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Vetenskaplig sammanfattning 

Studien har syftat till att undersöka hur individers känsla av säkerhet kan påverkas i ett smart 

hem. Hemmet, smarta hem (SH) och känslan av säkerhet har definierats med hjälp av 

litteratur som är relevant för respektive område. Den teoretiska grunden tillsammans med 

studiens syfte ligger till grund för den designstrategi som använts för att undersöka detta på 

ett relevant sätt. Studien har baserats på ett induktivt angreppsätt där fokus har varit att 

identifiera aspekter som påverkar känslan av säkerhet i ett SH. Datainsamlingen har skett med 

hjälp av en enkät samt en fokusgrupp. Studien har identifierat fynd som resulterat i två 

övergripande aspekter vilket är kontroll samt tillit till systemet. Dessa aspekter består av sju 

mer specifika definitioner, vilket kan ligga till grund för fortsatt forskning kring hur SH 

påverkar de som bor i dem.   
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Målet med det smarta hemmet är att förenkla och förbättra vardagen i hemmet. Skillnaden 

mellan ett traditionellt hem och ett smart hem är den möjlighet som de boende har att styra 

olika funktioner så som att tända en lampa eller dra ner en rullgardin. I det traditionella 

hemmet måste de boende själva trycka på en knapp på väggen för att tända taklampan 

samtidigt som de själva måste dra ner en rullgardin för ett fönster. Den som bor i ett smart 

hem kan tända lampan och rulla upp gardinen på andra sätt. I ett smart hem kan man 

kontrollera funktioner med hjälp av applikationer på en smarttelefon, eller genom 

kontrollpaneler som är utplacerade i hemmet. De enheter som kan kontrolleras av de boende 

kopplas således samman i en form av nätverk vilket innebär att de kan kommunicera med 

varandra och de som bor i hemmet. Nätverken kan vara olika stora och innefatta en mängd 

olika saker som lampor, lås, termostater och kameror med mera. Smarta hem är ofta anslutna 

till internet och kan ha olika nivåer av smarthet där det smartaste hemmet övervakar de 

boende och fattar beslut på egen hand. Hemmet är en plats där man känner att man har 

kontroll, och den plats där man är privat och spenderar mest tid med familjen. Hemmet ses 

även som en säker och trygg plats. 

Studien undersöker hur känslan av säkerhet i hemmet påverkas av de funktioner som ett smart 

hem bygger på. Studien genomfördes med hjälp av en enkätundersökning och en fokusgrupp 

där människor delade med sig av sina tankar kring vilken oro de hade i hemmet och hur de 

tänkte kring smarta hem och säkerhet. Detta ledde till att aspekter som påverkar känslan av 

säkerhet identifierades. 

De aspekter som hittades bestod av två olika grupper. Den ena gruppen av aspekter handlar 

om att upplevd kontroll och den andra om tillit till systemet. Aspekterna som lyfts fram i varje 

grupp skulle kunna användas i fortsatt forskning som går djupare in på hur dessa aspekter 

påverkar känslan av säkerhet i ett smart hem.   



 

 

Förord 

Författaren vill tacka de personer som stöttat författaren under arbetet med studien. Ett tack 

riktas till de deltagare som ställde upp genom att dela med sig av sina tankar, särskilt dem 

som deltog i fokusgruppen. Ett särskilt stort tack riktas till handledaren Kajsa Nalin samt 

examinatorn Beatrice Alenljung och övriga lärare. 

 



 

 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ......................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund ............................................................................................................................. 2 

2.1 Hemmet ....................................................................................................................... 2 

2.2 Smarta hem .................................................................................................................. 3 

2.3 Känslan av säkerhet ..................................................................................................... 6 

2.4 Problemformulering..................................................................................................... 9 

3 Metod och genomförande ................................................................................................. 11 

3.1 Begränsningar ............................................................................................................ 11 

3.2 Enkät .......................................................................................................................... 11 

3.3 Fokusgrupp ................................................................................................................ 16 

3.4 Triangulering ............................................................................................................. 18 

4     Resultat .............................................................................................................................. 19 

4.1 Enkät .......................................................................................................................... 19 

4.1.1 Generell oro i hemmet (Del 1) ................................................................................. 19 

4.1.2 Tankar kring SH (Del 2) .......................................................................................... 21 

4.2 Fokusgrupp ................................................................................................................ 22 

4.2.1 Kontroll .................................................................................................................... 23 

4.2.2 Tillit till systemet ..................................................................................................... 25 

4.2.3 Övriga tankar kring säkerhet .................................................................................... 27 

4.3      Aspekter som påverkar känslan av säkerhet i olika nivåer av SH ............................. 28 

4.3.1 Den viktigaste aspekten ........................................................................................... 29 

5 Diskussion ......................................................................................................................... 31 

5.1 Resultat ...................................................................................................................... 31 

5.2 Metod och genomförande .......................................................................................... 32 

5.3 Etiska och samhälleliga aspekter ............................................................................... 34 

5.4      Fortsatt forskning ....................................................................................................... 34 

Referenser .....................................................................................................................................  

Bilagor ..........................................................................................................................................  





 

1 

 

 

1. Introduktion  

Smarta hem kan se ut på många olika sätt och baseras på enheter som installeras av de boende 

eller av system som byggs in i hemmet samtidigt som det konstrueras (Hargreaves & Wilson, 

2017). Den gemensamma nämnare som finns för smarta hem är att det är någons privata 

bostad, vilket innebär att det bör vara en privat plats som skiljer de boende från omvärlden 

samtidigt som hemmet är en plats där de boende kan slappna av, vara privata och i kontroll 

(Saizmaa & Kim, 2008b). Den uppkopplade tekniken som möjliggör att olika enheter i 

hemmet kan dela information, både med användaren och med andra enheter, innebär dock en 

möjlig säkerhetsrisk för de boende. Säkerhetsrisken består av att dessa enheter indirekt lagrar 

information som relaterar till de boendes rutiner i hemmet (Saizmaa & Kim, 2008a). 

Exempelvis skulle användandet av smarta lampor i hemmet kunna ge en indikation på när 

olika personer befinner sig i hemmet eller ej, eller när alla sover. 

Ett fokus som ofta har använts vid forskning om säkerhet i relation till det smarta hemmet är 

att undersöka tekniska lösningar för att förbättra säkerheten (Distler et al., 2019). Detta kräver 

rimligtvis en djup förståelse för hur tekniken fungerar och kommunicerar med omvärlden. Då 

den breda massan av de boende i smarta hem förmodligen inte är experter på tekniska 

säkerhetslösningar så kanske användarnas upplevelse av säkerhet är mer relevant för 

användarna än vilka faktiska säkerhetslösningar som finns i systemet. ”User experience 

design” (UXD) utgår från användarnas perspektiv för att avgöra hur bra någonting fungerar. 

Upplevelsen av en situation eller produkt kan ha en stor inverkan på hur en produkt används 

eller om den används över huvud taget. Arvola (2014) menar att en produkt som inte används 

helt saknar värde (Arvola, 2014).    

Detta arbete ämnar undersöka relationen mellan hemmets koppling till känslan av säkerhet 

och att vara privat, med det smarta hemmets indirekta funktion att övervaka de boende 

(Hargreaves & Wilson, 2017) och lagra information som kan knytas till de boendes liv och 

rutiner (Saizmaa & Kim, 2008b). Detta arbete ämnar undersöka upplevelsen av säkerhet och 

dess inverkan på de som bor i smarta hem, samt vilka aspekter som är viktiga för att de 

boende skall känna sig trygga i sina egna hem, även om dessa indirekt övervakar dem.  
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2. Bakgrund 

Här presenteras de begrepp och termer som är relevanta för uppgiften. Bakgrunden behandlar 

vad ett hem är, förklarar det smarta hemmet samt definierar känslan av säkerhet. 

2.1 Hemmet 

Ett boende kan vara konstruerat av flera olika material och metoder, byggnaden kan vara 

konstruerad i olika stilar, storlekar och planlösningar. Vad som skiljer ett hem från andra 

byggnader är miljön som byggs upp inuti dem (Lawrence, 1987; Saizmaa & Kim, 2008b). 

Hemmet är ett område med en privat sfär. Till skillnad från ett kontor eller en butik så är 

hemmet en plats där de boende har större möjlighet att slappna av. Hemmet är en plats där 

familjer kan umgås, familjemedlemmar kommunicerar, utvecklas och bygger relationer 

(Saizmaa & Kim, 2008b). 

Kraybill (2005) anser att hemmets olika delar förutom praktiska aspekter och funktionaliteter 

även har ett symboliskt värde för de som bor i hemmet. 

“We construct a foundation (stability, grounding), walls (protection, 

privacy), a roof (shelter, protection from the elements), doors (welcoming, 

shutting out), and windows (light, connection with the outside world). Space 

is divided into a living room (relaxation, socialization, play), kitchen 

(hospitality, nutrition), bedroom (rest, intimacy), bathroom (hygiene), study 

(intellectual stimulation, meditation), closets (secrets), and a yard/garden 

(play, relaxation).” (Kraybill, 2005, p. 314). 

Enligt Kraybill (2005) relaterar byggnadens grund till stabilitet, väggarna till skydd och 

integritet, taket symboliserar skydd från elementen, dörrar kan vara välkomnande och stänga 

saker ute och fönster står för ljus och en anslutning till omvärlden. Utrymmet i huset kan 

också delas upp och kopplas samman med olika symboliker. Vardagsrummet relaterar till 

avslappning, socialisering samt lek. Köket relaterar till gästfrihet och näring. Sovrummen 

kopplas samman med vila och intimitet. Badrummet relaterar till hygien, arbetsrummet till 

intellektuell stimulation och meditation. Garderober får de boende att tänka på hemligheter 

och trädgården kopplas samman med lek och avslappning (Kraybill, 2005). 

Saizmaa och Kim (2008b) menar att hemmet för med sig personliga associationer så som 

integritet, kontroll, värme, komfort, stabilitet och säkerhet. Även associationer som relaterar 

till familjen så som närhet, familjaritet, självständighet och identitet, att höra hemma, 

arbetsuppgifter i hemmet samt att bry sig om andra, men även tankar om vilka gränser som 

finns relaterat till hemmets olika utrymmen. Hemmet relaterar även till social status och 

självkänsla (Saizmaa & Kim, 2008b). 

Enligt Lawrence (1987) så är varje hem unikt. Detta gäller alla hem, även de som har byggts 

efter samma ritning skiljer sig från varandra genom hur de inreds. Lawrence menar att valet 

av inredning speglar de boendes personlighet, reflekterar dess kultur och sociodemografiska 

ställning samt baseras på psykologiska, politiska och ekonomiska aspekter (Lawrence, 1987). 

Den inredning som används i hemmen uppskattas inte enbart för de praktiska aspekter de har 
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eller den komfort de tillhandahåller. I en undersökning där de boende fått frågan om varför de 

tycker om en specifik artefakt i hemmet så var det primära svaret att det reflekterade deras 

personlighet (Lawrence, 1987). 

Den personliga miljön som definierar ett hem är således någonting som växer fram när de 

boende organiserar sin miljö över tid. Saizmaa och Kim (2008b) menar att vissa artefakter 

redan från början har dessa personliga aspekter medan andra får dem över tid när de boende 

interagerar med dem och skapar minnen kring dem. Vidare menar Saizmaa och Kim (2008b) 

att det är dessa små, till synes obetydliga delarna i hemmet som skapar hemmets anda.  

Hemmet är en plats för familjen. Familjens vardag består av olika uppgifter som skall utföras, 

matlagning och städning är en del av det livspussel som många familjer lägger varje vecka, 

men även morgon-och kvällsrutiner bidrar till den struktur som en familj kan ha i sitt hem. 

Dessa rutiner baseras på familjens medlemmar och deras behov, viljor och preferenser 

(Saizmaa & Kim, 2008b). Vidare menar forskarna att dessa rutiner kan förändras när ny 

teknik implementeras i hemmet. De menar att det finns en skillnad i hur äldre och yngre 

människor anpassar sina rutiner efter ny teknik. Äldre är mer rigida i sina rutiner medan yngre 

lättare anpassar sina rutiner för att implementera ny teknik.  

Till skillnad från officiella platser och kontor där inflytande kan vara begränsat så är hemmet 

en plats där de boende har ett större inflytande över olika beslut. Att planera inredningen och 

sina rutiner i hemmet innebär en större känsla av kontroll än vad som kan uppfattas utanför 

hemmet. Saizmaa och Kim (2008b) menar att hemmet kan vara den plats där de boende 

känner sig som mest i kontroll.   

Hemmet fungerar som en gräns mellan samhället och den privata sfären, men alla utrymmen 

anses inte vara lika privata. Detta beror på att utrymmen används olika och har olika 

funktioner. På en skala från minst till mest privata rum så är de minst privata rummen de rum 

som används för att underhålla gäster. Dessa rum skulle kunna inkludera en matsal eller 

vardagsrum. Vidare så är nästa kategori av rum de som används gemensamt av hela familjen. 

Dessa rum kan inkludera kök, tvättstuga och tv-rum. De mest privata områdena i hemmet 

inkluderar de som är specifikt tilldelade till olika individer, så som exempelvis sovrum 

(Lawrence, 1987).  

Även om hemmet ses som en miljö där de boende kan vara som mest privata så kan det också 

användas för social interaktion utanför den närmsta familjens ramar. Lawrence (1987) hävdar 

att inredningen i dessa rum ofta ämnar spegla de boendes personligheter, tankar och 

erfarenheter. I dessa gemensamma delar av hemmet där andra personer än den närmsta 

familjen kan vistas, så baseras inredningen ofta på social status (Lawrence, 1987). Detta 

betyder att inredningen ämnar förmedla status och imponera på de som besöker hemmet 

samtidigt som det förmedlar de boendes personlighet. 

2.2 Smarta hem 

”Smarta hem” (SH) refererar till hem som har en ökad möjlighet till övervakning och kontroll 

av olika funktioner i hemmet. Ett smart hem kan se ut på olika sätt och innefatta olika 
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funktioner. Det som är gemensamt för SH är att de samlar in information och övervakar 

hemmamiljön, förmedlar information till de boende (och produktens tillverkare), samt att de 

skapar nya möjligheter för de boende att kontrollera hemmets olika funktioner. Det smarta 

hemmet byggs upp med hjälp av ”smarta enheter” (SE), vilka kan innefatta en mängd olika 

enheter så som sensorer, kameror, vitvaror och många andra uppkopplade enheter. När dessa 

enheter kopplas samman kan de jobba tillsammans för att skapa automatisering, övervakning 

och kontroll för de boende i det smarta hemmet (Hargreaves & Wilson, 2017).   

Det finns några olika områden som SE designas för. Enheterna används inte enbart i sina 

specificerade kategorier utan några av dessa enheter passar in i flera kategorier. Dessa 

kategorier innefattar (Almusaylim & Zaman, 2018; Hargreaves & Wilson, 2017; Yang, Lee, 

& Zo, 2017):  

Säkerhet; Inkluderar lås, kameror och inbrottslarm men även saker som brandskydd genom 

branddetektorer, kontroll av elektriska uttag samt sensorer som varnar för vattenläckage. 

säkerhet kan även inkludera enheter som rör personlig säkerhet och förmedlar 

hälsoinformation. 

Ekonomi; Övervakar och kontrollerar enheter som relaterar till energikonsumtion. Dessa 

enheter inkluderar lampor, eluttag, persienner och markiser, men även termostater och 

element för kontroll av hemmets uppvärmning. 

Komfort; Relaterar till enheter som underlättar olika uppgifter i hemmet, några exempel är 

kylskåp, tvättmaskiner, torktumlare, robotdammsugare och eluttag. 

Underhållning; Kan innefatta enheter som mediaspelare och tv-apparater, men även lampor 

som kan användas för att ändra stämningen i olika miljöer. 

Ett smart hem kan byggas upp på många olika sätt och behöver inte innehålla alla de SE som 

nämnts. SH kan byggas upp del för del av de boende genom användandet av individuella SE 

som säljs direkt till konsumenterna, eller genom att företag som specialiserar sig på SH gör en 

professionell installation. Det smarta hemmet kan således växa fram och utvecklas när de 

boende själva vill installera SE, eller så kan SE integreras i huset när det byggs (Hargreaves & 

Wilson, 2017).  

I traditionella hem (ej smarta) så sker interaktionen med olika enheter på en lokal nivå. Detta 

betyder att användaren befinner sig i närheten, och ofta ser den enhet som hen interagerar 

med. Att kontrollera det traditionella hemmet går ut på att fysiskt ändra inställningar (med 

knappar) för att nå sitt önskade mål. I det smarta hemmet kan interaktionen fortfarande ske 

med traditionella knappar (ofta trådlösa), men den kan även ske genom programvara (appar) 

på olika plattformar så som datorer, surfplattor, smarta telefoner, eller specialtillverkad 

hårdvara (Almusaylim & Zaman, 2018). På grund av att dessa enheter är uppkopplade, kanske 

både mot det lokala nätverket samt mot internet så är placeringen av dessa kontrollenheter 

inte lika begränsad som de trådbundna knappar som finns i traditionella hem. 

Koskela och Väänänen-Vainio-Mattila (2004) genomförde en studie där de undersökte tre 

olika plattformar för styrning av det smarta hemmet. De tittade på hur en PC baserad 
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plattform, en mediaterminal (TV), samt mobiltelefonen användes och prioriterades i relation 

till olika aktiviteter och scenarion i hemmet. Vad Koskela och Väänänen-Vainio-Mattila 

(2004) fann var att dessa olika plattformar användes i olika situationer. För programering av 

det smarta hemmet, det vill säga att skapa regler för hur enheterna i hemmet skall bete sig, var 

PC den plattform som uppskattades mest. Direkt kontroll av de olika enheterna utfördes med 

hjälp av mediaterminalen och mobiltelefonen. Mediaterminalen upplevdes som krånglig och 

inneffektiv då de boende behövde hitta tv-dosan för att sedan växla från tv (avbryta tv-

tittandet) till SH interaktionen. En annan negativ aspekt av mediaterminalen för direkt 

kontroll var att  interaktionen var begränsad till det rum terminalen befann sig. 

Mobiltelefonen var den enhet som användes mest i undersökningen. Den användes både inne i 

huset och när de boende ej var hemma (Koskela & Väänänen-Vainio-Mattila, 2004). 

Andra sätt att kommunicera med det smarta hemmet är genom gester, vilket kräver att 

kameror installeras som kan se den som använder systemet. Interaktion med SH kan också 

ske genom röststyrning vilket innebär att systemet måste ha kapacitet att lyssna på vad som 

sker i hemmet. Ett exempel på röstbaserade system är intelligenta virtuella assistenter (IVAs). 

Detta är röstbaserade system som kan svara på frågor och även förstå kommandon (Chung, 

Iorga, Voas, & Lee, 2017).  

Utöver att interaktionen förändras i det smarta hemmet så skapar den uppkopplade funktionen 

i det smarta hemmet nya möjligheter för automatiserade händelser (scenarion). På grund av att 

smarta enheter kan dela information med varandra så kan detta användas för att skapa 

regelbaserade funktioner i hemmet. Exempelvis så kan ett scenario innebära att flera lampor 

släcks när de boende väljer att gå och lägga sig. När de boende kommer hem eller lämnar 

hemmet kanske strömmen till vissa köksmaskiner stängs av samtidigt som dörrar låser och 

vissa lampor tänds eller släcks. Vilka enheter som finns i hemmet påverkar också vilka 

förutsättningar för automation som finns. Enligt Hargreaves och Wilson så påverkar detta 

vilken grad av smarthet som hemmet kan uppnå (Hargreaves & Wilson, 2017). 

Saizmaa och Kim (2008a) lyfter fram fem olika nivåer för hur smart ett smart hem kan vara. 

Nivå 1: Hem med smarta enheter - smarta enheter som ej är sammankopplade med 

andra enheter och bara kommunicerar med användaren lokalt i hemmet. 

Nivå 2:  Hem med smarta enheter som kommunicerar med varandra – Dessa 

enheter får ökad funktionalitet genom att dela information och kommunicera 

med varandra lokalt i hemmet. 

Nivå 3: Uppkopplade hem – dessa hem är även uppkopplade mot nätverk utanför 

hemmet (internet) vilket gör att de boende kan styra och kontrollera hemmet 

utifrån, samt att de kan ta del av data från internet så som väderinformation. 

Nivå 4: Lärande hem – dessa hem kan lära sig de boendes rutiner genom att lagra data, 

som sedan används för att automatiskt genomföra aktiviteter (rutiner) som de 

boende själva gjort innan. 
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Nivå 5: Uppmärksammande hem – Dessa hem observerar konstant de boende, deras 

aktiviteter och position och enheter. Denna informationen används sedan för att 

förutse och reagera på de boendes behov (Saizmaa & Kim, 2008a).   

Även om graden av smarthet skiljer sig mellan dessa olika klassificeringar så är det 

gemensamma målet med dem det samma, nämligen att förbättra våra liv i hemmet genom att 

göra vardagsaktiviteter mer intuitiva, roliga, bekväma, säkrare, enklare och bättre (Saizmaa & 

Kim, 2008a). 

Koskela och Väänänen-Vainio-Mattila (2004) fann också att testdeltagarna inte helt litade på 

funktionerna i det smarta hemmet. Till en början använde deltagarna endast funktioner när de 

själva kunde se och bekräfta att interaktionen fungerade. Detta var extra tydligt när det gällde 

vitala funktioner (Koskela & Väänänen-Vainio-Mattila, 2004). 

Ljus kan styras med hjälp av att de traditionella knapparna i väggen byts ut, eller genom att en 

ny modul placeras tillsammans med den gamla brytaren i väggen. Ett annat sätt att kontrollera 

ljuset i ett SH är att använda sig av system där själva ljuskällan är en SE. Detta betyder dock 

att strömmen alltid måste vara på för att enheten skall kunna kontrolleras och om någon 

använder sig av den gamla knappen för att släcka (bryta strömmen) så måste samma knapp 

användas för att systemet skall fungera trådlöst igen.  

Elektriska smarta uttag kan placeras direkt i väggen på samma sätt som traditionella uttag. 

Men det finns också uttag som placeras i de befintliga vägguttagen (smartplug). Dessa uttag 

fungerar som en brytare och gör att de boende kan starta och stänga av strömmen i uttaget. 

Dörrlås finns i olika modeller. Det finns lås som helt ersätter den gamla enheten. Det vill säga 

att man byter ut hela låskassetten i dörren till en SE. Sedan finns det andra versioner där bara 

låsvredet på insidan byts ut mot en motoriserad enhet. När hela kassetten byts ut så kan det 

vara så att möjligheten att låsa med en fysisk nyckel försvinner helt. Någonting som 

fortfarande kan fungera om man använder enheter som placeras över låsvredet på insidan av 

dörren. De lås som ej har möjlighet att öppnas med nyckel kan (förutom applikationer) 

använda sig av kodpaneler och elektroniska brickor för att låsa och låsa upp dörren.  

2.3 Känslan av säkerhet 

Tidigare forskning kring förtroende (”trust”) och förtroendeingivande (”trustworthy”) 

aspekter i den uppkopplade världen har visat att dessa termer kan mätas i olika grader av 

precision kring felfrihet (”correctness”), driftsäkerhet (”reliability”), överlevnadsförmåga 

(”survivability”) samt säkerhet (”safety” och ”security”). Dock så för denna breda tolkning av 

förtroende med sig en viss förvirring då aspekter kring tillit och förtroende ursprungligen 

grundar sig i moraliska aspekter (Friedman, Khan Jr, & Howe, 2000).  

“People trust people, not technology” (Friedman et al., 2000, p. 36). 

Att lita på teknologi är inte samma sak som att lita på personer. Om en individ bryter det 

förtroende hen fått av en annan människa så innebär det att den drabbade individen letar efter 

moraliska anledningar för att förstå varför förtroendet bröts. På grund av att förtroende är 
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grundat i moraliska aspekter är detta inte helt lätt att applicera på teknik, då tekniska problem 

eller andra brister i systemet inte kan kopplas till moraliska aspekter kring varför systemet vill 

bryta förtroendet gentemot sina användare (Friedman et al., 2000).  

