för att mäta målet om bättre överblick verksamhet: 
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Tabell 11: Mål, bättre överblick verksamhet 

Kriterier Klassificering KPI Ansvarsroll 

Effektivare 
reglering och 

styrning 

Materiella och 
finansiella 

kr/kvm (för 
energiförbrukning) 

Driftansvarig 

Förståelse för 
samband 

Observerbara och 
immateriella 

Personlig utveckling för 
anställda 

Service 
center/teknisk 

förvaltare 
 

Slutligen kommer ett IoT-system tillåta mer proaktivt underhåll för FinaHem, då ett 

sensornätverk snabbt och exakt kan larma för olika händelser. I studien behandlas 

områdena energiförbrukning, ventilation och vattenskador. Ett scenario är att sensorer 

varnar för fuktskador i en lägenhet, vilket leder till att problemet snabbt kan åtgärdas 

innan större reparationer eller renovering krävs. Även i fall där exempelvis 

temperaturen i en lägenhet är undermålig kan problemet åtgärdas snabbt, kanske till och 

med innan hyresgästen lämnat klagomål (Intervju Ida, 2016). Följande kriterier kan 

användas för att mäta målet om proaktivt underhåll: 

Tabell 12: Mål, proaktivt underhåll 

Kriterier Klassificering KPI Ansvarsroll 

Hitta problem 
tidigare 

Mätbara och 
immateriella 

Statistiskt underlag 
 

Teknisk 
förvaltare 

Minska antalet 
reparationer 

Finansiella och 
materiella 

Reparationskostnader per 
år/fastighet 

Teknisk 
förvaltare 

 

Ekonomisk förvaltning 

För att förstå rollen ekonomisk förvaltning så är den indelad i två målsättningar som 

delvis fokuserar på en ekonomisk helhet och delvis på en hög satt standard inom 

FinaHem. Målsättning ett handlar om långsiktiga vinster och väl placerade investeringar 

som med tiden ska växa i avkastning för FinaHem och i nästa skede fungera som nya 

investeringar. Exempel på detta är FinaHems noggranna process att välja ut fastigheter 

efter läge och efterfrågan. Inom samma målsättning ingår ekonomisk stabilitet, som 

innebär ett jämnt flöde av utgifter och inkomster, och en önskan att undvika oplanerade 

utgifter med en genomarbetad ekonomisk strategi (Intervju Ingemar, 2016; Intervju Ida, 

2016). Följande kriterier kan användas för att mäta målet om ekonomiska investeringar: 

Tabell 13: Mål, ekonomiska investeringar 

Kriterier Klassificering KPI Ansvarsroll 

Långsiktiga vinster Finansiella och 
materiella 

kr/kvm Ekonomisk 
förvaltare 

Ekonomisk 
stabilitet 

Finansiella och 
materiella 

Ekonomisk 
årsrapport 

Ekonomisk 
förvaltare 
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Målsättning två innefattar en hög teknisk standard och god trivsel hos hyresgästerna 

vilket ska leda till förbättrad allmän boendestandard hos FinaHem. En hög 

boendestandard är en av FinaHems strategier för att tilltala kunder och skapa sig ett eget 

område inom fastighetsbranschen. Den höga tekniska standarden inkluderar tekniska 

lösningar som både ska gynna FinaHems verksamhet och hyresgästen (Intervju 

Ingemar, 2016; Intervju Ida, 2016). Följande kriterier kan användas för att mäta målet 

om förbättrad boendestandard: 

Tabell 14: Mål, förbättrad boendestandard 

Kriterier Klassificering KPI Ansvarsroll 

God trivsel 
hyresgäster 

Mätbara och 
immateriella 

Enkät 
Antal klagomål 
Kundomsättning 

Ekonomisk 
förvaltare 

Hög teknisk 
standard 

Observerbara och 
immateriella 

Experters åsikter inom 
FinaHem 

Ekonomisk 
förvaltare 

 

