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Den frågan får jag ofta från personer som inte har 
kommit igång med hemautomation än. Oftast har 
jag svarat för att det är praktiskt, att det är skönt 
att slippa gå och dra ner rullgardinerna varje kväll 
innan jag ska sova. De åker ner automatiskt när jag 
släcker taklampan. Och att värmen justeras efter att 
huset känner av om någon är hemma eller inte. Det 
är väl smart? Och då kanske du till och med spar lite 
pengar? Det låter väl bra? 

Den här undersökningen fick mig att tänka om. Jag 
har nog argumenterat på fel sätt för att locka nya 
smarta hem-användare. Största drivkraften bakom 

hemautomation är inte att det är praktiskt eller att 
man spar pengar. Det är för att det är roligt. Och det 
kanske också är det bästa argumentet att få fler att 
börja? Det är kul att både bygga och ha smarta funk-
tioner hemma som bara funkar. Helt automatiskt. 
Precis när man behöver dem. 

Vi hoppas att du efter att ha läst denna rapport kän-
ner dig inspirerad av hur och varför smarta proffsen 
automatiserar sina hem. Ett tips är även att gå in på 
vår Facebook-sida. Där får du hjälp att komma igång, 
både av oss och av alla dessa entusiaster.  

”Varför i hela friden ska man ha 
uppkopplade prylar hemma?”

Du hittar också mycket tips i vår blogg. Här är några exempel:

Smart styrning av värmesystem – vad går att göra?
https://blog.m.nu/smart-styrning-av-varmesystem-vad-gar-att-gora/

Vilken styrenhet för Z-wave ska man välja?
https://blog.m.nu/vilken-z-wave-kontroller-ska-man-valja/

Styra vattenburen golvvärme via Z-Wave 230V
https://blog.m.nu/styra-vattenburen-golvvarme-via-z-wave/

Trevlig läsning!

Erik Freiholtz
VD m.nu och smarta hem-ägare

Juni 2018UNDERSÖKNING

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN
Totalt svarade 2063 av m.nu:s kunder på undersökning-
en via en webbenkät under perioden 6 - 12 mars 2018. 
Alla respondenter har handlat produkter hos m.nu 
minst en gång under de senaste sju åren och valde att 
lägga i genomsnitt 6 minuter och 30 sekunder på att 
svara på frågorna i enkäten. Vi har valt att kalla respon-

denterna i denna undersökning även för smarta hem-
proffs eller smarta hem-entusiaster.

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



Vad man har respektive vill automatisera hemma
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Belysning mest populärt att 
automatisera
Det absolut vanligaste som m.nu:s kunder automati-
serar i sitt hem är belysningen – hela 92 procent har 
automatiserat sin belysning. På andra plats hamnar 
väggkontakter (65 procent) och på tredje olika typer 
av larm, såsom inbrottslarm eller röklarm (47 procent). 

Vi frågade även vad man vill automatisera hemma, 
alltså när man planerar framåt. Även här svarar flest 

att det är belysningen de vill ta tag i (62 procent). På  
andra plats hamnar kameraövervakning (54 procent). 

Det är tydligt att det är riktiga smarta hem-proffs som 
svarat på vår undersökning. De är kreativa och hittar 
gärna på helt egna lösningar. 37 procent uppger att de 
vill automatisera något nytt hemma som de har byggt 
själv. 
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Det smarta hemmet styrs 
främst med tidsinställningar
På frågan hur smarta hem-prylarna styrs så är det 
vanligast att de är tidsinställda (81 procent), följt av 
att man använder rörelsesensorer (60 procent) res-
pektive trådlösa knappar och dimrar (60 procent). 

Generellt kan man konstatera att det är automatise-
rade styrmetoder som är populärast. Röststyrning, 
som kräver en aktiv handling, hamnar i botten  
(20 procent).

Hur styr du dina smarta hem-prylar?
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Vi automatiserar för att det 
är kul och praktiskt
Lusten är den främsta drivkraften till att man ägnar 
sig åt hemautomation. Hälften (51 procent) uppger 
att det främsta skälet till att de automatiserar sitt hem 
är att det är kul. 44 procent uppger att de gör det för 
det är praktiskt. 

Däremot är det enbart en procent som gör det för att 
spara pengar eller för att det är modernt. 

Varför automatiserar du ditt hem?
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Spenderar 1000-lappar på  
hemautomation - och det kan öka

Det investeras en hel del pengar i smarta hem- 
lösningar runt om Sverige. 42 procent av de till-
frågade kommer att spendera mellan 2501 och  
5000 kronor på hemautomation de kommande  
12 månaderna. 33 procent uppger att de kommer 
att lägga mellan 1 och 2500 kronor. Så även om  
det flesta har spenderbyxorna på så går det med  
andra ord att hitta billiga lösningar. 

De som bor i villa eller radhus investerar mer i  
hemautomatisering än de som bor i lägenhet. En  
förklaring kan vara att det helt enkelt finns mer att  
automatisera i ett hus som ofta är större än en lägen- 
het och kan ha eget garage eller andra hus på  
tomten. 

Hur mycket pengar tror du att du kommer lägga 
på hemautomation  kommande 12 månaderna?
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Mycket pekar på att marknaden för hemautomation 
kommer att växa framöver. Tre gånger så många 
uppger att de ska öka sina inköp jämfört med de 

som ska minska. 48 procent svarar att de ska köpa 
lika mycket som tidigare. 

Samma som 
tidigare 48%

Vet ej 
5%

Öka 35%

Minska
12%

Mina inköp av hemautomation kommer  
de närmaste månaderna att:


