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Sammanfattning 
 

Vi tillbringar större delen av våra liv inomhus, antingen hemma, på jobbet eller i skolan. En 

grundläggande förutsättning för både hälsa, lycka och produktivitet är ett tillfredsställande 

inomhusklimat. Idag är det en stor utmaning för många verksamheter att erbjuda en kontorsplats 

med optimala förhållanden för sina anställda och i takt med den växande hälso- och miljötrenden i 

samhället efterfrågas fler produkter och lösningar som förbättrar livskvaliteten inomhus.  

Målet med detta projekt har varit att utveckla en demoanläggning som ska läsa av inomhusklimatet 

i en konferens- och mötesrum på ett kontor. Projektet är ett uppdrag från Sweco Position AB i 

Göteborg och har genomförts i samarbete med två studenter från akademin för 

informationsteknologi vid Högskolan. Uppdragsgivaren skall använda demoanläggningen som en 

demonstrerbar prototyp för sina kunder i förhoppning att väcka ett intresse hos kunden att själv 

vilja få bättre kontroll på sitt inomhusklimat. 

AerQ innefattar ett mobilt sensorsystem som genom inbyggda sensorer mäter av inomhusklimatet 

och presenterar resultatet i en mobilapplikation. Genom att användaren endast behöver ett trådlöst 

nätverk och en smartphone för att tillämpa systemet bidrar AerQ till ett hållbart resursutnyttjande 

vilket blir en allt viktigare aspekt att ta hänsyn till som produktutvecklare. Efter överlämnandet till 

uppdragsgivarna förväntas AerQ ha en spännande framtid framför sig.   
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Abstract  
 

We spend the majority of our lives indoors, either at home, at work or at school. A basis for both 

health, happiness and productivity is therefore a satisfying indoor climate. Successful business 

depends on its employees and today many businesses struggles to offer an office space with 

optimal conditions for their employees. In response to the growing health and environmental trend 

in society, more products and solutions are needed to improve the quality of life indoors 

 

The indoor climate is comprised of several factors, such as temperature, humidity, carbon dioxide 

level and also sound environment.. The majority of the properties in our society have manual 

control of ventilation, which wastes energy by over-ventilating when no one is around and under-

ventilating in the presence of people. It is also common that ventilation, cooling and heat are 

controlled by different systems, which further complicates the indoor climate control. 

 

AerQ has been developed on behalf of Sweco Position in Gothenburg. With built-in sensors that 

measure three selected parameters in the indoor air, and with built in LEDs the user gets a direct 

indication of the current indoor climate. A mobile application then presents the exact measured 

results in an interesting and easily accessible way for the user. 

 

AerQ is designed to be installed in conference and meeting rooms and will be used as a 

demonstrable prototype that Sweco can showcase to its customers. Its hope is to create an interest 

among the customers to want better control of their indoor climate so that further development of 

the prototype can be adapted to the needs of the customer's business.  
 

The project has been carried out together with two other students at Halmstad University, which 

has strengthened the project area's knowledge area and, after handing over to Sweco, AerQ is 

expected to have an exciting future ahead. 
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Förord 

Denna rapport är en del av examensarbetet AerQ som genomförs vid 

Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Projektet har genomförts av Johanna 

Hernnäs och Linnea Martinsson i kursen Examensarbete inom produktutveckling och 

innovationsledning (22.5 hp). Uppdragsgivare för projektet har varit Sweco Position.     

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra projektmedlemmar, Joakim Svensson och Milad Yelda, som 

hjälpt oss genomföra projektet utifrån våra uppsatta mål och krav. Vi vill självklart tacka till våra 

handledare på Sweco Position, Jan-Olov Cavanna och Julia Lysén, som gett oss möjligheten att 

genomföra detta projekt. Till sist vill vi tacka vår handledare Jeanette Gullbrand och vår 

examinator Leif Nordin, som stöttat och väglett oss under projektets gång!   
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Johanna Hernnäs    Linnea Martinsson 

      Halmstad 2017-05-20         Halmstad 2017-05-20  
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1. Inledning 

Följande inledande kapitel ger läsaren en grundläggande förståelse av examensarbetet. Nedan 

presenteras projektets bakgrund, syfte, mål samt avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Varje dag går omkring 2,3 miljoner svenskar till ett kontor. För en heltidsanställd motsvarar det 

ungefär 225 dagar om året.1 En grundläggande förutsättning för en framgångsrik verksamhet är 

produktiva och välmående medarbetare. Medarbetarna är den viktigaste råvaran och kvaliteten på 

inomhusklimatet har en direkt inverkan på deras motivation, engagemang och inspiration i arbetet.  

Instängd luft, obehaglig lukt, drag, en alltför varm eller kall inomhustemperatur är vanliga 

kännetecken på ett missgynnande inomhusklimat vilket inte enbart är besvärande utan även en 

hälsorisk i det långa loppet. Idag sker det en kontinuerlig utveckling av nya produkter och lösningar 

som förbättrar inomhusklimatet och samtidigt minimerar lokalens miljöpåverkan. I många moderna 

kontorsbyggnader styrs ventilationen efter behovet men det är fortfarande en stor utmaning för 

många företag att erbjuda en kontorsplats med optimala förhållanden för sina anställda.  

 

Sweco är ett ledande konsultföretag inom teknik, miljö och arkitektur som planerar och utformar 

framtidens samhällen och städer. En viktig del i Swecos engagemang är att skapa fler optimala och 

energisnåla fastigheter med ett bekvämligt och bra inomhusklimat för människorna som vistas där. 

Projektgruppen har fått i uppdrag av Sweco Position i Göteborg att utforma en demoanläggning 

som kan ge en direkt indikation på det rådande inomhusklimatet genom att mäta ett antal 

parametrar i inomhusluften.  

1.2 Behov och problemformulering   

Idag är det vanligt att inomhusklimatet styrs av en temperaturgivare på utsidan av fastigheten. 

Driftteknikerna har därmed ingen kontroll på hur klimatet inne i fastigheten egentligen är vilket 

försvårar möjligheten att kunna erbjuda en kontorsmiljö som är anpassad till verksamheten och den 

enskilda individens behov. Vanligt förekommande är även att ventilationen styrs av ett system, 

värmen av ett annat och kylan ett tredje. Det är inte heller ovanligt att dessa icke-kommunicerande 

system även motverkar varandra. En förutsättning för att skapa en produktiv och lönsam 

arbetsmiljö är att undersöka och analysera de enskilda faktorerna som påverkar inomhusklimatet 

och på så sätt upptäcka eventuella brister i systemen. Genom att kartlägga verksamhetens rådande 

tillstånd kan åtgärder göras som förbättrar inomhusklimatet för de anställda. 

1.3 Syfte  

Projektet vill ge fler verksamheter en möjlighet att bli medvetna om det rådande inomhusklimatet 

för att kunna erbjuda en kontorsplats som ökar de anställdas produktivitet och välbefinnande. 

Projektet vill även ge en förutsättning att få en bättre insikt i fastighetens ventilation, värme- och 

kylsystem för att kunna upptäcka befintliga brister och se möjligheter för dessa system att 

samverka och fungera bättre.  

1.4 Mål 

1.4.1 Effektmål 
Genom att erbjuda en lösning som ger en direkt indikation på inomhusklimatet kan åtgärder som 

förbättrar det rådande tillståndet tillämpas. Det ger användaren en förutsättning att kontrollera och 

                                                 
1 http://vasakronan.se/inspiration/kontorsbarometern/miljo-energi   
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optimera inomhusklimatet vilket i sin tur kommer generera i en lönsam verksamhet med nöjda, 

friska och produktiva medarbetare. Miljöbelastning på kontoret kommer även reduceras i takt med 

att ventilationsflödet anpassas efter verksamhetens behov. 

1.4.2 Produktmål 
Demoanläggningen skall mäta tre valda parametrar i inomhusluften: temperatur, luftfuktighet samt 

koldioxidhalt. Därefter skall mätresultaten presenteras på ett intresseväckande och lättillgängligt 

sätt för användaren. Ytterligare en målsättning är att antalet personer som befinner sig i rummet 

även skall kunna presenteras.  

1.5 Avgränsningar 

1.5.1 Projekt 
Demoanläggningen skall enbart utvecklas i avsikt att användas som en demonstrerbar prototyp för 

Swecos kunder.  Den skall fungera som ett underlag för en vidareutveckling och behöver inte vara 

redo för att tas i produktion vid projekttidens slut.  

1.5.2 Hårdvara 
Hårdvaran i produkten skall endast mäta de valda parametrarna: temperatur, luftfuktighet samt 

koldioxidhalt i luften och därefter analysera mätresultaten i förhållande till ett optimalt värde och 

fastställda gränsvärden.  

1.5.3 Mjukvara 
Mjukvaran i produkten utgörs av en mobilapplikation som presenterar mätresultaten från hårdvaran 

i realtid. Det skall finnas möjlighet för användaren att utläsa parametrarna separat och 

inomhusklimatet som helhet. Det skall även finnas möjlighet att utläsa historisk mätdata. 

1.5.4 Rapport 
Datakoder samt särskild hårdvaruinformation har utelämnats från denna rapport och refereras till 

Joakim Svensson och Milad Yelda rapport.  
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2. Projektbeskrivning 

Kapitlet redogör projektets organisation, vilket inkluderar ansvariga samt intressenter som kommit 

i kontakt med projektet, samt projektets ekonomiska översikt, tidsplan och risker.   

2.1 Projektorganisation 

2.1.1 Uppdragsgivare 
Projektets uppdragsgivare är Sweco Position i Göteborg. Kontaktperson samt handledare vid 

Sweco Position är Jan-Olov Cavanna i samråd av Julia Lysén och Björn Skoogh till 

projektgruppen. 

2.1.2 Projektgrupp 
Projektgruppen består av projektledarna Linnea Martinsson och Johanna Hernnäs, 

Utvecklingsingenjörsstudenter, som ansvarar för projektets planering och styrning samt att uppsatta 

mål uppnås inom utsatt tidsram. Övriga projektmedlemmar är Milad Yelda, dataingenjörsstudent, 

och Joakim Svensson, elektroingenjörsstudent, som ansvarar för produktens hårdvaru-, samt 

mjukvaruutveckling.  

2.1.3 Intressenter 
● Jan-Olov Cavanna, handledare vid Sweco Position 

● Julia Lysén, samrådande handledare vid Sweco Position 

● Björn Skoogh, samrådande handledare vid Sweco Position 

● Jeanette Gullbrand, handledare för Linnea Martinsson och Johanna Hernnäs  

● Hans-Erik Eldemark, handledare för Joakim Svensson och Milad Yelda  

● Leif Nordin, examinator för projektet och rektor för Utvecklingsingenjörsprogrammet 

● Swecos kunder  

2.2 Ekonomisk översikt 

Projektets kostnader, som till största del utgjorts av produktens utrustning, har finansierats av 

Sweco Position.   

2.3 Tidsplan 

Inom projektets ramar fanns några obligatoriska moment med riktlinjer och deadlines som 

presenteras i nedanstående figur, se Figur 1. Tidsplan. 

 

För ytterligare och mer detaljerad tidsplan se, Bilaga 1, där projektets Gantt-schema presenteras.   

Figur 1. Tidsplan 
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2.4 Projektrisker 

I projektets inledningsfas analyserades projektets risker samt tillhörande inverkan i en riskanalys, 

se bilaga 2. 

2.5 Presentation av uppdragsgivare 

Sweco Sverige AB är en global verksam koncern med 14 500 medarbetare, varav 5 600 i Sverige, 

som levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Med kontor 

på ca 50 orter i Sverige utför företaget tiotusentals uppdrag i 70 länder runt om i världen med en 

omsättning på cirka 16,5 miljarder svenska kronor. Att arbeta så nära kunden som möjligt för att 

tillhandahålla de för kunden optimala lösningarna är en gemensam nämnare för Swecos ingenjörer, 

arkitekter och miljöexperter. En viktig del i företagets engagemang är att skapa byggnader med bra 

inomhusklimat och minimal miljöpåverkan.  

Sweco Position AB är ett dotterbolag i koncernen och även projektets uppdragsgivare. AerQ har 

utvecklats av projektgruppen i uppdrag av Sweco Position AB i Göteborg.  
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3. Metod för innovationsledning och produktutveckling 

Följande kapitlet beskrivs de metoder som projektgruppen valt att använda för projektets 

utveckling. Metoderna som valts har varit anpassade för snabb och resurssnål produktutveckling. 

Viktigt i valen för metoder har varit anpassning och flexibilitet samtidigt som den tillhandahållna 

kompetensen skall användas så effektivt som möjligt. Uppdelningen av arbetsuppgifter mellan 

gruppmedlemmarna sker efterhand problem uppkommer eller då projektet går in i ny fas, detta 

eftersom att det är svårt att i början förutse hela processen och alla de hinder man kommer stöta 

på under projektets gång.  

3.1 Produktutvecklingsprojekt 

I takt med att marknaden växer och blir allt med konkurrenskraftig är det svårare att arbeta efter 

traditionell produktutveckling som innefattas av detaljstyrd planering med tydliga riktlinjer. Idag är 

det vanligare att arbeta efter agila metoder som förespråkar större frihet utan detaljerade tidsplaner. 

Prototypens krav och förutsättningar kan ändras under projektets gång vilket ökar flexibiliteten och 

effektiviteten samtidigt som resultatet kan optimeras (Ottosson. S, 1999).  

3.1.1 Dynamisk produktutveckling  
Dynamisk produktutveckling (Dynamic Product Development) används främst vid 

produktutveckling (PD) och nyproduktsutveckling (NPD) som avser want- och wish-produkter. 

Genom att använda en dynamisk produktutveckling sker beslutsfattandet under hela projektet vilket 

ökar flexibiliteten och förbättrar projektets resultat (Ottosson. S, 1999).  

3.1.2 Set-based design 
Set-based design är en metod som används när det inte går att tillämpa traditionell 

produktutveckling. Utvecklingsprocessen bygger på att kunskapen om produktens alla delar ökar 

utefter projektets gång och beslut fattas så sen som möjligt för att inte gå miste om den bästa 

lösningen. Kunskapen som erhålls ligger till grund för hur produktens delar definieras med olika 

parameterspann. Här är det viktigt att lösningarna avgränsas till olika områden, och inte punkter, 

för att lättare finna den bästa lösningen för hela produkten (Holmdahl. L, 2010).  

3.1.3 Push and pull 
Push och pull är en metod innefattar två olika arbetssätt. I Push arbetar man efter detaljerade 

tidsplaner där snedsteg och misslyckanden uppmärksammas. I Pull strävar arbetet efter en vision 

där beröm av bra jobb uppmärksammas. I ett produktutvecklingsprojekt är det svårt att till en 

början veta exakt vad som behöver göras vilket gör det svårt att helt följa detaljstyrda tidsplaner. 

Genom att fokusera på att ge beröm för bra prestationer utvecklas förhoppningsvis 

projektmedlemmarna och deras motivation till att fortsätta driva projektet framåt ökar (Tonnqvist. 

B, 2012).  

3.1.4 Feedback 
Att ge varandra feedback inom projektgruppen är en viktig förutsättning för att utvecklas 

tillsammans. Feedback kan innebära både beröm och kritik där ordet kritik är neutralt och innefattar 

både positiva och negativa händelser (Tonnqvist. B, 2012). 

3.1.5 Virtuellt arbetsrum 
Eftersom att tidsåtgången för projektet ställer höga krav på effektivitet var de viktigt för 

projektgruppen att hitta effektiva sätt att kommunicera och dela information. För att göra detta 

möjligt har gruppen valt att lägga så mycket som möjligt av arbetet i en digital miljö. Detta gör 

projektet mycket mobilt och flexibelt då varje projektmedlem kan arbeta på varsitt håll och på sitt 

sätt. Projektgruppen har valt ett par olika webbtjänster och digitala verktyg som tillsammans med 
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det fysiska projektrummet skapar en komplett arbetsmiljö. Nedan följer en kort beskrivning av de 

webbaserade verktyg gruppen valt att arbeta i: 

 

Google Drive 

En molntjänst för att skapa och dela filer som tillhandahålls kostnadsfritt av Google. 

Genom molntjänsten kan gruppmedlemmarna tillsammans redigera dokument samtidigt i 

realtid. Google drive används i projektet främst för rapportskrivning men även för 

delning av information såsom kvitton på beställningar, intressanta artiklar, underlag till 

prestationer mm.  

 

Trello 

Trello är ett webbaserat projektlednings applikation som använder Kanban metoden för 

att hantera projekt. Det är ett enkelt, interaktivt och gratis verktyg för att organisera 

projekt. Trello används i projektet främst för framtagning av applikationen.  

 

Skype 

Skype är den mest populära tjänsten för röst och videobaserad onlinekommunikation. 

Skype används i projektet för kommunikation på distans, gruppkonversationer och 

samtal mellan projektmedlemmarna. Eftersom att Skype är en så pass välkänd tjänst 

underlättar de kommunikationen med utomstående parter. 
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4. Metod för projektprodukten 

Detta kapitel redogör vilka metoder som använts för att uppnå examensarbetets syfte och mål. Det 

har varit av stor vikt att strukturera projektet i form av planering och dokumentering. Metoderna 

för de centrala delarna, innovation och affärsutveckling, har fått anpassas under projektets gång 

för att främja dessa på bästa sätt.  

4.1 Förstudie och marknadsundersökning 

4.1.1 Enkätundersökning och intervjuer 
Enkätundersökningar kan genomföras på ett strukturerat eller ostrukturerat sätt och ger beskrivande 

data till ett projekt. I det strukturella sättet ställs alla frågor i en följd till respondenterna, till 

skillnad mot det ostrukturerade sättet där frågorna ställs utefter svaren som erhålls. Detta ger en 

mer flexibel informationssökning men det ställer högre krav på att respondenten är lämpad för 

ämnet för att få ett statistiskt säkert urval (Kotler. P, 2010).  

4.1.2 Intressentanalys 
Intressentanalysen ger en tydlig överblick över ett projekts intressenter och delas in i tre kategorier 

beroende på vilken betydelse de har samt hur de kan komma att påverka projektet. De tre 

kategorierna är kärnintressenter, som har störst inverkan på projektet, sedan primärintressenter och 

till sist sekundärintressenter (Tonnquist. B, 2012).  

4.1.3 Kravspecifikation 
För att få en tydlig struktur i projektet utformas en kravspecifikation som innefattar mål och krav 

både för produkten och projektet (Tonnqvist. B, 2012).  

4.2 Projektplanering 

4.2.1 GANTT- schema 
Ett GANTT-schema är en traditionell tidsplanering som fokuserar på de olika aktiviteterna som ska 

genomföras samt de milestones ska avklaras under projektets tidsram. Schemat ger en bra översikt 

över projekttiden och optimerar processen med avseende på när projektet skall vara slutfört. 

Genom att främst fokusera på själva handlingsplanen och bortse från de tillhandahållna resurserna 

kan projektet bli svårstyrt och det kan lätt bildas flaskhalsar (Holmdahl. L, 2010).  

4.2.2 Visuell planering 
I visuell planering fokuserar man främst på de tillhandahållna resurserna som fördelas över de olika 

aktiviteterna under projektet. Det ger en tydlig överblick över projektförloppet samtidigt som man 

tydligt kan urskilja varje resurs tilldelade uppgift. Detta medför ett effektivt resursutnyttjande när 

varje resurs tilldelas meningsfulla arbetsuppgifter och det blir lättare att upptäcka avvikelser och 

förebygga förseningar och missade milestones. Projektet får därmed bättre styrning, ökad 

flexibilitet samtidigt som delaktigheten bland projektmedlemmarna ökar (Holmdahl. L, 2010).  

4.2.3 Riskanalys 
En riskanalys genomförs för att kunna förebygga de problem som kan komma och uppstå under 

projektets gång. Varje moment som skall genomföras under projektet utvärderas genom att 

identifiera vilka risker som finns samt värdera varje risk för att enkelt kunna urskilja vilka moment 

som medför störst risker. Därefter undersöks vad som kan förhindra att dessa risker uppstår samt 

tilldela varje risk en åtgärd (Tonnqvist. B, 2012). 
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4.3 Idégenerering 

4.3.1 BAD-PAD-MAD och CAD 
Metoden används för att öka kreativiteten i ett produktutvecklingsprojekt och innefattar de fyra 

metoderna brain aided design (BAD), pencil aided design (PAD), model aided design (MAD) och 

computer aided design (CAD). I det första steget, BAD, bollas idéer mellan projektmedlemmarna 

och man provar olika lösningar i huvudet. I det andra steget, PAD, skissas idéerna ner på papper för 

att i det tredje steget, MAD, modellerna dessa skisser för att erhålla en bättre förståelse för dem. 

Det tredje steget går att hoppa över och man direkt vill rita upp idéerna i det sista steget, CAD 

(Holmdahl. L, 2010). 

4.3.2 Brainstorming 
Brainstorming är ett av huvudmomenten i ett nyproduktutvecklingsprojekt, där man vill åt så 

många olika tankar och idéer på lösningar som möjligt. Metoden tillämpas ofta genom att man i 

projektgruppen sitter och skriver ner så många idéer som möjligt på exempelvis post-it lappar, för 

att sedan gå igenom idéerna tillsammans och diskutera dem (Tonnquist B, 2012).  

 

Under brainstorming mötet bör man undvika att kritisera idéer. Du försöker öppna upp möjligheter 

och bryta ner felaktiga antaganden om problemet. Kritik och analys i detta skede hämmar 

idégenerering och begränsar kreativitet. Utvärdering av idéer görs i slutet av sessionen, det är då 

dags att utforska lösningar ytterligare. En anledning till att hålla ett brainstormingmöte är för att 

öka volymen av möjliga idéer. Genom att distribuera ett problem över flera personer bör du kunna 

få ett bredare utbud av olika idéer mycket snabbare än någon person kunde på egen hand (Österlin. 

K, 2003).  

4.4 Informationsdelning 

4.4.1 Dokumentation 
I ett produktutvecklingsprojekt är det viktigt att kontinuerligt föra dokumentation på allt arbete som 

görs. Det underlättar när man sedan vill se tillbaka i utvecklingsprocessen för att urskilja vilka val 

som påverkat projektet i olika riktningar. Har man fört en bra dokumentation är det lättare att se om 

ett beslut påverkat projektet negativt och därefter tänka om och prova andra alternativ. Vid 

patenttvister kan det vara avgörande om man fört dokumentation (Ottosson. S, 1999).  

4.4.2 Projektmöten 
För att ett projekt ska få struktur är det viktigt att projektmöten hålls regelbundet. Lämpligt är en 

veckas mellanrum där dagordning och ett tydligt syfte finns för att mötet ska ge resultat. Tar man 

inte hänsyn till dessa kriterier finns det stor risk att mötet blir ostrukturerat och inget användbart 

kommer ut. Att föra dokumentation under mötets gång är även här viktigt för att inget ska glömmas 

senare (Tonnqvist. B, 2012).  

 

4.5 Utvärdering och analys  

4.5.1 Marknadsanalys  
När en organisation står inför en specifik marknadssituation är det vanligt att de samlar in data för 

att ta reda på potentiella kunders inställning till företag, tjänster och produkter. Dessa 

marknadsundersökningar är ofta riktade till en specifik målgrupp med avseende på ett antal 

parametrar och hjälper företag bedöma marknadspotential och effektiviteten i olika produkter och 
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tjänster. Marknadsundersökningsprocessen innebär en systematisk användning av undersökningar 

där information för en viss beslutssituation samlas in, analyseras och rapporteras (Kotler. P, 2013).  

4.5.2 Urval och utvärderingsmatris 
Utvärdering av idéerna har analyserats under projektets gång och diskuterats mellan 

projektmedlemmarna. Uppdragsgivaren Sweco har hjälpt till i processen och detta går att läsa om i 

kapitel 6. Utvecklingsprocessen. Utvärdering av koncept gjordes enligt Pughs urvalsmatris där 

olika koncept viktas mot varandra. En parvis jämförelse avgjorde vilka kriterier som var viktigast 

för projektet med hänsyn till kraven som Sweco ställde (Pugh. S, 1996).  

4.5.3 FMEA-analys 
Denna metod analyser vilka fel som kan uppstå under produktutvecklingsprocessen eller i själva 

användningen. Genom att identifiera vilka fel som kan uppkomma samt försöka eliminera dessa i 

förväg underlättas arbetet vid konstruktion, tillverkning och utveckling av produkten (Tonnqvist. B, 

2012). 

4.6 Marknadsanalys 

4.6.1 SWOT-analys 
SWOT-analysen kartlägger ett projekts nuvarande styrkor (strengths) och svagheter (weaknesses) 

och väger dessa mot de externa möjligheterna (opportunities) och hoten (threats) som finns på 

marknaden. Genom att få en tydlig överblick över de interna och externa faktorerna som påverkar 

projektet kan beslut fattas om vart man behöver lägga fokus och därefter ta fram en handlingsplan 

för att öka beredskapen inför vad som kan hända i framtiden (Kotler. P, 2010).  

4.6.2 Business Model Canvas 
Affärsmodellen är ett bra strategiskt verktyg för att skapa framgångsrika affärer inom 

konkurrenskraftiga branscher. Idag räcker det inte att enbart vara ett innovativt företag för att vara 

konkurrenskraftiga och ta sig fram på marknaden, utan en väl utformad affärsplan är avgörande. 

Modellen kan bearbetas på flera sätt, ett förslag är att sätta upp de olika idéerna på post-it lappar i 

de olika delarna för att öka kreativiteten. Syftet är att urskilja vilka verksamheter och beroenden 

som ligger till grund för affärsmodellen samt förslag på hur organisationen kan utvecklas 

(Osterwalder. A, 2004). 

4.6.3 Porter's Five Forces 
Porters femkraftsmodell beskriver hur attraktivt det är för ett företag att verka inom en viss bransch 

utifrån fem specifika faktorer. De fem krafterna som ingår i modellen är konkurrensen mellan 

befintliga aktörer, förhandlingskraften hos kunder och leverantörer samt hot från nyetablerade 

företag och substitut. Ju större trycket är från de fem krafterna, desto hårdare pressas lönsamheten 

och det blir mindre attraktivt att verka inom branschen. Genom att få en förståelse för de 

konkurrenskraftiga faktorerna samt dess underliggande orsaker kan man urskilja vad som ligger till 

grund för en bransch lönsamhet samtidigt som man får en bild över förväntade och influerade 

konkurrenter i framtiden (Porter. M.E, 1979). 

4.6.4 Marknadssegmentering 
Allt eftersom konkurrens om kunderna ökar på marknaden ställs det högre krav på väl genomtänkta 

och optimerade marknadsåtgärder. Kunder har olika beteenden, behov och egenskaper vilket 

innebär att företagen behöver identifiera vilka grupper som är mest effektiva att fokusera på. 

Genom att bryta ner marknaden i mindre delar, segment, efter olika kriterier är det lättare att kunna 

analysera de marknadsföringsstrategier som behövs för att nå önskad målgrupp. Segmenteringen 

kan ske efter bland annat demografiska, geografiska, socioekonomiska och kulturella faktorer och 
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om ett segment är mätbart, tillgängligt, väsentligt, differentierbart samt genomförbart har företaget 

lyckats uppnå en effektiv segmentering (Kotler et al. 2013).  

4.6.5 PEST-Analys 
Den omgivande makromiljön har stor inverkan på varje organisations verksamhet och innefattar 

stora utmaningar som kan vara svåra att kontrollera. PEST-analysen kartlägger de politiska, 

ekonomiska, sociala samt tekniska faktorerna i makromiljön som kan komma att påverka 

verksamheten och används som en strategisk analys i syfte att planera för framtida utmaningar.  

Analysmetoden används även för att förstå marknadstillväxt eller -nedgång, affärsmässig position 

och potential samt verksamhetens riktning (Kotler et al. 2013). 
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5. Teori och referensram  

Följande kapitel behandlar den teori som ligger till grund för projektet. Teorin redogör vad ett 

tillfredsställande inomhusklimat är samt hur de olika faktorerna i inomhusklimatet påverkar oss 

människor. Det ges även en beskrivning av vilka krav och regler som finns beträffande 

inomhusklimatet på arbetsplatser.  

5.1 Tillfredsställande luftkvalitet 

Att ventilation och luftkvalitet har en betydelse för välbefinnande och därigenom betydelse för 

människors hälsa är numera en utbredd uppfattning Forskning inom området har dominerats av 

tekniska, naturvetenskapliga och yrkesmedicinska synsätt men på senare år har human- och 

samhällsvetenskaplig forskning lyft fram värdefulla perspektiv som bättre förklarar sambanden 

mellan människors hälsa och välbefinnande och innemiljö (Stålblom & Johansson B, 2003).  

 

Det finns ingen klar definition av vad tillfredsställande luftkvalitet innebär. I vissa fall anses det 

vara en luftkvalitet som inte ger ohälsa, i andra fall är det en luftkvalitet som ger komfort. Vad som 

räknas som tillfredsställande luftkvalitet beror helt på vilken typ av verksamhet som bedrivs. I 

kontorslokaler och skolor är det framförallt den upplevda luftkvaliteten som är viktigast. Den beror 

normalt på uppfattningen av lukter, såsom kroppslukt, byggmaterial, kontorsmaskiner och andra 

inredningsdetaljer. Det är vi människor samt byggnadsmaterial som står för den största delen av 

föroreningar i dessa verksamheter. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning 

(AFS 2009:2) finns krav gällande luftkvalitet och ventilation. 

 

En förutsättning för att uppfylla kravet om en tillfredsställande luftkvalitet är att 

ventilationssystemet är anpassad för lokalens utformning och verksamhet. Det finns flera modeller 

av ventilationssystem och en viktig huvudfunktion är att den förorenade luften inomhus byts ut mot 

frisk uteluft samt att den inte orsakar drag eller för låga/höga temperaturer. För att säkerhetsställa 

att ventilationssystemet fungerar och behåller sin funktion finns det krav på regelbundna kontroller 

och underhåll, som även skall dokumenteras. En vanlig orsak till att luftkvaliteten och ventilationen 

inte uppfyller kraven är just brist på underhåll, därför är det viktigt att se över luftväxlingen så att 

halten föroreningar inomhus ligger inom det acceptabla.2 

5.2 Inomhusklimat 

Det finns ett tydligt samband mellan luftkvalitet och arbetsprestation. Forskning inom området har 

påvisat ett samband mellan luftväxling och kortfristig sjukfrånvaro där möjligheten till individuell 

påverkan på inomhusklimatet har en positiv inverkan på vår prestationsförmåga och leder till 

minskad sjukfrånvaro (Charles & Veitch, 2002). 

För att upprätthålla ett gynnsamt inomhusklimat på arbetsplatsen finns det flera faktorer att ta 

hänsyn till. Luftkvaliteten tillsammans med lufttemperaturen är två faktorer som påverkar vår 

förmåga att prestera, vilka redogörs i nedanstående stycke. Arbetsgivaren är även skyldig att 

planera, genomföra och följa upp verksamhetens arbetsmiljösynpunkt.3  

5.2.1 Lufttemperatur  
Vi människor är känsliga för temperaturförändringar och reagerar redan på små avvikelser. Sänker 

vi temperaturen inomhus ett par grader dröjer det inte länge innan vi börjar frysa. Ökar vi istället 

temperaturen i motsvarande grad blir vi genast varma och börjar svettas. Det finns en ideal 

                                                 
2 https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/forebygg-dalig-luft/?hl=inomhusklimat#1  
3 https://www.av.se/inomhusmiljo/temperatur-och-klimat/fordjupning-om-temperatur-och-

klimat/?hl=termiskt%20klimat   
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temperatur för varje människa som beror på klädsel och aktivitet. För lätt stillasittande arbete bör 

inomhustemperaturen normalt ligga mellan 20-24ºC vintertid och 20-26ºC sommartid. Vid rörligt 

eller fysiskt mer ansträngande arbete bör temperaturen vara något lägre. Ligger lufttemperaturen 

utanför dessa områden under en längre tid bör det inomhusklimatet undersökas närmare.4  

En för låg eller hög arbetstemperatur beror oftast på att ventilationssystemets kapacitet inte är 

tillräcklig. Vintertid förs kall utomhusluft in och värms upp, menas under sommarhalvåret kyls 

utomhusluften istället ned. Förändringar i temperaturen kan även bero på strålning från omgivande 

varma och kalla ytor. I moderna och välisolerade byggnader är strålningstemperaturen vanligtvis 

densamma som lufttemperaturen.5 

Avvikelser från den optimala temperaturen påverkar oss på flera sätt. Vid låga temperaturer kyls 

muskler och leder ned vilket försvårar arbetet samtidigt som risken för belastningsskador ökar. För 

kontorsarbete är det främst nacke och axlar som drabbas, även fingrarna har sämre kraft och 

precision vid kyla vilket kan försvåra kontorsarbetet. Vid höga temperaturer uppstår obehag redan 

vid små avvikelser från den ideala temperaturen. Kroppens naturliga reaktion är att sänka 

arbetstakten för att minska kroppens värmeproduktion. Koncentrationsförmågan och omdömet blir 

lidande samtidigt som obehag i form av hudrodnad, huvudvärk, retlighet och illamående kan 

uppstå. Humöret påverkas även på samma sätt som vid annan stress. Personer med hjärt-

kärlsjukdom, njurbesvär eller kraftig övervikt är extra känsliga för värme, däremot vid 

kontorsarbete är risken för allvarliga hälsoeffekter liten eftersom det är mindre fysiskt krävande.6 

5.2.2 Luftfuktighet  
Tillskillnad från temperaturen, som vi snabbt känner en förändring av, är vi människor relativt 

okänsliga för luftfuktigheten och reagerar normalt bara på mycket höga nivåer eller extremt torr 

luft. Det är inte ovanligt att luftbefuktningssystem är avstängda, utan de anställdas vetskap, för att 

hålla nere driftkostnader. Nyligen genomförda studier från det amerikanska arbetsmiljöinstitutet 

National Institute for Occupational Safety & Health (NIOSH) visade att överföringen av luftburet 

influensavirus kan minskas avsevärt om den relativa luftfuktigheten ligger på minst 40 %. Genom 

att eftersträva en optimal luftfuktighet kan sjukfrånvaron på arbetsplatsen därmed reduceras.7  

Den relativa luftfuktigheten (RF) är starkt kopplad till temperaturen och är ett mått på hur mättad 

luften är med vattenånga vid en viss temperatur i förhållande till den maximala mängden 

vattenånga vid samma temperatur. Luftfuktigheten inomhus styrs därmed av temperaturskillnaden 

mellan ute- och inneluften och varierar ofta kraftigt under året. Vintertid värms uteluften som 

passerar in och den relativa luftfuktigheten sjunker till följd. Luften blir torr och dammig och 

besvär i form av irriterade slemhinnor och hosta kan uppstå. Besvären uppstår ofta vid nivåer under 

20 % RF samtidigt som risken att smittas av olika virus ökar vid dessa nivåer. I motsvarande kyls 

uteluften under sommarhalvåret och den relativa luftfuktigheten stiger därpå. Vid höga nivåer 

uppfattas luften ofta klibbig och fuktproblem i form av ökad risk för kvalster och tillväxt av mögel 

kan uppstå. Dessa problemen uppstår ofta vid nivåer över 70 % RF och överstiger luftfuktigheten 

ett medelvärde på 45 % RF vid 21 °C under en längre tid bör en utredning ske.8  

                                                 
4 https://www.av.se/inomhusmiljo/temperatur-och-klimat/fordjupning-om-temperatur-och-

klimat/?hl=termiskt%20klimat   
5 https://www.av.se/inomhusmiljo/temperatur-och-klimat/fragor-och-svar-om-temperatur-och-klimat/   
6 http://intab.se/radgivning/inomhusklimat  
7 http://www.condair.se/nyheter/battre-klimat-och-halsa-med-befuktning 
8 http://intab.se/radgivning/inomhusklimat  
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Arbetsmiljöverket har inga direkta gränsvärden för den relativa luftfuktigheten men den 

rekommenderas ligga mellan 30–70 % RF på en arbetsplats med normalt inomhusklimat (AFS 

2009:2).9   

 

5.2.3 Koldioxid (CO2) 
För att veta om ventilationens kapacitet är tillräcklig är koldioxidhalten i luften är en utmärkt 

indikator. CO2-halten i uteluften ökar när den på sin väg in tar upp föroreningar från oss människor. 

Detta gör oss till den största källan för koldioxid inomhus och bäst fungerar CO2-halten i 

personbelastade lokaler såsom kontor, skolor och idrottshallar. Vistas man för länge i lokaler med 

för höga halter CO2 kan huvudvärk och liknande symtom uppstå. Enligt arbetsmiljöverkets 

föreskrifter om Arbetsplatsens utformning (16 § 2009:2) får CO2-halten ej överskrida 1000 ppm 

(parts per million) i kontorslokaler där folk arbetar och för bästa välbefinnande bör mindre än 750 

ppm eftersträvas.10   

Vid dessa koncentrationer och även vid något högre halter är CO2 inte giftig för oss. Det är först vid 

betydligt högre koncentrationer som den kan utgöra en direkt hälsofara. Det finns ett hygieniskt 

långtidsgränsvärde på 5000 ppm och ett korttidsvärde på 10 000 ppm. Det är först efter dessa 

koncentrationer av CO2 som skadliga hälsoeffekter kan uppstå. För att CO2 -halten på arbetsplatser 

inte ska överskrida det angivna värdet på 1000 ppm måste ventilationens luftflöde anpassas efter 

verksamheten. I de allmänna råden till föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) 

finns rekommendationer för storleken på luftflödet.11  

                                                 
9 https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/risker-med-dalig-ventilation/?hl=luftfuktighet  
10 http://intab.se/radgivning/inomhusklimat 

11 https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/fordjupning-om-luft-och-ventilation/?hl=koldioxid  
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6. Utvecklingsprocessen 

I detta kapitel beskrivs utvecklingsprocessen från ide till färdig prototyp. Här beskrivs vilka val 

som gjorts och varför under utvecklingen. Eftersom att projektet innefattar både en fysisk prototyp 

och en mjukvara i form av en applikation är projektet relativ omfattande. Stora krav har därför 

ställts på projektets effektivitet vad gäller tid och resurser, och för att nå projektmålen har 

lämpliga metoder valts. Genomförandet har bland annat bestått av att finna en lämplig 

uppdragsgivare som kunde erbjuda ett spännande och givande projekt, insamling av material till 

förstudie, idégenerering och prototypframtagning. Andra viktiga delar av projektet har varit 

utvärdering och marknadsanalyser. 

6.1 Uppdragsgivare 

Projektet fick sin start efter att projektgruppen kontaktat företaget Sweco i förfrågan om ett 

samarbete. Projektgruppen fick ett positivt gensvar och Sweco Position hade ett flertal idéer som 

skulle kunna passa projektet. Efter ett första Skypemöte tillsammans med handledare, projektgrupp 

och kontaktperson på Sweco blev det klart att ett samarbete var av intresse för båda parter.  

Uppdragsgivare till produktutvecklingsprojektet, Sweco Position, gav projektledarna i uppgift att 

utveckla en demoanläggning som skall installeras på Sweco Positions kontor i Göteborg. Efter ett 

antal möten med handledare på Sweco Position fastställdes projektets koncept.  

För projektgruppen blev den stora utmaningen att hinna sätta sig in i och skaffa sig tillräckligt med 

kompetens inom området och marknaden för att kunna genomföra projektet utifrån de krav och 

önskemål som fastställts tillsammans med handledare på Sweco.  

6.2 Idégenerering 

Idégenerering har skett både tillsammans med uppdragsgivare och projektmedlemmarna 

sinsemellan. Vid ett första möte med Sweco diskuterades ett antal olika lösningar och projektidéer. 

Sweco var väldigt öppna för förslag på projektets utformning och det hölls en öppen diskussion och 

brainstorming mellan företaget och projektgruppen. Efter ett första möte hade projektgruppen en 

någorlunda tydlig bild vart Swecos intresse låg och hur projektet skulle utformas. De tankar och 

idéerna som uppstod under mötet togs med tillbaka till Halmstad där projektmedlemmarna och 

handledare vid högskolan i Halmstad diskuterades vidare. Projektgruppen insåg snabbt att 

utomstående kunskap inom IT och programmering skulle behövas för att kunna genomföra 

projektet.  Brainstormingen har underlättat utvecklingsprocessen av projektets utformning och det 

har även varit en bra utgångspunkt för SWOT-analysen då många kloka synpunkter på projektets 

utgångsläge fastställts.  

Tre olika koncept presenterades av uppdragsgivaren. Dessa viktas mot varandra i en Pugh matris, 

se Bilaga 6, Pugh matris, för att fastställa vilket koncept som skulle tas vidare. Nedan följer 

beskrivning av de tre föreslagna koncepten.  

6.2.1 Koncept Mäklare 
Ett koncept som uppdragsgivare på Sweco presenterade för projektgruppen var en tanke om att ta 

fram en enhet som kan ta emot information beträffande luftkvaliteten och samtidigt kommunicera 

med ventilationssystemet. Enheten skulle fungera som en mäklare i mitten där de uppmätta 

mätvärdena för inomhusklimatet skickas vidare till ventilationssystemet för att på så sätt kunna 

reglera ventilationen efter behov. Projektgruppen ansåg att det var en mycket intressant idé men på 

grund av den begränsade tiden och kunskapsbristen inom området valde projektgruppen att inte gå 

vidare med detta koncept.   
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6.2.2 Koncept Outlook styrning 
Nästföljande koncept som presenterades från uppdragsgivare var en idé om ett Outlook baserat 

koncept. Tanken var att koppla en sensormodul med insamlad information om luftkvaliteten till en 

databas som i sin tur är kopplad mot Outlook. Genom denna lösning ska ventilationen i olika 

konferensrum kunna anpassas efter hur många personer rummet är bokat för. Denna idé ansåg även 

vara mycket intressant och spännande men precis som i föregående konceptförslaget innefattar det 

en styrning av ventilationen vilket projektgruppen bedömde vara alltför tidskrävande och utanför 

deras kunskapsområde. Därmed fick även detta konceptförslag väljas bort.   

6.2.3 Slutkoncept Sensormodul 
Det tredje och slutgiltiga konceptförslaget som projektgruppen valde att gå vidare med knöt 

samman de diskussioner som förts mellan projektgruppen och uppdragsgivarna. Idén med sensorer 

som kontrollerar luftkvaliteten togs vidare och konceptet sammanställdes och anpassades efter 

projektgruppens tidsram och kompetens inom 

området. Konceptet skulle innefatta en 

sensormodul som installeras i konferens- och 

mötesrum och läser av luftkvaliteten i rummet. 

En sensor vid rummets ingång skall även vara 

kopplad till modulen för att räkna antalet 

personer som befinner sig i rummet och på så 

sätt se hur detta påverkar luftkvaliteten. De 

uppmätta mätvärdena av luftkvaliteten skall 

sedan jämföras mot ett optimalt värde och 

presenteras via en applikation eller webbläsare.  

6.2.4 Intervju  
För att få information om vilken kunskap som 

fanns att tillgå vid Högskolan i Halmstad valde 

projektgruppen att intervjua Kristian Widén som är universitetslektor vid Högskolan. Kristian gav 

projektgruppen både inspiration och en bekräftelse på att det tänkta projektområdet har en väldigt 

attraktiv marknad och ligger rätt i tiden.  

6.2.5 Hantering av krav och önskemål 
Tidigt i projektet genomförde projektgruppen en Design Criteria Canvas, se Bilaga 7, för att 

tydliggöra projektet för det fortsatta arbetet samt säkerhetsställa att samtliga projektmedlemmar 

strävade mot samma mål. Det fastställdes vad systemet skulle klara av att göra, vad det borde klara 

av, önskemål vad det skulle klara av samt vad systemet inte behövde klara av. Efter en grundlig och 

genomgående undersökning av lämpliga komponenter och dess funktioner utformades en detaljerad 

kravspecifikation för Sensormodulen. Denna kravspecifikation har sedan använts som mått vid 

tester av systemet för att säkerställa att alla önskade krav uppfylls. Se bilaga 8, Kravspecifikation.   

6.3 Sensormodul 

Konceptet för sensormodulen består av 3 delsystem; en huvudenhet, en passageräknare och 

slutligen en applikation. Utvecklingen av de tre delsystemen har skett parallellt vid sidan av 

Figur 2. Övergripande koncept 
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varandra. Nedan följer utförlig beskrivning av utvecklingen av vardera del, först huvudenheten, 

sedan passageräknaren och till sist applikationen. 

6.4 Huvudenhet 

Huvudenheten innefattar en modul som installeras på väggen med en tillhörande ljusslinga som 

indikerar på hur luftkvaliteten i rummet är. Denna modul innehåller även de sensorerna som mäter 

av storheterna, temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivån i luften. Grundtanken var att denna 

enhet skulle fungera som en port mellan passageräknaren och molnet.  

6.4.1 Hölje 
Huvudmodulens hölje utformades via metoden BAD-PAD-CAD där projektgruppen diskuterade 

och tillämpade olika lösningar i huvudet för att på så sätt fastställa de viktigaste kraven för 

modulens utformning. Höljet skall ha en enkel design som lämpar sig för olika miljöer och 

framförallt på Swecos kontor. Beträffande storleken skall den anpassas så att hårdvarans storlek 

ryms inuti enheten samtidigt som led-slingan skall kunna fästas på ett synligt sätt för användaren. 

Samtliga projektmedlemmar kom med flera skissförslag som diskuterades och förbättrades tills 

gruppen slutligen fått fram en kvalificeras skiss att gå vidare med. Skissen ritades upp i Catia V5 

och 3D printades därefter för att få en tydlig bild av hur prototypen skulle se ut i verkligheten. 

Figur 3 visar en renderad bild på hur den första modellen såg ut.  

 
Figur 3. Första modell 
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Projektgruppen kände sig inte helt nöjda med resultatet av den första 3D printade modellen och 

gick därmed tillbaka till skisstadiet för göra några förändringar och testa lite nya idéer. Den största 

justeringen var att ljusslingan placerades på framsidan av höljet i stället för runt ytterkanten. På så 

sätt blev den mer synlig för användaren och det underlättade även för monteringen av de olika 

delarna i höljet. Ytterligare en betydelsefull förändring var att en logga placerades på framsidan av 

höljet.  

 

Ovanstående modell var mer lik den visualiserade slutmodell som gruppen tänkt sig. Däremot 

återstod det vissa korrigeringar för att optimera utrymmet i modellen och göra plats åt laddning och 

hårdvara. En kant som ledslingan skall fästas på lades till och för att förbättra luftflöde genom 

modulen gjordes hål i botten. Därefter 3D printades en uppgraderad modell ut där höljet skrev ut i 

två delar för att underlätta insättningen av hårdvaran och laddningen. Den runda glasskivan vars 

syfte är att skydda och sprida LED-lampornas ljus graverades med laser ut ur en acrylplastskiva.  

Höljet limmades sedan ihop och den utskrivna modellen bearbetades med acetonbehandling för att 

åstadkomma en jämnare ytfinish. Till sist spacklades och målades delarna i modellen. För 

ytterligare beskrivning och bilder av utvecklingsprocessen av höljet se Bilaga 9.   

6.4.2 Hårdvara           

Huvudenhetens hårdvara består av ett antal olika komponenter som samverkar för att samla in 

önskade data och kommunicera med resterande system och molnet. Nedan följer beskrivning av 

dessa. För mer detaljerad teknisk information rörande hårdvaran hänvisas läsaren till Joakim 

Svenssons och Milad Yeldas examensrapport.  

Microcontroller 

Mikrocontrollern är en mikroprocessor som fungerar som en liten dator med CPU, arbetsminne och 

programminne integrerat komplett med stödfunktioner och olika typer av I/O-enheter. 

Projektgruppen valde microcontrollern Adafruit Feather M0 Basic Proto som är ett 

arduinokompatibelt prototypkort med en Atmel ATSAMD21 på 48Mhz. Den kan drivas via ett 

Lipo-batteri och laddas via micro-USB. MCU:n har en hög klockfrekvens vilket ger kortare 

energikrävande aktiva tider och mer tid i sovläge. Vilket bidrar till att uppfylla gruppens mål om att 

göra systemet så energisnålt som möjligt. Den inbyggda strömförsörjningen med batteriladdning 

underlättar prototypbygget och kan ge upp till 500mA vilket är beräknas tillräckligt. Den mest 

energikrävande enheten i systemet är Wifi-modulen på̊ 300mA. Mikrocontrollern har 6 stycken 

kommunikationsmoduler och drivs med 3.3V.  

Ljusslinga 

För att konstruera ledslingan köptes det in ett antal mindre LED-lampor, så kallade Neopixlar. 

Dessa är fullt programmerbara RGB leds. Neopixlarna lyser så pass ljust att de kräver mindre ström 

Figur 4&5 Andra modell framifrån och i sidovy 
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för att få önskad effekt. De programmerades att lysa i de tre valda indikationsfärgerna, rött, gult och 

grönt beroende på det rådande klimatet.   

Kommunikation  

Wifi är den mest tillgängliga kommunikationsmetoden i de flesta lokaler idag. För att kommunicera 

med dörrsenornoden är Bluetooth Smart eller Zigbee två alternativ som erbjuder funktionalitet och 

stabilitet. Projektgruppen kom fram till att det bästa alternativet för denna prototyp var att använda 

den mest tillgängliga metoden, Wifi som kommunikation mellan huvudenheten, molnet samt 

applikationen. Wifi valdes för att kunna koppla upp sig till befintliga nätverk utan att behöva gå 

genom en gateway. Zigbee eller liknande system hade också varit intressant men då hade det också 

behövts en gateway. Den wifi-modul som valdes var ESP8266. En populär Wifi-modul anpassat 

för IoT, drivs med 3.3V och kommunicerar via UAR.  

Sensorer  

Det finns många IC-kretsar med kombinerad temperatur och luftfuktighet. Den valda avläsaren är 

en HIH8120. Detta är en kombinerad temperatur och luftfuktighetssensor, drivs med 3.3V och 

kommunicerar via I2C.  

Den vanligaste metoden för att mäta koldioxid är med NDIR-sensorer som med hjälp av 

spektroskopi avgör mängden CO2 i luften. En IAQ-Core valdes, som är en miljösensormodul som 

drivs med 3.3V och kommunicerar via I2C eller UART. Denna kan ge ett uppskattat värde på CO2, 

och har en energikonsumtion på ca 6mA. 

I huvudenheten finns också en pirsensor, hur denna fungerar beskrivs ytterligare under rubriken 

Passageräknare, sensorer. Pirsensorns funktion i huvudenheten är att sätta systemet i sleepmode när 

ingen befinner sig i rummet för att på så sätt spara energi.  

6.5 Passageräknare 

Då systemet skulle innefatta en sensor som räknar antalet personer som befinner sig i rummet i 

syfte att kunna se hur detta påverkar luftkvaliteten valdes en passageräknare som är kompatibel 

med huvudenheten. Det viktigaste kravet var att passageräknaren kan kommunicera med 

huvudenheten och skicka den insamlade datan vidare. En tanke som projektgruppen hade var även 

att passageräknaren via Bluetooth skulle kunna väcka huvudenheten från ett sleepmode, något som 

visade sig vara mer komplext än tänkt. Därför valdes en lösning där ytterligare en pirsensor 

placerades i huvudenheten.  

6.5.1 Hårdvara 

Microcontroller 

Här valdes samma typ av microcontroller som för huvudenheten för att förenkla utvecklingsprocessen, 

Adafruit Feather M0 Basic Proto.  

Sensorer 

Ett antal olika sensorer undersöktes och jämfördes innan ett val av sensor för passageräkning togs. 

Nedan följer beskrivning av några av de undersökta sensorerna.  

IR är en vanlig teknik för att detektera en passage, En ljusstråle i infrarött sänds ut och antingen 

bryts en ljuskedja eller så registreras ett avstånd från det IR-ljus som reflekteras tillbaka till 

sensorn. 

ToF, Time-of-Flight, är en annan lösning som med laser sänder ut pulser och mäter avstånd, 

mycket liten kapsel. VL53L0X från STMicroelectronics ligger på 20mW i effektförbrukning. 
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PIR, Passive Infrared sensor, vid en passage framför PIR-sensorn genereras en analog signal 

bestående av en topp och en dal i tät följd relativt en referensspänning. Två̊ komparatorer 

omvandlar signalens topp och dal till digitala värden. Mikroprocessorn väcks av ena extremvärdet 

och det andra värdet triggar ett interrupt. På så vis kan riktning av rörelsekällan avgöras. Sensorer 

från Panasonics WL-serie kan dra så lite som 1uA. Det som krävdes att 

undersökas var om denna sensor har tillräckligt snabb respons och om man kan 

konstruera en lins som plockar upp värmestrålning i ett smalt band. Denna 

sensor erbjuder låg effektförbrukning och möjlighet att med endast en sensor 

känna av passage och riktning. För illustration av hur pirsensorn fungerar, se 

Bilaga 10.   

På grund av den låga effektförbrukning och möjligheten att med endast en sensor 

kunna detektera passager och dess riktning valdes pirsenorn som metod för 

beräkning av människor i rummet.    

Kommunikation  

Passageräknaren kopplas via Bluetooth till applikationen och skickar då sin information direkt till 

applikationen. 