En av de aspekter som påverkar förtroende är säkerhet (Friedman et al., 2000). Inom olika 

forskningsområden har det identifierats olika definitioner av vad säkerhet innebär. Säkerhet 

kan delas upp i kategorier relaterat till personlig säkerhet, fysisk säkerhet, datasäkerhet samt 

informationssäkerhet.  Datasäkerhet syftar till olika säkerhetsmekanismer för att hindra 

obehöriga att komma åt olika system (lösenord eller kryptering). (Mathiasen & Bødker, 

2008). Detta kan inkludera känslig information från företag eller personlig information som 

rör individer. Vidare menar Mathiasen & Bødker (2008) att när man undersöker användande 

och säkerhet, eller användbar säkerhet (”usable security”) och tar hänsyn till 

användarsituationen, användarna, kontexten samt användarnas tidigare erfarenheter, är alla 

fyra av de tidigare nämnda kategorierna relevanta. I en sådan situation kan personlig säkerhet 

kopplas till användarnas uppfattning om sin egna säkerhet vilket även inkluderar delar av 

fysisk säkerhet som lås, och dörrar (Mathiasen & Bødker, 2008).  

Då dessa definitioner av vad säkerhet handlar om härstammar från olika forskningsområden 

kan avgränsningarna mellan dem vara svåra att uppfatta. För att tydliggöra skillnaden mellan 

dessa kategorier kommer följande definitioner att användas. 

Personlig säkerhet handlar om att skydda individen. Detta kan handla om att skydda individen 

från personer som vill åsamka skada. Skadan måste inte vara fysisk utan kan innebära att 

individens identitet stjäls, eller att individens rykte skadas genom spridning av falsk 

information.  

Fysisk säkerhet relaterar till att med fysiska medel hindra obehöriga att få tillgång till 

materiella saker, vilket kan ske med hjälp av lås och dörrar med mera. Fysisk säkerhet 

innefattar även att skapa säkra miljöer som förhindrar både materiella skador så som brand 

och vattenläckage, samt personskador så som att snubbla eller skära sig. 

Datasäkerhet fokuserar på att hindra obehöriga från att komma åt och kontrollera olika 

tekniska system. Detta sker bland annat med hjälp av programmering som kan innebära 

lösenord och olika brandväggar. 

Informationssäkerhet handlar om att skydda information från obehöriga användare. Detta kan 

innebära att informationen krypteras på olika sätt, eller olika sätt att lagra informationen.  

Även om dessa fyra definitioner fortfarande kan innebära en viss överlappning så kan de 

skiljas åt genom vilket fokus de har. Personlig säkerhet fokuserar på säkerhet kring individen 

och den egna personen. Fysisk säkerhet fokuserar på fysiska lösningar och materiella 

säkerhetslösningar. Datasäkerhet fokuserar på tillgång och kontroll av system. 

Informationssäkerhet fokuserar på att skydda information.  

SE och det smarta hemmet handlar om användbar säkerhet och kan således kopplas till 

samtliga av de fyra ovan nämnda kategorierna. Forskningen kring säkerhet inom datavärlden 

har dock historiskt sett fokuserat på att förhindra någon utomstående att skada systemet 
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(Distler et al., 2019). Distler et al. (2019) menar att detta är en klassisk definition av säkerhet 

som fokuserar säkerhetsmekanismer som lösenord och kryptering. Således har den klassiska 

adaptionen av säkerhet inom IT ofta kretsat kring tekniska aspekter för att skapa säkrare 

lösningar.  

UXD-området fokuserar på upplevelse och därmed upplevd säkerhet, vilket till skillnad från 

skapandet av tekniska lösningar lägger större vikt på hur användaren uppfattar säkerheten 

genom design kontra hur tekniska lösningar som användaren kanske inte vet finns fungerar. 

Friedman et al. (2000) menar att det i slutändan är användarna själva som måste bestämma 

om olika uppkopplade situationer är säkra. Han menar även att det inte är möjligt att genom 

inspektion med säkerhet avgöra om en hemsida är ofarlig, eller är skapad av en tredje part för 

att ”härma” (”impersonate”) den aktuella hemsidan. Användaren måste således fatta beslut 

om olika situationers säkerhet utan att alla variabler och möjliga hot är kända (Friedman et al., 

2000). I den uppkopplade världen kan användarna känna sig osäkra för virus och hackare. 

Även om användarna känner till dessa potentiella hot har de dålig insikt i vilken omfattning 

dessa risker kan utsätta dem själva för skada. De kan tillexempel vara osäkra kring hur många 

hackare det finns, hur ofta vanliga mäniskor blir utsatta för hackare samt vilken skada det 

medför att bli utsatt (Friedman et al., 2000). Vidare menar Friedman et al. (2000) att språk 

och bilder som används i olika system inte alltid representerar verkligheten. Vidare kan ord 

som ”säkerhet” samt bilder som ilustrerar hänglås få användarna att tänka i banor som kanske 

inte går hand i hand med den verkliga säkerheten (Friedman et al., 2000). När en användare 

måste fatta beslut kring säkerhet utan att ha all information tillgänglig är det användarnas 

uppfattning eller känsla som ligger till grund för hur säkra de bedömmer att de är. 

Distler et al. (2019) använder följande citat för att sammanfatta vad säkerhet innebär inom 

fältet för UXD: “…feeling safe and in control of your life rather than feeling uncertain and 

threatened by your circumstances” (Distler et al., 2019, p. 2).  

Säkerhet inom UXD är således en uppfattad känsla som kanske inte stämmer överensmed den 

faktiska nivå av säkerhet som finns inbyggt i ett system. När det gäller säkerhet relaterat till 

IT så är målet att förebygga ej behöriga personer från att komma åt och skada systemet. 

Indirekt betyder detta att man vill skydda den information som finns i systemet från 

utomstående. Olika system kan ha olika sorters information som de vill skydda, det kan 

handla om information som relaterar till företag, eller privat information relaterat till kunder 

eller andra privatpersoner. Distler et al. (2019) menar att känslan att vara privat och rätten att 

kontrollera sin egna information är nära länkade till känslan av säkerhet (Distler et al., 2019).    

När smarta enheter integreras i ett hem leder detta automatiskt till att de lagrar information 

angående hur de används. Även om de boende använder sig av förprogrammerad automation, 

eller direkt interaktion så kan användandet av SE innebära att de boende lämnar efter sig 

information om sina rutiner och sitt liv i hemmet. I ett smart hem där enheterna är 

uppkopplade mot internet och därigenom kan få sin programvara uppdaterad så innebär detta 

att informationen inte bara är tillgänglig för de boende utan också för företagen som skapade 

produkterna (Hargreaves & Wilson, 2017). Även om anledningen till delningen av 

information med tillverkaren är att förebygga problem med hjälp av data från användare vilket 
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leder till nya mjukvaruuppdateringar, så innebär den uppkopplade funktionen även en risk att 

utomstående kan komma åt privat information relaterat till de boendes rutiner i hemmet. 

Det smarta hemmet är ett relativt nytt fenomen och har ännu inte nått den breda massan till 

den grad att SH funktioner ses som självklara i ett hem. Detta kanske är en anledning till de 

svårigheter som finns att hitta forskning kring hur individer som bor i smarta hem upplever 

dem.  

2.4 Problemformulering  

Hemmet anses vara en privat plats där de boende lever sina liv och umgås med 

familjemedlemmar på en intim nivå. Den privata sfären i hemmet är också en plats för 

familjens rutiner att utspela sig, samtidigt som hemmet är den plats de boende känner att de 

har mest kontroll (Saizmaa & Kim, 2008b). Vad de boende väljer att inreda sina hem med 

reflekterar dess personlighet, tankar och upplevelser, samtidigt som hemmet i sig 

representerar tankar om säkerhet och att separera sig från omvärlden (Lawrence, 1987). Enligt 

Saizmaa & Kim, (2008b) är hemmet en plats för familjen och familjens rutiner. Dock kan 

ordet familj innebära en bred variation av olika konstellationer. I detta arbete definieras 

”familjer” till hem med flera generationer, det vill säga personer som bor med barn, eller med 

äldre generationer. 

Det smarta hemmet ämnar underlätta för de boende genom att förenkla interaktion och 

automatisera olika funktioner i hemmet (Hargreaves & Wilson, 2017). Dock så är dessa 

funktioner beroende av att olika enheter kommunicerar med varandra, vilket leder till att data 

som relaterar till de boendes rutiner i den privata sfären lagras (Saizmaa & Kim, 2008a). Den 

uppkopplade funktionen utgör en möjlig säkerhetsrisk för denna informationen då det 

teoretiskt skulle vara möjligt för obehöriga personer att komma åt informationen. Problemet 

som ska undersökas är om denna ”osynliga” datalagring uppfattas som en säkerhetsrisk av 

användarna av smarta hem. Målet är att skapa insikt i om detta är uppenbart för personer som 

använder smarta enheter som kanske inte associeras med säkerhet i vanliga fall. Därför är det 

intressant att undersöka hur personer tänker kring säkerhet i relation till de olika nivåer av 

smarthet som smarta hem kan kategoriseras i (Saizmaa & Kim, 2008a). Frågeställningen blir 

således: 

Vilka aspekter kring smarta hem påverkar känslan av säkerhet i hemmet? 

Ordet aspekter syftar till allt som kan påverka hur en person upplever hemmet. Aspekter kan 

innefatta tekniska lösningar så som hur enheter kommunicerar, vem eller vad enheterna 

kommunicerar med. Vilka enheter som finns i hemmet och hur de boende interagerar och 

lever med det smarta hemmet. Då problemformuleringen ämnar identifiera dess aspekter är 

det inte möjligt att på förhand definiera vilka samtliga av dessa aspekter är.  

Då känslan av säkerhet kan vara svår att förstå fullt ut för deltagarna kommer studien även 

använda sig av relaterade begrepp som kontroll, tillit och oro för att få olika infallsvinklar på 

hur deltagarna känner kring säkerhet i smarta hem. Känslan av kontroll är en viktig del av  

hemmet (Saizmaa & Kim, 2008b), och kommer att användas för att koppla ihop känsla av 
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säkerhet på ett generellt plan i hemmet. De olika aspekterna som bygger upp användbar 

säkerhet (personlig, fysisk, data samt informationssäkerhet) kommer att användas för att 

undersöka vilka av dessa aspekter som är mer eller mindre viktiga i ett SH. Ordet oro kommer 

att användas som ett komplement till känslan av säkerhet då orolighet kan ses som något som 

framkommer när säkerheten uppfattas som bristande. 

Syftet med frågeställningen är att skapa insikt i den uppfattade säkerheten kring smarta hem 

och vilka aspekter relaterat till smarthet och automation som påverkar denna, men även hur 

SE påverkar de boendes uppfattning av hemmet som en privat plats, i förlängningen kanske 

detta kan leda vilka information kring vilka aspekter som är viktiga att fokusera på vid design 

och framtagande av SE. Resultatet av arbetet skulle kunna visa att personer som ej har SH har 

mer negativa tankar angående säkerhetsaspekter i SH än de individer som redan har börjat 

installera SE i hemmet. Arbetets bidrag blir således en insikt i vad som kan påverka känslan 

av säkerhet i SH, vilket skulle kunna användas i processen att skapa nya SE och system till 

SH. 
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3 Metod och genomförande 

Datainsamlingen kan delas upp i två delar, en enkätinsamling samt en fokusgrupp. Målet med 

enkäten var att samla in data om hur oroliga respondenterna är för olika potentiella situationer 

som kan kopplas till personlig säkerhet, fysisk säkerhet, datasäkerhet samt 

informationssäkerhet i hemmet. Enkäten var uppdelad i två delar där del 1 fokuserade på 

generell oro i hemmet och del 2 fokuserade på uppfattningen av SH. Att börja med en 

enkätundersökning för att senare genomföra en fokusgrupp motiverades med att data som 

samlas in genom enkätundersökningen skulle kunna underlätta planeringen och utformningen 

av fokusgruppsessionen. Enkäten användes även för att rekrytera deltagare till fokusgruppen, 

som genomfördes med målet att djupare utforska de boendes uppfattning av säkerhet, det vill 

säga vad de är oroliga över i det smarta hemmet. Planeringen av fokusgruppsessionen 

underlättades av den data som enkätundersökningen genererade. Informationen om vilka 

potentiella situationer respondenterna kände mest oro för ledde till att dessa aspekter kunde 

utforskas extra noga under fokusgruppssessionen.  