Landschef/Regionchef 

Till de översta nivåerna inom FinaHem ligger regionchef och landschef som har yttersta 

ansvaret över verksamheten. Regionchefen får rapporteringar direkt från den 

ekonomiska förvaltaren. Två av de målen som ingår inom landschefs- och 

regionschefsrollen är ökad kundnöjdhet och den ekonomiska besparingen. För att skapa 

kundnöjdhet är FinaHems strävan att stärka varumärket kontinuerligt genom hög kvalité 

inom deras fastigheter. Det finns också en förhoppning om att den ökade standarden och 

en förbättrad service för hyresgästerna ska skapa en större acceptans för höjda 

hyresavgifter hos FinaHem (Intervju Björn 2016). Följande kriterier kan användas för 

att mäta målet om ökad kundnöjdhet: 

Tabell 15: Mål, ökad kundnöjdhet 

Kriterier Klassificering KPI Ansvarsroll 

Starkare varumärke Observerbara och 
immateriella 

Marknadsundersökning 
Marknadsandelar 

Landschef/Regionchef 

Minskad 
kundomsättning 

Mätbara och 
immateriella 

Statistik in- och utflytt Landschef/Regionchef 

Större acceptans till 
hyresavgifter 

Observerbara och 
immateriella 

Samtal kundtjänst 
Enkät 

Landschef/Regionchef 

 

Ekonomiska besparingar är ett av huvudmålen inom FinaHem. Detta mål hanterar bättre 

finansiella resultat och mer lönsamma investeringar som ska skapa finansiering med låg 

risk och hög soliditet. Följande kriterier kan användas för att mäta målet om 

ekonomiska besparingar: 
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Tabell 16: Mål, ekonomiska besparingar 

Kriterier Klassificering KPI Ansvarsroll 

Bättre finansiella 
resultat 

Finansiella och 
materiella 

Ekonomisk 
årsredovisning 

Landschef/Regionchef 

Mer lönsamma 
investeringar 

Finansiella och 
materiella 

Statistik projekt Landschef/Regionchef 

 

5.5.3 Affärsmål och förstärkande 

För att skapa en tydlig beskrivning för vilka förutsättningar FinaHem har inom IoT, bör 

samtliga mål riktas in mot ett eller flera övergripande affärsmål som de bäst relaterar 

till. Detta kan göras genom en värderelation, se figur 16, där målen dessutom 

kategoriseras i olika områden för ytterligare översikt och förståelse för nuvarande 

situation och framtida projekt. Varje kolumn representerar ett affärsmål och delas in i 

var sin färgkodning för större tydlighet. Respektive undermål placeras sedan in under 

relevant affärmål med pilar som representerar samband till andra undermål. I figurens 

vänsterled delas sedan undermålen in i kategorier inom FinaHems verksamhet. Syftet 

med figuren är att kunna urskilja viktiga värdelinjer inom FinaHem och förstå vilka 

undermål som påverkar varandra. De huvudsakliga affärsmål som används i denna 

studie är att effektivisera FinaHems verksamhet, skapa bättre kundnöjdhet och göra 

ekonomiska besparingar eller vinster (Intervju Björn, 2016; Intervju Bertil, 2016 ).  

 

Figur 16: Ovan visas en värderelation och en markerad värdestege för att styrka viktiga 
värdelinjer inom FinaHem 
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När det finns en tydlig beskrivning för FinaHems förutsättningar med konkreta kriterier 

gäller det att också förstå de underliggande faktorerna som inverkar på utförandet av 

framtida projekt. Denna förståelse kommer behjälpas med studiens diskussionsdel. 
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6. Diskussion 

Diskussionskapitlet utgår från den analysmodell som framtagits i studien för att uppnå 
insikter om uppvisade empiriska resultat i relation till arbetets teori. Studiens resultat 
kommer tolkas utifrån tidigare forskning, sammantaget med observationer från arbetets 

författare för att ge en djupare förståelse och kontext för valt syfte.  