6.5.2 Hölje 

Höljet till detta delsystem gjordes så enkelt och diskret som möjligt eftersom att 

passageräknaren skall sitta över dörren och inte dra till sig någon egentlig 

uppmärksamhet från användaren. Måtten hölls så små som möjligt så att kretskortet 

precis skulle få plats i höljet. Hål för pirsensorn, laddning och för led lamporna 

placerades på modellen. Denna modell 3D-printades även ut för vidare tester, och 

sedan som del till färdig prototyp. Den 3D-printade prototypens yta bearbetades på 

samma sätt som huvudenhetens hölje.  

6.6 Applikation 

Applikationen tar emot den data sensorsystemet hämtat och presenterar de för användaren.  Det var 

viktigt för projektgruppen att designa applikationen på ett mycket användarvänligt sätt och 

samtidigt presentera all den information som är intressant för användaren. I Adobe programmet 

Experience design CC tog projektledarna fram en design med loggor och menyer som sedan 

fungerade som ett underlag för resterande gruppmedlemmar vid kodning av applikationen.  

 

Genom applikationen testflight kunde en demo av applikationen laddas ned av 

projektmedlemmarna och tester av den kunde göras. Det webbaserade verktyget Trello användes 

för att kommunicera uppdateringar, nya funktioner 

och förändringar i applikationen mellan 

projektmedlemmarna. På så sätt kunde projektledarna 

vara med och hjälpa till och styra i utvecklingen av 

applikationen.  

 

Figur 8 visar två utkast på designlayout till 

applikationen, båda skapade i Adobe, Experience 

design CC. För mer information angående kodning 

och liknande hänvisas läsaren till Milad Yeldas och 

Joakim Svenssons examensrapport.  

  

Figur 6. Passageräknarens 

kretskort 

Figur 7.  Passageräknarens hölje 

Figur 8.  Applikation 
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6.7 Energiförbrukning 

Koldioxidsensorer har en uppvärmningstid på några minuter innan stabila mätvärden kan ges. Detta 

innebär att sensorn är till viss del aktiv även mellan mätningar vilket frestar på energibudgeten. En 

taktik för att utöka livslängden hos huvudenheten är att låta passageräknaren väcka huvudenheten 

när någon träder in i rummet. För att hålla antalet fysiska enheter till ett minimum sköter 

huvudsensorn kommunikationen mot molntjänsten med Wifi istället för att gå via en gateway. Både 

passageräknaren och huvudenheten drivs på uppladdningsbara batterier då självförsörjning inte är 

ett krav. Batteridriften förenklar utformningen av systemets hårdvara och underlättar integrationen 

av hårdvaran i inkapslingen. 

6.8 Validering  

Under projektets gång har kontinuerlig validering skett genom intervjuer med olika intressenter och 

uppdragsgivare för att utvärdera konceptet, dess funktioner och prototypen i sin helhet för att 

säkerhetsställa att resultatet av projektet kommer att uppfylla de krav och önskemål 

uppdragsgivaren ställt.     

6.8.1 FMEA 
När konceptet var fastställt och gruppen hade en tydlig bild över hur systemet var tänkt att fungera, 

genomfördes en FMEA för att förutsäga möjliga fel som kunde tänkas uppkomma under 

utvecklingen samt utvärdera felens konsekvenser och föreslå åtgärder för felen. Se bilaga 3. Tydligt 

framgick att extra kontroller och noggrannhet bör läggas på kopplingen mellan komponenterna 

samt tester för att säkerhetsställa att sensorerna mäter korrekta värden.  

6.8.2 Tester 
Tester på de olika komponenterna har gjorts kontinuerligt under projektets gång för att säkerställa 

att varje komponent i systemet funkar så som önskat. Dessa tester har skett i projektrum för att 

enkelt och snabbt kunna felsöka produkten om så krävdes. När både ett första kretskort var 

sammansatt och höljet för huvudenheten var 3D-printat gjordes tester för att säkerhetsställa att 

sensorerna samlade in korrekta värden. Dessa tester gjordes med bland annat en hårfön för att 

korrigera temperaturen. Tester på passager räknaren gjordes också för att kontrollera att antalet 

mätta personer som passerat sensor var korrekta. Resultaten av de olika gjorda testerna jämfördes 

också mot den tidigare uppsatta kravspecifikationen för att kontrollera att systemet uppfyller alla 

ställda krav.  
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7. Prototypen 

Projektet har resulterat i ett sensorsystem anpassat för att läsa av inomhusklimatet i 

kontorsmiljöer. Systemet består av tre delsystem som kommunicerar trådlöst med varandra och ger 

användaren en möjlighet att enkelt se över och få kontroll på sitt inomhusklimat.  

7.1 Sensorsystemet 

7.1.1 Passageräknare 
Passageräknaren detekterar antalet personer som befinner sig i rummet. Den placeras innanför eller 

utanför dörren till rummet. Inuti denna finns det en Pir sensor. Sensorn fungerar på så sätt att den 

detekterar värmestrålning, vilket vi människor avger. Den sensor som valts har två motkopplade 

element och på så sätt kan man detektera rörelsens riktning också. Detta värdet skickas sedan 

vidare till molnet som en in eller ut passage. På så sätt räkna antalet människor som befinner sig i 

rummet. Tanken med passageräknaren är att man i framtiden skall kunna göra lösningen smartare 

genom att kommunicera med ventilationssystemet och på så sätt anpassa ventilationen till hur 

många som befinner sig i rummet.  

 

7.1.2 Huvudenhet 
I huvudenheten finns sensorer som mäter av 

temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivån i 

luften. De uppmätta värdena skickas via Wifi till 

en databas som lagrar informationen och jämför 

mätvärdena mot ett optimalt värde inom 

uppsatta gränsintervall.  

Ljusslingan 

På enhetens framsida finns en ljusslinga som gör 

användaren uppmärksam på hur klimatet är i 

förhållande till det optimala värdet. Beroende på 

vart i det uppsatta gränsintervallet klimatet 

befinner sig lyser ljusslingan antingen i grönt, 

gult eller rött.  

Pirsensor 

Det finns även här en liten pirsensor på huvudenhetens framsida. Dennas funktion är att sätta 

systemet i sleep mode när ingen befinner sig i rummet för att på så sätt spara energi.  

7.1.3 Applikationen 
Till sist har vi applikationen vars syfte är att presentera all den insamlade datan och informationen 

för användaren. Användaren kan se över inomhusklimatet som helhet men även temperatur, 

luftfuktighet och koldioxidnivån i luften separat. Det är även möjligt att utläsa historiska mätdata 

för att se hur inomhusklimatet sett ut över tid.  

Figur 9. Huvudenhet 
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Applikationen är fortfarande i utvecklingsstadiet och är därför 

inte tillgänglig på Apple Store. För att lansera applikationen på 

App Store måste det säkerhetsställas att den uppfyller alla de krav 

Apple sätter för lansering. Men applikationen går naturligtvis att 

använda men då endast för utvalda användare i ett testläge.  

 

 

7.2 Användningsområden och funktioner  

Sensorsystemet är anpassat för att installeras i konferens- och 

mötesrum i en kontorsmiljö men kan naturligtvis installeras i andra lokaler och utrymmen i andra 

verksamhetsområden. Vårt sensorsystem ger användaren en möjlighet att få bättre kontroll på sitt 

inomhusklimat genom att bli medveten om hur temperaturen, luftfuktigheten och koldioxidnivån i 

luften är samt hur de förhåller sig till varandra. På så sätt ger vårt system en förutsättning för fler 

verksamheter att kunna förbättra sitt inomhusklimat för sina anställda. Den trådlösa 

kommunikationen mellan delsystemen gör det enkelt att installera och det är även enkelt att flytta 

enheterna om så önskas. Systemet är helt mobilt och utvecklat för att dra så lite energi som möjligt 

med en lång batteritid. Huvudenheten ger användaren en indikation på hur inomhusklimatet är 

genom att ljusslingan lyser i färgerna grönt, gult och rött. Via applikationen kan användaren enkelt 

följa och ta del av inomhusklimatets tillstånd och sker det en förändring blir användaren medveten 

genom att huvudenheten skiftar färg samt genom en varningsindikation i applikationen.  

 

AerQ är utvecklad för att användas som en demonstrerbar prototyp som uppdragsgivare, Sweco, 

skall kunna visa upp för sina kunder. Därmed har fokus legat på en stilren design som passar in i 

Swecos konferens- och mötesrum för att göra den så attraktiv som möjligt för kunden.  

Figur 10. Visar hur systemet kommunicerar 

Figur 11. AerQ i sin tänkta miljö 
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7.3 Tillverkning och prisförslag  

I och med att vår sensormodul är utvecklad enbart i syfte att användas som en demonstrerbar 

prototyp för Swecos kunder skall den fungera som ett underlag för en vidareutveckling och skall 

inte sättas i produktion. Finns det ett önskemål från uppdragsgivare att göra fler prototyper kan 

tillverkningskostnaden troligtvis reduceras genom att välja att köpa in kombinerade komponenter 

istället för flera av de valda komponenterna i modulen i dagsläget. Den totala utvecklingskostnaden 

av inköpta komponenter till projektet landade på drygt 3460 kronor men kostnaden för de faktiskt 

valda komponenterna i prototypen slutade på 2257 kronor. För exakta komponentkostnader, se 

Bilaga 12, Prototypkostnader.  

 

 

 

 

  

Figur 12. Färdig prototyp 
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8. Marknadsanalys 

För att kunna ta övergripande beslut och utveckla en lönsam strategi är det viktigt att lära känna 

sin marknad för att förstå vart den är på väg. De generella förändringarna i samhället har en 

inverkan på de trender som i sin tur skapar förändringar i kunders beteenden. Det är viktigt att 

lyfta blicken och se över de förändringar som sker över tid i kombination med vad som sker idag. 

En omvärldsanalys har varit ett viktigt verktyg under processen för att kunna utarbeta en 

framgångsrik affärsplan för projektet.  

8.1 Omvärldsanalys  

8.1.1 Trendanalys 
 

Fastighetsbranschen 
I takt med insikten att fastigheters energianvändning har stor inverkan på miljön har flera stora 

fastighetsägare insett sitt ansvar att tänka långsiktigt när de utvecklar och förvaltar sina fastigheter. 

De stigande elpriserna har lett till att begreppet grönt kontor blivit en het fråga i 

fastighetsbranschen och fler företag strävar efter att göra sina kontor så miljösmarta som möjligt.12  

Idag präglas fastighetsmarknaden av en växande grön teknologi där byggjättarna tävlar om att 

bygga de mest energieffektiva kontoren i strävan mot en hållbar samhällsutveckling.13 Att skapa 

byggnader med bra inomhusklimat och minimal miljöpåverkan har blivit en viktig 

konkurrensfaktor i fastighetsbranschen och möjligheten att kunna styra inomhusklimatet blir 

alltmer en förväntad faktor. Fler företag konsulterar experter som kartlägger och analyserar 

energiförbrukningen för att kunna spara och använda energin så effektivt som möjligt.14 

8.1.1 SWOT-analys 
För att få en övergripande bild över projektets utgångsläge genomförde projektledarna tidigt en 

SWOT-analys för att identifiera de interna och externa faktorerna som påverkar projektet, se Bilaga 

4 – SWOT-analys. Genom analysen identifierades de faktorer som kan utnyttjas för att utveckla 

projektet samt de faktorer som kan behöva förbättras och som projektgruppen behöver vara 

uppmärksamma på. Det var framförallt den bristfälliga kunskapen för programmering som krävdes 

för att utveckla prototypen som projektledarna tidigt identifierade. Kort därefter kontaktades 

studenter vid akademin för informationsteknologi vid Högskolan för att kunna bredda sin kunskap 

inom området. Projektgruppen gick från två till fyra studenter vilket stärkte projektets 

förutsättningar att lyckas enormt och projektledarna fick en större möjlighet att uppnå alla de 

uppsatta krav och mål som uppdraget från Sweco innefattade. Det fanns även kontaktpersoner vid 

Högskolan som besatt användbar kunskap och information som projektet fått nytta av. 

8.1.2 PEST-analys 
För att förstå hur projektet behöver anpassa sig i samhället har projektgruppen genomfört en PEST-

analys av makromiljön som innefattar de faktorer som inte kan påverkas av projektgruppen eller 

projektmedlemmarna på egen hand, se bilaga 13 – PEST-analys. De faktorer som undersöktes vad 

de Politiska, Ekonomiska, Sociala samt Tekniska. Det kunde tydligt urskiljas att det finns en 

påtaglig växande hälso- och miljötrend i samhället med ett stort hållbarhetsfokus. Den ständiga 

                                                 
12 https://www.amffastigheter.se/Miljo/  
13 http://chefstidningen.se/reportage/gront-kontor  
14 https://www.enervent.com/sv/trender-inom-ventilation/   
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utvecklingen av nya och innovativa produkter och lösningar för reglering av inomhusklimatet den 

senaste tiden är bara ett exempel som belyser utvecklingen i samhället. Det stora intresset för miljö 

och socialt ansvar har stigit i takt med att utbildningsnivån i Sverige ökar och fler introduceras till 

vikten att sträva mot en hållbar utveckling. Sveriges regering har även gett fem myndigheter i 

uppdrag att utveckla en plattform för hållbar stadsutveckling då klimatförändringarna anses vara 

vår tids viktigaste utmaning och hållbara lösningar blir allt viktigare. Regeringen har även lagt fram 

ett klimatpolitiskt ramverk för att säkerhetsställa att den svenska ekonomiska politiken bedrivs i 

hänsyn till en hållbar ekonomi.  