Då fokus för arbetet är att upptäcka nya aspekter som relaterar till känslan av säkerhet i 

smarta hem valdes ett induktivt angreppsätt för studien. Patton (2015) menar att det induktiva 

angreppsättet innebär att meningsfulla aspekter kan hittas genom att forskaren observerar och 

identifierar mönster. Till skillnad från ett deduktivt angreppsätt som utgår från att bekräfta 

eller motbevisa en teori så är det induktiva angreppsättet mindre begränsat när det gäller 

vilken sorts data som är relevant, detta då det ej finns någon förutfattad mening kring vad som 

är relevant (Patton, 2015). Det induktiva angreppsättet passar således bra för att hitta nya 

aspekter då forskaren inte måste begränsa sin uppfattning om vilken data som är viktig innan 

datainsamlingen börjar.  

3.1 Begränsningar 

Deltagarna begränsades till ”familjer” vilket tidigare definierats till hem med flera 

generationer, det vill säga personer som bor med barn eller med äldre generationer. En 

förhoppning med denna definition var att deltagarna förutom sina egna tankar skulle ha en 

uppfattning om säkerhetsaspekter i relation till äldre eller yngre familjemedlemmar i hemmet. 

Urvalet begränsades även till myndiga personer vilket betyder att deltagarna själva kunde ge 

samtycke till deltagande i studien. Vidare fanns ingen övre begränsning av ålder eller någon 

begränsning kring kön. En anledning till att urvalet har relativt lite begränsningar är att fokus 

ligger på att hitta nya aspekter för känslan av säkerhet för familjer och inte att djupgående 

analysera befintliga aspekter. En större begränsning av urvalet skulle potentiellt begränsa 

möjligheten att hitta nya aspekter. Det är därför inte intressant att begränsa innebörden av 

”familjer” ytterligare i detta arbete. 

3.2 Enkät  

Valet av att använda ett enkätformulär motiveras med att det anses vara ett bra sätt att samla 

in kvantitativ data (Unger & Chandler, 2012). Den kvantitativa utformningen av enkäten 

motiveras med att det skulle gå snabbt för deltagarna att lämna svar på enkäten (Unger & 

Chandler, 2012), att enkäten inte tog för lång tid att fylla i ansågs kunna underlätta 
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rekryteringen av deltagare. En annan anledning till att enkätundersökning valdes var att det är 

en metod som snabbt genererar data (Patton, 2015). Detta skulle ge en tidig indikation på i 

vilken riktning resterande datainsamling borde gå. Att snabbt generera data ansågs viktigt då 

detta kunde underlätta planeringen för fokusgruppen. Att jobba med det induktiva 

angreppsättet innebär att forskaren är öppen för att all sorts data är relevant (Patton, 2015). 

Genom att undersöka vilka aspekter av säkerhet som deltagarna var mest oroliga över kunde 

detta underlätta planeringen av fokusgruppen så att dessa aspekter kunde utforskas djupare. 

 

Enkäten var uppdelad i två delar (Bilaga 1) där del 1 fokuserade på generell oro i hemmet och 

del 2 undersökte uppfattningen av SH. Innan del 1 och två presenterades en inledande del av 

enkäten där respondenterna fick information om att de var anonyma samt att den data som 

samlades in också anonymiseras. De fick veta att informationen de lämnade skulle användas 

inom forskning för ett examensarbete inom UXD. De fick samtidigt information om att 

deltagandet var frivilligt, samt att de kunde avbryta när de ville. Den inledande delen samlade 

in demografisk information om respondenterna och fungerade även som ett sätt att bekräfta 

att respondenterna passade in på de kriterier som fanns för deltagarna. Om ett svar lämnades 

som ej passade in på kriterierna kunde respondenten inte fortsätta till del 1 eller 2, utan 

tackades istället för sin medverkan.  

Frågorna i del 1 av enkäten kretsar kring olika sorters oro. Del 1 skapads med hjälp av en 

likertskala som bygger på påståenden där deltagarna använde en femgradig skala för att välja i 

hur stor grad deltagarna instämmer med de olika påståendena. Metoden med likertskalor 

valdes för att det är ett vanligt förekommande sätt att samla in kvantitativ data kring attityder 

(Boone & Boone, 2012). En likertskala användes därför för att samla in data kring deltagarnas 

generella nivå av oro kring olika aspekter i hemmet, där 1 representerade den minsta graden 

och 5 representerade den högsta graden av oro. De påståenden som deltagarna fick ta ställning 

till i del 1 av enkäten grundade sig i de olika definitioner som nämnts tidigare (Personlig, 

fysisk, data samt informationssäkerhet). Författaren utgick från dessa definitioner av säkerhet 

och skapade sedan fiktiva påståenden som kretsade kring dessa olika definitioner av säkerhet 

och utspelade sig i en hemmamiljö. Detta resulterade i följande fem påståenden (den aktuella 

säkerhetsaspekten står inom parantes):  

• Jag är orolig för att jag eller någon annan skall skada sig i mitt hem (Fysisk säkerhet). 

• Jag är orolig för att någon skall bryta sig in i mitt hem (Fysisk säkerhet) 

• Jag är orolig för att någon skall komma åt min personliga information på internet 

(Datasäkerhet, Informationssäkerhet) 

• Jag är orolig för att dela information om mig eller min familj på sociala medier 

(Personlig säkerhet) 

• Jag är orolig för att någon skall observera mig i mitt hem. (Datasäkerhet, Personlig 

säkerhet) 



13 

 

  

Ett exempel på hur frågorna utformades kan ses i Figur 1 samtliga frågor kan ses i Bilaga 1. 

 

Figur 1. Utformning av frågor i del 1 av enkäten. 

 Del 2 av enkäten fokuserade på smarta hem, här användes också en skala på 1–5, dock så 

användes vanliga enkätfrågor i denna sektion.  

Dessa frågor fokuserade på respondenternas tankar om SH och om användandet av SE. Målet 

med frågorna i del 2 var att samla in data kring potentiell oro kopplad till SE i ett SH. 

Frågorna som ställdes var, grad av enkelhet (1–5), grad av säkerhet (1–5) och grad av 

pålitlighet (1–5) (Figur 2).  

Grad av enkelhet ämnade undersöka respondenternas oro kring att kunna hantera SE. Grad av 

säkerhet ämnade undersöka hur deltagarna uppfattar säkerheten i ett SH. Grad av pålitlighet 

ämnade undersöka om deltagarna känner att de kan lita på SE i ett SH. 
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Figur 2. Utformning av frågor i del 2 av enkäten. 

Innan distributionen pilottestades enkäten. Barnum (2010) menar att ett pilottest är ett test för 

testet. Pilottestet fungerar så att man genomför testet på riktiga användare. Detta kan ge 

indikationer på olika förändringar som bör genomföras på materialet (Barnum, 2010). 

Pilottestet genomfördes med tre individer som ej matchade kriterierna för studien då de bodde 

i singelhushåll. Den data som pilottestet genererade användes inte i arbetet. Dock gav 

pilottestet information om möjliga misstolkningar av frågor vilket ledde till små förtydligar 

genomfördes för att undvika missförstånd hos respondenterna. 

 

Enkäten distribuerades genom ett snöbollsurval som innebär att deltagarna själva har 

möjlighet att dela enkäten med personer som passar in på kriterierna (Atkinson & Flint, 

2001). En av de inledande frågorna fastställde respondenternas boendesituation (Figur 3). Om 

respondenterna svarade något annat än att de bodde med föräldrar eller barn så avslutades 

enkäten och deltagarna fick ingen möjlighet att svara på resterande frågor. 
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Figur 3. Fråga som avgjorde om respondenten passade in på kriterier för enkätundersökningen. 

 

Enkäten skapades elektroniskt och delades mellan potentiella deltagare. En länk till enkäten, 

tillsammans med rekryteringsinformation placerades även ut på en informationstavla som var 

placerad i lunchrummet på en lokal matvarubutik (Rekryteringsanslaget kan ses i Bilaga 2). 

Den lokala placeringen av enkäten motiveras med att enkäten även ämnades användas som ett 

verktyg att rekrytera deltagare till fokusgruppen. Både rekryteringsinformationen på 

anslagstavlan samt den digitala enkäten förklarade att deltagande var frivilligt, att deltagarna 

hade rätt att avbryta när de ville samt att deltagandet var anonymt. De informerades också om 

att insamlad data skulle användas till ett examensarbete och att data från enkäten också var 

anonym.  Då snöbollsurvalet ej genererade svar i den takt som önskades användes även en 

mer direkt rekryteringsmetod där potentiella deltagare fick frågan om de kunde tänka sig att 

fylla i enkäten direkt från forskaren. Två dagar spenderades till att genom förfrågningar 

rekrytera deltagare till enkäten. Detta skedde i den butik där rekryteringsinformationen 

placerats ut tidigare. Forskaren tillhandahöll även en surfplatta som respondenterna kunde 

fylla i sina svar på. Enkäten genererade totalt 24 svar. Deltagarna var mellan 19 och 73 år 

gamla och hade en medelålder på 35 år. Majoriteten av respondenterna var kvinnor 83,3 % 

samt 16,7% av respondenterna var män. Svaren analyserades genom att medianvärden, 

spridningsmått och histogram togs fram för de olika frågorna. Histogrammen kunde sedan ge 

en tydlig överblick av hur respondenternas svar var uppdelade mellan alternativen. För de 

frågor som använde sig av en likertskala skapades även spridningsmått för samtliga frågor i 

samma tabell vilket möjliggjorde en visuell överskådning och ett tydligt sätt att jämföra 

resultaten med varandra. Svaren från enkäten visade hur oroliga respondenterna var för olika 

påstådda händelser i hemmet. Då dessa händelser var kopplade till de olika definitioner av 

säkerhet som nämnts tidigare kunde resultaten användas för att utforma fokusgruppen på ett 

sätt som fokuserade på de definitioner av säkerhet som respondenterna kände mest oro för i 

hemmet. 

Enkäten innefattade även frågor som ej har analyserats eller på annat sätt använts i arbetet. 

Detta var frågor som skapades för att få deltagarna att reflektera kring de svar de lämnade. 
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Dessa frågor inkluderar om respondenterna känner till termen smarta hem? Vad smarta hem 

innebär för respondenten? Samt om respondenten bor i ett smart hem? Dessa frågor skapades 

för att öka chansen att respondenter som ansåg sig ha kunskap om SH skulle läsa och 

reflektera över den specifika beskrivning av SH som inkluderades i enkäten. Respondenterna 

fick även svara på hur teknikintresserade de ansåg sig vara. Den initiala tanken kring denna 

fråga var att den skulle kunna fungera som en indikation på om respondenterna kunde anses 

vara experter på teknik och därmed inte passa in på de kriterier som fanns för respondenterna. 

Eftersom intresse och expertis inte är samma sak så användes inte denna data i arbetet. 

3.3 Fokusgrupp 

Då datainsamlingen fokuserar på uppfattad säkerhet i olika situationer (olika nivåer av smarta 

hem) som deltagarna kanske inte har egen erfarenhet av, valdes fokusgrupp som en 

datainsamlingsmetod  då den bygger på diskussion kring ett problem eller ämne (Unger & 

Chandler, 2012). När deltagarna kommunicerar och delar med sig av sina erfarenheter och 

tankar kan det vara lättare för deltagarna att utforska ämnet på en teoretisk nivå (Unger & 

Chandler, 2012). Kommunikationen i en fokusgrupp kan således utveckla sig på ett mer 

organiskt sätt än vid individuella intervjuer och därmed bredda deltagarnas perspektiv (Unger 

& Chandler, 2012). Unger och Chandler menar även att om en individ i gruppen delar med sig 

av sina erfarenheter kan detta leda till att andra i gruppen kommer ihåg liknande upplevelser 

som sedan får diskussionen att utvecklas framåt (Unger & Chandler, 2012). Det varierande 

urvalet som används kan också ge en djupare förståelse för hur deltagare med olika insikt, 

bakgrund eller kunskap kring ämnet ser på samma situationer (Unger & Chandler, 2012). 

