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Deltagarpanelen i den här undersökningen består 
av några av Sveriges flitigaste användare av smarta 
hem-lösningar. Vi tycker att det är viktigt att fråga 
dem som går först och kanske ser lite längre in i 
framtiden än vi andra. Särskilt när undersökningen 
rör en sådan kraftigt växande bransch som det här. 
Det var faktiskt mindre än ett år sedan Google lan-
serade sina smarta röststyrningsprodukter, Google 
Home, i Sverige och redan har respondenterna i 
den här undersökningen nästan fördubblat använ-
dandet av röststyrning i sina hem.

Även om drivkraften att börja automatisera sitt hem 
ofta är att det är kul, så verkar allvaret ta vid när man 
väl bor i ett smart hem. Hela 79 procent uppger att 
det är viktigt eller mycket viktigt att nyproducerade 
bostäder är förberedda för smarta hem-lösningar. 
I alla fall om de själva ska flytta dit. Det finns inga 
officiella siffror på hur mycket av nyproduktionen 
som är förberedd för smarta hem-lösningar. Men 
knappast 79 procent. Hallå alla bostadsutvecklare! 
Var är ni?! Dags att bli kreativa med kluriga och 
smarta funktioner. 

En annan bransch som skulle kunna utvecklas 
snabbare är elinstallationsbranschen. Av de del- 
tagare i undersökningen som har anlitat en  
elinstallatör de senaste åren är det bara en tion-

del som fått något förslag om smarta el-produkter. 
Det är uppenbart att vi behöver fler elektriker som 
engagerar sig för att hjälpa kunderna att installera 
smarta prylar. 

Privatpersoner verkar alltså leda utvecklingen av 
smarta hem i Sverige. Det är så klart spännande att 
privatpersoner kavlar upp ärmarna och gör saker 
själva, men samtidigt lite frustrerande att bo- och 
fastighetsbranschen och elinstallationsbranschen 
inte riktigt vaknat än. Därför har vi valt att lansera 
en ny sida på vår webbplats: www.m.nu/b2b. Här 
hoppas vi kunna hjälpa alla proffs som har frågor 
och som vill lära sig mer.

Trevlig läsning!

Erik Freiholtz
VD m.nu och smarta hem-ägare

Hallå alla bostadsutvecklare! 
Dags att vakna! 

Juni 2019UNDERSÖKNING

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN
Totalt svarade 1205 av m.nu:s kunder på undersökning-
en via en webbenkät under perioden 25 maj till 27 maj 
2019. Alla respondenter har varit kund hos m.nu minst 
en gång under de senaste sju åren. 

För ytterligare information om undersökningen, 
kontakta Erik Freiholtz, 070-798 05 15, erik@m.nu



Vad man har respektive vill automatisera hemma

Belysning mest populärt att 
automatisera
Belysning är i topp över det som personerna som 
har svarat på undersökningen har automatiserat i 
sina hem. Antagligen avspeglar det att det är det 
enklaste att automatisera. Det står nämligen inte 
högst upp på önskelistan över vad användarna 
helst vill automatisera i sina hem. Helst vill de som 
svarat på undersökningen ha automatisk mörk-
läggning med gardiner, rullgardiner eller persi- 
enner. 

På andra och tredje plats över vad som är automat- 
iserat hamnar väggkontakter samt kameraöver- 
vakning. 

Att automatisera bevattning samt styrning av  
dörrar, garageportar och grindar är minst vanligt  
med 12 respektive 16 procent. Många vill dock 
automatisera bevattning (42%) och dörrar,  
garageport, grindar (35%).
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Tidsinställning vanligaste 
styrningen av smarta prylar
Flest använder tidsinställning när de styr sina smarta 
prylar i hemmet, 79 procent, även om det har mins-
kat något, från förra årets 81 procent. På andra plats 
hamnar solens upp- och nedgång med 77 procent. 
Det är ju också en sorts tidsinställning, även om själva 
klockslaget förändras över året. Praktiskt för att tända 
när det är mörkt, anser många. På delad tredjeplats 

kommer trådlösa knappar och dimrar tillsammans 
med rörelsesensorer. Båda har ökat från 60 procent 
förra året till 63 procent i år.

Energiförbrukning (20%) och väder (26%) är de minst 
vanliga metoderna att styra sitt hem. 