8.1.3 Porter’s Five Forces 
För att identifiera de fem drivkrafter som verkar inom en bransch samt få en förståelse för hur de 

kommer att påverka projektet genomfördes en Porter’s Five Forces, se bilaga 16 – Porter’s Five 

Forces. Projektgruppen uppfattade kundens förhandlingsstyrka relativt hög då det sker en 

fortlöpande utveckling av nya och smartare lösningar för styrning av fastigheters inomhusmiljö. 

Det stora engagemanget för hållbarhet i samhället innebär även att efterfrågan av fler hälso- och 

miljöanpassade lösningar ökar. Leverantörernas förhandlingsstyrka uppskattades däremot svag då 

det finns ett stort antal leverantörer som erbjuder liknande produkter och lösningar för mätning och 

styrning av inomhusklimatet. Beträffande hot från produktsubstitut värderades det högt då 

inomhusklimatet innefattar flera faktorer som kan mätas och regleras på en mängd olika avseenden.  

Då projektets uppdragsgivare är ett konsultföretag som erbjuder skräddarsydda lösningar för varje 

kunds specifika önskemål värderades konkurrensen från nya aktörer svag trots att kunderna har ett 

stort urval av olika leverantörer och lösningar för inomhusklimatet. Konkurrensen mellan befintliga 

aktörer ökar i takt med att fler efterfrågar produkter och lösningar som optimerar förhållandet på 

sina kontor vilket gör deras drivkraft relativt hög. Sweco har idag en stark och etablerat kundkrets 

men det har även konkurrerande företag av motsvarande storlek. För Swecos del blir det allt 

viktigare att ligga i framkant gällande teknik- och samhällsutveckling för att kunna erbjuda 

skräddarsydda och kostnadseffektiva lösningar som kunderna efterfrågar.  

8.2 Marknads- och Användarundersökning  

För att projektgruppen skulle få en bättre inblick och förståelse om det finns ett upplevt problem 

och behov beträffande inomhusklimatet samt kunna uppnå en effektiv marknadssegmentering 

genomfördes två separata marknads- och användarundersökningar.  

8.2.1 Marknadsundersökning 
Projektgruppen valde att genomföra en allmän marknadsundersökning i ett google docs formulär 

via Facebook för att få en bredare helhetsbild. Gruppen ville även undersöka om det finns ett 

upplevt problem och behov i andra verksamhetsområden förutom projektets valda målgrupp, 

kontorsmiljön, se Bilaga 14 - Marknadsundersökning. Av de 189 stycken som svarande på 

undersökningen var 74 procent kvinnor. Det var en blandad ålder med skilda verksamhetsområden 

bland respondenterna. 70 procent arbetade och resterande studerade eller hade annan sysselsättning. 

Av de som arbetade befann sig 30 procent i en kontorsmiljö och ungefär 50 procent i en skol- eller 

sjukhusmiljö. 77 procent uppgav att de inte är medvetna om inomhusklimatet på sin arbetsplats 

eller studieplats och 59 procent skulle vilja bli medvetna. I frågan angående de vanligaste uppleva 

problemen från inomhusklimatet stod en för låg temperatur och en torr och kvav luft för 

majoriteten av svaren. Gällande upplevda symtom stod dåsighet/slöhet, varierande 

kroppstemperatur och huvudvärk för merparten. 42 procent uppgav att de upplever att 

inomhusklimatet påverkar deras förmåga att prestera och 65 procent anser att inomhusklimatet på 

sin arbets- eller studieplats bör förbättras. Endast 34 % svarade att de har en reglerbar styrning av 

inomhusklimatet där de befinner sig vilket tyder på att det finns oetablerad marknad för projektet. 
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8.2.2 Användarundersökning  
För att få en direkt koppling till Swecos kunder inom kontorsmiljön genomförde projektgruppen en 

användarundersökning i samråd av uppdragsgivaren till några utvalda kunder som bestod av 

kommuner och kommunala fastighetsbolag, se bilaga 15 - Användarundersökning. 

De utvalda kunderna är lokaliserade runt om i Göteborgs- och Halmstad regionen och kontaktades 

via mail där de fick svara på ett antal frågor beträffande deras inomhusklimat samt ge feedback på 

projektets koncept. Det var endast en av samtliga fyra kontaktade kunder som svarade på 

undersökningen. De använder en liknande produkt som AerQ idag men deras lösning mäter även 

närvaro och luftflödet. Trots att de redan har en befintlig och liknande produkt angav de ett intresse 

att testa AerQ vilket stärker målgruppens behov. 

8.3 Marknadsplan  

8.3.1 Kundsegment  
Utifrån responsen från marknads- och användarundersökningen kunde projektgruppen konstatera 

att det finns ett behov och ett intresse av fler lättillgängliga lösningar som mäter av 

inomhusklimatet, både i den tänkta målgruppen men även i andra verksamhetsområden. Ungefär 

hälften av respondenterna i marknadsundersökningen befann sig i en sjukhus- och skolmiljö vilket 

projektgruppen uppskattar vara potentiella målgrupper i framtiden. Från användarundersökningen 

kunde projektgruppen utarbeta en mer specifik målgrupp.  

De verksamheter som AerQ skall rikta in sig på är hälso- och miljömedvetna och vill följa den 

gröna kontorstrenden och teknologin som präglas i fastighetsbranschen. Geografiskt är de 

lokaliserade runt om i hela landet och den internationella marknaden är även intressant då Sweco är 

ett globalt etablerat företag. Målkunderna består av både befintliga och nya kunder till Sweco och 

innefattar kommuner och privata och offentliga fastighetsägare som erbjuder en kontorsmiljö för 

yrkessamma män och kvinnor. I framtiden kan även andra verksamheter där produktivitet är viktigt 

vara potentiella kunder, som förslagsvis 

sjukhus, skolor och idrottshallar.  

8.3.2. Business Model Canvas  
Projektgruppen har tagit fram en affärsmodell 

som innefattar de verksamheter och beroenden 

som ligger till grund för att AerQ skall få en 

lyckad lansering, se bilaga 5 – Business Model 

Canvas. Nyckelpartern är givetvis 

uppdragsgivaren och nyckelresurserna blir 

därmed Swecos etablerade och starka 

kundkrets. De värde erbjudanden som projektet i första hand frambringar är en produktivare och 

lönsammare verksamhet med nöjda, friska och produktiva medarbetare. Kundrelationen är 

personlig via Sweco och distributionskanalerna blir därmed via Sweco men även via UTEXPO där 

projektgruppen ställer ut sin slutliga prototyp. Sociala medier är även ett forum som kan tillämpas 

för att nå ut till kundsegmenten som beskrivs i ovanstående kapitel, se kapitel 8.3.1 Kundsegment. 

Angående kostnader för projektet utgör största delen hårdvarans material och utrustning samt 

utställningskostnader till UTEXPO. Själva intäkterna kommer till följd av att Sweco får fler 

uppdrag.  
 
 

  

Figur 13. Business Model Canvas 
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9. Hållbar utveckling  

En viktig aspekt att ta hänsyn till under ett produktutvecklingsprojekt är en hållbar utveckling. En 

produkt ska inte enbart utvecklas för att tillfredsställa ett nuvarande behov utan ska utvecklas på 

ett sådant sätt att den inte påverkar nästkommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina 

behov. Det är inte enbart produkten som kommer påverka samhället utan hela produktens livscykel 

kommer påverka samhället i tre aspekter som beskrivs i detta kapitel.  

9.1 Sociala aspekter 

En viktig del i projektet har varit att ta hänsyn till jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor 

reagerar snabbare på sänkningar i temperaturen vilket diskuteras i en studie som publicerats i den 

medicinska tidskriften The Lancet.15 Det beror på att huden hos kvinnor är generellt 3 grader 

kallare än mäns vilket gör att upplevelsen hos många kvinnor blir kallare. Projektgruppen kunde 

även se detta förhållande i responsen från den allmänna marknadsundersökning där 74 procent var 

kvinnor och i frågan om vanliga upplevda problemen från inomhusklimatet uppgav 54 procent en 

för låg temperatur. Eftersom det finns en biologisk temperaturskillnad mellan kvinnor och män har 

det varit en viktig aspekt i produktutvecklingsprocessen att sensormodulen skall kunna anpassas till 

båda könen med en könsneutral design.  

I takt med att utbildningsnivån i Sverige ökar vilket diskuteras i Pest-analysen, se bilaga 13 – 

PEST-analys, introduceras fler i miljö och socialt ansvar. Intresset för viktiga hälso- och 

miljöfrågor ökar samtidigt som medvetenheten att sträva mot en hållbar samhällsutveckling ökar. 

Genom att fler blir medvetna om inomhusklimatets inverkan på oss människor kommer 

förhoppningsvis fler verksamheter vilja ta ansvar att förbättra tillståndet för sina medarbetare. 

Därmed förväntas fler vara villiga att testa vår sensormodul för att kunna erbjuda en hälsosam och 

produktiv arbetsmiljö för sina medarbetare.  

9.2 Ekonomiska aspekter 

Allt eftersom nya produkter och tjänster utvecklas samtidigt som varor blir allt mer lättillgängliga 

än tidigare har det svenska samhället utvecklats till ett slit och slängsamhälle (Rosenlund, 2015).  

Därmed blir det allt viktigare att produkter utvecklas i ett mer cirkulärt tänkande så att vi kan gå 

ifrån det slit och slängsamhälle vi lever i idag. Utöver sensorenheterna behöver systemet endast 

smartphones vilket de flesta äger och ett trådlöst nätverk som de flesta kontor har installerat idag. 

Genom att ta tillvara på de material och resurser som finns bidrar produkten till ett hållbart 

resursutnyttjande och en ekonomisk besparing vilket är ett steg i rätt riktning mot en balanserad 

ekonomisk tillväxt och ett ekonomiskt hållbart samhälle.  

9.3 Ekologiska aspekter 

Det blir allt viktigare att utveckla hållbara produkter med en lång livslängd för att motverka 

restprodukter och värna om miljön. Som produktutvecklare behöver man ta hänsyn till miljön i 

beslutet om vilket material produkten ska tillverkas i för att minska miljöbelastningen. Vår 

sensormodul är helt mobil och utvecklad till att dra så lite energi som möjligt vilket ger den en lång 

hållbarhet. Eftersom den är utvecklad i syfte att användas som en demonstrerbar prototyp är det 

upp till uppdragsgivaren att besluta vilket material produkten skall tillverkas i om de så skulle 

önska att reproducera den. Genom att använda sig utav återvunnet material i tillverkningen 

förbrukas naturresurser på ett hållbart sätt samtidigt som avfall reduceras vilket leder till att 

företaget framstår som en förebild som tar ansvar och värnar om miljön i sin produkttillverkning.  

 

                                                 
15 http://www.scandinavianoutdoorgroup.com/skhoop-women-feel-the-cold-more-than-men/  
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10. Diskussion och reflektion 

Nedan följer diskussion och reflektion kring den framtagna prototypen och dess framtid, projektet 

samt hur samarbetet både i gruppen och med företaget har fungerat.  

10.1 Prototyp 

Projektgruppen har efter ett väl utfört arbete åstadkommit ett lyckat projekt som resulterat i en 

fungerande och snygg prototyp. De uppsatta mål och krav som ställts av uppdragsgivaren är 

uppfyllda och projektgruppen har även uppfyllt de krav som de själva ställt på prototypen i den 

egna kravspecifikationen, Bilaga 8, samt i sin Design Criteria Canvas, Bilaga 7.    

10.1.1 Positionering  
Utifrån Porters femkraftsanalys, se 7.3 Omvärldsanalys, framgår det att konkurrensen mellan 

befintliga aktörer är relativt hög och Sweco behöver ligga i framkant i teknik- och 

samhällsutvecklingen. Den kontinuerliga utvecklingen av nya och smarta lösningar för 

inomhusklimatet gör att tillgängligheten ökar och lönsamheten pressas. Sweco behöver därmed 

erbjuda en skräddarsydd och kostnadseffektiv produkt som kunden har nytta av för att skapa en 

stark kundrelation. Det som är unikt med vår prototyp och som Sweco kan tillämpa i sin egen 

skräddarsydda lösning till kunden är passageräknarens funktion. Genom att räkna antalet personer 

som befinner sig i rummet och i framtiden kunna kommunicera den informationen till 

ventilationssystemet kan systemen göras smartare och förebygga dåligt inomhusklimat istället för 

att enbart åtgärda det. 
 

10.1.2 Förbättringsmöjligheter 

Då det framtagna systemet är en demoanläggning kommer den överlämnas till uppdragsgivaren i 

endast en version. Projektgruppen valde därmed den mest tillgängliga kommunikationsmetoden, 

Wifi, då den ansågs mest ekonomiskt försvarbart, kompatibel och utvecklingsvänlig trots att det är 

den mest energikrävande kommunikationsmetoden. För en vidareutveckling bör man undersöka 

andra kommunikationssystem som är bättre anpassade för IoT-system, såsom exempelvis Zigbee 

eller Z-wave. Dessa system genererar även i en mer hållbar produktutveckling för miljön.   