För att få en djupare insikt om de förutsättningar som existerar för FinaHem och ett 

potentiellt projekt inom IoT, är det viktigt att i första hand förstå den teknik som 

appliceras. Den befintliga lösning hos Kabona som används som exempel 

överensstämmer tydligt med ett meshnätverk. Eftersom en installation av sensorer i 

samtliga hyreslägenheter antagligen inte kommer kunna ske vid samma tillfälle, är det 

en stor fördel att nätverket enkelt kan utökas efter hand. Denna gradvisa implementation 

överensstämmer väl med FinaHems arbetsmetod, att renovera lägenheter vid utflytt. Det 

finns dock en risk att en implementering endast vid utflytt kommer leda till ett initialt 

ofullständigt IoT-nätverk i fastigheterna, särskilt om också reparation eller byte av 

sensorer endast utförs vid renovering. Alternativet är att sätta in sensorer trots att 

hyresgäster för närvarande bor i lägenheterna. Detta utgör ett större intrång i bosattas 

privatliv, men intrånget kan lätt minskas eller uteslutas genom god informering om 

nyttan av den nya tekniken och kan också ske i samband med annan service eller 

besiktning. När väl implementeringen skett så ges boende större medvetenhet gällande 

sin situation på grund av att de kan läsa av egna värden i lägenheten, så som värme och 

ventilation, och på så sätt inte behöva en okänd person som beträder in för att läsa av 

dessa värden. 

Med ett fullständigt nätverk av uppkopplade sensorer får FinaHem mycket goda 

möjligheter att göra en omgivningsanalys av sina fastigheter. Analysen kan ge värdefull 

kännedom om fastighetens egenskaper och optimeringsmöjligheter. Detta gäller 

framförallt för energiförbrukning, men analysen kan också ge insikter om till exempel 

reparationsbehov eller avvikande mätvärden från IoT-nätverket gällande fuktskador 

eller bristfällig ventilation. Här kan också med fördel olika former av 

informationsutvinning utnyttjas, för att se till trender eller tidigare okända samband 

mellan mätvärden, något som kan leda till en mer proaktiv verksamhet och service hos 

FinaHem. Detta i sin tur kan leda till nöjdare hyresgäster och avlastning av samtal hos 

service center samt mindre behov av externa firmor för service. 

Eftersom den data som kommer mätas uteslutande rör sig om mätvärden för temperatur, 

fuktskador eller luftkvalitet, som kan anses vara opersonlig data, utgörs inget större hot 

mot privatpersoners integritet. Däremot kan den föreslagna lösningen innehålla 

information som kan kopplas till specifika individer, såsom energiförbrukning eller 

fakturor. Därmed krävs att användardata skyddas ordentligt, i likhet med andra 

kundsystem som kan finnas inom FinaHem. Då, i första hand, ett nytt IoT-system 

endast innehåller sensorer och inte består av några ställdon, blir den största risken som 

sabotage medför felaktiga mätvärden. Även om sådan form av sabotage kan skapa en 
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del problem, går det att upptäcka, till exempel genom att se till om värdet avviker starkt 

från den normala trenden. Detta kommer inte utgöra några större kostnader förutom 

tiden att analysera och åtgärda problemet samt förtroendet för systemets robusthet. 

Således är det viktigt att inom FinaHem ha förberedda processer för att hantera sabotage 

eller fel i systemet, något som med fördel skulle kunna kontrolleras i samband med 

deras regelbundna interna utredning av företagets verksamhet. 

För att skapa ett system som även tas emot väl av hyresgäster är det viktigt att boende 

hos FinaHem upplever den nya lösningen som värdefull och användarvänlig, samt får 

en ökad förståelse för effekten av sitt eget beteende. Ett effektivt sätt att göra detta är 

genom att visualisera och informera hyresgäster om hur deras boendesituation ser ut, 

som exemplifieras i lösningen som erbjuds av Svenska Energigruppen. Deras lösning 

kan inkludera de återkopplingskategorier som föreslås av Hallin et al gällande historisk, 

jämförande eller uppdelningsåterkoppling samt individanpassade råd. Genom att 

kombinera återkopplingen med till exempel en trendanalys från det fullständiga IoT-

nätverket, samt information från specifika sensorer i personens bostad, erhålls en 

insiktsfull presentation av boendesituationen för hyresgäster. Lösningen kan skapa en 

god acceptans och nöjdhet hos hyresgästen, samt leda till ekonomiska fördelar för både 

hyresgäster, genom minskade energikostnader, och FinaHem i stort, genom en större 

acceptans för hyreshöjningar och starkare varumärke. Något som bör tilläggas är att 

beskrivningen av Hallin et al saknar återkoppling i realtid, något som enligt Emil 

underlättar att skapa en djupare förståelse mellan handling och effekt hos individer. 

