
Systemsvagheter och systemstyrkor för

användandet och utvecklandet av 

fastighetsautomation
En explorativ intervjustudie av teknologiska innovationssystem inom

byggindustrin

Adam Viebke

Joakim Lindberg

Civilingenjör, Industriell ekonomi 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

SAMMANFATTNING 

Byggnader representerar idag en stor del av den totala energiförbrukningen i 

samhället. I takt med en ökad miljömedvetenhet har intresset för att sänka byggnaders 

energiförbrukning blivit en allt viktigare fråga och fastighetsautomation har 

uppmärksammats som ett effektivt sätt för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Syfte 

med denna rapport är att identifiera de systemsvagheter och systemstyrkor som finns 

mellan aktörerna i byggindustrin vid implementering och utveckling av 

fastighetsautomation. Genom att förstå systemsvagheterna och systemstyrkorna för 

en teknologi i ett system kan förståelse skapas för hur en industri skall agera för att 

kunna öka användandet och utvecklingen av en viss teknik. 

Fastighetsautomation kan sägas vara en systemisk innovation, det vill säga en 

innovation som påverkar fler än en part. I och med att flera aktörer påverkas av 

innovationen kännetecknas systemiska innovationer av dess komplexitet att 

genomföra. Ett verktyg för att förstå de bakomliggande utmaningarna för ett system 

är det teknologiska innovationsramverket. Ramverket har legat till grund för analysen 

kring systemstyrkor och systemsvagheter inom området för fastighetsautomation. Till 

detta har även en litteraturstudie genomförts kring teknologiska innovationssystem 

samt systemisk innovation. 

Genom att ha undersökt insamlade data från 19 expertintervjuer baserade på de sju 

funktionerna som presenterats i det teknologiska innovationsramverket, har fem 

systemsvagheter och fyra systemstyrkor kunnat identifieras. De fem 

systemsvagheterna är (B1). Byggindustrins uppbyggnad och arbetssätt, (B2). Bristande 

industriell samverkan, (B3). Byggindustrins konservativa attityd, (B4). Begränsad 

tillgång och utveckling av humankapital, och (B5) Svaga marknadsincitament. Baserat 

på systemsvagheterna förs en diskussion kring vikten av samordning mellan 

byggindustrins aktörer och discipliner. Med förståelsen för de fyra systemstyrkorna, 

(D1). Etablerad marknad och beprövad teknik, (D2). Stark digitaliseringstrend och 



 

 

positiv kunskaps tillförsel, (D3). Ökad miljömedvetenhet och (D4). Stark 

urbaniseringstrend, skapas en förståelse för faktorer som gynnar byggindustrins arbete 

med fastighetsautomation. 

Nyckelord: Teknologiska innovationssystem; Byggindustrin; Systemisk innovation; 

Systemstyrkor och systemsvagheter; Fastighetsautomation 
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1 INTRODUKTION 

Detta avsnitt ämnar ge läsaren en introduktion till området fastighetsautomation och 

innovation i byggindustrin. Syftet är att ge läsaren en förståelse för hur och varför 

fastighetsautomation är en viktig komponent för framtidens byggnader. Läsaren 

kommer även få en inblick i de problem byggbranschens aktörer möter vid introduktion 

av nya innovationer. Avslutningsvis presenteras studies syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund  

I en konkurrensutsatt globaliserad värld blir det allt viktigare för byggindustrin att hålla 

jämna steg med utvecklingen för att inte tappa marknadsandelar till konkurrenter 

(Shabanesfahani & Tabrizi, 2012). Byggindustrin får ofta kritik för att vara en trögrörlig 

bransch med låg innovationstakt (Taylor & Levitt, 2004; Tajuddin, Iberahim, & Ismail, 

2015). I jämförelse med andra industrier presterar byggindustrin generellt sett sämre 

när det kommer till produktivitet, kvalitet och produktfunktion och den bakomliggande 

orsaker tillskrivs ofta vara en låg innovations takt (Shabanesfahani & Tabrizi, 2012). 

Tajuddin, Iberahim, & Ismail (2015) menar att en förklaring går att finna i att 

byggindustrin anses vara en fragmenterad, löst sammanhängande, komplex och icke 

forskningsintensiv industri där innovation sker inom projekt som kräver medverkan av 

olika kombinationer av stora och små organisationer från hela leveranskedjan. Det 

råder dock delade meningar inom forskningen huruvida byggindustrin verkligen kan 

sägas ha en låg innovationstakt. Taylor & Levitt (2004) menar att vid närmare 

undersökningar kan byggindustrin sägas ligga jämsides med tillverkningsindustrin, 

åtminstone när det kommer till inkrementella innovationer. Inkrementella 

innovationer lämpar sig väl för dynamiska processer där små förbättringar lätt kan 

implementeras (Taylor & Levitt, 2004). Byggindustrin är av sin natur projektbaserad 

där varje nytt projekt är unikt, vilket resulterar i att processen behöver vara dynamisk 

(Dubois & Gadde, 2000). Därmed är inkrementella innovationer relativt lätta att 

implementera för byggindustrin (Shabanesfahani & Tabrizi, 2012). Innovationer av mer 
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komplex karaktär blir dock mer komplicerade att implementera i projektorganisationer 

eftersom det kräver att ett flertal aktörer gemensamt behöver utvecklas för att uppnå 

ett resultat. Därmed blir varje aktör i byggindustrin en viktig del i det enhetliga 

innovationssystemet (Taylor & Levitt, 2004). Innovation brukar kategoriseras utefter 

fem nivåer av komplexitet där systemiska innovation tillhör en mer komplex typ av 

innovation (Slaugther, 1998; Shabanesfahani & Tabrizi, 2012). Systemiska innovationer 

karaktäriseras av att de berör fler än en part och process (Slaugther, 1998). Detta kan 

jämföras med inkrementella innovationer som enbart förändrar en enskild del av en 

redan befintlig teknologi eller process (Dewar & Dutton, 1986).  

Begreppet fastighetsautomation används för att beskriva ett system till för att styra, 

reglera och övervaka en fastighet (Wong & Li, 2006; Dounis & Carcaiscos, 2009). Sådan 

typ av teknik är en viktig komponent i exempelvis miljövänliga hus som har definierats 

som en systemisk innovation i byggbranschen (Kieft, Harmsen, & Hekkert, 2016). På 

engelska används oftast begreppet ”Buildings automation system”. En direkt 

översättning skulle därmed bli byggnadsautomationssystem men då 

fastighetsautomationssystem är en väsentligt mer erkänd term på svenska inom 

industrin är det den som kommer att användas i denna studie. Historiskt har 

fastighetsautomation primärt varit tillägnat större kommersiella fastigheter och 

specialfastigheter. Intresset för fastighetsautomation har dock ökat för andra typer av 

byggnader och marknaden för avancerad teknik och styrning för byggnader förväntas 

växa från 4,7 miljarder dollar år 2016 till över 8,5 miljarder dollar år 2020 (West, 2016).  

En ökad kontroll och styrning av en fastighets energiförbrukning lyfts ofta fram som en 

möjliggörare för en ökad användning av intermittenta energikällor, vilket spås bli allt 

viktigare i omställningen till ett mer hållbart samhälle (Börühan Bulut, Odlare, Stigson, 

Wallin, & Vassileva, 2016). Vidare har fastighetsautomation potentialen att ge en ökad 

komfort för de verkande i byggnaden och sänkta driftskostnader (Wong & Li, 2006). 

Fastighetsautomationssystem har även potentialen att underlätta vid förvaltningen 

genom att optimera tillgängliga resurser och förbättra tillförlitligheten genom att 
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kombinera realtidsövervakning med händelsehantering och dataanalys (Carrillo, 

Benitez, Mendoza, & Pacheco, 2015). Dessa potentiella fördelar har utlöst ett ökat 

intresse inom forskningsområdet för fastighetsautomation (Börühan Bulut, Odlare, 

Stigson, Wallin, & Vassileva, 2016; Lillis, Conus, Asadi, & Kayal, 2017; Lawrence, et al., 

2016) 

Ett verktyg som lämpar sig för att analysera komplexa teknologiskiften och processer 

av innovation är ramverket teknologiska innovationssystem, TIS (Edstrand, 2017). 

Carlsson & Stankiewicz (1991) definierar TIS som ett nätverk av aktörer som interagerar 

inom ett specifikt teknologiområde under en viss institutionell struktur med det 

gemensamma syftet att öka utbredningen och användandet av en viss teknologi. TIS 

har framgångsrikt använts i rapporten Teknologiska innovationssystem inom 

energiområdet, för att analysera skiften inom kraftindustrin (Hellsmark, et al., 2014). 

Syftet har i dessa studier varit att identifiera systemsvagheter och systemstyrkor för 

införandet av nya kraftslag. Genom att förstå systemsvagheterna och systemstyrkorna 

för en teknologi i ett system kan förståelse skapas för hur branschen skall agera för att 

kunna vara drivande av ny teknik och nya lösningar på problem. 

1.2 Problemdiskussion 

System för fastighetsautomation berör många aktörer i byggkedjan; från arkitekter och 

projektörer ända ned till den operativa nivån av byggare och elektriker vilket medför 

att fastighetsautomation kan anses vara en systemisk innovation. Wong & Wang 

(2005) har i sin litteraturgenomgång över forskningen på byggnadersstyrning 

identifierat att det framför allt forskats på fyra områden, nämligen: definitioner, 

avancerade- och innovativa-teknologier, prestandautvärdering av olika system samt 

investeringskalkyler. Ingen eller lite forskning har därmed gjorts specifikt på vad det är 

som hindrar och driver på byggandet av byggnader med fastighetsautomation. 

Däremot har det i en relativt ny studie från Sverige, om användningsområdet för 

fastighetsautomation, identifierats vissa typer av barriärer där ett lågt elpris lyfts fram 
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som den mest betydelsefulla (Börühan Bulut, Odlare, Stigson, Wallin, & Vassileva, 

2016). Dock utan att föreslå några konkreta lösningar. 

Som redan påpekats har byggbranschen ofta fått utså kritik för dess låg 

innovationskapacitet. Det finns omfattande forskning kring den låga innovationstakten 

i byggindustrin, där ibland (Harty, 2008; Eriksson, 2013; Winch, 1998) m.fl. 

Byggindustrin projektbaserade struktur är av sin natur decentraliserad och till skillnad 

från exempelvis tillverkningsindustrin sker produktion inom byggindustrin framförallt 

på en direkt beställning från kunden (Eriksson, 2013). Tillverkningsindustrin å andra 

sidan arbetar i högre grad proaktiv genom att presentera nya produkter och funktioner 

till kunderna medans byggindustrin i högre grad är reaktiv och anpassar sig till 

efterfrågan från kunden. Ett exempel på byggindustrins reaktiva beteende illustreras 

av Gann (2000) som beskriver hur byggindustrin tvingades ändra dess 

tillverkningsmetoder när samhället övergick från ångdriven till elektisk kraftöverföring 

(Gann, 2000, s. 51). 

Vissa menar på att det är just den projektbaserade tillvägagångssätt som är en del av 

grundproblemet och att den projektbaserade och decentraliserade strukturen i 

byggbranschen hindrar innovation (Dubois & Gadde, 2002). Att den projektbaserade 

arbetsformen skulle vara ett hinder för utveckling menar även Kieft, et al. (2016). 

Författarna menar i sin artikel att byggbranschens projektbaserade struktur är både 

ineffektiv och dyr, både i projekteringsfasen och designfasen. I projektutvecklingsfasen 

spenderas stora resurser på att skapa en initial plan för den nya byggnaden, ofta 

assisterad av kostsamma konsulter och arkitekter. Den initiala planen och designen kan 

ofta innehålla innovativa lösningar men dessa blir sedan allteftersom bortplockade för 

sänka kostnaderna i projektets senare faser. Detta menar Kieft, et al. (2016) kan 

härledas till själva upphandlingsformens anbudsprocess vilket ofta är mycket 

prisfokuserad. Den prisfokuserade anbudsprocessen resulterar i sin tur i en 

kedjereaktion där byggbolagen utesluter innovationer för att på så sätt hålla ett lågt 
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försäljningspris och vilket i sin tur riskerar att missgynna innovativa lösningar (Kieft, 

Harmsen, & Hekkert, 2016).  