Passageräknaren är även något som skulle kunna undersökas och vidareutvecklas. Projektgruppen 

diskuterade flera metoder för att räkna antalet människor i rummet och till sist valdes användningen 

av en pirsensor. Däremot finns flera andra tekniker som också kan var intressanta, såsom 

kamerabaserade system, sensorbaserade system och smartphone baserade system. Det sistnämnda 

var något som diskuterades flitigt kring. Att räkna antalet mobiler i rummet och på så sätt uppskatta 

antalet människor, verkade som en spännande lösning. Problematiken blev dock här att ta reda på 

hur exakt mobilens GPS är, vilket om inte tillräckligt exakt skulle kunna leda till att man misstar 

antalet folk som sitter i konferensrummet. Denna metod kräver också att användaren har Bluetooth 

eller wifi påslagen, vilket kanske inte alla har.  

Vi anser dock att denna metod som utnyttjar individernas egna telefoner och på så sätt veta ungefär 

hur många som befinner sig i lokalen är mycket intressant och något vi gärna undersökt vidare. 

Med denna metod skulle man kunna undvika behovet av ett tredje fysiskt system, och på så sätt 

kunna minska material behovet och därmed också minska prototypkostnaderna.  

När det gäller applikationen återstår en del vidareutveckling. I dagsläget finns en full fungerande 

applikation lik det designunderlag som lades fram i början av projektet. Dock återstår en del arbete 

vad gäller design och användarvänlighet och det bör undersökas vidare huruvida applikationen 

uppfyller de krav Apple store ställer för lansering.   
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10.1.3 Framtid 
Projektgruppen är mycket nöjda med projektets utfall och prototypens resultat och har även flera 

tankar kring hur konceptet skulle kunna utvecklas och tas vidare. Koncept ligger rätt i tiden då fler 

efterfrågar produkter och lösningar som förbättrar livskvaliteten inomhus. Genom att erbjuda en 

lättillgänglig lösning som enkelt installeras och endast behöver smartphones och ett trådlöst nätverk 

kan prototypen förhoppningsvis nå en bredare marknad än kontorsmiljöer som varit projektets 

målgrupp. Den allmänna marknadsundersökningen som projektgruppen genomförde, se Bilaga 14 

Marknadsundersökning, gav även en bekräftelse på att det fanns ett intresse och behov i andra 

verksamhetsområden än den tänkta målgruppen. Väljer fler att investera i lösningar som i längden 

gör en god gärning för miljön kommer jorden och människorna som lever på den må mycket bättre.   

Ljudnivån är ytterligare en faktor som påverkar inomhusklimatet. En tanke som projektgruppen 

hade var att integrera en mätning av ljudnivån i systemet. Däremot var det inte något som 

prioriterades under projektet och gruppen hoppas därmed kunna föra tanken vidare till 

uppdragsgivaren. Skulle prototypen exempelvis implementeras i en skolmiljö är ljudnivån en 

intressant komponent att ta hänsyn till eftersom det är känt att höga ljudnivåer förekommer vilket är 

ett problem. Idag finns det implementerade produkter som läser av ljudnivån i skolmiljöer men 

genom att integrera den funktionen i vår prototyp får vi en mer komplett lösning för mätning av 

inomhusklimatet. 

10.2 Projekt 

Resultatet av detta utvecklingsprojekt har fått ett lyckat avslut och vi har haft mycket nytta av de 

lärdomar vi tagit från tidigare projekt under utbildningen. Vi som projektmedlemmar har kunnat 

komplettera varandra mycket bra, vilket har lett till ett effektivt arbete när tiden varit knapp. En god 

kommunikation har varit nyckeln för att uppnå projektets lyckade utfall i förhållande till de 

uppsatta målen och kraven från uppdragsgivare.  

 
10.2.1 Produktutveckling och innovationsledning 
Genom att tillämpa en dynamisk produktutveckling har projektgruppen kunnat uppnå en 

genomgående flexibilitet under projekttiden. Push and pull metoden har underlättat för 

projektmedlemmarna att tillsammans utvecklat en gemensam målbild och genom att motiverat 

varandra att vilja driva projektet framåt har projektet fått ett lyckat utfall. Att arbeta i parallella 

processer, som mjukvaru- och hårdvaruprocessen medfört, har ett effektivt resursutnyttjande 

kunnat uppnås och genom att sträva efter att tidigt eliminera kunskapsgap har projektet har kunnat 

fortlöpa utan några större uppehåll.  

 
10.2.2 Samarbetet med andra studenter  

Vi upplever att samarbetet med andra studenter från en annan sektion på högskolan varit mycket 

givande. Med deras hjälp har vi kunnat täcka ett mycket bredare kunskapsområde än vad vi själva 

hade klarat på egen hand. Genom samarbetet har vårt arbete kunnat tydligt läggas upp efter 

kompetensområde. Vi har båda tagit den ledande och drivande rollen i projektet samtidigt som vi 

kunnat var mycket delaktiga i våra gruppmedlemmars arbete. Genom de veckovisa mötena och 

delade lagring av allt material samt Facebooks meddelandefunktion har kommunikationen mellan 

alla gruppmedlemmar fungerat mycket bra.  

Något som skulle kunnat gjorts annorlunda för att uppnå ett resultat mer likt vad vi tänkt oss vad 

gäller applikationen är att vi skulle satt tydligare deadlines. Eftersom att arbetet till stor del bestått 

av att få ihop all hårdvara både i huvudenheten och i passageräknaren kom applikationen lite i 

andra hand. När sedan hela systemet skulle sammanställas var applikationen inte riktigt vad vi tänkt 

oss. Den uppfyller de krav som ställts och fungerar som den ska men det finns mer att önska vad 
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gäller design och användarvänlighet. För att få ett resultat mer likt det designunderlag vi hade från 

start borde vi ha delat upp utvecklingen av applikationen i olika steg och fördelat stegen på den tid 

vi hade. På så sätt hade vi tydligare kunnat checka av att varje del nådde upp till vårt önskade 

resultat. Något vi också borde använt bättre och flitigare i framtagningen är Trello, det 

webbaserade verktyget för produktutveckling vi använde oss för applikationsutvecklingen.   

10.2.3 Samarbetet med Sweco  
Jan-Olov och Julia från Sweco var mycket delaktiga och viktiga i början av projektet då idéer 

bollades och konceptet växte fram. Allteftersom har projektgruppen blivit mer självständig och 

därför inte vart i lika stort behov av stöd från Sweco. Kommunikationen har då framförallt handlat 

om finansiering och validering av arbetet för att försäkras om att gruppen jobbade åt rätt håll 

utifrån Swecos förväntningar.      

10.2.4 Lärdomar och slutsats       

Att ta fram AerQ med samtliga tre delsystem har varit en omfattande process, som krävt mycket av 

projektgruppen.  Att vi kunnat arbeta så pass självständigt som vi gjort har varit mycket givande 

och att leda ett projekt som rör så många punkter har gett oss en tydligare uppfattning om hur 

mycket som krävs för att få ihop projektet till ett slutresultat, men med gemensam målbild och 

mycket engagemang står vi nu med ett arbete vi är mycket stolta över 
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Bilaga 1. GANTT-schema  
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Bila 2. Riskanalys
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Bilaga 3. FMEA 
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Bilaga 4. SWOT- Analys 
 

 
Styrkor (Strengths) 

Inom projektets organisation är samtliga personer 

motiverade och ser en potentiell marknad för 

demoanläggning. Projektets uppdragsgivare, 

Sweco Position, är ett stort och väletablerat 

företag som tillhandahåller hjälpsamma 

handledare vilket ger projektet goda 

förutsättningar. Det finns även kontaktpersoner 

vid Högskolan i Halmstad som kan bidra med 

kunskap under projektets gång.  

Projektgruppen har utökats med en data- och 

elektroingenjör som besitter kunskap inom 

utvecklingen av hård- och mjukvaran. Detta har 

täckt upp kunskapsgap som projektledarna 

identifierat från projektets start. Projektledarna 

har breddat sin kunskap inom området och 

besitter  

 

Svagheter (Weaknesses) 

Projektledarna har bristfällig kunskap för den programmering som krävs för att utveckla prototypen 

för demoanläggningen. De har även liten erfarenhet inom området reglerbara system för 

ventilation, kyla och värme. 

 

Möjligheter (Opportunities) 

För att täcka upp projektledarnas bristfälliga kunskap inom programmeringen kan dataingenjörer på 

Högskolan i Halmstad tillfrågas om att ingå i projektgruppen. Angående projektledarnas erfarenhet 

inom området för demonläggningen finns forskning samt kompetenta kontaktpersoner vid 

Högskolan i Halmstad som kan bistå med kunskap.  

Det finns ett stort intresse och behov i samhället och på marknaden av flexibla system för 

ventilation, kyla och värme vilket ger projekteter goda framtidsutsikter. Demoanläggningen kan 

även implementeras inom andra verksamhetsområden i framtiden.  

 

Hot (Threats) 

De framtida hot som förutsätts är konkurrenter inom samma område samt risken för att göra intrång  
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Bilaga 5. Business Model Canvas 
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Bilaga 6. Pughs matris 
 

För att på ett objektivt sätt jämföra de olika koncepten som blev presenterade av SWECO användes 

Pughs matris. De olika koncept valen ställdes för upp och sedan ett par kriterier som gruppen ansåg 

lämpliga för att värdera konceptvalets lämplighet. Dessa kriterier fick också ett vikttal som 

avgjorde hur viktiga kriterierna ansågs vara. Därefter poängsattes varje koncept utefter hur bra de 

ansågs uppfylla kriterierna, och fick sedan ett viktat tal. Sedan kunde gruppen utläsa vilket koncept 

som fick högst totalpoäng och göra beslut därefter.   

 

De tre Koncept som utvärderades var: 

● Koncept Mäklare 

● Koncept Outlook styrning 

● Koncept Sensormodul 

 

De kriterier som ställdes upp var: 

● Hur pass konceptet passade den tillhandahållna kompetensen 

● Hur tidseffektivt projektet ansågs vara 

● Hur kostnadseffektivt projektet ansågs vara 

● Hur pass bra konceptet passade för tester och utvärdering 

 

Resultat 

Koncept Mäklare och Outlook styrning fick liknande viktade summor. Dessa koncept tycktes vara 

ganska lika i sin utformande. Båda projekten troddes vara svåra att finna kompetens för, de var inte 

tillräckligt tidseffektiva och tester skulle bli ganska svåra. Koncept sensormodul däremot ansågs 

mycket tidseffektivt och passande för den tillhandahållna kompetensen då gruppen valde att stryka 

konceptet att faktiskt styra ventilationen, vilket ansågs vara det svåraste momentet i båda de 

föregående koncepten. Testvänligheten var också en avgörande faktor då sensormodulen skulle 

kunna tas fram och testas på Högskolan i Halmstad och krävde därför inte omfattande resor fram 

och tillbaka till Göteborg. Utifrån denna utvärdering kände sig gruppen säkra i sitt beslut om att gå 

vidare med koncept sensormodul.   
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Bilaga 7. Design Criteria Canvas 
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Bilaga 8. Kravspecifikation 
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Bilaga 9 Beskrivning och bilder av utvecklingsprocess 
 

 

 

Bilderna ovan visar två av de första 3-D printade modellerna av hududenheten. Den väntra 

modellerna är den allra första var tanken att ledslingan skulle likka på modellen s utkant därför 

placerades ”glasskivan” där. Den höra modellern är mer lik slutresultatet med plats för ledslingan 

på framsidan och logga också på framsidan.  

 

 

Bilden till vänster visar designen för kretskortet på huvudenheten. Denna jämförde med de tänkta 

måtten på höljet för att säkerhetsställa att kretskortet skulle passa i höljet med dessa mått.    

Den högra bilden visar en skrämdumpning av de Cad-skissade passageräknarhöljet. Här mäts 

bredden för att dubbelchecka att kretskortet kommer att få plats i höljet.  
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Innan Neopixlarna kopplades ihop på det tänkta sättet gjordes 

tester för att kontrollera kopplingarna och kodningen för att få 

dem att lysa på önkat sätt.  

 

 
 

 

 

 

Bilden till höger visar hur modellen printades. Detta gjordes i 

högskolans lokal Fablab.  