Sammanfattningsvis valdes fokusgrupp som en datainsamlingsmetod för att diskussion mellan 

deltagarna skulle kunna hjälpa samtliga personer i gruppen att skapa sig en grad av förståelse 

för smarta hem som kanske kan vara svår att uppnå i en intervju. Den organiska diskussionen 

ansågs även kunna leda till nya aspekter kring säkerhet som samtliga i gruppen har en 

möjlighet att reagera på. Om en ny aspekt istället skulle framkomma under en individuell 

intervju kan det vara svårt att återvända till de tidigare deltagarna för att få deras syn på den 

nya aspekten. 

 

Enkäten fungerade som en plattform för att rekrytera deltagare till fokusgruppen. Dock så 

genererade enkäten endast två personer som kunde tänka sig att delta i en fokusgrupp. Då två 

deltagare anses vara för få för att genomföra en fokusgrupp (Patton, 2015), ombads de båda 

deltagarna att i sin tur rekrytera nya deltagare till fokusgruppen vilket resulterade i ett 

snöbollsurval (Atkinson & Flint, 2001). Från dessa två deltagare och deras rekryteringar 

samanställdes en grupp av fem deltagare till fokusgruppen. Deltagarna bestod av fyra kvinnor 

och en man i åldrarna 22 till 73 år. Medelåldern för deltagarna i fokusgruppen var 48 år 

 

Innan fokusgruppen genomfördes fick även de nya deltagarna svara på enkätformuläret. De 

tre deltagare som rekryterades efter att enkäten genomfördes fyllde i den på plats, innan 

fokusgruppssessionen startade. Vidare informerades deltagarna om att deras deltagande var 

frivilligt, att de hade rätt att avbryta när de ville samt att deltagandet var anonymt. De 
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informerades också om att den insamlade data skulle användas till ett examensarbete och att 

även insamlade data var anonym. Under sessionen användes en powerpointpresentation där de 

olika nivåerna av de smarta hemmen presenterades (Bilaga 3). Tillsammans med 

powerpointpresentationen utgick fokusgruppsmoderatorn från 10 frågor, eller punkter som 

skulle behandlas av gruppen. Punkt ett till tre handlade om deltagarnas syn på säkerhet i 

hemmet och lyfte fram personlig, fysisk, data samt informationssäkerhet. Punkt 1–3 ämnade 

ge en djupare förståelse för de frågor som ställdes i del 1 av enkätundersökningen. Sedan 

presenterades en beskrivning av vad ett smart hem är och vilka enheter som kan ingå i ett 

smart hem. Dessa steg ämnade ge deltagarna en mjukstart i att prata om säkerhet, samt att 

deltagarna skulle få en insikt i vad smarta hem innebär. Efter den inledande diskussionen 

fortgick samtalet till att fokusera på de olika nivåerna av smarta hem (punkt 4–8, Bilaga 4). 

Nivåerna presenterades från lägsta till högsta nivå med text samt en illustration över hur 

kommunikationen sker mellan enheter och användare. Genom att börja med att presentera den 

lägsta nivån av smarthet (Nivå 1) och sedan gradvis närma sig funktionaliteten i den högsta 

nivån av smarthet (Nivå 5) skulle diskussionen och insikt kunna byggas upp gradvis för att 

hjälpa deltagarna att få en förståelse för smarta hem och skillnaderna mellan nivåer. Att börja 

med en alltför komplicerad nivå (Nivå 5) ansågs inte passande då deltagarna inte är experter 

på SH. När varje nivå presenterades ställdes frågor kring hur deltagarna ser på enkelhet, 

pålitlighet och säkerhet för de olika nivåerna. Dessa frågor ämnade ge en djupare förståelse 

för resultaten från del 2 av enkäten som behandlade deltagarnas uppfattning av SE i SH: 

• Vad är era tankar kring att bo i ett hem med detta systemet? (Enkelt - Svårt) 

• Vad är era tankar om pålitligheten av systemet? (Pålitligt - Opålitligt) 

• Hur känner ni kring säkerheten i detta hemmet? (Säkert - Osäkert) 

Avslutningsvis diskuterades deltagarnas syn på säkerhet i hemmet ytterligare en gång (punkt 

9). Anledningen till att denna fråga repeterades var att forskaren ville undersöka om 

deltagarnas uppfattning av säkerhet ändrats efter att de diskuterat och satt sig in i osäkerhet 

kring teknik. Deltagarna fick också möjlighet att välja en nivå av smarta hem där de kände sig 

säkra (punkt 10). 

Fokusgruppssessionen pågick i en timme och femton minuter. Efter sessionen var klar bjöds 

deltagarna på lättare fika. Hela mötet inklusive ifyllnad av enkäter och genomförande av 

fokusgrupp tog ca 2 timmar. Sessionen med fokusgruppen dokumenterades på två sätt, med 

en videokamera samt genom att spela in ljud med hjälp av en smarttelefon. Videokameran var 

det primära dokumentationssättet och ljudupptagningen fungerade som ett komplement till 

videoinspelningen och en säkerhetsåtgärd ifall filminspelningen skulle krångla. Då 

fokusgruppen genomfördes av en person låg fokus på att moderera gruppen och därför fördes 

inga anteckningar under sessionen. Detta innebar att det var extra viktigt att en inspelning av 

något slag fanns kvar att analysera efter sessionen (Unger & Chandler, 2012). 

Videoinspelningen användes sedan för att transkribera samtalet från fokusgruppen. 

Konversationen transkriberades ordagrant där även ”icke ord” som ”aa” och ”ee” 

inkluderades. Inkluderingen av dessa icke ord motiveras med att de ger en djupare insikt i 

deltagarnas tankar. Diskussionen som uppstod i fokusgruppen innebar att även om deltagare 
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inte använde en hel mening för att utrycka sina tankar användes ofta dessa icke ord för att 

uttrycka medhåll i påståenden som kom från andra deltagare. Dessa icke ord kunde även 

användas medan andra deltagare fortfarande pratade. Även kroppsspråk skrevs ut där de 

kunde komplettera eller förstärka deltagarnas konversation. Transkriberingen utgick i första 

hand från videoinspelningen då den gav en bättre förståelse för vad deltagarna menar genom 

att kroppsspråket syns, samt att det är enklare att urskilja vem som pratar på video än det är på 

en ljudupptagning (Unger & Chandler, 2012). Videofilmen som transkriberades var en timme 

och femton minuter lång och den färdigställda transkriberingen bestod av 8563 ord. 

Det induktiva angreppsättet som användes ledde till att kommentarer lyftes ut från 

transkriberingen och placerades på olika kort i ett digitalt verktyg som är framtaget för 

skapandet av affinitetsdiagram (trello.com) (Bilaga 5). Forskaren lyfte ut alla kommentarer 

och konversationer som ansågs vara relevanta och kunde kopplas till antingen SH, teknik, 

internet, oro eller känsla av säkerhet. Detta resulterade i över 140 kort med olika 

konversationer och kommentarer. Korten parades sedan ihop med varandra baserat på likheter 

i vad de handlade om. Detta var en process där författaren tolkade kontexten bakom 

kommentarerna och konversationerna som fanns på korten. Detta gjordes av samma person 

som modererade fokusgruppssessionen och transkriberade fokusgruppen. När resultaten 

skulle grupperas baserat på likheter i innehåll besatt således författaren en relativt stor insikt 

om i vilken kontext kommentarerna framkommit. När grupperingarna växte fram bildade 

dessa kategorier, de slutgiltiga kategorierna namngavs sedan baserat på innehåll vilket 

resulterade i två huvudkategorier ”Kontroll” och ”Tillit till systemet”. Kategorin kontroll 

baseras på 36 kommentarer och konversationer. Kategorin Tillit till systemet baseras på 62 

kommentarer och konversationer. Dessa kategorier kopplades sedan samman med fyra 

definitioner av säkerhet som nämnts tidigare (Tabell 10). För att lyfta fram de aspekter som 

berör känslan av säkerhet tolkade forskaren innehållet i varje kategori och sammanfattade de 

delar av varje kategori som deltagarna kände oro kring. Detta resulterade i att kategorierna 

omvandlades till aspekter som påverkar känslan av säkerhet (Tabell 11 & 12). Resultaten från 

fokusgruppen presenteras mer ingående i sektion 4.2. 

3.4 Triangulering 

Resultaten från enkäten fungerade som en indikering på vad deltagarna oroade sig för i sina 

hem. Under fokusgruppssessionen diskuterades sedan deltagarnas uppfattning av SH och dess 

funktioner i relation till säkerhet. Fokusgruppen samlade inte in data kring grad av oro utan 

ämnade identifiera olika aspekter som påverkar känslan av säkerhet i hemmet. Därför kan 

ingen direkt triangulering göras mellan den kvantitativa uppfattningen av säkerhet från 

enkäten och den djupgående diskussionen av vad som påverkar känslan av säkerhet i SH. 

Dock så kan vissa paralleller dras och tolkningar göras i diskussionen. 
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4 Resultat 

Här presenteras resultaten från enkätundersökningen och fokusgruppen. Resultaten för 

enkätundersökningen är uppdelade efter generell oro i hemmet (del 1 av enkäten) och tankar 

kring SH (del 2 av enkäten). Informationen från fokusgruppen resulterade i kategorier som 

påverkade deltagarnas oro i SH. Dessa presenteras i kapitel 4.2. I kapitel 4.3 lyfts aspekter 

som påverkar känslan av säkerhet i SH fram ytterligare. Aspekterna definieras och ställs 

sedan i kontrast till de olika nivåerna av smarthet i SH (Nivå 1–5).  

4.1 Enkät 

Resultaten från enkäten har delats upp efter de två delar som nämnts ovan. Del 1 fokuserar på 

respondenternas oro i hemmet och del 2 fokuserar på deltagarnas tankar kring SE i hemmet. 

4.1.1 Generell oro i hemmet (Del 1) 

Del 1 av enkäten (Bilaga 1) undersökte respondenternas generella uppfattning kring vad 

deltagarna oroade sig för i sina hem. Frågorna var formulerade som påståenden där 

respondenterna fick uppge hur mycket eller lite de stämmer in på påståendet där siffran ett 

representerade” stämmer inte alls” samt siffran fem representerade ”stämmer helt”. 

 

Fråga 6: ”Jag är orolig för att jag eller 

någon annan skall skada sig i mitt hem” 

 

 

 

 

 

 

Fråga 7: ”Jag är orolig för att någon skall 

bryta sig in i mitt hem” 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Fråga 6 Orolighet för personskador i 

hemmet. 1 = Stämmer inte alls 5 = Stämmer helt. 

Tabell 2. Fråga 7 Orolighet över inbrott i hemmet. 1 = 

Stämmer inte alls 5 = Stämmer helt. 
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Fråga 8: ”Jag är orolig för att någon skall 

komma åt min personliga information på 

internet” 

 

 

 

 

 

 

Fråga 9: ”Jag är orolig för att dela 

information om mig eller min familj på 

sociala medier” 

 

 

 

 

 

Fråga 10: ”Jag är orolig för att någon skall 

observera mig i mitt hem” 

 

 

 

 

 

 

I Tabell 6 syns resultaten från del 1 av enkäten i form av lådagram. Vi kan se medianvärdet 

(linjen) medelvärdet (X), vart övre och undre kvartilerna ligger (boxarnas storlek över och 

under medialinjen) samt spridningen av resultaten (tun T formad linje). Exkluderade svar 

visas med en punkt.    

Tabell 3. Fråga 8 Orolighet över att bli av med 

personlig information. 1 = Stämmer inte alls 5 = 

Stämmer helt. 

 

Tabell 4. Fråga 9 Orolighet över att dela information 

på sociala medier. 1 = Stämmer inte alls 5 = Stämmer 

helt. 

 

Tabell 5. Fråga 10 Orolighet över att bli observerad i 

hemmet. 1 = Stämmer inte alls 5 = Stämmer helt. 
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Tabell 6. Samanställning av frågorna i del 1 av enkäten. Generell oro i hemmet. 1 = Stämmer inte alls 5 = 

Stämmer helt. 

 

4.1.2 Tankar kring SH (Del 2) 

Del 2 av enkäten undersökte vilka tankar respondenterna hade kring hur det är att leva i ett 

smart hem. Denna delen fokuserade på respondenternas tankar kring uppkopplade enheter i ett 

SH och bestod av tre frågor om hur de ser på att använda dessa i hemmet. Målet med frågorna 

i del 2 av enkäten var att undersöka respondenternas tankar om enkelhet, säkerhet och 

pålitlighet kring att använda SE i SH. 