Andra orsaker som ofta lyfts fram är den ineffektiva kommunikationen mellan olika 

aktörer i en byggprocess. Enligt Barlow (2000) kan många av de problem som återfinns 

i byggindustrin även sägas härstamma från interna organisationshinder och 

samarbetsproblem. Många av de teorier och modeller som tagits fram för att stimulera 

forskning har skett med just tillverkningsindustrin som grund (Eriksson, 2013) medan 

byggindustrin snarare förlitar sig på extern innovation och medarbetarnas tysta 

kunskap (Harty, 2008). Tidigare studier har visat på vikten av en central aktör som kan 

ta det övergripande samverkansansvaret för att på så sätt kunna uppnå en högre 

innovationsgrad mellan byggkedjans aktörer (Harty, 2008). 

Då byggindustrins karakteristiska av en projektbaserad struktur (Kahkonen, 2015) och 

att systemiska innovationer har stor potential att på lång sikt öka produktiviteten för 

dessa organisationer, (Slaugther, 1998), är det viktigt att studera systemiska 

innovationer i byggindustrin. Då relativt lite forskning har gjorts kring systemiska 

innovationer inom byggindustrin efterfrågas mer forskning på området (Taylor & 

Levitt, 2004). Tidigare studier rörande innovation i byggindustrin har gjorts med ett 

fokus på beteendet hos enskilda aktörer snarare än de strukturella karaktärerna på 

marknaden (Taylor & Levitt, 2004, s. 3). 

1.3 Syfte 

TIS har framförallt använts inom nya typer av teknologier inom kraftindustrin 

(Hellsmark, et al., 2014; Edstrand, 2017). Användandet av TIS ramverket har inte varit 

lika utbrett inom byggindustrin. Därför har denna studie ett teoretiskt värde i och med 

att ny förståelse skapas för hur TIS kan användas i andra branscher än kraftindustrin. 

Vidare är målet med denna studie att bidra med teoretisk kunskap till den 

övergripande kunskapsstocken för hur TIS ramverket kan användas vilket även är något 

som Bergek et al. (2008) efterfrågar. Tidigare forskare har även efterfrågat studier kring 
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innovationsramverk då dessa kan ge en bättre förståelse för hur vissa typer av problem 

samverkar och influerar varandra (Weiczorek & Hekkert, 2012; Edstrand, 2017). 

Genom att öka förståelsen för hur systemiska situationer påverkar innovation kan en 

bättre diagnos ställas på befintliga problem och lämpliga lösningar kan framställas med 

hjälp av ett ramverk likt TIS.  

För att lyckas med spridningen av systemiska innovationer krävs det en god förståelse 

för sammansättningen av aktörerna i den miljö innovationen befinner sig i 

(Mohammadi, 2009). Detta blir relevant för en studie kring fastighetsautomation då 

fastighetsautomation kräver kunskap och engagemang från ett flertal olika typer av 

aktörer. Hårdvaran tillverkas av olika teknikföretag, kommunikationsprotokoll skrivs av 

mjukvaruföretag, teknikkonsulter och arkitekter skall se till att dessa komponenter 

samspelar och ett installationsföretag skall utföra själva installationen. Vidare skall 

detta koordineras av de aktörer som utför entreprenaden. Identifiering av denna kedja 

av aktörer och hur dessa påverkar varandra kan framförallt bidra till en ökad 

effektivitet vid utveckling och användandet av fastighetsautomation samt bidra 

teoretiskt till framtida forskning. Därmed är utvecklingen av fastighetsautomation en 

komplex process som involverar många olika aktörer vilket innebär att det är viktigt att 

kartlägga vilka dessa aktörer är. För denna rapport har därför ett övergripande syfte 

formulerats som följande: 

 

Syfte med rapporten är att identifiera systemsvagheter och 

systemdrivkrafter mellan aktörerna i byggindustrin vid användning och 

utveckling av fastighetsautomation. 

 

Det saknas en övergripande förståelse för vilka faktorer som driver och motverkar 

byggindustrins arbete med fastighetsautomation. Genom att använda TIS-ramverket 
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är förhoppningen att kunna bidra till en ökad förståelse. Baserat på de identifierade 

systemsvagheter och systemstyrkor mellan aktörerna i byggkedjan blir det även möjligt 

att ge övergripande rekommendationer. 
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2 LITTERATURÖVERSIKT  

I följande avsnitt presenteras den teoretiska bakgrunden till studien. Litteraturstudien 

består av områdena systemisk innovation, teknologiska innovationssystem och dess 

analytiska ramverk.  

2.1 Systemisk innovation 

För att ett företag ska fortsätta vara konkurrenskraftigt på en marknad behöver det 

ständigt vara vaksam på nya idéer och sätt att skapa värde för sina kunder vilket också 

bekräftas av Johnson, Christensen, & Kagermann (2008) forskning kring disruptiva 

innovationer. Studier kring innovation förkommer ofta inom litteraturen och 

begreppet innovation brukar tillskrivas ett brett spektrum av olika typer av 

förbättringar på befintliga eller nya produkter och processer. Johnson (2001) beskriver 

i sin artikel att innovation kan förkomma på många olika plan i en organisation och 

identifierar fem typologier för innovation. Den första är i forsknings- och 

utvecklingsfasen, det vill säga att en helt ny typ av produkt utvecklas. Den andra 

topologin för innovation är användandet av en befintlig produkt eller service på ett 

nytt sätt. Tredje typologi-kategorin av innovation är förändringar i hur marknaden 

exploateras, Johnson (2001) lyfter ett exempel med en viss medicin som ursprungligen 

var tänkt för en viss kundkategori men som sedan blir en framgång för en helt annan 

kundgrupp. Vidare kan den fjärde topologin innovation förekomma i logistikflödet eller 

i hur produkten eller tjänsten operativt distribueras till kunderna. Utbildning som går 

mot onlinekurser är ett exempel på en innovation i distributionskanalen. Som femte 

kategori tar Johnson (2001) upp innovation kring själva affärsmodellen. Innovation 

kring ett företags affärsmodell har på senare tid blivit ett ämne för mycket forskning 

(Chesbrough, 2007; Johnson, Christensen, & Kagermann, 2008; Johnson , 2001). Med 

andra ord är innovation ett brett begrepp, och för denna studie används därför 

definitionen som Shabanesfahani & Tabrizi (2012) definierar den i sin artikel. 
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”Användandet av en icke trivial förbättring i en procedur, produkt eller arrangemang 

på ett nytt sätt” (Shabanesfahani & Tabrizi, 2012, s. 44) 

Som tidigare nämnts kritiseras byggindustrin ofta för att vara en trögrörlig bransch med 

låg innovationstakt (Shabanesfahani & Tabrizi, 2012; Taylor & Levitt, 2004; Tajuddin, 

Iberahim, & Ismail, 2015) och relativt andra industrier presterar byggindustrin 

generellt sämre när det kommer till produktivitet, kvalitet och produktfunktion 

(Shabanesfahani & Tabrizi, 2012). Mycket av den forskning som gjorts inom 

innovationsområdet är fokuserad till tillverkningsindustrin (Taylor & Levitt, 2004). 

Byggbranschen skiljer sig från tillverkningsindustrin då varje nytt projekt innehåller 

stora inslag av nya lösningsmetoder. Den projektbaserade formen och att varje nytt 

projekt anses som unikt inom byggindustrin kan istället vara en bra miljö att testa nya 

former av idéer där interaktionen mellan alla aktörer kan agera experimentverkstad 

(Dubois & Gadde, 2002). 

Att innovation i byggindustrin kan ta andra former än i tillverkningsindustrin är något 

som Slaugther (1998) tar fasta på i sin artikel. Där fastslår författaren att det finns olika 

modeller för innovation inom byggindustrin vilka är (1) inkrementella, (2) modelära, (3) 

arkitektoniska, (4) systemiska och (5) radikala. Systemisk innovation är innovationer 

som skapar signifikanta produktivitetsförbättringar men som i gengäld kräver att flera 

aktörer involveras i förändringsprocessen och också anpassar sig till själva 

förändringen. Detta kan resultera i omställningskostnader för enskilda aktörer som 

väljer att delta i innovationsförändringen (Taylor & Levitt, 2004). 

Systemisk innovation kan därmed definieras som att flera specialiserade företag, i en 

gemensam ansträngning, gör förändringar i sina processer på ett samordnat sätt för 

att skapa en förbättring. Systemisk innovation lyckas bättre ifall den genomförs mellan 

parter som uppvisar stabila relationer, gemensamma intressen, flytande gränser och 

med en nätverksdrivare för förändringen (Taylor & Levitt, 2004). Teknologiskiften 
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medför tekniska förändringar som resulterar i nya innovationer som ersätter befintliga 

(Kemp, 1994). Det teknikskifte som en mer komplicerad, systemisk innovation medför 

kan vara både tidskrävande och resurskrävande och är initialt en långsam process som 

kräver en gradvis utveckling (Dewar & Dutton, 1986). 

Då systemiska innovationer av sin natur är komplexa och innefattar många aktörer 

finns det sällan en enkel lösning för att komma tillrätta med problemet (Taylor & Levitt, 

2004). Weiczorek & Hekkert (2012) beskriver i sin artikel att det finns fyra typer av 

systemiska problem nämligen aktörs, interaktions, institutionella och 

infrastrukturproblem. För dessa föreslår författarna lämpliga systemiska verktyg som 

ett tillvägagångsätt för att lösa innovationsproblem relaterade till systemisk 

innovation. Där ibland talar författarna om målet att stimulera och organisera 

deltagande av relevanta aktörer samt stimulera och uppmuntran förekomsten av 

interaktioner mellan dessa aktörer, samtidigt som banden mellan dessa aktörer inte 

får bli för starka eller för svaga. Vidare menar författarna att institutioner behöver 

finnas för att sätta upp regler men att dessa regler samtidigt inte får bli för stränga 

(Weiczorek & Hekkert, 2012).  

2.2 Teknologiska innovationssystem 

För att analysera den systemiska innovationen, fastighetsautomation, har ramverket 

teknologiska innovationssystem (TIS) fått stå som modell. TIS är ett ramverk för att 

förklara och skapa förståelse för uppkomsten och utvecklandet av en teknik i ett 

specifikt sammanhang (Bergek, Jacobsson, Carlsson, Lindmark, & Annika, 2008). TIS 

härstammar från en artikel av Carlsson & Stankiewicz (1991) där ett lands ekonomiska 

tillväxt speglas av potentialen av dess utveckling. Författarna menar på att den 

ekonomiska utvecklingen är en funktion av de teknologiska system som byggs upp av 

marknadens aktörer. Kieft, et al.,  (2016) menar på att TIS bryter av från ett neoklassiskt 

ekonomiskt synsätt för utveckling, det vill säga att marknaden ibland kan misslyckas 

premiera den teknik som skapar störst marginalnytta. TIS-ramverket syftar istället på 
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enligt Kieft et al. (2016) att förstå problemet för utvecklingen av teknik på ett 

systemiskt plan, vilka systemsvagheter och systemstyrkor det finns i själva systemet av 

aktörer. Edstrand (2017) beskriver det som att en teknologi blir inlåst i ett befintligt 

system av aktörer och att det är svårt att bryta det inarbetade mönstret, därav att TIS 

bryter av från det neoklassiska ekonomiska synsättet. Vidare menar Kieft et al. (2016) 

att ramverket fått en ökad popularitet från både forskare och beslutsfattare då 

ramverket kan utnyttjas till att identifiera hur innovation kan stimuleras för att 

påskynda utvecklingen av en viss teknik.  