 

 

 

 
 

 

 
 

Efter det att design hade fastställts och en. Printad modell fanns 

att tillgå gjordes utförliga tester för at säkerställa att mätresultaten 

visade korrekta värden och för att kontrollera känsligheten och 

upptagningsförmågan hos sensorerna.  
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Bilaga 10. Pirsensor bild 
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Bilaga 11. Prototypkostnader 
 

 

 

Huvudenhet 
 

Artikel Antal Styckkostnad[SEK] 
Total 
kostnad[SEK] 

Kretskortslaminat foto glasfiber 160x233 1 98 98 

Batteri LiPo 3.7V 4400mAh 1 199,2 199,2 

IAQ-Core I2C Pulsed Mode 1 384,38 384,38 

LED grön, lågström, 2mA 1 2,9 2,9 

Hylslist 2,45mm 1x12p 3 3,29 9,87 

Hylslist 2,45mm 1x16p 1 19,2 19,2 

Hylslist 2,45mm 1x8p 1 2,74 2,74 

Hylslist 2,45mm 1x4p 2 2,1 4,2 

Stiftlist 2.54mm 1x40p brytbar guld 1 7,2 7,2 

Bygel 2,54mm 2p svart 4 0,8 3,2 

Motstånd 330 ohm 0.1W SMD 0603 1 0,28 0,28 

Motstånd 560 ohm 0.1W SMD 0603 1 0,28 0,28 

Motstånd 2.7 kohm 0.1W SMD 0603 2 0,28 0,56 

Motstånd 47 kohm 0.1W SMD 0603 1 0,28 0,28 

Motstånd 100 kohm 0.1W SMD 0603 1 0,28 0,28 

IRFML8244TRPBF SOT-23 N-ch 25V 5.8A 1 4 4 

HIH8120 1 86,05 86,05 

EKMB1201111 1 260,2 260,2 

Olimex ESP8266 2Mb flash 1 82 82 

Adafruit Neopixel BREADBOARD-
FRIENDLY 4 17,8 71,2 

Bluefruit LE UART BLE 1 156,8 156,8 

Adafruit Feather M0 Basic Proto 1 215,2 215,2 

    

  Summa: 1608,02 
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Passageräknare 
 

Artikel Antal Styckkostnad[SEK] 
Total 
kostnad[SEK] 

Batteri LiPo 3.7V 1400mAh 1 103,2 103,2 

LED röd, lågström, 2mA 2 2,4 4,8 

LED grön, lågström, 2mA 1 2,9 2,9 

Hylslist 2,45mm 1x12p 1 3,29 3,29 

Hylslist 2,45mm 1x16p 1 19,2 19,2 

Hylslist 2,45mm 1x8p 1 2,74 2,74 

Motstånd kolfilm 0.25W 820ohm (820R) 1 0,8 0,8 

PC13 220nF 100V poly 4 2,4 9,6 

Metallfilmsmotstånd 0.25W 909kohm 1% 1 1,6 1,6 

Metallfilmsmotstånd 0.25W 158kohm 1% 1 1,6 1,6 

Metallfilmsmotstånd 0.25W 187kohm 1% 1 1,6 1,6 

Metallfilmsmotstånd 0.25W 232kohm 1% 1 1,6 1,6 

Motstånd kolfilm 0.25W 27kohm (27k) 1 0,8 0,8 

Metallfilmsmotstånd 0.25W 86.6kohm 1% 1 1,6 1,6 

Metallfilmsmotstånd 0.25W 9.53kohm 1% 1 1,6 1,6 

Metallfilmsmotstånd 0.25W 16.2kohm 1% 1 1,6 1,6 

Metallfilmsmotstånd 0.25W 118kohm 1% 1 1,6 1,6 

Trimpot 10kohm 1 9,6 9,6 

Trimpot 3296W 1 Mohm 25 varv 2 9,6 19,2 

Experimentkort 1-hål 50x70mm 
genompläterade hål 1 16 16 

Hylslist 2.54mm 2x2pvinklad 1 7,78 7,78 

MCP6542 1 5,29 5,29 

MCP6002 3 3,05 9,15 

LHI 878 1 50,37 50,37 

Bluefruit LE UART BLE 1 156,8 156,8 

Adafruit Feather M0 Basic Proto 1 215,2 215,2 

    

  Summa: 649,52 
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Bilaga 12. PEST-analys 
 

Politiska 

 
● Boverkets föreskrifter  
● Arbetsmiljöverkets föreskrifter  
● Plattform för hållbar stadsutveckling 

 

 

Ekonomiska  

 
● Klimatpolitiskt ramverk  
● Miljöskatterna 
● Starkare konjunktur i omvärlden 
● Trendmässig stigande inflation  
● Hög tillväxttakt av svenska ekonomin  

Sociala 
 

● Starkt växande hälso-, miljö och 

hållbarhetstrend  
● Ökad polarisering i samhället  

 

Tekniska 
 

● Kontinuerlig utveckling av nya och 

innovativa produkter och lösningar  

● Molnbaserad och energisnål “grön 

IT” 

● Intelligenta  ventilationssystem 

 

 
Politiska 

Det finns regler och grundläggande krav för inomhusluften på våra kontor. I Boverkets 

föreskrifter16 preciseras lagar från riksdagen och förordningar från regeringen om vad som gäller 

för byggnader och kraven om luftkvalitet och ventilation. Arbetsmiljöverket är den myndighet som 

har fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj fastlägga vilka krav om klimat och ventilation som 

ställs på arbetsplatser. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter  Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)17  

preciseras de regler om luftkvalitet och ventilation i arbetslokaler och arbetsgivaren har i sin tur 

vissa rättigheter och skyldigheter att uppfylla kraven som Arbetsmiljöverket föreskriver. Även om 

arbetsgivaren hyr en lokal är det arbetsgivaren som i förhållande till de anställda svarar för 

inomhusklimatet på arbetsplatsen. Arbetsgivaren får i sin tur rikta eventuella krav till 

hyresvärden.18 

Klimatförändringarna är en mänsklighetens viktigaste utmaningar och förmågan att ställa om till 

mer hållbara lösningar som reducerar miljöbelastningen blir allt viktigare. Regeringen har gett fem 

myndigheter i uppdrag att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling. Det är Boverket 

tillsammans med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket som håller 

samman uppdraget. EU-kommissionen anser även att vi behöver samarbete för en hållbar 

utveckling och prioriterar frågor om stadsutveckling nu under programtiden 2014-2020, och har 

även tidigare avsatt pengar i särskilda program.19  

          

                                                 
16 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/   
17https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-

20092-foreskrifter/  
18 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/  
19 http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/plattformen-for-hallbar-stadsutveckling/ 
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Ekonomiska 

Regeringen har i sin 2017 års ekonomiska vårproposition fastställt riktlinjer för den ekonomiska 

politiken och budgetpolitiken. Vid FN:s toppmöte i september 2015 enades världens stats- och 

regeringschefer om 17 globala mål och Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Regeringens 

ambition är att Sverige ska vara ledande vid genomförandet av Agenda 30 och regeringen har nu 

lagt fram ett förslag om ett klimatpolitiskt ramverk för att säkerhetsställa att den ekonomiska 

politiken bedrivs med hänsyn till en hållbar ekonomi. Regeringens klimatpolitiska arbete ska 

bedrivas på ett sätt som ger förutsättningar för klimatpolitiska och budgetpolitiska mål att samverka 

med varandra. (Agenda 2030 för en hållbar utveckling (s.31) till referenslista  

 

Miljöskatternas styrande effekt ska öka och leda mot mer klimatsmarta energikällor i syfte att nå 

uppsatta mål på ett kostnadseffektivt sätt. Det finns förslag om att införa ett bonus-malus-system 

för en reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp. (Samhällsbygge för trygghet och 

hållbar utveckling s.23) till referenslista 
 

Sveriges ekonomiska utveckling är starkt beroende av den globala utvecklingen på grund av vår 

stora exportsektor. Efter en dämpad ekonomisk utveckling i omvärlden 2016 börjar den stigande 

efterfrågan och starkare förtroendet bland hushåll och företag tyda på att tillväxten i 

världsekonomin ökar 2017. Osäkerheten om utvecklingen i omvärlden är fortfarande stor men den 

svenska ekonomin växte snabbt år 2015 och 2016. Sverige har de två senaste åren haft en av de 

allra högsta tillväxttakterna i Europa och förväntas bli hög även 2017. Det förväntas även en 

starkare konjunktur i omvärlden vilket kommer bidra till en hög tillväxt som kommer behövas 

fördelas hållbart. Regeringens bedömning är att resursutnyttjandet i ekonomin kommer att vara 

något ansträngt 2017, för att därefter vara nära balans. År 2018-2020 kommer tillväxten vara 

normal samtidigt som inflationen har stigit trendmässigt sedan mitten av 2015. Det är en expansiv 

penningpolitik som bidragit till detta och inflationen förväntas ligga nära målet om 2 procent de 

kommande åren.20 Svensk ekonomi utvecklas starkt (s.24) till referenslista 

 

Sociala 

Inom kontor och arbetsmiljön finns det som sagt en starkt växande hälso- och miljötrend med ett 

stort fokus på hållbarhet. Arbetsplatsen anpassas och utformas efter företagets verksamhet så att 

personalen skall trivas och bli produktiva. Det finns en ökad polarisering i samhället som framgår 

genom att intresset för miljö och socialt ansvar stiger med utbildningsnivån. De mest engagerade 

har även högst utbildningsnivå, medan de ointresserade har lägst med låg kunskapsnivå. I takt med 

att utbildningsnivån i samhället ökar kan vi räkna med att trenden för hållbarhet kommer fortsätta 

expandera.21 

 

Tekniska  

Med ett ökat intresse och engagemang för hållbarhet i samhället sker det en kontinuerlig utveckling 

av nya produkter och lösningar som förbättrar inomhusklimatet och sänker miljöbelastningen på 

våra kontor. Fler företag erbjuder en molnbaserad och energisnål “grön IT” för miljövänlig drift av 

fastigheter och nya och mer intelligenta ventilationssystem med inbyggda sensorer blir allt 

vanligare. Dessa innovativa system identifierar behovet för olika situationer och anpassar flödet 

därefter vilket sparar energi samtidigt som de genererar ett hälsosamt inomhusklimat.222324  

                                                 
20 http://www.regeringen.se/49740b/contentassets/f9a7d8e112894d87b0dece44e8e40683/2017-ars-ekonomiska-

varproposition-prop.-201617100 
21 https://sverigeskommunikatorer.se/nyheter/7-trender-inom-hallbarhet-som-paverkar-kommunikationen-2015/  
22 http://www.saint-gobain.se/lösningar-bygg-och-anläggning/inomhusklimat   
23 http://dillen2.bostadsratterna.se/om-lagenheten/inomhusklimat 
24 http://www.swegon.com/Global/PDFs/Home%20ventilation/General/_sv/Smart%20funktioner%20brochyr_SE.pdf 
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Bilaga 13. Marknadsundersökning 
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Bilaga 14. Användarundersökning 
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Bilaga 15. Porter’s Five Forces 
 

Kundens förhandlingsstyrka - relativt hög 

I takt med att insikten om inomhusklimatets inverkan på medarbetarnas hälsa och produktivitet 

ökar efterfrågar fler kunder produkter och lösningar som genererar ett gynnsamt inomhusklimat på 

arbetsplatsen. Det ökade engagemanget för hållbarhet i samhället har även medför att fler 

efterfrågar mer energieffektiva produkter och lösningar som sänker fastighetens miljöbelastning.  

Den kontinuerliga och snabba teknikutvecklingen av nya och intelligenta lösningar som både 

gynnar medarbetarnas hälsa och reducerar miljöbelastningen gör att tillgängligheten för dessa 

produkter på marknaden ökar. Idag finns flertalet aktörer som erbjuder innovativa och hållbara 

produkter och lösningar för inomhusklimatet på kontoret vilket resulterar i att kundernas 

förhandlingsstyrka är relativt hög.25  

Leverantörers förhandlingsstyrka - svag  

Det finns ett stort antal leverantörer inom fastighetsbranschen som erbjuder ventilations-och 

klimatlösningar för hälsosamma och energisnåla inomhusmiljöer. De som är ledande inom sitt 

område klarar även de allra tuffaste kraven på energi och hälsa för alla typer av fastigheter. 

Beroende på vilka komponenter som önskas ingå i en ny produkt anses leverantörernas 

förhandlingsstyrka förhållandevis svag eftersom det finns många potentiella leverantörer till den 

färdiga produkten.  

Substitut för varan eller tjänsten - hög 

Det finns ett stort utbud av produkter och lösningar som både mäter och reglerar inomhusklimatet i 

våra fastigheter. Den kontinuerliga utvecklingen av fler intelligenta och unika 

energibesparingssystem gör det möjligt för fastighetsägare att enkelt ersätta en befintlig leverantör 

och produkt mot en annan. Substitutens förhandlingskraft värderas därmed hög vilket innebär att 

priserna pressas och likaså lönsamheten.  

Konkurrens från nya aktörer - svag 

Den snabbt växande marknaden av smarta och energieffektiva lösningar för inomhusklimatet är en 

följd av teknikutvecklingen och den starkt växande hälso- och miljötrenden i vårt samhälle. Det 

finns inga kända inträdesbarriärer vilket ökar konkurrensen från nya aktörer att etablera sig på 

marknaden. Sweco är ett konsultföretag som kan erbjuda skräddarsydda produkter och lösningar 

för varje kunds specifika önskemål. De har redan en lojal och stark kundkrets runt om i Sverige, 

men även i Norden och delar av Europa, som fortsatt växer. Med Swecos befintliga 

marknadsandelar blir det svårt för nya aktörer att positionera sig likvärdiga med Sweco vilket i sin 

tur försvagar konkurrensen från nya aktörer.  

Konkurrens mellan befintliga aktörer - relativt hög 

I takt med att fler företag efterfrågar energieffektiva produkter och lösningar som optimerar 

inomhusklimatet på sina kontor ökar konkurrensen bland de befintliga aktörerna på den svenska 

fastighetsmarknaden. Sweco är ledande inom sitt område med ett stort nätverk och gott 

affärsmannaskap världen över. De kan genom sin erfarenhet och unika bredd av teknikområden 

erbjuda lönsamma, innovativa och hållbara lösningar som kunderna och samhället efterfrågar. 

Samtidigt finns det konkurrerande företag av motsvarande storlek och omsättning, såsom Ramböll, 

ÅF och WSP, som erbjuder liknande koncept som Sweco. Därmed uppskattas konkurrensen mellan 

de befintliga aktörerna relativt hög och för att Sweco skall kunna behålla och stärka sin 

konkurrenskraft på den svenska fastighetsmarknaden behöver de fortsatt ligga steget före i teknik- 

och samhällsutvecklingen för att kunna erbjuda skräddarsydda och kostnadseffektiva lösningar som 

kunder, slutanvändare och samhället har nytta av. 

                                                 
25 http://www.aktuellhallbarhet.se/maktigast-hallbarhetssverige-2016-vi-ar-inne-en-klimatoffensiv-nu/  
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