Hallin et al förklarar också vikten av att återkopplingsmetoderna används tillsammans 

för bästa resultat, något som även Emil stämmer in i. 

Den teknologi, IoT, som står bakom FinaHems intresse för framtida projekt har bara 

varit tillämpbar en kortare tid och kommer sannolikt förändra inte bara 

fastighetsbranschen, utan också företagsvärlden i stort. En sådan radikal teknologisk 

innovation kommer leda till många nya möjligheter, men även ställa stora krav på de 

företag som applicerar den. Utbildning av personal och utveckling av nya 

arbetsprocesser kommer vara nödvändiga för en framgångsrik tillämpning av IoT. I 

nuläget använder sig FinaHem av en aktiv innovationsstrategi i det hänseende att de 

avvaktat att direkt implementera den nya teknologin, för att istället se hur olika 

applikationer av IoT tas emot. En sådan strategi passar väl för ett fastighetsbolag som 

vill ligga i framkant gällande teknik, men ändå reducera risker genom att 

uppmärksamma hur konkurrenter arbetar.  Av bland annat denna anledning har endast 

de mest genomförbara applikationerna föreslagits i arbetet, då andra områden såsom 

sophantering eller förvaltning ännu inte har några väletablerade alternativ. Däremot 

vore det en god grund att se till hur de områden av FinaHems verksamhet, som uteslöts i 

denna studie, utvecklar sig i framtiden hos konkurrenter eller leverantörer. 

En tydligare bild ges av en SWOT-analys, se figuren nedan. Den visar på goda 

möjligheter till ekonomisk vinst relaterat till bättre kundnöjdhet och ett stärkande av 

varumärket. Utmaningen eller hoten har en starkare relation till teknikens utveckling 
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inom branschen och acceptansen hos kunderna. Beroende på hur tekniken utvecklas 

kommer också acceptansen att variera. Samtliga nämnda faktorer diskuteras 

genomgående i detta kapitel. 

 

Figur 17: SWOT med sina fyra faktorer anpassad efter FinaHems verksamhet 

En stor styrka med IoT är att göra FinaHems verksamhet mer proaktiv och heltäckande. 

Genom att effektivisera FinaHems verksamhet med hjälp av IoT, framförallt inom 

service, går det att uppfylla Dorne et als faktorer för framgångsrika servicetjänster. Ett 

IoT-system skulle ge en god överblick av varje fastighet och direkt kunna larma när 

åtgärder krävs. Detta gör att väntetiden för kunder minimeras, samtidigt som tekniker 

och förvaltare hos FinaHem kan lägga mindre tid på förebyggande besiktningar eller 

rondering och mer tid på andra delar av FinaHems verksamhet. I samma anda kommer 

därmed de anställda kunna prestera bättre, inte bara tack vare en gedigen överblick över 

fastigheter, men också genom en minskning av antalet samtal från hyresgäster. Samtliga 

förbättringar kommer sannolikt leda till en allmän förbättring av hyresgästernas 

upplevelse genom den service som FinaHem erbjuder. 

Ytterligare ett sätt att försäkra god kundnöjdhet är genom användningen av CRM. I 

nuläget har FinaHem ingen standardiserad process för att fånga upp åsikter från 

hyresgäster. För att tydligt kunna inhämta och analysera åsikter från hyresgäster behövs 

välutvecklade processer som är integrerade i hela företaget. En insamling av dessa 

åsikter kommer hjälpa FinaHem att främja den relation de har till sina hyresgäster. 
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Vidare kan FinaHem enklare se vilka kundsegment som har högst vinstpotential, och 

förstärka det värde som hyresgästerna kan ge, framförallt i form av acceptans för 

hyreshöjningar, men också ett populärare varumärke för FinaHem. Att fånga upp 

hyresgästernas åsikter kan ske exempelvis genom enkätundersökningar, men också via 

fokusgrupper eller sociala medier. Studiens enkätundersökning gav en indikation på 

vilka områden som skapar mest missnöje hos hyresgäster, men för att säkra resultat 

krävs en mer grundlig undersökning gjord hos FinaHems boende.  