 

Fråga 16 och 19: ”Är det svårt eller lätt?” 

Medianen för svaren är 4. Den undre 

kvartilen är också 4 och den övre kvartilen 

är 5. Svaren löper mellan 3 och 5. Ett 

avvikande svar i form av en etta lämnades 

Tabell 7. Fråga 16 och 19: Är det svårt eller lätt att 

använda SE? 1 = Svårt 5 = Enkelt 
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Fråga 17 och 20: ”Är det osäkert eller 

säkert?” 

Medianen för svaren är 4. Den undre 

kvartilen är 3 och den övre kvartilen är 4. 

Svaren har en spridning från 3 till 5. 

 

 

 

 

 

Fråga 18 och 21: ”Är det opålitligt eller 

pålitligt?” 

Här ger svaren en median på 4, både den 

undre och övre kvartilen har också värdet 4. 

Svaren har en spridning från 3 till 5. Dock 

så räknas både treorna och femmorna som 

avvikande. 

 

 

 

4.2 Fokusgrupp  

Informationen från fokusgruppen kan delas in i två huvudkategorier för vad som påverkar 

deltagarnas känsla av säkerhet i hemmet, dessa kategorier är ”Kontroll” samt ”Tillit till 

systemet”. Dessa kategorier består även av ett antal underkategorier. En översikt av 

kategorierna och dess sammanfattning kan ses i nedan (Tabell 10).  

Tabell 8. Fråga 17 och 20: är det osäkert eller säkert 

att använda SE? 1 = Osäkert 5 = Säkert 

Tabell 9. Fråga 18 och 21: är det opålitligt eller 

pålitligt att använda SE? 1 = Opålitligt 5 = Pålitligt 
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Tabell 107. Kategorier som identifierades genom analys av data från fokusgruppsessionen. 

 

4.2.1 Kontroll 

Kategorin kontroll består av underkategorierna obehöriga användare, information, integritet 

samt trygghet. Huvudkategorin kontroll kan sammanfattas med att deltagarna vill ha kontroll 

över vem som har tillgång till tekniken, samt vilken information som SH lagrar.  

En sak som påverkade deltagarnas bristande känsla av kontroll och därmed skapade oro var 

internetuppkopplingen. Gruppmedlemmarna menade att de inte fanns tillräcklig med 

transparens för hur deras information delas över internet, samt vem som tar del av den. Ett 

exempel för denna problematiken kopplat till den data som SH kan lagra om de boende, kan 

ses när deltagarna diskuterar hur ett planerat inbrott kunde förberedas för 50 år sedan, med 

hur liknande data skulle kunna samlas in idag. 

”D5: det är ju inte mer annorlunda än hur de gjorde inbrott för 50 år sedan 

när de satt i en bil utanför i en vecka och kollade hur man rör sig D1: nä nä 

[håller med] D5: eller jag menar om, vilket egentligen är lättare? D1: men 

då kunde jag se bilen och undra varför den står där i en vecka, nu ser jag 

ingenting. Jag ser inte det är över…[huvud taget]” 

  

Citatsammanfattning Typ av säkerhet
Deltagarna vill ha kontroll över och kunna 

kontrollera funktioner och data som finns i SH.

Obehöriga användare Oro över vem eller vilka som har tillgång till SH. Datasäkerhet

Information
Oro över vilken information som SH lagrar om 

de boende.
Informationssäkerhet

Integritet
Oro kring vad den privata informationen som SH 

lagrar kan användas till. 

 Informationssäkerhet, 

Personligsäkerhet

Trygghet Positiva aspekter av automatiska funktioner. Fysisk säkerhet

Deltagarna vill kunna lita på att systemet gör 

rätt.

Funktion

Oro kring att SH gör fel, vilket kan handla om att 

fatta beslut eller att funktionen inte genomförs 

på rätt sätt.

Fysisk säkerhet

Kritiska moment

Oron är extra hög när det gäller kritiska moment 

som kan innebära skada på person eller 

egendom.

Fysisk säkerhet, 

Personsäkerhet

Geografi
Oro kring att kontrollera SH när deltagarna inte 

kan se resultatet av interaktionen.
Fysisk säkerhet

Tillit till systemet

Kontroll

Kategorier
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Obehöriga användare 

Deltagarna påpekade att det är svårt för dem att veta vem som har tillgång till teknik när 

tekniken är uppkopplad mot internet. Vidare framkom det att de kände sig oroliga när de 

utförde bankärenden över internet då de kände sig osäkra kring vad som krävs för obehöriga 

att ska få tillgång till deras konton och sedan ta deras pengar. 

”D2: jag tror att man är skadad av alla liksom…,att man blir lurad att utge 

sin bank kod eller säkerhetskod, när kom vi till den punkten att vi inte 

behöver göra det [få en säkerhetskod] utan att man kan koppla på sig 

ändå? Det tänker jag på” 

När gruppen pratar om att obehöriga användare kan få tillgång till funktioner i SH leds 

diskussionen in på skillnaden mellan analoga lås som använder en fysisk nyckel och smarta 

lås som kan kopplas upp i SH. D4 menar att det känns tryggare att använda analoga nycklar 

som finns i begränsad upplaga där deltagaren vet vem som har nycklar. Dock så diskuterade 

gruppen inte skillnaden mellan att forcera ett analogt eller ett smart lås.  

Information 
Gruppen diskuterade även möjligheten att kunna bestämma och kontrollera information som 

SH lagrar om de boende. Deltagarna ville ha möjligheten att välja vilken information som 

lagras, samt att de ville ha möjligheten att rensa, och ta bort den information som SH lagrade 

om de boende. De uttrycker dock en oro kring hur de skulle kunna vara säkra på att systemen 

verkligen följde deras valda preferenser kring vilken data som skulle lagras och raderas. De 

menade att det skulle vara svårt för dem själva att bekräfta detta, vilket D5 lyfter fram:   

”D5: Det kan man ju inte vara säker på så länge internet är med [att all 

information töms]” 

Diskussionen kring vilken information som lagras av SH leder till att gruppen drar paralleller 

till sociala medier. Deltagarna menar att de har ändrat sitt beteende för vilken information de 

delar med sig av samt vem som har tillgång till informationen. Gruppen påpekar att deras 

statusuppdateringar minskat avsevärt i antal och två deltagare ser facebook.com mer som en 

tjänst för reklam än för att dela statusuppdateringar. Att deltagarna har minskat antalet 

statusuppdateringar på sociala medier samtidig som de begränsat vilka som har tillgång till 

den delade informationen kommer från att deltagarna är mer måna om att vara privata även på 

internet vilket D4 förklarar i följande citat: 

”D4: Jag gör det inte för att jag känner mig osäker [minskar delning på 

sociala medier], jag gör det för att jag tycker att folk som inte känner mig 

har någonting med det att göra” …. D4: ”Men det känns som att folk har 

blivit mycket mer medvetna de senaste åren, nu är det ju bara låsta konton”  

 

Integritet 
Den data som SH potentiellt kan lagra om de boendes liv väckte en diskussion om hur SH kan 

ses som en sorts övervakning vilket gruppmedlemmarna uttryckte oro över. Deltagarna 

pratade även om vem som skulle ha tillgång till denna data. D5 menade att det är en 
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kränkning att använda denna data för att undersöka hur någon annan individ så som en 

familjemedlem eller gäst rör sig i hemmet.  

”D5: Jag skulle ju lätt utnyttja i någon diskussion någon gång, att jag såg 

här att du gick in där och ut då, (allmänt skratt) men det är ju en 

kränkning” 

Vidare pratade gruppen om vilken sorts information som ett SH kan lagra om de boende. 

Något som var extra viktigt för deltagarna var att de inte skulle känna sig övervakade i sina 

hem. Den del av SH som deltagarna var mest angelägna att kontrollera för att skydda sin 

integritet var kameror. De ville kunna kontrollera när dessa spelade in. Dock så var deltagarna 

fortfarande osäkra på hur de kunde lita på att en kamera verkligen slutar filma.  

”D5: På något vis så skulle kamera vara lite osäkert när man är hemma, 

man vill ju inte bli övervakad själv. D1: Det måste ju kunna gå att stänga 

av. D5: ja det är klart men litar man på det då? D1: asså vad litar vi på? 

[armarna i luften, handflator upp]” 

  

Trygghet 
Deltagarna menade att den data som lagras kring vad de boende gör och när skulle kunna vara 

bra att ha vid exempelvis försäkringsfrågor, där de boende kunde påvisa var de varit och vad 

de gjort under tiden som något annat hänt i hemmet. Vidare ansågs funktionen att kunna 

bekräfta status på olika funktioner i hemmet aven när man ej är hemma som något positivt.  

”D5: men är inte det en klassiker också att ”glömde jag kaffebryggaren 

på”? Det hade ju varit skönt att kolla, nä det gjorde jag inte, låste jag 

dörren, ja det gjorde jag.” 

En annan aspekt som deltagarna ansåg bidra till känslan av trygghet var ljus. De menade att 

om det är ljust så ökar känslan av säkerhet, deltagarna var positivt inställda till alla funktioner 

i SH som hanterade ljus på ett sådant sätt att de själva inte behövde anstränga sig. 

D3: ”Man känner sig ju tryggare när det är ljust om man har lampor tända” 

D5: ”Ljus över lag är ju trygghet” 

4.2.2 Tillit till systemet 

Kategorin tillit till systemet består av underkategorierna funktion, kritiska moment, samt 

geografi. Sammanfattningsvis så handlar denna kategorin om att deltagarna behöver kunna 

lita på systemet. Att lita på systemet innefattar både att systemet fattar rätt beslut samt att 

utförandet av olika funktioner sker på ett korrekt och säkert sätt. Även när de boende ber 

hemmet att utföra en aktivitet. Ett exempel på deltagarnas negativa syn på automatiserade SH 

lämnas av D4 som är skeptisk mot att tekniken är avancerad nog att förutse vilken hjälp de 

boende vill ha.  

https://trello.com/c/ARnQVgLX/159-5-ljus-%C3%B6ver-lag-%C3%A4r-ju-trygghet
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D4: ”Människan är alldeles för komplicerad för att en maskin skall kunna 

förutse vad den ska göra” 

Något som kunde påverka hur mycket deltagarna litade på ett system var om det gavs 

garantier för användandet av systemet eller tjänsten. De garantier som gruppen ville ha för att 

använda ett SH handlade både om att det fungerar som det ska, samt att de får hjälp om något 

mot förmodan går fel.  

D4: ”Vi har både vi lovar att det funkar och vi lovar att vi hjälper dig om 

det inte funkar” 

Funktion 

Kategorin funktion handlar om att deltagarna kände sig osäkra kring att systemet skulle 

fungera som det var tänkt. Gruppen pratade om vad som kunde gå fel i avancerade system och 

vilka konsekvenser det kunde få. Gruppmedlemmarna var osäkra kring vad som skulle hända 

om något i systemet går sönder. Vidare påpekade medlemmarna att teknik inte alltid fungerar 

som det är tänkt. Det fanns många tankar och osäkerheter kring att funktioner utförs på rätt 

sätt utan att skada person eller egendom, ett exempel är konversationen mellan deltagare 2,3 

och 5:     

D5: ”Ja det skulle jag kunna tänka mig, fylla ett bad typ när man kommer 

hem.” D2: ”tänk om han fyller för mycket?” D3: ”så det rinner över”. D5: 

”och hur gör man med temperaturen?” 

De problem som relaterar till att systemet kan göra fel framkom när gruppen diskuterade 

automatisering av olika funktioner i hemmet. Att deltagarna var oroliga för hur bra systemet 

fattade beslut kan utläsas från de påståenden där deltagarna hellre ville få förslag från SH på 

uppgifter det vill utföra, för att sedan själva kunna avgöra om SH bör genomföra uppgiften 

eller inte.  