Det teknologiska innovationssystemsramverket har utvecklats från andra typer av 

innovationsramverk (Kieft, Harmsen, & Hekkert, 2016), framförallt det nationella 

innovationssystem beskrivet av; Lundvall (1992), det sektoriella innovationssystem 

beskrivet av; Breschi & Malerba (1997) och det regionala innovationssystem beskrivet 

av; Cooke & Morgan (1994). Som namnen på dessa ramverk antyder tar dessa ramverk 

avstamp i geografiska, regionala och industriella sektorer medan TIS istället fokuserar 

på en specifik teknologi. I vissa undersökningar har TIS-ramverket till viss del 

kombinerats med andra innovationsramverk för att skapa en enhetlig förståelse över 

det studerade problemet och systemet av aktörer där problemet befinner sig i. 

Exempel på detta är Edstrand (2017) som i sin artikel undersöker systemsvagheter för 

vindkraft i Colombia. I artikeln använder Edstrand (2017) TIS som utgångsramverk men 

adderar ett antal landskapsfaktorer. Detta för att tidigare forskare enligt författaren 

har kritiserat TIS för att ha ett allt för snävt synsätt på systemet och att TIS inte tar 

hänsyn till andra underliggande system.  

Den tidigare forskning som gjorts där TIS-ramverket har utvidgats eller kompletteras 

med andra ramverk har framför allt gjorts på utveckling av förnyelsebara energikällor. 

Framgången i utvecklandet av förnyelsebara energikällor är ofta starkt korrelerade till 

ett lands lagar och regler och styrs till stor del av de fysiska förutsättningarna i ett 

område eller region vilket medför att större vikt hamnar på de nationella 

innovationssystemen (Edstrand, 2017) . Alternativt har studierna fokuserat på en 
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bredare mängd teknologier rörande ett visst område (Kieft, Harmsen, & Hekkert, 

2016). Då detta arbete som berör fastighetsautomation har ett snävare 

teknikspektrum än vad Kieft et al. (2016)  artikel om produktionen av gröna hus i 

Holland har haft samt att fastighetsautomation inte är beroende av ett specifikt lands 

lagar, regler och fysiska förutsättningar, är därmed TIS-ramverket tillräckligt som 

analysmetod för denna studie. 

I ett försök att tydliggöra användandet av TIS gör författarna Bergek, Jacobsson, 

Carlsson, Lindmark, & Annika (2008) en litteraturstudie över tidigare forskning på 

området rörande TIS, med målet att skapa en guide och ett praktiskt schema för 

användandet av TIS-ramverket. I litteraturöversikten identifieras en sex stegs process 

som används vid utförandet av en TIS analys. Bergek et al. (2008) poängterar tydligt i 

sin artikel att deras identifierade steg inte är steg i bemärkelsen som i en linjär process. 

Istället menar de på att många iterationer mellan dem kan förekomma där forskaren i 

fråga kan behöva gå tillbaka till föregående steg.  

Första steget handlar om att definiera startpunkten för analysen, det vill säga att 

definiera det teknologiska innovationssystemet som är i fokus. Steg ett berör tre beslut 

som behöver tas, (1) kunskapsområde eller en produkt (2) djupt eller brett (3) 

rumsdomän (Bergek, Jacobsson, Carlsson, Lindmark, & Annika, 2008). Forskaren ges 

stor frihet i hur denne definierar sitt system och kan skapa ett TIS runt tidigare helt 

skilda produkter eller kunskapsområden. Ett teknologiskt innovationssystem kan 

definieras som ett analytiskt system av hitintills helt skilda subsystem för att guida en 

beslutsfattare i deras val (Bergek, Jacobsson, Carlsson, Lindmark, & Annika, 2008). 

Det andra steget i processen är att identifiera de strukturella komponenterna så som 

aktörer, nätverk och institutioner. Aktörer är bland annat de företag som verkar inom 

systemet. Aktörer kan även enligt Bergek et al. (2008) vara intresseorganisationer eller 

inflytelserika organisationer som universitet, forskningsinstitut, 

branschorganisationer. Bergek et al. (2008) drar slutsatsen i sin artikel att institutioner 
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kan existera i olika former och därmed kan influera ett TIS på många sätt. Ett fall de 

belyser i sin artikel är ett exempel om IT i vården (Bergek ()et al., 2008). Där förhindrar 

ett landstings inköpspolicys inköp från mindre IT-systemleverantörer då detta är 

förknippad med ökad risk. Detta är ett exempel på en institutionell åtgärd som skapar 

en systemsvaghet (Bergek ()et al., 2008). 

I det tredje steget analyseras de funktioner som är viktiga för utvecklingen av systemet 

samt fastställande av funktionernas befintliga ställning. Syftet är att identifiera 

funktioner som kan skapa hinder eller incitament att utveckla tekniken. Det har gjorts 

många studier för att försöka definiera de viktigaste och de mest centrala funktionerna 

inom innovationssystem (Mohammadi, 2009). Olika författare på området har 

definierar olika antal funktioner (Bergek ()et al., 2008). Två dominerande författare på 

området, Hekkert och Bergek har båda definierat sju funktioner. Hekkert och Bergek 

funktioner är snarlika och är ofta de som används (Mohammadi, 2009). Bedömningen 

av funktionerna sker oftast genom en fallbaserad metodologi (Bergek, Jacobsson, 

Carlsson, Lindmark, & Annika, 2008).I Tabell 1 presenterar de sju funktionerna 

definierade av (Bergek ()et al., 2008). 

Table 1: Antagen från (Bergek ()et al., 2008). 

Kunskapsutveckling och spridning Är den process genom vilken kunskapsbasen breddas 

och fördjupas samt kunskap sprids och kombineras i 

systemet. 

Entreprenöriellt experimenterande Är den iterativa och sociala lärandeprocess genom 

vilken osäkerhet reduceras i systemet. 

Resursmobilisering Är den process genom vilken aktör i systemet bygger 

upp en resursbas genom att samla ihop och bygga upp 

finansiellt kapital, humankapital och fysiska resurser. 

Utveckling av socialt kapital Är den process genom vilken sociala relationer skapas 

och upprätthålls. 
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Legitimering Är den process genom vilken social acceptans och 

överensstämmelse skapas med relevanta institutioner. 

Vägledning av aktörernas sökprocesser Är den process genom vilken sociala relationer skapas 

och upprätthålls 

Marknadsformering Är den process genom vilka marknader växer fram och 

formas för systemets produkter (varor och tjänster) 

 

Med kunskapen kring funktionerna blir det fjärde steget enligt Bergek et al. (2008) att 

bedöma hur väl systemet fungerar i relation till ett uppsatt mål för systemet. Genom 

att analysera respektive funktion relativt en målsättning blir det möjligt att avgöra hur 

väl respektive funktion uppfyller målsättningen, även beskrivet som styrkan i 

funktionen. 

I det femte steget analyseras funktionernas nuläge från steg tre jämtemot det 

önskvärda funktionella mönstret som presenteras i steg fyra. Genom det blir det 

möjligt att identifiera vilka mekanismer som antingen driver på eller blockerar 

utvecklingen mot det önskvärda funktionella mönstret, vilket kallas för att identifiera 

systemsvagheter och systemstyrkor (Mohammadi, 2009). I det sjätte och sista steget 

framställs även vilka policyförändringar som kan tänkas minska effekten av de 

identifierade systemsvagheterna (Bergek ()et al., 2008).  

Figuren visar på en schematisk bild över de steg en TIS-analys innefattar. 
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3 METOD 

Detta avsnitt ämnar beskriva de steg som tagits i studien för att undersöka vilka 

systemsvagheterna och systemstyrkorna är för utvecklingen och användandet av 

fastighetsautomation i byggbranschen. Kapitlet berör de val som tagits och de 

analysmetoder som använts under studien samt vilka kvalitetshöjande åtgärder som 

vidtagits. 

3.1 Datainsamling 

Utgångspunkten för studien har varit fastighetsautomation i byggbranschen och vilka 

systemsvagheter och systemstyrkor som hindrar respektive driver på dess utveckling 

och användande. För själva analysen har det teknologiska 

innovationssystemsramverket använts som det beskrivs i kapitel 2. Då TIS-ramverket 

kräver och bygger på kvalitativa intervjuer med experter (Bergek ()et al., 2008), så har 

arbetet utformats som en explorativ intervjustudie. 

Primärdata har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med personer med 

olika bakgrund, befattningar och geografisk placering. Studien har haft en abduktiv 

ansatts där frågor kopplade till fastighetsautomation och byggindustrin har ställts, 

tillsammans med öppna frågor som bygger på TIS-ramverket sju olika funktioner. I 

regel har intervjuerna varit mellan en och två timmar långa. För att kunna identifiera 

lämpliga intervjuobjekt hölls initialt ostrukturerade intervjuer med personer med 

anknytning till byggentreprenörerna med syfte att skapa en bild över de nätverk av 

aktörer som ingår i byggkedjan för fastighetsautomation.  

För att få en mer nyanserad datainsamling intervjuades minst två respondenter från 

varje enskild kategori av de aktörer i själva byggkedjan vilket går att se i Figur 2. Innan 

varje intervju tilläts intervjuobjekten bekräfta eller dementera bilden över aktörerna i 

nätverket. Efter intervjun har frågan ställts om vilka personer som borde kontaktas för 

att vidare förstå de systemstyrkor och systemsvagheter som påverkar användningen 

och utvecklingen av fastighetsautomation. Därmed uppstod en snöbollseffekt kring 
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intervjuerna som möjliggjorde ett brett omfång av olika personer och en bred 

kunskapsbas kunde erhållas. Exempel på detta är intervjuer med Schneider och 

Castellum där genomförda intervjuer resulterade i ytterligare intervjuer med andra 

personer inom organisationerna med annan bakgrund men med expertiskunskap inom 

fastighetsautomation. Dock har det varit av stor vikt att personerna som intervjuades 

har den expertis på området fastighetsautomation som krävs för att besvara frågorna 

vilket är något som betonas i litteraturen över TIS (Weiczorek & Hekkert, 2012; 

Mohammadi, 2009; Bergek, et al., 2008) m.fl. För att garantera detta har alla 

intervjupersoners arbetsbeskrivningar undersökts noggrant både på företagshemsidan 

och vad de själva uppgett arbeta med. För att ge läsaren en inblick i detta har titel 

inkluderats i informationen kring respondenterna vilket framgår i Tabell 1. Alla 

intervjuer har spelats in för att sedan kunna transkriberats och totalt har det under 

studien intervjuats 19 personer. För att minimera påverkan från intervjuaren och inte 

missa detaljer strävades det efter att utföra intervjuerna ansikte mot ansikte i största 

möjliga mån. I vissa situationer var detta inte möjligt på grund av geografiska skäl. Vid 

dessa tillfällen har intervjuerna genomfört på telefon. Intervjuerna varade så länge 

intervjun uppfattades bidra till studien. 

Tabell 1: Respondenter 

Företag/organisation Typ av aktör Position/Titel Respondent Tid(min) Datum 

Skanska Commercial 
Development Nordic 

Byggbolag Technical Director R.1 60 6/2 

Skanska Sverige  Byggbolag Kategoriansvarig 
installation 

R.2 45+60 7/2 

17/2 

Skanska Sverige Byggbolag Project Manager R.4 75 10/2 

Skanska Sverige Byggbolag Research & 
Development manager 

R.5 60 13/2 

NCC Byggbolag Division Buildings 
Teknik & Hållbarhet  

R.16 60 19/4 
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ABB Tillverkare Avdelningschef 
fastighetsautomation 

R.3 90 8/2 

Schnider Tillverkare Produktchef R.7 60 22/3 

Schnider Tillverkare Marketing Manger R8 50 22/3 

Siemens Tillverkare Sales manager R.14 60 11/4 

Rexel Grossist Systemsäljare Hem & 
fastighetsautomation 

R.12 90 4/4 

Ahlsell Grossist Systemsäljare 
fastighetsautomation 

R9 60 27/3 

Caverion Installatör Automationstekniker R.19 60 5/4 

Midroc Installatör Avdelningschef 
automation 

R.10 70 29/3 

Castellum Fastighetsägare Fastighetsutvecklare R.17 40 20/4 

Castellum Fastighetsägare Utvecklingschef R.18 50 20/4 

D’Carnegie & Co AB Fastighetsägare Fastighetsutvecklare R.11 60 29/3 

Sweco Teknikkonsult Head of Department 
Automation 

R.13 90 6/4 

WSP Teknikkonsult Avdelningschef 
styrteknik 

R.15 70 19/4 

Belok Intresseorganisation Forskare R.6 50 10/3 

 

För att skapa en förståelse för utveckling av fastighetsautomation övertid analyserades 

även patentansökningar inom området. Till denna undersökning har ordet ”home 

automation” använts då detta är en används term inom fastighetsautomation. Att 

undersöka om marknaden är växande eller inte är även är en viktig faktor i TIS-

ramverket och därav undersöktes antalet nyregistrerade bolag inom 

fastighetsautomation på Stockholmsbörsen. 
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3.2 Metod för analysen 

För analysen har TIS-ramverket och dess sex steg legat till grund. Steg ett i TIS analysen 

beskrivs som att definiera TIS:et i fokus vilket för denna studie innebär att beskriva 

fastighetsautomation. Vidare innebär steg två att kartlägga den kedja av aktörer som 

ingår i byggprocessen för fastighetsautomation, vilket gjorts på det sättet som de 

beskrivits i val av respondenter. 

Steg tre i analysen bygger på att utvärdera de sju valda funktionerna. Utifrån dessa sju 

funktioner har utredande frågor skapats. Dessa utredande frågor är baserade på 

Bergek et al. (2008) och Hekkert, Negro, Heimeriks, & Hermsen (2013) samt från 

litteraturen kring innovation i byggbranschen. Under intervjuerna har dessa frågor 

sedan fått ligga till grund för diskussionen. Då intervjuerna har varit semistrukturerade 

med utgångspunkt från de utredande frågorna har svaren som erhållits grupperats in 

efter funktionerna. För den tematiska analysen har Braun & Clarke (2006) metod valts 

att användas. Enligt (Braun & Clarke, 2006) lämpar sig en tematisk analysmetod bra för 

analys av kvalitativa data. Genom att använda deras metod är målet att bibehålla en 

opartiskhet genom hela analysen och säkerställa att alla delar av det insamlade 

materialet blir beaktat. I korthet kan det sägas att den tematiska analysen bygger på 

att vara insatt och inläst på de data som blivit insamlat. Detta har gjorts genom att först 

utföra en transkribering av intervjuerna. Det transkriberade materialet har sedan lästs 

upprepade gånger för att på så sätt skapa största möjliga förståelse av informationen. 

Viss kontext har sparats för att inte förlora själva innebörden i det som sagts, precis så 

som Braun & Clarke (2006) föreslår. I det fall där informationen från det transkriberade 

materialet har passat under fler än en funktion har informationen även fått ingå i flera 

funktioner. För att på bästa sätt få en bra överblick gjordes arbetet för hand där 

informationen tydliggjordes på en Whiteboard-tavla med post-it lappar. När 

informationen grupperats in respektive funktion uppstod en helhetsbild över 

problemet. 
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Fjärde steget i TIS-ramverket är att kartlägga funktionernas styrkor i förhållande till en 

förutbestämd målbild, vilket i denna studie är att bidra till den nationella 

målsättningen att minska byggnaders energiförbrukning med 50 procent till år 2050 

(Regeringskansliet, 2014). Genom att beskriva målbilden för TIS:et har funktionerna 

graderats på en tregradig skala (svag, neutral eller stark)efter hur väl funktionerna 

uppfyller målbilden. En svag funktion innebär att den har långt kvar för att kunna nå 

målet och omfattande åtgärder måste genomföras. En neutral funktion innebär att 

funktionen är på god väg att uppnå målet. Slutligen innebär en stark funktion att 

funktionen är nära på att nå målet men att vissa åtgärder kan behövas. Graderingen 

har baserats på mängden material varje funktion har erhållit under intervjuerna och 

hur dessa har fördelats för varje funktion. Det vill säga att om många respondenter 

lyfter samma fråga eller att en funktion har tilldragits många unika citat har de klassats 

som att den funktionen är av större vikt än en funktion som inte har det. Initialt i 

studien övervägdes att låta respondenten vikta funktionerna efter hur de uppfattade 

betydelsen av den likt (Edstrand, 2017) gjort i sin artikel. Detta tillvägagångsätt 

förkastades dock då det uppmärksammades att respondenterna inte var tillräckligt 

insatta i funktionernas betydelse för att kunna göra en sådan viktning. 

Med en förståelse av funktionernas betydelse är steg fem i analysen att identifiera 

systemsvagheter och systemstyrkor som begränsar respektive driver på systemets 

utveckling mot målsättningen. Detta steg innebär ytterligare en tematisk analys som 

även den har gjorts efter Braun & Clarke  (2006). I denna tematiska analys har 

informationen från intervjuerna kodats efter teman baserat på om de är en 

systemsvaghet eller en systemstyrka. Därmed identifierade ett antal systemsvagheter 

och systemstyrkor som härstammar från de sju funktionerna. En schematisk bild över 

analysgången presenteras i Figur 1. 
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Figur 1: Tillvägagångsätt för analysen 

Steg sex i TIS ramverket är att framställa policyförslag för att kunna hämma 

systemsvagheternas påverkan på innovationssystemet och därmed bidra till systemets 

målsättning. Det sjätte steget i TIS analysen för denna studie skiljer sig från hur TIS 

vanligtvis används då fokus primärt varit på att föreslå förändringar för aktörerna 

snarare än att föreslå politiska inteventioner.  
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4 RESULTAT  

4.1 Definiera TIS i Fokus 

Det inledande steget i en TIS-analys är att definiera gränserna för systemet (Bergek ()et 

al., 2008). Därmed tar detta avsnitt avstamp i rapportens bakgrund och syfte för att 

ytterligare klargöra och beskriva fastighetsautomation och dess systemgräns. 

Fastighetsautomation har funnits sedan 1980 talet (Aste, Manfren, & Marenzi, 2017) 

och den kommersiella marknaden för automationsteknik inom byggnader väntas vara 

värd över 8,5 miljarder dollar år 2020 (West, 2016). Det finns även flera etablerade 

aktörer på marknaden där det under intervjuerna framkommit att tekniken både är 

välfungerande och prisvärd. Kundnöjdheten för de som valt ett 

fastighetsautomationssystem är hög. Fastighetsautomation har en positiv tillväxt 

”Marknaden för moderna installationer växer snabbare än marknaden för traditionell 

installation.” – R.3. Det finns flera etablerade företag i olika storleksordningar och även 

en fungerade och etablerad leverantörskedja. 

Till fastighetsautomation räknas de automatiska system som på något sätt kontrollerar 

och påverkar en byggnads drift och underhåll. Fastighetsautomation är ett splittrat och 

vittfamnande begrepp där det råder en viss oenighet inom litteraturen beträffande alla 

föreställningar rörande en byggnads styrning. Bland annat menar Mossberg Sonnek & 

Lindgren (2016) att ordet Building management system (BMS) och Buildings 

automation system (BAS) kan användas omväxlande på engelska vilket även stöds av 

Brooks (2011) som även menar på att begreppet intelligenta byggnader och BMS är 

samma sak. Buckman, Mayfield, & Stephen (2014) gör en litteraturgenomgång och 

definiera de vanligast förekommande begreppen rörande styrning av hus; automatiska 

byggnader, intelligenta byggnader, smarta byggnader och tänkande byggnader. Där 

rangordnas dem efter intelligensen och graden av självständighet. Marknaden för 

fastighetsautomation är etablerad och det finns en kommersiell spridning både 

nationellt och internationellt. Baserat på intervjuerna framgår det att majoriteten av 
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nybyggnationer idag har någon form av automation och då framförallt av värme och 

ventilation. Vidare har kommersiella byggnader automatiserats i högre grad än 

bostäder. Sammankoppling mellan de olika automationssystemen sker dock i mindre 

omfattning vilket gör att fastighetsautomation används på en suboptimerat sätt 

(Manic, Wijayasekara, & Amarasinghe, 2016). 

4.2 Strukturella komponenter 

Vanligen i en TIS-analys innebär andra steget en identifiering av de strukturella 

komponenterna som systemet bygger på. De tre stycken komponenterna aktörer, 

nätverk och institutioner kommer att presenteras här på det sätt som Bergek et al. 

(2008) föreslår. 

4.2.1.1 Aktörer 

Aktörerna i denna analys är de som inom byggindustrin har en relation med varandra 

vid användandet och utvecklingen av fastighetsautomation. Baserat på de inledande 

intervjuerna i denna studie kunde kedjan av aktörer identifieras. Enligt respondent R.1 

kan värdekedjan för aktörerna beskrivas som att det är fastighetsbolagen som utför 

beställningen av bygget, detta kan ske på olika upphandlingsformer där det ofta 

förekommer en anbudsförfrågan till byggbolaget. Byggbolaget går i sin tur ut med 

förfrågan till underleverantörer, vilket i fallet för fastighetsautomation är 

installatörerna, som lämna ett anbud för entreprenaden. Installatörerna köper i regel 

produkterna från någon av de etablerade grossisterna på marknaden som i sin tur 

köper in dessa produkter från tillverkarna. Det finns en viss dynamik i denna kedja av 

aktörer där varje enskild aktör kan hoppa över en eller flera steg i denna process 

beroende på storlek på affären eller de produkter som skall köpas. Till exempel kan 

byggbolaget vid stora och omfattande upphandlingar gå direkt till tillverkaren för att 

köpa in utrustning och sedan upphandla installationen av tekniken i en separat 

upphandling. Ett annat exempel är att fastighetsbolaget, byggbolaget eller 

installatören väljer att anlita en konsult för utförandet av projekteringen av tekniken. 
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Även om denna kedja inte är helt statisk ger Figur 2 en överblick av kedjan av aktörer 

för fastighetsautomation i byggindustrin och är även de aktörer som studien grundar 

sig på. 

Tillverkare kan beskrivas som de aktörer som utvecklar och tillverkar hård- och 

mjukvaran. I detta segment återfinns framför allt tre stora aktörer Siemens, Schneider 

och ABB. Siemens och Schneider är på den internationella marknaden välkända aktörer 

och har länge varit två dominerande spelare. Till detta segment återfinns många 

medelstora till mindre tillverkare som kan erbjuda någon form av produkter för 

fastighetsautomation. Grossisterna fyller sin funktion i kedjan genom att lagerhålla 

varor och vara länken mellan tillverkare och de som köper produkterna och är ofta den 

huvudsakliga försäljningskanalen för tillverkarna. I grossistledet är Ahlsell och Rexel 

välkända aktörer. Installatörerna är de företag som på uppdrag av byggbolaget 

ansvarar för att installera systemet. I denna kategori finns ett flertal aktörer, där ibland 

Midroc, Caverion, Assemblin och Bravida. Det finns även en mängd mindre aktörer och 

egenföretagare som har kompetens att utföra installationsarbeten. Byggföretagen är, 

som nämnts tidigare, de som agerar projektledare för projektet och har det 

övergripande ansvaret för att säkerställa att projektet uppnår de mål som beställaren 

har givit. I Sverige finns flera aktörer men storleksmässigt är företagen Peab, Skanska 

och NCC störst med en marknadsandel på runt 60 % (Sverigesbyggindustrier, 2015).  