Hur styr du dina smarta hem-prylar?
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Röststyrning växer snabbast
Andelen personer som styr sina smarta hem med 
röststyrning har nära fördubblats sedan 2018. I år 
uppger 37 procent av de som svarade på undersök-
ningen att de använder röststyrning. Förra året var 

motsvarande siffra 20 procent. Det är den tydligaste 
förändringen sedan förra året och speglar troligen 
hur giganten Google gett sig in på den svenska 
marknaden på allvar under året.

Andel som använder röststyrning 2018-2019
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Lust största drivkraften till 
hemautomation
Visst är det praktiskt med hemautomation, anger  
45 procent av de som svarat på undersökningen. 
Men en ännu större drivkraft till varför deltagarna i 
undersökningen har valt att automatisera sitt hem är 

att det är roligt (50%). Enbart en procent anger att de 
automatiserar sitt hem för att spara pengar respek- 
tive för att det är modernt.

Varför automatiserar du ditt hem?
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Boende i småhus investerar 
mest i smarta hem
Deltagarna i undersökningen planerar att investera 
en hel del i hemautomation den närmaste tolvmå-
nadersperioden. 64 procent av boende i småhus och  
54 procent av de som bor i lägenhet uppger att de 

ska investera över 2501 kronor. 31 procent av boen-
de i småhus och 39 procent av de som bor i lägenhet 
uppger att de kommer att investera mindre, mellan  
1 och 2500 kronor.

Hur mycket pengar tror du att du kommer lägga 
på hemautomation  kommande 12 månaderna?
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Fler planerar att öka  
investeringar

Det är fler som planerar att öka sina inköp av hem- 
automation än som planerar en minskning.   
26 procent uppger att de kommer att öka sina inves-
teringar det närmaste året medan 10 procent anger 

att de kommer att minska inköpen. Över hälften,  
57 procent anger att inköpen kommer att ligga på 
samma nivå den närmaste tolvmånadersperioden. 

Mina inköp av hemautoamtion de kommande  
12 månader kommer att:



Ovanligt att elinstallatören 
föreslår smarta lösningar
Elinstallatörer föreslår sällan smarta lösningar hos 
deltagarna i undersökningen. Av de 352 respon- 
denter som har anlitat en elinstallatör under de  

senaste tre åren var det enbart en tiondel som fått 
förslag på smarta lösningar.

Har du fått förslag på smarta lösningar när du 
anlitat en elinstallatör?

Urval: De 352 respondenter som anlitat elinstallatör senaste tre åren.



Smarta hem-lösningar  
viktigt i nya bostäder 
En stor majoritet av deltagarna i undersökningen 
(79%) anser att det är viktigt eller mycket viktigt 
att en nybyggt hus eller lägenhet är förberedd för 
hemautomation. 17 procent anser att det varken är 

viktigt eller oviktigt medan bara 4 procent anser att 
det är oviktigt eller mycket oviktigt att nya bostäder 
är förberedda för smarta hem-lösningar.

Om du skulle flytta in i ett nybyggt hus eller  
lägenhet, hur viktigt skulle det vara att ditt nya 

hem är förberett för att göra hemmet smart 



Vi frågade också vad smarta hem-proffsen som svarat 
på undersökningen helst vill ha i en nyproducerad 
bostad. Mycket, skulle det visa sig. Här kommer ett 
axplock av tankarna.

Vad tycker du att de som bygger nya bostäder ska 
erbjuda för typ av smarta lösningar till de boende?

Fasta installationer och dragna kablar efterfrågas:

• Automation av värme, larm och belysning borde vara 
standard i nybyggt.

• Hela hemmet bör vara riggat med sensorer för att 
kunna bygga all möjlig funktionalitet.

• Central styrning på alla uttag/lampor. Inga knappar. 
Knappar placerar man själv där man önskar.

• Energisparande och informationstäta lösningar.

• Fler och bättre placerade eluttag.

• Det som kräver fasta installationer.

• Att vid elinstallationen förbereda elsystemet med  
extra kablar och uppdelning.

Undvik inlåsningar:

• Bra men viktigt med valmöjligheter.Inte fastlåsta vid 
en specifik leverantör eller ett specifikt protokoll.

• En grundläggande och öppen infrastruktur. En con-
troller med öppna API:n, genomtänkt placering av 
uttag och nätverksuttag. 

• Enkelt utbytbara med tanke på utvecklingstakten.

Framtidsvisionen:

• Anpassat till individen med AI-styrning, som lär sig 
om hur den som bor gör.

Vad vill smarta hem-proffsen 
ha i en nyproducerad bostad?