Vidare kräver en förändring av det slaget som en IoT-lösning utgör en gedigen 

förberedelse hos FinaHem. Inte bara en förberedelse för tidigare nämnda faktorerna som 

utbildning eller utveckling av kundrelationer, men också för hur andra delar av 

verksamheten påverkas. Hur kan en ny lösning integreras med nuvarande 

arbetsprocesser, vilka ändringar behöver göras, och hur lösningen introduceras i 

företaget är viktiga frågor som behöver betänkas vid implementering av ett IoT-system. 

En förberedelse av detta slag kan med fördel utgå från de förutsättningar som belysts i 

kapitel 5.4, för att täcka alla olika drivkrafter och målsättningar inom organisationen 

samt hur en IoT-lösningen kan vara till nytta för olika intressenter. Det krävs även en 

förståelse för vilka kostnader och risker som kan uppkomma, och hur lösningen passar 

in i företagets affärsmodell. De största kostnaderna kommer ske i samband med 

installation av ett nytt system, men kommer även förekomma vid underhåll och 

utbildning för systemet. Dessutom kan det vara av värde att lägga tid och pengar på att 

ordentligt marknadsföra lanseringen av IoT i FinaHems fastigheter hos hyresgäster, för 

att underlätta förståelse och uppskattning. Slutligen bör påpekas att lösningen väl 

överensstämmer med FinaHems affärsmål om hög boendestandard och en 

framåtskridande verksamhet.  

De risker som kan uppkomma vid ett potentiellt IoT-projekt ligger mycket i om 

lösningen inte implementeras ordentligt inom företaget, och istället försvårar 

verksamheten, snarare än förenklar den, men också om hyresgäster tar emot 

förändringen på ett negativt sätt. Andra sorters risker är företagets policys som kan 

hindra att full funktion blir möjlig, att systemen som implementeras blir för stora för att 

ha väl genomgående översikt över, eller otillräcklig förståelse för insamlad information 

. Att det inte finns en tydlig satt standard är även det en risk som bör övervägas vid 

tidpunkten för implementering. Detta för att inte riskera att investera i ett system som 

inte kommer vara kompatibelt med teknikens utveckling framöver. IoT är dock i en 

startfas av sin tekniska bana och det finns en stor mängd intressenter som alla vill 

utvinna så stora marknadsandelar och fördelar av tekniken som möjligt. Så även om det 

är fördelaktigt att minska investeringsrisker genom att låta konkurrenter agera först, 

finns det också en risk att hamna efter med dessa fördelar vid för långt avvaktande till 

inträde inom området.  
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7 Slutsats 

Syftet med rapporten är att undersöka vilka förutsättningar som finns för att 

implementera Internet of Things i hyresfastigheter och hur det går att skapa en insikt för 

dessa förutsättningar hos fastighetsbolag. Detta syfte har utforskats med grund i 

följande frågeställningar nedan: 

1) Hur kan en teknisk lösning implementeras i hyresfastigheterna för effektivare 
service och underhåll samt en bättre överblick av FinaHems verksamhet? 

Rådande situation för teknisk utveckling inom IoT är fortfarande i ett osäkert skede, 

med många koncept fortfarande på ett idé-stadium snarare än tillämpbara 

affärslösningar. Även det faktum att det ännu inte utvecklats någon officiell standard för 

struktur på IoT-system bygger på osäkerheten. Till sist bör också datasäkerhet och 

integritet beaktas, då detta är stora riskfaktorer för implementering av IoT-system. Av 

denna anledning har endast de mest väletablerade tekniska lösningarna belysts i denna 

studie. Genom ett system, byggt på ett meshnätverk, med lösningar för mätning av 

temperatur, luftkvalitet och fuktskador kombinerat med välutvecklad visualisering kan 

FinaHem förbättra sin service, effektivisera underhåll och förvaltning inom dessa 

områden samt skapa en bättre överblick över verksamheten. 

2) Vilka faktorer i samband med implementering kommer ha ekonomisk effekt och 

i så fall hur? 

För ett så pass omfattande projekt som en IoT-lösning skulle bli för FinaHem, kommer 

det finnas många ekonomiska faktorer. Framförallt kostnader för installation, underhåll 

och utbildning utgör de största ekonomiska riskerna. Som kontrast så finns de största 

vinsterna i energibesparingar, hyreshöjningar samt reducering av kostnader för 

fuktskador och servicesamtal. Utöver dessa faktorer finns också en del immateriella 

vinster i form av stärkt varumärke, ökad kundnöjdhet och trivsel hos personal. Dessa 

faktorer kräver dock en tydlig strategi för implementering och integrering av IoT-

system, annars kan de gå till spillo. 