Ibland kan byggföretagen både vara projektledare och beställare men vanligtvis är 

beställaren en egen extern aktör. På sidan av själva kedjan återfinns konsulterna som 

har till uppgift att bidra med kunskap, framställa bygghandlingar och underlag för 

byggnationen. Konsulterna är vanligtvis den aktör som specificerar hur 

fastighetsautomationssystemet skall fungera och se ut. Ordern om att initiera en 

byggnation sker av de som beställer byggnaden vilket benämns i studien som 

fastighetsägaren, och åter finns ytterst i kedjan. En fastighetsägare kan vara allt ifrån 

en bank, fond eller ett fastighetsbolag. Nedan presenteras en schematisk bild över 

aktörerna i kedjan och dess förhållande till varandra. 
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Figur 2: Schematisk bild över de aktörer som ingår i byggkedjan 

 

4.2.1.2 Nätverk 

Det finns ett antal etablerade nätverk vilka är mer eller mindre inriktade på 

fastighetshetsautomation. De olika kommunikationsprotokollen är i regel bundet till 

något företag eller fristående nätverk, vars uppgift är att driva på utvecklingen den 

egna standarden. Exempel på en sådan standard och nätverk är KNX Association vilket 

är en organisation bestående av företag verksamma inom fastighetsautomation. 

Organisationen har drygt 400 medlemmar som kan ansluta sina produkter till nätverket 

och få de certifierade för att använda KNX standard. Målsättningen för KNX är att 

utveckla en öppen kommunikationsstandard där flera olika fabrikat kan kommunicera 

med varandra (KNX Sweden, 2015). 

Ett nätverk som verkar för utvecklingen av energieffektiva fastigheter är Belok som 

initierades av energimyndigheten och består förutom av energimyndigheten av 25 

större fastighetsägare (Belok, 2017). Målsättningen med nätverket är att presentera 

tekniska lösningar som minskar energianvändningen i kommersiella fastigheter. Detta 

görs genom att stödja energieffektiva metoder, system och produkter. Inom 

forskningsvärlden bedriver RISE ICT genom sitt projekt ”Hållbara öppna lösningar för 

det smarta hemmet” en bred fastighetsautomationsforskning tillsammans privata 

aktörer. RISE ICT är ett forskningsinstitut i Sverige som genomför tillämpad forskning 

och innovationsarbete och agerar som en länk mellan akademin, offentliga 

organisationer och det privata näringslivet (RISE Acreo, 2015). 
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4.2.1.3 Institutioner 

Enligt Bergek et al. (2008) utgör institutionerna den systemstyrka som sätter 

spelreglerna för de aktörer som befinner i TIS:et och vanligtvis utgörs detta av politiska 

lagar och regler men även av normer och värderingar. För fastighetsautomation finns 

det inga lagkrav direktkopplade till fastighetsautomation men riktlinjer från europeisk 

nivå i from av EN 15232 som klassificerar en byggnad efter graden av automation och 

kravet på energideklaration för hus kan ses som ett försök till politisk påtryckning på 

fastighetsägare. Till detta kan organisationer som utfärdar miljöcertifikat för 

byggnader ses som en allt viktigare institution som många aktörer på marknaden 

försöker förhålla sig till. Där det två som oftast nämns är LEED- och BREEM-certifiering. 

4.3 Fasbestämning 

I följande avsnitt beskrivs vilken fas fastighetsautomation befinner sig i genom att 

genomföra en funktionsanalys, vilket representerar det tredje steget i TIS analysen 

(Bergek ()et al., 2008). 

Funktion 1 - Kunskapsutveckling och spridning 

En indikator på kunskapsutveckling är antal sökta patent på området. Då det undersöka 

TIS:et omfattar hela värdekedjan finns ingen enskild patentklass som enskilt speglar 

kunskapsutvecklingen. Därför valdes sökordet ”Home automation” för att få en 

överblick gällande mängden ansökta patent. Genom att undersöka antalet ansökta 

patent mellan 2007–2016 går det att finna att antalet patent ökat kraftig under de 

senaste åren vilket går att se i Figur 3. Även om patent kring fastighetsautomation har 

ökat kraftigt under de senaste åren finns det hinder för utvecklingen. ”En avgörande 

faktor till en långsam kunskapsspridning är avsaknaden av en dominerande 

kommunikationsstandard som alla aktörer kan använda sig av” - R.3. Detta påstående 

är något som i alla intervjuer upprepas gång på gång – att avsaknaden av en gemensam 

standard skapar stora hinder för utveckling och användningen av 

fastighetsautomation. 
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Figur 3: Antal publicerade patentansökningar under sökordet ”Home automation” mellan 2007 – 2016. Egen 
bearbetning av Espacenet Patent Search (European Pattent Office, 2016) 

Till kunskapsutvecklingen bidrar även intuitionerna RISE ICT och Belok genom både 

expertis och finansiering. Det saknas dock någon form av övergripande samordning 

inom området för att även få högskolor och universitet att bidra till 

fastighetsautomation. Exempelvis så saknas det dedikerade akademiska utbildningar 

mot fastighetsautomation vilket uttrycks av R.10 som: ”Anställer vi någon 

nyexaminerad så behöver vi lära upp personen från grunden kring 

fastighetsautomation… …högskoleutbildningar är framför allt riktade mer mot industri-

automation”. Detta påstående får även medhåll av fastighetsägarna som uttrycker det 

som ett hinder att hitta fastighetsskötare som kan klara av ett mer digitaliserat 

arbetssätt. Bristerna i kunskapsutveckling och spridning kan i huvudsak relateras till en 

systemspecifik svaghet, nämligen bristfällig områdeskunskap och samverkan mellan 

privata aktörer samt låga krav från myndigheter.  

Det finns även en låg kunskapsnivå hos fastighetsbolagen över vad som kan 

åstadkommas med ett automationssystem. Detta resulterar i att automationsfrågan 

prioriteras ned vid upphandling av en fastighet. Att så är fallet ges uttryck från 

byggbolagen som att: ”Vi bygger det kunden efterfrågar” - R.2. 
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Funktion 2 - Entreprenöriellt experimenterande 

Starka trender inom digitalisering driver en hög nivå av nyetableringar inom 

teknikområdet vilket bidrar till ett högt entreprenöriellt experimenterande. De 

senaste åren har många nya bolag verksamma inom fastighetsautomation 

noterats på Stockholmsbörsen, där två bolag direkt relaterade till 

fastighetsautomation är Raybased och Plejd. Den allmänna inställningen för 

entreprenöriellt experimenterande är positivt hos samtliga intervjuade parter. Bland 

annat menar R.10 att: ”De nya småbolagen är duktiga på att komma med nya idéer och 

påvisar hur gammalmodig byggbranschen är” vidare menar R.8 att: ”Man skall komma 

ihåg att små aktörer driver en stor del av produktutvecklingen inom denna bransch”. 

Nyetablering sker även på en internationell nivå där IT-bolag såsom Google, Apple, och 

Amazon årligen investerar stora summor i lösningar för fastighetsautomation, framför 

allt inom det som ofta benämns sakernas internet (IoT). I och med detta tar även dessa 

bolag steget in på fastighetsmarknaden och den höga entreprenöriella aktiviteten 

bidrar med ny kunskap, idéer och lösningar. Enligt R.9 så bidrar nya aktörer med nya 

produkter och andra sätt att lösa problem på vilken är en systemstyrka för området. 

Återigen tas avsaknaden av en gemensam standard upp som ett hinder där en 

utmaning är att nyetablerade bolag tenderar att använda sin egen standard istället för 

att ansluta sig till någon av de mer etablerade. Enligt respondet R.13 

”Småleverantörerna behöver anamma en standard. Fler aktörer är alltid bra men 

marknaden är översvämmad av massor av småsystem och standarder”. – R.13 

Samma respondent menar även att:  

”Små bolag borde inte ansvara för det övergripande systemet. De 

borde samarbeta med etablerade aktörer och använda ett befintligt protokoll. Skulle 

de gå omkull (gå i konkurs reds. anm.) blir det problem för de som köpt in systemet i 

och med att en byggnad ofta ska stå väldigt länge.” - R.13 
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Den rådande konjunkturen driver utvecklingen av fastighetsautomation och R.8 menar 

att ”den höga konjunkturen har bidragit till att det i vissa fall finns stora resurser att 

tillgå och lägga på automation”. Vidare prioriterar energimyndigheten utveckling i 

området genom att stötta nätverket Belok. För att främja bättre samordning av 

det entreprenöriella experimenterande så menar R.12 att ”De stora 

byggentreprenörerna skulle kunna ta en större del av experimenterande - De är väldigt 

konservativa." 

Funktion 3 – Resursmobilisering 

Denna funktion innefattar resurser i form av finansiellt kapital, humankapital och 

fysiska resurser. En förutsättning för en fortsatt utveckling av fastighetsautomation är 

att det finns en god tillgång på humankapital. Humankapitalet och funktionen 

kunskapsutveckling och spridning går för fastighetsautomation många gånger in i 

varandra, vilket även belyser tanken med TIS-ramverket att funktionerna är beroende 

av varandra. Exempel på detta är att flera respondenter påpekar att kunskapsnivån 

behöver höjas inom branschen samt att det är en viss form av paradigmskifte som 

pågår då digitaliseringstreden påverkar även fastighetsautomationsbranschen och ett 

hinder för att möta det ökade behovet av humankapital är att det finns begränsat med 

akademisk utbildning inom fastighetsautomation. Detta påverkar i förlängningen 

humankapitalen negativt. De akademiska lärosätena i Sverige erbjuder kurser i styr och 

reglerteknik medan de renodlade kurserna inom fastighetsautomation primärt erbjuds 

via vuxenutbildningar, privata utbildningsföretag eller av teknikföretagen. Därmed 

uppstår ett vakuum av humankapital som beror på kunskapsbrist. Automation ställer 

allt högre krav på IT kunskaper och enligt respondent R.12 så: 

”Den äldre generationen installatörer vill vanligtvis göra traditionella installationer. De 

yngre medarbetarna är mer vana med att arbeta med datorn och mer öppna att 

installera digitala system.”  - R.12 
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Även respondent R.11 menar att: ”Drifttekniker har svårt att hantera de system man 

köper. Det krävs rätt mycket IT-vana.”  

Enligt respondent R.13 så: "måste man locka mer människor att arbeta med detta. Det 

finns personalbrist i hela byggindustrin, och det påverkar självklart även oss.”  

Respondent R.12 menar att: "om man satsar på en karriär inom detta så kommer man 

att ha gott om arbete framöver då det är stor personalbrist.".  

Ur ett finansiellt resursperspektiv finns det inte något hinder för utvecklingen, snarare 

tvärt om. Flertalet intervjuade påpekar att stora resurser finns att tillgå för 

teknikutveckling.  

”Eftersom att det är en sådan hype kring digitalisering så verkar det dyka upp massor 

av nya bolag på börsen som enkelt får finansiering, trotts att det kanske inte alltid har 

de bästa produkterna” - R.3. 

Sedan anses byggindustrin befinna sig i en högkonjunktur, vilket gör att stora summor 

strömmar in till branschen. Dock lyfts tanken om att de gamla mätetalen som 

byggbolagen ofta förhåller sig till gällande hur mycket en vis del av byggnationen ska 

kosta har förändrats i och med att mer teknik i en byggnad gör att ofta 

byggkostnaderna för installationer ökar. De som lyfter denna fråga är framför allt 

teknikföretagen där respondent R.7 uttrycker det som att: 

”Kostnaden för tekniken blir högre med ett mer avancerat fastighetssystem och då 

stämmer inte de gamla procenttalen för hur pengar ska fördelas mellan de olika 

disciplinerna och delarna av byggnaden.” – R.7 

Fastighetsautomation är inget nytt utan har funnits länge, därmed är själva 

grundtekniken väl utvecklad. Respondent R.13 menar att ”All teknik finns redan idag. 