D2: ”Det som är bra med alla de här sakerna när man ställer frågan, skall jag 

göra det, eller det, eller det så kan man säga ja eller nej på allting innan han gör 

så han inte gör någonting utan” 

Ytterligare en aspekt som deltagarna var oroliga över var att det kunde vara komplicerat att 

styra och kontrollera SH. Det framkom att några deltagare kände ångest över att lära sig 

teknik och de påpekade att de var oroliga för att inte klara av att bo i ett SH för att de skulle 

ha det svårt att förstå hur tekniken fungerade. 

D3: ”Jag är inte intresserad av teknik över huvud taget, jag skulle aldrig 

klara det där” 

Kritiska moment 

Även om deltagarna uttryckte oro för att SH inte skulle utföra aktiviteter rätt, eller fatta rätt 

beslut så framkom det även att vissa funktioner i ett SH hade större inverkan på deltagarnas 

känsla av säkerhet än andra. De funktioner som deltagarna såg som säkrast för SH att 

kontrollera var ljus och lampor. Den SE som deltagarna hade minst förtroende för var smarta 

lås. Samtliga deltagare var överens om att låsen ej skulle automatiseras eller kopplas in i det 
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smarta hemmet. Anledningen till att deltagarna var skeptiska till lås var at de ville kunna 

bekräfta att dörrar verkligen låser sig. Något som alla deltagare menar att de vill kontrollera 

fysiskt, genom att känna på dörren. Vidare pratar gruppen om att olika dörrar kan vara olika 

svåra att låsa och att de därmed är osäkra på om ett automatiskt lås alltid kommer att fungera 

som det ska.  

D5: Jag vill känna fysiskt att dörren är defacto låst.” 

D3: Ja man vill känna på det [lås].” 

Förutom lås så nämndes andra kritiska moment där deltagarna inte ville lämna över kontrollen 

till det smarta hemmet. Det som var gemensamt för dessa moment var att de potentiellt kunde 

innebära en fara för människor eller skador på hemmet. Några exempel som nämndes av 

deltagarna var funktioner som kunde orsaka vattenskador, brand eller på annat sätt innebära 

risker för de boende eller hemmet. Att deltagarnas tankar skiljer sig mellan olika funktioner 

och SE kan ses i följande citat: 

D2: ”Så fort man kommer in på lampor, då kvittar det ju [säkerheten]. Här 

tänker jag ju [Automation nivå 5], det kan hända grejer, det är dyra grejer, 

det kan bli för varmt, för kallt, det påverkar så mycket, en lampa kvittar ju.” 

Geografi 

När det gäller att kunna styra hemmet när man inte är på plats så uttrycker deltagarna oro 

kring att tekniken kanske krånglar och interaktionen inte fungerar som den ska. Därför vill de 

inte genomföra kritiska uppgifter utan att de själva kan bekräfta att systemet gör rätt. 

D4: ”Jag tycker inte det känns okej att jag skall kunna låsa upp min dörr 

med telefonen när jag är i Göteborg.”  

D5: ”Eller du kanske inte har täckning precis när du gör kommandot så det 

blir två gånger” 

4.2.3 Övriga tankar kring säkerhet 

Utöver de aspekter som kopplas till känslan av säkerhet i SH framkom det att deltagarna 

värderade känslan av säkerhet högre än den ekonomiska förlusten att bli av med materiella 

saker. Deltagarna menade att konsekvenserna av att bli av med personlig information eller att 

någon olovligen brutit sig in i hemmet kan vara mycket större och mer påfrestande än 

konsekvenserna av att bli av med materiella ting.  

D1: ”ID kapning och den biten och det är ju min person vi pratar om som 

man kan bli drabbad av i åratal av en sån sak.” 

D5: ”Jag bryr mig inte om jag blir av med prylar eller så, det är mer att 

någon bryter sig in i mitt hem som jag inte riktigt… sen om jag blir av med 

tv eller dator det bryr jag mig inte så mycket om”  

Deltagarna i gruppen fick frågan vad säkerhet är för dem vid två tillfällen, det var både den 

första frågan de fick och den sista. Deras initiala tankar kring säkerhet i hemmet handlade om 
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fysisk säkerhet så som larm och lås, men också att hemmet utformas för att undvika olyckor, 

tillexempel genom att ta bort trösklar. När samma fråga ställdes i slutet av gruppsessionen 

lämnade deltagarna i stort sett samma svar. Den stora vikten lades fortfarande på att hindra 

inbrott, men även brand och personskador var viktiga att förhindra. Det ansågs vara extra 

viktigt att förebygga att barn skadar sig. Deltagarna uppgav att de inte var oroliga över teknik 

i deras hem och menade att de inte var oroliga för att bli utsatta för intrång genom teknik. De 

ansåg inte att de var i riskzonen för denna typ av intrång då deras hem inte innehöll stora 

värdesaker.  

D5: ”Men jag tänker också, vem skulle bry sig? Det är ju inte så att jag 

sitter på en tavelskatt hemma eller en massa silverbestick, jag är inte så 

orolig” 

4.3 Aspekter som påverkar känslan av säkerhet i olika nivåer av SH 

Här presenteras de aspekter som påverkar känslan av säkerhet i ett SH. Här har kategorierna 

från fokusgruppen konverterats till aspekter som fokuserar på de saker deltagarna uttryckte 

oro över under fokusgruppssessionen vilket kan ses i Tabell 11 & 12. Aspekterna sätts i 

kontrast till de olika nivåerna av säkerhet där de kan vara relevanta. Kapitlet avslutas med att 

de olika aspekterna jämförs utifrån hur viktiga aspekterna verkade vara för deltagarna.  

Tabell 81. Aspekter som kan påverka känslan av säkerhet i SH. Aspekten Kontroll med underkategorier. 

 

De olika aspekterna som kontroll bygger på kan kopplas ihop med samtliga av de fyra 

säkerhetsområden som diskuterats tidigare (personlig säkerhet, fysisk säkerhet, datasäkerhet 

samt informationssäkerhet). Tre aspekter inom ”Kontroll” som orsakar oro (Obehöriga 

användare, Information samt Integritet) är relevanta för SH med internetuppkopplade enheter 

Innebörd

Möjligheten att ha kontroll över och kunna kontrollera funktioner 

och data som finns i SH.

Obehöriga användare

Möjligheten att tydligt se vem eller vilka som har tillgång till SH. 

Detta är extra viktigt när SH kommunicerar med internet vilket 

medför en bristande transparens för vad som sker i systemet.

Information
Möjligheten att bestämma vilken information som SH lagrar om de 

boende.

Integritet
Möjligheten att bestämma över vem som har tillgång till den data 

som systemet lagrar.

Trygghet
Automatiskt kontrollerat ljus samt möjlighet att få 

statusuppdateringar från hemmet ökar känslan av säkerhet.

Aspekt

Kontroll
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(Nivå 3–5). Att känslan av säkerhet påverkas negativt av bristande kontroll kan således 

kopplas till tre av fyra säkerhetsområden:  Datasäkerhet (Obehöriga användare), 

Informationssäkerhet (Information och Integritet) och Personligsäkerhet (Integritet). 

Resultaten från fokusgruppen pekar på att internetuppkopplingen innebär att systemet ses som 

en ”svart låda” där deltagarna (ej experter) ansåg att de hade liten insyn i vad som faktiskt 

hände i systemet, vilken data som lagras, vem som har tillgång till den, samt hur data 

används.  

Den aspekten inom ”Kontroll” som medför positiva känslor (aspekten Trygghet) kan kopplas 

till Fysisk säkerhet då den kretsar kring att förändra hur hemmet upplevs genom att styra 

fysiska enheter (lampor) i hemmet. Funktionen att automatisera enheter är relevant för 

samtliga nivåer av smarthet i hemmet, och kan inte isoleras till en specifik nivå av smarthet. 

Den positiva känslan at få statusuppdateringar från hemmet visar på att det inte bara finns 

negativa tankar kring internetuppkopplade hem och är relevant för Nivå 3–5. 

Tabell 12. Aspekter som kan påverka känslan av säkerhet i SH. Aspekten Tillit till systemet med 

underkategorier. 

 

Tillit till systemet kan kopplas till två av fyra säkerhetsområden: Fysisk säkerhet (Funktion, 

Kritiska moment samt Geografi) och Personsäkerhet (Kritiska moment). Att fatta rätt beslut 

(Funktion) är relevant för SH på nivå 4–5 som har förmågan att starta aktiviteter på egen 

hand. Genomförandet av aktiviteter (Funktion) samt Kritiska moment är starkt kopplat till 

vilka SE som finns i det smarta hemmet och kan således inte begränsas till en specifik nivå av 

smarthet. Geografi är beroende av internetuppkoppling och således relevant för nivå 3–5.  

4.3.1 Den viktigaste aspekten 

 

Av aspekten Kontroll och Tillit till systemet är Tillit den som var viktigast för deltagarna. 

Även om Känslan av kontroll i kontext till vilken data som lagras och vem som har tillgång 

Innebörd

Om deltagarna inte känner att de kan lita på systemet så minskas 

känslan av säkerhet.

Funktion
Möjligheten att lita på att aktiviter utförs på rätt sätt samt att 

systemet kan fatta rätt beslut.

Kritiska moment
Om Det finns SE som sköter kritiska moment så som lås Kan detta 

påverka deltagarnas känsla av säkerhet negativt

Geografi
Möjligheten att att skicka komandon till SH när deltagarna inte kan se 

resultatet av interaktionen kan påverka känslan av säkerhet negativt.

Tillit till systemet

Aspekt
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till den var svårt att se för deltagarna, så ansåg de att den data SH genererade om de boende 

inte var intressant för andra. Deltagarna oroade sig därmed mer för funktioner som kunde 

utgöra en fysisk fara för deras hem eller familjer. De påpekade också att även om de var 

oroliga för inbrott så var den personliga säkerheten, att inte bli utsatt för personvåld (genom 

inbrott) eller skadas på andra sätt av det smarta hemmet, viktigare än att bli av med materiella 

ting. 
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5 Diskussion 

Här diskuteras resultatet och samband eller olikheter mellan resultaten från enkäten och 

fokusgruppen lyfts fram. Här diskuteras vilken inverkan metoden och genomförandet kan ha 

på resultatet samt hur resultatet kan påverka samhället. 

5.1 Resultat 

Resultaten av enkäten visar att respondenterna känner en relativt låg grad av oro i sina hem. 

Detta stämmer överens med Saizmaa och Kims (2008b) tankar kring att hemmet är en plats 

där man känner sig säker. Oron kring att skada sig i hemmet eller att bli utsatt för ett inbrott 

var låg hos respondenterna av enkäten (Tabell 5). Dock var det just dessa aspekter av säkerhet 

som var viktigast för deltagarna i fokusgruppen när de diskuterade SH. Fokusgruppen kände 

stor oro kring att automatisera och fjärrstyra lås, något som ansågs vara en kritisk funktion i 

hemmet. De kände ett behov av att fysiskt kunna kontrollera låset och själva bekräfta att en 

dörr var låst. Skillnaden i enkätens låga oro över inbrott och fokusgruppens ovilja att 

automatisera låsen kan ligga i att respondenterna från enkäten inte har smarta lås och därmed 

inte känner oro över denna funktionen. 

Enligt enkäten var respondenterna minst oroliga för att någon skall skada sig i hemmet. 

Deltagarna i fokusgruppen uttryckte i första hand ingen stor oro kring personskador, deras oro 

låg istället i att ett SH skulle åsamka materiella skador vilket skulle kunna leda till 

personskador genom tillexempel brand. Deltagarna var oroliga över om det smarta hemmet 

kunde fatta rätt beslut och utföra uppgifter lika bra som de själva. Deltagarna i fokusgruppen 

ville själva kunna bekräfta och kontrollera de beslut som SH tar. Detta tyder på att deltagarna 

inte litar på det smarta hemmet. Att deltagarna är oroliga över att SH inte kan utföra 

funktioner på rätt sätt eller ta rätt beslut ger en indikation på att de inte anser att SH är pålitligt 

viket går emot vad enkätundersökningen indikerade. Att resultaten från enkäten och 

fokusgruppen skiljer sig åt kan grunda sig i att deltagarna i fokusgruppen inte själva lever i de 

hem som diskuteras utan att de utgår från sin uppfattning av systemets begränsningar när det 

gäller funktion och förmåga. Tilliten till systemet kanske kan vara något som byggs upp över 

tid och skulle varit högre om deltagarna själva hade erfarenhet av de olika smarta hemmen. 