3) Hur kan lösningen implementeras för att skapa så bra acceptans och kundnöjdhet 

hos hyresgäster som möjligt? 

En hög acceptans och kundnöjdhet kräver främst en god informationsspridning, för att 

undvika missförstånd eller frånvaro av upplevd nytta. Även att hyresgästerna känner att 

de har kontroll över sin boendesituation. En god kontrollupplevelse kan uppnås dels 

genom att tydligt informera om förbrukning och kostnader för den boende, men också 

genom att fånga upp privatpersoners åsikter, exempelvis genom enkäter.  

De förutsättningar som finns för IoT i fastighetsbranschen utgörs av ett antal tekniska 

alternativ som visar god möjlighet att skapa ekonomisk värde, men visar även till en del 

risker och osäkerheter i form av avsaknaden av standarder, datasäkerhet och endast ett 
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fåtal etablerade tillämpningar. Dock bör ej immateriella faktorer, såsom hyresgästers 

upplevelse och acceptans samt företagets varumärke, uteslutas som inverkande element 

på en ny teknisk lösning. För en gedigen insikt krävs förståelse för samtliga tekniska, 

ekonomiska och sociala faktorer samt för organisations ingående målsättningar och 

drivkrafter. Finns en sådan insikt har företaget goda grunder för en lyckad 

implementering av IoT.  

7.1 Framtida forskning 

Detta arbete har utgjort en förstudie till området IoT och hur det kan appliceras på 

fastighetsbranschen. Det finns ett antal olika variabler och perspektiv som med fördel 

kan inkluderas inom liknande studier. Arbetet har endast behandlat IoT med fokus på 

Sverige, således kan ett internationellt synsätt ge nya intressanta resultat. Även analys 

av andra branscher eller utveckling av standarder och officiella IoT-organisationer kan 

vara av intresse. En fördjupning i datasäkerhet och kryptering av nätverk är också 

mycket relevant för IoT, då det finns stor utvecklingspotential inom just detta område. 

Vidare kan ett framtida arbete utformas som en studie under eller efter en 

implementering av IoT, för att se till värdefulla strategier för implementering och hur de 

passar in i ett företags verksamhet. För kommande studier lär en större enkätstudie, med 

hyresgäster inom det specifika företaget, vara till stor fördel. Allteftersom tekniken 

utvecklas kommer också nya tillämpningar bli etablerade inom affärsvärlden, något som 

kan studeras i framtiden. Exempelvis kommer applikationer inom brandsäkerhet, 

sophantering, förvaltning eller smarta hem med ställdon kunna användas i framtiden 

inom fastighetsbranschen, men det kommer också tillkomma nya lösningar i många 

andra branscher. 
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Sida 5 av 5ht tps:/ /docs.google.com/forms/d/1BCW6-YbWQ0aPVx23uWKPSO6VqS7dI- d_HHWmYIFcFhg/pr int form

Tillhandahålls av

15. Betygsätt följande områden i ditt hyreshus/din lägenhet *

Markera endast en oval per rad.

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra

Värmereglering

Säkerhet/Trygghet

Service

Städning/Renlighet

Sophantering

Underhåll/Reparation

Luftkvalitet

Ventilation

Ljudnivå

16. Förslag på ytterligare förbättringar i ditt hyreshus?

 

 

 

 

 

17. Hur väl känner du till konceptet Internet of Things och/eller smarta sensorer? *

Markera endast en oval.

1 2 3 4

Inte alls Väldigt väl

18. Övriga kommentarer
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Appendix B 

Intervjufrågor – Dessa förgrenas sedan ut i följdfrågor 

 Berätta om dig själv 
 Hur hjälper Företag X andra företag med sina lösningar 
 Vanligaste problemen 
 Kostnader för lösningarna 
 Största fördelarna med tekniken 
 Utmaningar med implementering 
 Privatliv och integritet 
 Teknisk lösning idag 
 Optimal lösning på service/underhåll 
 Acceptans för IoT hos tekniker 
 Framtiden för smarta sensorer 