Vi behöver inte mer teknik och olika prylar. Det som är framtiden är däremot vad vi gör 

av det data vi samlar in”. Denna tanke om tekniken redan finns och att problemet 

snarast ligger i att utnyttja den rätt stöds av alla respondenter. Där med kan resursbrist 
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gällande teknik inte anses vara ett betydande hinder för fastighetautomations fortsatta 

utveckling utan snarare ses som en styrka. 

Funktion 4 - Utveckling av socialt kapital 

Utvecklingen av socialt kapital präglas av bristande samverkan mellan branschens olika 

aktörer. Förutom det sociala kapital som utvecklas inom organisationer så som BELOK 

och KNX så är samverkan begränsad. Det råder en bristande ömsesidig förståelse inom 

branschen för varandras förutsättningar, behov och roller. De ledande teknikföretagen 

har historiskt sett drivit sin utveckling utan samverkan och samordning med andra 

aktörer vilket resulterat i avsaknaden av gemensamma kommunikationsstandard. En 

förklaring till avsaknaden av en gemensam standard är enligt respondent R.8 att: 

”under utveckling av fastighetsautomationen så har det alltid funnits flera, relativt lika 

stora företag som försöker etablera sin standard på marknaden. Därför har vi idag 

svårt att enas på vilket sätt prylarna skall kommunicera med varandra”. – R.8 

Baserat på intervjuerna så gick det att identifiera två huvudsakliga och något 

motsägelsefulla inställningar för utvecklingen av det sociala kapitalet vilket präglas av 

skilda synsätt på hur branschen bör agera. En av de dominerade åsikterna är att det 

finns ett behov av att ena branschens teknikleverantörer för att på så sätt kunna arbeta 

med gemensamma utmaningar och höja prestandan på systemen och även öka 

legitimiteten av tekniken hos kunderna. Dessa respondenter tenderar att förespråka 

lösningar så som anslutning till kommunikationsstandarder som exempelvis KNX. 

Andra ser ett mindre värde av att ena teknikleverantörerna och förespråkar snarare att 

byggföretagen bör vara den aktören som tar det övergripande ansvaret för att 

samordna branschen. Exempelvis menar respondent R.14:  

"Vi som tillverkar tekniken gör redan allt vi kan, nu är det upp till byggentreprenaden 

att samordna så att tekniken kan användas optimalt". – R.14 

Ytterligare ett hinder av funktionen är brist på samarbete. Enligt respondent R.18 så: 
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”Entreprenaderna är väldigt uppdelade. Varje installationsdel projekteras för sig men 

det är ingen som kravställer att de olika installationsdelarna också skall fungera 

tillsammans. Det saknas att någon samordnar detta”. – R.18 

Även R.8 menar att 

”En förutsättning för att ett fastighetsautomationssytem skall fungera optimalt är att 

det finns en övergripande kontroll av de olika installationerna. Som vi bygger i Sverige 

idag så går detta väldigt sällan att uppnå då ingen ansvarar för att installationerna 

skall kunna fungera tillsammans”. – R.8 

Genom att systemet inte verkar tillsammans minskar effektiviteten och de potentiella 

fördelar som ett automationssystem kan medföra och skapar en systemsvaghet för 

samarbete. Respondent R.12 uttrycker detta enligt följande: 

”Motsättningarna mellan de olika disciplinerna är att de inte kan enas. Om man tittar 

på konsultsidan så sitter de olika konsulter på El, VA och ventilation där ingen av dem 

vill prata med varandra. Det är vattentäta skott. Ute på kontinenten är detta redan 

löst, där har man adderat en integrations entreprenad som går ut på att se till att de 

olika delarna passar med varandra. I Sverige har man något som kallas samordnade 

provning men det skulle i det närmaste kunna beskrivas som de inte kommer i konflikt 

med varandra, att de inte stör varandra. Vi skulle behöva tvinga fram en samordning, 

för att klara ökade energikrav. Det är byggherren som måste driva detta.” - R.12 

Denna traditionella uppdelning hos konsulter och byggentreprenaden lyfts upp av 

nästan alla respondenter som en avgörande faktor för den långsamma utvecklingen av 

fastighetsautomation och de brister som återfinns i dagens system. Just bristen på 

samarbete tas ofta upp inom litteraturen över avgörande systemsvagheter för 

systemiska innovationer. Weiczorek & Hekkert (2012) nämner i sin artikel att det är 

viktigt att se till att aktörerna i kedjan förstår varandras problem och att det gäller att 

försöka stimulera parterna att nå konsensus. Systemisk innovation tenderar att lyckas 
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bättre ifall innovationen genomförs av parter som uppvisar gemensamma intressen, 

flytande gränser och med en nätverksdrivare för förändringen (Taylor & Levitt, 2004). 

Funktion 5 – Legitimering 

Den generella bilden av fastighetsautomation är något negativ. Dels finns det 

en skepticism mot teknikens hållbarhet och även gällande de faktiska kostnaderna. 

Skepticismen mot teknikens hållbarhet menar respondent R.1 att: 

”Vi vill inte ta risken att installera teknik som börjar strula. Det är viktigt för oss att 

tekniken man installerar håller väldigt länge.”. Samma respondent nämner även att 

”allt underhåll man måste göra efter att en byggnad är byggd, är ren förlust. Därför 

måste det vi sätter in hålla väldigt länge och min erfarenhet är att ju mer teknik, desto 

mer går sönder.” – R.1 

Skepticismen mot kostnaden uttrycks av respondent R.1 att ”Smart teknik är 

kapitalförstöring och skapar problem för kunden”. Detta är dock en missuppfattning 

menar respondent R.10 som istället menar att:   

”Tyvärr så lever det kvar en uppfattning om att fastighetautomation fortfarande är dyrt 

och dåligt. De var dyrare tidigare men tekniken har blivit mycket bättre och billigare.” 

– R.10 

Därmed finns det en utmaning i att kunna påvisa exakt vilka besparingar ett 

automationssystem innebär och respondent R.13 menar att: 

"Det är svårt att visa exakt vilka kostnadsbesparingar som kan göras. Många gånger 

vet man först efter att systemet installerats och använts ett par år vilka besparingar 

man gjort.” – R.13 

Även väldesignade automationssystem tenderar att prestera sämre än tänkt på grund 

av att en byggnads inneklimat och omgivning ofta ändras övertid. Exempelvis påverkas 

byggnaders externa och interna mikroklimat av förändringar så som 
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byggnadsanpassningar, skuggning från omgivande byggnader, och ett förändrat klimat 

(Manic, Wijayasekara, & Amarasinghe, 2016). Faktumet att det kan vara svårt att 

påvisa precisa kostnadsfördelar påverkar fastighetsautomationens legitimitet negativt.   

Dock så har tekniken succesivt blivit bättre och billigare och respondent R.10 menar 

att ”De som valt att använda modern installation fortsätter att efterfråga det. Det är 

en hög kundnöjdhet.”. Det verkar alltså finnas en hög kundnöjdhet hos de som faktiskt 

valt att installera ett automationssystem.  De kunderna som har valt ett avancerat 

fastighetssystem tenderar också att fortsätta välja automationssystem i andra 

byggnader menar respondent R.10 vilket även får stöd av respondent R.7 ”ingen som 

har installerat ett avancerat automationssystem vill gå tillbaka till en ”dum” byggnad” 

Funktion 6 - Vägledning av aktörernas sökprocesser 

Miljömedveten har ökat inom den allmänna opinionen och hållbarhet prioriteras allt 

högre (Lopez-González, Las-Heras-Casas, & García-Lozano, 2016). Detta har lett till en 

ökad efterfråga på miljöcertifierade byggnader (Ebert, Eßig, & Hauser, 2011). 

Byggnader som beställs av kommuner, landsting och statliga institutioner har ofta 

miljökrav inlagda i upphandlingen och krav på specifika miljöcertifieringar menar 

Respondent R.3. Även inom den privata sektorn ökar efterfrågan av miljöcertifierade 

byggnader enligt respondent R.14. Större företagskunder efterfråga i allt högre 

utsträckning att byggnaderna de skall husera sina kontor i skall vara miljömärkta och 

enligt respondent R.2 så kräver nästan alla större företag att deras kontor skall 

vara miljöcertifierade och för att lyckas nå de högre miljöcertifieringarna så är 

fastighetsautomation en viktig komponent. Respondent R.1 formulerar det som:  

"För att nå de högsta certifieringarna så måste man ha ett välutvecklat 

automationssystem, annars är det inte möjligt. Inga stora företag vill sitta i miljövidriga 

byggnader så det är en trend som vi tar hänsyn till". – R.1 

Urbanisering är en stark trend i dagens värld (Quan Zhang, 2016) så även i Sverige 

(Emanuelsson, 2015). Urbaniseringstrenden ställer höga krav på samhällets förmåga 
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att möta de utmaningar som uppstår när en allt större del av befolkning bosätter sig i 

städer (Quan Zhang, 2016). Respondent R.3 menar att:  

”Urbanisering och förnyelsebart är starka trender för smartare teknik i byggnader” 

samt att ”En modern installation är mer framtidssäkert. Det kommer för eller senare bli 

standard. Alla nya byggnader borde göras med moderna installationer.” 

Fastighetsautomation möjliggör en styrbarhet av resurser och flöden till och från 

fastigheter vilket väntas bli allt mer relevant då en större del av befolkningen bor på 

en mindre yta. Respondent R.3 menar att "Det kommer bli en stor utmaning när allt 

fler vill bo i städer. Smart Cities kommer vara en lösning på problemet när fler skall dela 

på samma resurser och Smart Building är en viktig komponent där". En ökad 

urbanisering talar för ett ökat behov av automation i städernas fastigheter. Detta är 

något som även påtalas inom litteraturen är att fastighetsautomation är en 

grundförutsättning för Smart Buildings. 

Lagkrav är även en faktor som påverkar aktörernas sökprocess. Den övergripande 

trenden är att lagkrav blir hårdare gällande fastigheters energikonsumtion och utsläpp. 

Det är en faktor som talar för en ökad utveckling av fastighetsautomation och 

respondent R.3 nämner att ”Energimyndigheten ställer krav vilket är bra men de skulle 

kunna göra det mycket hårdare.”. Även elpriser påverkar intresset och respondent R.10 

svarade att ”Högre elpriser är en systemstyrka för fastighetsautomation då det blir mer 

intressant att spara pengar på elräkningen”.  

På EU nivå används EU direktivet "Energy Performance Certificates (EPC)" vilket är 

ett certifikat som visar på en byggnads energiförbrukning och föreslår potentiella 

förbättringar för att sänka dess energikonsumtionen (Mangold, Österbring, & 

Wallbaum, 2015) 
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Funktion 7 – Marknadsformation 

Den underliggande marknaden för fastighetsautomation kan anses vara välutvecklad, 

det finns ett flertal stora aktörer som kan leverera högpresterande utrustning samtidigt 

som många nya aktörer etablera sig. Bara till år 2020 beräknas marknaden för 

automationsteknik för byggnader vara värd över 8,5 miljarder dollar (West, 2016).  

Dock påpekar flera respondenter att det finns ett antal hinder på marknaden som 

minskar utvecklingen av fastighetsautomation. De marknadsformationer som skapar 

hinder för utvecklingen är framförallt att byggindustrin anses präglas av en konservativ 

kultur och har generellt en låg riskvilja. Respondent R.3 formulerar det som ”Problemet 

varför man inte bygger modernt ligger mycket i att det är en konservativ bransch. 