Deltagarnas vilja att kontrollera om dörrar är stängda samt att de uttrycker oro över att låta det 

smarta hemmet ta beslut och utföra uppgifter kan stämma överens med Saizmaa och Kims 

(2008b) påstående att hemmet är en plats där de boende känner stor kontroll. Om denna 

kontrollen minskas kanske deltagarnas oro ökar samtidigt som deras känsla av säkerhet 

minskar.  

Respondenterna av enkäten var mest oroliga över att bli av med personlig information samt 

att dela med sig av information på sociala medier. Detta pekar på att det respondenterna är 

mest oroliga över inte är direkt knutet till hemmet utan handlar om aktiviteter som de utför i 

hemmet. Detta kan vara att de använder uppkopplad teknik för att sköta och komma åt känslig 

information (bankärenden) samt privat information (sociala medier). När fokusgruppen 

diskuterade sociala medier och banktransaktioner framgick det att det var bristen på 

transparens som låg till grund för oron. Deltagarna menade att de inte kunde se om någon 
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obehörig fick tillgång till deras konton och de hade liten kunskap kring vad som krävdes för 

att en obehörig skulle kunna ta sig in. Denna problematiken kunde sedan kopplas till de SH 

som på ett eller annat sätt kommunicerade med internet. 

Deltagarnas grad av oro kring att bli av med personlig information baserades dock på vilket 

värde de ansåg att informationen hade samt hur mycket arbete de ansåg att det krävdes för 

någon obehörig att komma åt informationen. Att någon utomstående skulle vilja komma åt 

information kring deltagarnas hem var de skeptiska till då de ansåg att ett intrång skulle kräva 

mycket arbete samt att den informationen som SH lagrade inte var av värde.  

Respondenternas generella oro kring att bli observerad i hemmet var låg. När deltagarna i 

fokusgruppen diskuterade SH och vilka system ett SH kunde innehålla påpekade deltagarna 

att de inte ville ha kameror som filmade dem när de var i hemmet. De påpekade också att 

insamlad data om hur personer rör sig i hemmet kan kränka de boendes integritet om någon 

obehörig får tillgång till den. Detta indikerar att vissa funktioner i SH så som kameror och 

datalagring kan öka de boendes oro och därmed påverka känslan av säkerhet. Resultaten från 

enkätinsamlingen visade på en låg oro att bli övervakad i hemmet, något som alltså skulle 

kunna påverkas negativt om det smarta hemmet innefattar kameror. 

Enkäten indikerade en positiv inställning till SH när det gällde säkerhet, pålitlighet och 

enkelhet. Detta skiljer sig från vad som framkom under fokusgruppssessionen. Deltagarna i 

fokusgruppen partade till största delen om potentiella problem med SH och desto mindre om 

hur ett SH kunde öka känslan av säkerhet. Detta kan grunda sig i att deltagarna i 

fokusgruppen spenderade tid att reflektera kring potentiella problem med SH. Kanske finns 

det ett samband mellan känsla av säkerhet och hur mycket en person funderar över potentiella 

problem. Vilket skulle kunna betyda att så länge en person inte funderar över säkerheten, så 

kanske hen känner sig säkrare i sin ovisshet. Detta är en intressant tanke som skulle kunna 

utforskas mer. 

Frågeställningen för studien var: Vilka aspekter kring smarta hem påverkar känslan av 

säkerhet i hemmet? Studien har identifierat aspekter som påverkar känslan av säkerhet i 

smarta hem (Tabell 11 & 12). Dock så har studien genomförts utan kravet att deltagarna ska 

ha erfarenhet av smarta hem, och även om deltagarna har erfarenhet av smarta hem så är 

sannolikheten liten att de har upplevt hem med alla de nivåer av smarthet som undersöks i 

denna studien.  

5.2 Metod och genomförande 

Problemformuleringen har troligen påverkat resultatet av studien då den definierar vad det är 

som skall undersökas. Spannet för vad som skall undersökas är i detta fallet relativt brett då 

det ämnar identifiera nya aspekter som ej är definierade i förhand. En mer riktad 

problemformulering skulle med sannolikhet resultera i ett mer specifikt resultat för hur en 

vald aspekt påverkar känslan av säkerhet i SH. Metoderna som användes har förmodligen 

påverkat resultatet av studien. Valet av enkäter som använder skalor för att samla in data 

resulterade sannolikt i att enkäterna gick snabbt att fylla i för respondenterna. Dock så kan det 
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också ha inneburit att respondenterna inte tog sig tid att fundera över sina svar på samma sätt 

som de skulle behöva göra för att lämna skriftliga svar.  

Utformningen av den powerpointpresentation som användes under fokusgruppen (Bilaga 3), 

samt den definition av SH som deltagarna fick utgå ifrån har förmodligen påverkat resultatet. 

Skulle definitionen, illustrationer eller utformningen av presentationen ändras skulle detta 

kunna leda till ett annat resultat. 

Fokusgruppen innebar till skillnad från enkätinsamlingen att deltagarna var tvungna att 

reflektera kring frågorna med andra deltagare vilket sannolikt har påverkat resultatet. En 

alternativ metod att samla in data skulle kunna vara att genomföra intervjuer, vilket kanske 

skulle ge ett resultat mer i linje med det från enkäterna då deltagarna ej påverkas av varandra 

genom diskussion. Dock så kan detta också innebära att deltagarna har svårt att sätta sig in i 

dessa koncept som de kanske har relativt lite kunskap om. Att utgå från angreppsättet att 

använda en induktiv analys har förmodligen påverkat resultatet. Hade analysen istället utgått 

från att bekräfta en teori hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut och sannolikt även 

varit mer specifikt. Det induktiva angreppsättet fungerade bra för att försöka hitta nya 

aspekter. En fördel med det induktiva angreppsättet var att det gav stor möjlighet till detta. 

Dock så innebar det också att det faller en stor vikt på forskaren att bestämma vilken 

information som är viktig och relevant, vilket kan påverkas av forskarens egna tankar och 

erfarenheter kring olika problem. 

Rekryteringen av deltagare till enkäten och fokusgruppen kan ha påverkat resultatet då en 

övervägande andel av deltagarna var kvinnor. En mer jämnt fördelad urvalsgrupp, eller en 

urvalsgrupp begränsad till endast ett kön skulle kunna ge ett annat resultat. 

Hur fokusgruppsessionen genomfördes kan rimligtvis ha påverkats av författarens erfarenhet 

som moderator. Då detta var första gången författaren modererade en fokusgrupp kan detta 

även ha påverkat resultatet. En mer van moderator skulle förmodligen ha en större möjlighet 

att urskilja intressanta tankar från gruppens diskussion för att sedan följa upp dessa med 

gruppen. Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat resultaten från fokusgruppen var att det ej 

fördes anteckningar under sessionen och all analys skedde efter genomförandet. Resultatet 

skulle kanske kunna förbättras om forskaren tagit hjälp av fler personer för att genomföra 

gruppsessionen. 

Att använda digitala verktyg för att skapa ett affinitetsdiagram kan ha påverkat resultaten. 

Den digitala plattformen innebar att författaren hade en begränsad översikt över de kort som 

placerades ut i programmet. Vidare så innebar programmet även att författaren begränsades 

genom hur de olika korten kunde placeras på tavlan. Om fysiska post-it-lappar hade använts 

istället hade överblicken och flexibiliteten att bygga grupperingar varit större. Dock så bestod 

den data som skulle analyseras av varierande mängd ord, vilket ibland byggde på 

konversationer mellan deltagare för att skapa kontext. Det digitala verktyget fungerade bra för 

att gruppera dessa långa konversationer, konversationer som förmodligen inte skulle fått plats 

på en post-it-lapp. Ett annat sätt att jobba på skulle vara att tolka och skala ner 

konversationerna redan innan de skrevs ut på lappar. Dock så skulle detta kunna försvåra 

processen att spåra data genom arbetet. 
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5.3 Etiska och samhälleliga aspekter 

Enkätundersökningen indikerar att tilliten till SH är stor samtidigt som personer som funderar 

över säkerheten utrycker oro kring en mängd aspekter som berör både personlig säkerhet, 

fysisk säkerhet, datasäkerhet samt informationssäkerhet. Eftersom hemmet är en privat plats 

(Saizmaa & Kim, 2008a) som kopplas till en känsla av trygghet (Saizmaa & Kim, 2008a) 

samt avslappning (Kraybill, 2005), kan implementationen av enheter som de boende känner 

oro för påverka de boendes känsla av hemmet som en trygg plats där de har kontroll.  

Om aspekterna som lyfts fram studien inte beaktas i det smarta hemmet skulle detta kunna 

leda till en ökad oro som i sin tur skulle kunna leda till ökad stress vilket kan leda till en ökad 

risk för sjukdomar. Om det smarta hemmet sprider sig och allt fler hem klassas som smarta är 

det av stor vikt för samhället att övergången till SH ej för med sig risker som innebär att de 

boende blir sjuka. Det finns många etiska aspekter kring vilken information teknik lagrar och 

vad den används till. Att lagra information om användarna som de inte känner till eller kan 

kontrollera upplevs som integritetskränkande av deltagarna i studien. Att samla in data om 

användare i deras mest privata sfär (Saizmaa & Kim, 2008b) kan anses vara extra känsligt. 

Om det smarta hemmet lagrar information kring de boende måste detta vara tydligt för 

användarna. 

Även om målet med smarta hem är att underlätta och förenkla vardagen för de boende så 

måste implementationen ske på ett sådant sätt att de boende inte känner en ökad oro över 

fysiska skador på människa eller bostad, eller att privat information skall vara tillgänglig för 

obehöriga. Om dessa aspekter utforskas ytterligare skulle det kunna leda till att SH skapas på 

ett sätt som gör att de boende får en ökad känsla av säkerhet och kontroll samtidigt som de 

fortfarande kan känna sig privata i sina hem.  

Utifrån perspektivet som UX-designer så är det viktigt hur man använder dessa aspekter. 

Även om skillnaden mellan enkätsvar och fokusgruppens funderingar kan visa att personer 

som ej funderar över säkerhet känner sig säkra, så innebär detta också att oron kring SH kan 

öka när individer ifrågasätter säkerheten utan att kunna bekräfta om SH är säkert eller ej. Om 

aspekterna som lyfts fram här används för att öka användarnas kunskap kring vad som sker i 

systemet, ökar deras känsla av kontroll och ger dem information om vad som sker i systemet 

kanske användarnas känsla av säkerhet blir större i ett SH än i ett hem utan SE. 

5.4 Fortsatt forskning 

Av UX-hjulets (”UX lifecycle wheel”) fyra faser: analys, design, implementation och 

utvärdering (Hartson & Pyla, 2012) hamnar detta arbetet inom ramen för analysfasen i 

relation till vilka aspekter som påverkar känslan av säkerhet i ett SH.  Informationen från 

detta arbetet kan ligga som grund för djupare forskning kring dessa aspekter, men kanske 

också ge en fingervisning om vilken information som de boende i SH behöver för att känna 

sig trygga. Detta skulle således kunna användas i designfasen (Hartson & Pyla, 2012) för 

olika SE. Resultatet skulle kunna användas för fysisk utformning av SE och SH, exempelvis 

genom nödstopp vilket skulle kunna minska oron för personskador eller skador på hemmet. 

Resultatet skulle också kunna användas vid utformningen av olika gränssnitt för SH. Detta 
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skulle då kunna säkerställa att de boende får tillgång till information från systemet på ett 

sådant sätt att de känner fortsatt kontroll i hem med SE. Fortsatt forskning skulle även kunna 

fokusera mer på vilka SE som har störst påverkan på känslan av säkerhet i hemmet samt hur 

design av dessa bör se ut för att motverka den oro som resultatet av detta arbetet har pekat på.  

Resultatet av studien kan ses som en utgångspunkt för fortsatt forskning kring vilka aspekter 

som kan påverka känslan av säkerhet i SH. Vidare forskning skulle exempelvis kunna avgöra 

vilka av dessa aspekter som är viktigast, eller mest relevanta för personer som bor i SH. 

Förslagsvis genomförs ytterligare forskning med deltagare som har egen erfarenhet av de 

system som diskuteras för att säkerställa att den faktiska upplevelsen mäts.  
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