". Den konservativa kulturen uttrycks i en oförmåga att ändra kontraktsformer, stort 

fokus på kortsiktiga kostnader, låg fokus på forskning och utveckling, låg 

innovationsaktivitet samt ett lågt intresse för byggnaders hela livslängd (Ryghaug & 

Knut, 2008). Detta resonemang får stöd av flera av respondenterna som uttrycker det 

i form av självkritik. Bland annat uppger respondent R.7 att: 

”Vi som bransch, i helhet, får nog ta på oss en del av skulden till att 

fastighetsautomation inte har blivit större än vad det är. Oftast kör man på i gammalt 

hjulspår, vi vet vad som fungerar och då blir det som man alltid har gjort”. - R.7 

Byggprojekt är av sin natur komplexa, dynamiska och involverar flera 

återkopplingsprocesser samt många deltagare där både individer och organisationer 

är aktivt involverade i byggprojektet (Banaitiene & Banaitis, 2012). Byggprojekt är allt 

som oftast unika eller innehåller stora delar nya förutsättningar. Med många olika 

variabler och många olika projekt skapas en kultur av att minimera risken i det enskilda 

projektet. Respondent R.16 uttrycker det på följande vis: ”Det finns en stark drivkraft 

att minska risk inom byggindustrin, därför anlitar företagen underentreprenörer för att 

på så viss minska sitt eget risktagande.”. Med många underentreprenörer minskar 

möjligheten till samordning. En effektiv samordning är viktigt då flera aktörer skall 

samarbeta vid införandet av ett automationssystem. En minskad samordning leder i 
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sin tur till svårigheter vid implementering av ett effektivt och välfungerande 

automationssystem. Respondent R.7 kommenterar den bristande samordningen 

följande ”I slutändan riskerar byggnaden att bli en julgran av olika märken och fabrikat 

på den tekniska utrustningen i byggnaden” och enligt respondent R.14 så måste 

entreprenadföretagen våga ta ett större ansvar gällande installationer. Mycket av den 

tekniska skepticismen som hörs från byggföretag kan till stor del härledas till just 

samordningen, eller snarare bristen på samordning. En byggnad bestående av flera 

olika fabrikat som vid färdigställandet inte kan kommunicera med varandra riskerar 

därmed att skapa efterarbeten.  

Enligt (Ryghaug & Knut, 2008) så genomförs byggprojekt i sekventiell ordning där första 

steget involverar den slutgiltiga planeringen av projektet. Denna filosofi för 

projektledning uppfattas av många som ett hinder eftersom den inledande planeringen 

vanligtvis görs utan ett brett engagemang av flera aktörer i byggprocessen. Detta 

medför att underentreprenörernas inflyttande minskar vilket riskerar ett sämre 

slutresultat. (Ryghaug & Knut, 2008) vilket är något som respondent R.8 även håller 

med om: 

”Vi, (Installatörer Reds. Anm.) kommer ofta in sent i byggprojektet. Det medför att vi 

får anpassa oss efter hur huset ser ut. Hade vi fått möjlighet att påverka projektet 

tidigare så hade vi kunnat förklara hur byggnaden skall byggas för att 

automationssystemet skall fungera optimalt. Nu tvingas vi anpassa systemen så att det 

skall passa in” - R.8 

Tabell 2 summerar de sju funktionernas respektive styrkor och svagheter.  Denna tabell 

är därmed en summering av steg tre och ligger till grund för studiens nästa steg, att 

bedöma funktionernas potential att uppfylla den definierade målbilden. Dessa styrkor 

och svagheter är även de styrkor och svagheter som kommer att forma 

systemsvagheter och systemstyrkor i steg fem av TIS-analysen. 
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Tabell 2: De sju funktionerna med respektive systemstyrkor och systemsvagheter  

Funktioner Styrkor Svagheter 

Kunskapsutveckling och 

spridning 

 Ökat antal 

patentansökningar 

 Utvecklingsprojekt så som 

RISE ICT med fokus på 

smarta hem och 

intresseorganisationer så 

som BELOK. 

 Avsaknad av gemensam 

standard. 

Entreprenöriellt 

experimenterande 

 

 Hög etablering av nya 

företag. 

 Stor möjlighet till 

finansiering. 

 Nyetablerade företag 

ansluter sig sällan till någon 

etablerad standard.   

Resursmobilisering 

 

 Stark tillgång till finansiellt 

kapital 

 Välutvecklade fysiska 

resurser i form av hårdvara. 

 Resursbrist i form av 

humankapital. Både i form 

av antal yrkesverksamma 

samt gällande 

kompetensnivå.  

 Avsaknad av akademisk 

utbildning inom 

fastighetsautomation. 

Utveckling av socialt kapital 

 

 Energimyndigheten 

finansierar nätverk så som 

Belok. 

 Begränsat samarbete 

mellan teknikföretagen.  

 Bristande samarbete mellan 

installations discipliner. 

 Lågt fokus på samordning. 

Legitimering 

 

 Produkterna och system blir 

billigare och bättre.  

 Hög kundnöjdhet 

 Något negativ opinion mot 

fastighetsautomation. 

 Teknik skepticism.  

 Fördelar kan vara svåra att 

påvisa 

Vägledning av aktörers 

sökprocesser 

 

 Starka trender inom 

urbanisering och 

digitalisering. 

 Ökande lagkrav 

 Ökad efterfråga på 

certifierade byggnader. 

 Låga elpriser 

Marknadsformation 

 

 Stor marknad både nationellt 

och internationellt.  

 Positiv marknadstillväxt.  

 Många etablerade företag. 

 Ofördelaktiga 

entreprenadformer. 

 Industrins sammansättning 

hämmar innovation.  

 Konservativ marknad. 

 Låg riskvilja. 
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4.4 Funktionernas målsättning 

För att möjliggöra en bedömning av funktionernas styrka är det essentiellt att ha något 

att förhålla sig till och göra jämförelsen mot. Därför är fjärde steget i TIS-ramverket att 

beskriva den målbild som det teknologiska innovations systemet skall arbeta mot. 

I fallet med fastighets automation finns det inget uppsatt mål, det finns inga politiska 

incitament för att påtvinga fastighetsautomation. Däremot finns det en hel del ökade 

krav på energieffektivisering där bland annat Sveriges riksdag har beslutat att Sverige 

ska minska energianvändning i fastigheter med 20 procent fram till år 2020 och med 

50 procent till år 2050 (Regeringskansliet, 2014). För att kunna nå detta mål krävs en 

energieffektivisering på hela området från nybyggnation, ombyggnation och den 

dagliga driften. Exempel på detta är krav på energihushållning enligt miljöbalken 

(1998), lagen om att byggnader måste redovisa sin energideklaration. Till detta kan 

Boverkets byggnadsregler BBR 20, 2013 samt EU-direktivet EN 15232 om byggnaders 

energiprestanda adderas. EN 15232 beskriver bland annat fyra klasser (A,B,C,D) för 

rumsstyrning. Där den lägsta nivån (D) inte innefattar någon som helst styrning av vare 

sig värme/kyla, ventilation, ljus eller solskydd, medan den högsta klassen (A) beskriver 

en byggnad där alla dessa styrs med automatik. Därmed kommer resonemangen kring 

mål föras kring dessa krav kring energianvändning. Då dessa direktiv saknar 

kvantitativa mål kopplade till fastighetsautomation förs diskussionen istället kring en 

högre grad av styrning på fastighetsautomationen där Lillis et al. (2017) tanke om att 

ett välintegrerat fastighetsautomationssystem kan ses som en möjliggörare för 

framtidens städer. Som har nämnts tidigare är det en stark urbaniseringstrend, 

samtidigt som det existerar en utmaning kring intermittenta energiflöden i och med en 

ökad mängd förnyelsebara energislag. Om kravet av en halvering av 

energikonsumtionen skall kunna uppnås till 2050 kommer fastighetsautomation vara 
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en viktig komponent för att lyckas nå målsättningen och kommer därmed att stå grund 

för målsättningen av studiens TIS. 

Kunskapsutveckling och spridning 

Funktionen påvisar både påtagliga styrkor och svagheter. Det finns en positiv 

kunskapsutveckling av framförallt ett ökat antal patentansökningar samt etablerade 

utvecklingsprojekt vilket gynnar funktionen. Funktionens svaghet återfinns primärt i 

avsaknaden av gemensam standard vilket hämmar funktionens möjlighet att nå 

målsättningen. Utan en gemensam standard förväntas effektiviteten i 

kunskapsutvecklingen och spridningen att minska och sammantaget bedöms 

funktionen vara neutral.  

Entrprenöriellt experimenterande 

Funktionen för entreprenöriellt experimenterande påvisar flera styrkor. Dels finns det 

ett förhållandevis hög nivå av nyetableringar av företag. Vidare finns det ett allmänt 

högt intresse för området vilket gör att området drar till sig finansiellt kapital för 

nyinvesteringar. En identifierad utmaning är att nyetablerade företag tenderar att 

utveckla egna kommunikationsprotokoll vilket riskerar att hämma funktionens 

möjlighet att nå målsättning. Dock anses det högra entreprenöriella intresset vara så 

pass högt att funktionen kan anses som stark och där med på god väg att nå 

målsättningen 

Resursmobilisering 

Även resursmobiliseringsfunktionen påverkas positivt av den goda tillgången på 

finansiellt kapital. Ytterligare funktionsstyrka återfinns i faktumet att de fysiska 

resurserna anses vara välutvecklade och välfungerade. En av de tre resurstyper som 

undersöks i denna funktion påvisar svagheter, nämligen humankapital. Begränsningar 

av etablerade utbildningar samt arbetskraft riskerar på lång sikt att hämma både 

funktionen och systemets förmåga att nå målsättningen vilket resulterar i att 

funktionens anses vara neutral. 
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Utveckling av socialt kapital 

Funktionen uppvisar flera allvarliga svagheter. Det existerar en bristande samverkan 

både inom enskilda aktörsgrupper och mellan aktörsgrupper samt att fokuset på 

samordning mellan byggkedjans aktörer är låg. Den huvudsakliga styrkan i funktionen 

återfinns i energimyndighetens satsning på nätverket Belok men så länge 

samverkansproblemet mellan byggkedjans aktörer inte åtgärdas bör funktionen anses 

vara svag och därmed ha svårighet att uppnå målsättningen. 

Legitimering 

Tekniken kan anses vara välutvecklad vilket ökar innovationssystemets legitimitet. Vad 

som minskar legitimiteten är den negativa opinionen mot fastighetsautomation. 

Utmaningen för marknadsaktörerna är att kunna påvisa konkreta fördelar och att 

systemet är robusta för att vända den negativa opinionen. Då funktionen både har 

konkreta svagheter och styrkor anses funktionen vara neutral. 

Vägledning av aktörernas sökprocesser 

Det finns en allmän koncensus om att fastighetsautomation kan vara ett effektivt sätt 

att sänka en byggnads energiförbrukning vilket i sin tur ökar incitamentet att använda 

fastighetsautomation i framtiden. En ökad miljömedveten och ett ökat fokus på 

hållbarhet är en systemstyrka och talar för en positiv utveckling och ett fortsatt 

användande av fastighetsautomation vilket resulterar i att funktionen anses vara stark. 

Funktionen påvisar att det existerar en mängd olika utmaningar inom 

marknadsformeringen för att kunna bidra till innovationssystemets målsättning. 

Utmaningar grundar sig sammantaget i att tillvägagångsättet byggnader byggs på 

hämmar användande och utvecklandet av fastighetsautomation. Därmed bedöms 

funktionen som svag och det krävs omfattande åtgärder för att funktionen skall kunna 

nå målsättningen. 
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4.5 Systemsvagheter och systemstyrkor 

I följande avsnitt presenteras identifierade systemsvagheter och systemstyrkor vilket 

också utgör det femte steget i analysen. Systemsvagheterna och systemstyrkorna 

identifierades genom tematisk analys av identifierade funktionsstyrkor och svagheter 

vilket presenterades i Figur 1. 

Systemsvagheter 

B1. Byggindustrins uppbyggnad och arbetssätt 

Den första och den mest betydelsefulla systemsvagheten utgörs av byggindustrins 

uppbyggnad och arbetssätt. Som går att se i Figur 4 utgörs denna svaghet av 

komponenter från funktionerna Utveckling av socialt kapital och Marknadsformation. 

Entreprenadutformningen minskar möjligheten till välfungerande och övergripande 

automationssystem och en prisfokuserad anbudsprocess hämmar funktionaliteten i 

fastighetsautomationssystem. 

B2. Bristande industriell samverkan 

En genomgående systemsvaghet är den bristande samverkan och samordningen 

mellan och inom de industriella grupperna av aktörerna. Avsaknaden av 

kommunikationsstandard minskar möjligheterna till övergripande automationssystem 

vilket förstärks av ett bristande samarbete mellan olika installationsdiscipliner samt att 

nyetablerade företag skapar slutna system. 

B3. Byggindustrins konservativa attityd 

Den tredje mest betydelsefulla systemsvagheten för att uppnå funktionernas 

målsättning är Byggindustrin konservativ attityd, som tydligt fokuserar på 

riskminimering och präglas av en teknikskepticism. Detta skapar en negativt inställd 

opinion mot fastighetsautomation. Att bryta denna negativa opinion inom 
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byggorganisationen kommer vara en viktig komponent för att lyckas öka byggandet 

med fastighetsautomation.  

B4. Begränsad tillgång och utveckling av humankapital 

Begränsad tillgång och utveckling av humankapital skapar en resursbrist vilket hämmar 

utvecklingen av fastighetsautomation. Med andra ord finns det en brist av den 

övergripande spetskompetens som fastighetsautomation kräver. Att hålla med 

kompetent personal blir extra tydligt i och med avsaknaden av en vedertagen standard. 

B5. Svaga marknadsincitament 

Ett lågt elpris minskar incitamentet för energieffektivisering vilket är en av fördelarna 

med fastighetsautomation. Ekonomiska fördelar med ökad komfort och minskat 

underhåll tenderar att vara svårare att påvisa. Försök från institutioner att öka 

energikraven på byggnader har gjorts men dessa är på många sätt tandlösa utan en 

tvingande reglering. Denna systemsvaghet definieras dock av mindre vikt för att uppnå 

målet. 
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Figur 4: Systemsvagheter och dess kopplingar till funktionerna 

Systemstyrkor 

D1. Stark digitaliseringstrend och positiv kunskapstillförsel 

Att marknaden och intresset för digitalisering driver på utvecklingen av 

fastighetsautomation är den starkaste drivande systemstyrkan. Vidare stärks området 

av en ökande kunskapstillförsel samt en hög nivå av nyetablerade företag. Detta är bra 

för byggindustrin att veta om för att även i framtiden kunna vara konkurrenskraftiga. 

D2. Ökad miljömedvetenhet 

I takt med att omvärldens miljömedvetenhet ökar så bidrar det positivt till utvecklingen 

och användandet av fastighetsautomation. Den ökade miljömedveten samt ökade 

lagkrav möjliggör i allt högre grad de finansiella investeringar som krävs för automation 

i fastigheter. Området prioriteras både på privat och myndighetsnivå i form av ökad 

efterfråga på byggnadscertifieringar och via subventioner för utvecklingsprojekt. För 

byggindustrin är det därmed viktigt att försätta hålla koll dessa trender.     

D3. Stark urbaniseringstrend 
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Den starka urbaniseringstrenden ställer krav på städerna att hantera en snabbt ökande 

befolkningsmängd. I takt med att fler människor bor i städer så automatiseras allt fler 

funktioner och så även byggnader. 

D4. Etablerad marknad och beprövad teknik 

En avgörande styrka hos fastighetsautomation är att tekniken har utvecklats i över 30 

år. Det har möjliggjort en välutvecklad hårdvara samt att produkterna succesivt blivit 

både billigare och bättre. Vidare har marknader getts tid att etableras och tack vare en 

positiv marknadstillväxt så har flera aktörer positionerats sig på marknaden. Detta 

medför att fastighetsautomation inte är något avtagande fenomen utan en växande 

marknad som för aktörerna i kedjan är säker att satsa resurser på. 

 

Figur 5: Systemstyrkorna och dess kopplingar till funktionerna 

4.6 Förslag på policyförändringar 

Sjätte och sista steget handlar om att idetifera policyförändringar i systemet för att 

uppnå de utsatta målet. Oftast brukar TIS-analysen utgå från att dessa förändringar ska 
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vara av politisk karaktär men som tidiagare diskuterats så ligger denna studiens fokus 

på att belysa mer praktiskt fokuserade åtgärder på aktörsnivå.  

För systemiska innovationer är en viktig aspekt att öka kommunikationen, vilket är 

något som ofta påtalas inom litteraturen (Kahkonen, 2015). Detta har visat sig vara av 

stor vikt även i denna studie där byggindustrins uppbyggnad och arbetssätt inte är 

gynnsamt för att öka användandet och utvecklandet av fastighetsautomation. Att 

komma med förslag för att ändra detta blir på många sätt en omöjlig uppgift vilket 

tidigare studier delvis har diskuterat (Kieft, Harmsen, & Hekkert, 2016). Dock finns det 

enklare åtgärder som med relativt lätta medel skulle kunna lösa de mest kritiska 

problemen rörande uppbyggnaden och arbetssättet. Åtgärder för att lösa detta blir att 

byggbolagen tillsammans med teknikbolagen och konsulter arbetar fram en modell och 

tillvägagångssätt för hur teknikbolagen ska kunna komma in i ett tidigare skede i 

byggprocessen och hur konsulter ska bli bättre på att projektera helintegrerade 

system. Vidare föreslås även att uppföra konceptbyggnader för vad som går att 

åstadkomma med ett avancerat styrsystem för en byggnad. Här kan konceptbyggnader 

användas som ett illustrativt exempel på en automatiserad byggnad. Med den expertis 

och kompetens som skulle skapas av ett sådant samarbete kan de inblandade 

aktörerna skaffa sig konkurrensfördelar i en växande marknad kring avancerad 

styrning. Ytterligare en rekommendation till byggbolagen och konsulterna är att bjuda 

in nya teknik-aktörer på marknaden till samtal om vikten av att följa en standard. Detta 

med målet att göra samma typ av utveckling som skedde när TCP/IP blev standard 

protokollet för datorkommunikation. 

För att komma åt den traditionella uppdelningen mellan de olika 

installationsdisciplinerna rekommenderas att konsulter och byggbolag instiftar i sina 

respektive organisationer en samordningsroll. Denna roll skulle ha till uppgift att 

säkerställa att automationsutrustningen kan kommunicera med varandra och ansvarar 

för att specificera det redan från början av byggskedet. Vidare skulle rollen även ha till 

uppgift att kommunicera detta genom hela byggprocessen. Genom att redan från 
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början säkerställa detta kan onödiga kostnader undvikas i ett senare skede. Med ett 

fungerande slutresultat där automationssystem fungerar optimalt kommer även den 

skepticism som har stigmatiserat branschens syn på teknik kunna bearbetas. 

Vidare råder det en begränsad tillgång och utveckling av humankapital. För att 

motverka den negativa påverkan från systemsvagheten bör det finnas ett fokus på 

utbildning. Detta gäller för alla aktörer i kedjan. Exempelvis kommer fastighetsskötarna 

och de som utför installationsarbetet behöva anpassa sig till en värld där mycket av de 

arbete som tidigare skedde på plats istället görs på distans med datorer. Men det gäller 

även för de aktörer längre ned i kedjan att hålla sig uppdaterade på teknik som ständigt 

förändras, inte minst i och med att de större It-bolagen så som Google och Apple tar 

en allt mer betydande roll på marknaden för hemautomation och på sikt även för den 

övergripande fastighetsautomationen. Vid intervjuerna har det även efterfrågats att 

skolväsendet anpassar sina utbildningar för framtiden, dels för elektriker och 

fastighetskötarutbildningen men även på högre nivå i form av kurser i styrning av 

byggnader vilket idag snarare är fokuserade på automation av styrning av robotlinjer i 

fabriksmiljö.  

Tidigare studier där TIS-ramverket har använts som utgångspunkt har det ofta belyst 

vikten av politiska påtryckningar för att åtgärda systemsvagheterna. En identifierade 

politiskt åtgärd är att regler rörande byggnaders energiförbrukning bör göras mer 

tvingande. Regler om energideklaration anses av många respondenter som relativt 

låga krav och ofta är det självvalt av marknaden att försöka få sina fastigheter 

certifierade enligt något miljöcertifikat. 

5 DISKUSSION 

Fastighetsautomation anses vara en viktig komponent vid omställningen till ett mer 

hållbart samhälle men byggindustrin kännetecknas av en bransch som har svårigheter 

att innovera och tillämpa innovationer (Slaugther, 1998) m.fl. För att bidra till 

utvecklingen och användandet av fastighetsautomation har denna studie syftat till att 
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undersöka och definiera de systemstyrkor och systemsvagheter som existerar för 

byggindustrins användande och utveckling av den systemiska innovationen 

fastighetsautomation. En förbättrad förståelse för de systemsvagheter som finns för 

byggindustrin vid implementering av fastighetsautomation är viktigt för att kunna 

utforma policyförändringar för att skala upp dess användande vilket skiljer sig från 

tidigare forskning inom området (Börühan et al., 2016). Tidigare forskning har påvisat 

att ett lågt elpris visat sig vara en viktigt begränsade faktor för fastighetsautomation. 

Denna studie har påvisat att ett lågt elpris verkar påverka utvecklingen negativt men 

att det finns flera systemsvagheter som är mer påtagliga. Denna studie har undersökt 

hela kedjan av aktörer medans exempelvis Börühan et al. har riktat in sig på el och 

värmeproducenter, vilket av naturliga skäl därmed får en högre vikt på just elpris. 

Fastighetsautomation bidrar framför allt till en byggnad med tre saker: ökad komfort, 

minskad energiförbrukning samt lägre driftkostand. Minskad energiförbrukning är 

därmed bara ett av de huvudsakliga anledningarna till varför byggnader byggs med 

fastighetsautomation. Studien har visat att lägre driftkostnader ofta lyfts fram som ett 

argument som talar för en ökad fastighetsautomation. Arbetskostnader är höga i 

Sverige och om man kan minska antalet personer som krävs för drift och underhåll av 

en byggnad kan stora summor sparas. Dessa potentiella vinster är dock betydligt 

svårare att påvisa i ett tidigt skede av en byggprocess. Även behöver beställare ofta 

vara drivande då byggbolagen ofta, till följd av entreprenadformen, utesluter teknik 

som i ett initialt skede kanske är dyrare men som i längden skulle spara pengar åt 

fastighetsägaren. Det är viktigt att påminna sig om att byggbolagen inte utesluter 

tekniken av illvilja utan för att deras incitament bygger på att utföra uppförandet av 

bygget till lägsta möjliga pris. 

En intressant aspekt rörande fastighetsautomation är att det potentiellt skulle kunna 

öka värdet på en fastighet. Belägg för detta är dock inget som kunnat påvisas i studien. 

Detta skulle möjligen kunna bero på frågornas utformning men mer troligt på det 

faktum som tidigare nämnts att en köpare av en fastighet i dag riskerar att bli tvungen 
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att ersätta befintlig utrustning för att anpassa till de system som fastighetsägaren 

redan använder i sitt övriga fastighetsbestånd. Därmed yttrar sig problemet med 

avsaknaden av en standard åter igen.  

Sammanfattningsvis har fem systemsvagheter och fyra systemstyrkor kunnat 

identifieras i studien. De fem systemsvagheterna är (B1). Byggindustrins uppbyggnad 

och arbetssätt, (B2). Bristande industriell samverkan, (B3). Byggindustrins konservativa 

attityd, (B4). Begränsad tillgång och utveckling av humankapital, och (B5) Svaga 

marknadsincitament. Baserat på systemsvagheter förs en diskussion kring vikten av 

samordning mellan byggindustrins aktörer och discipliner. Med förståelsen för de fyra 

systemstyrkorna, (D1). Etablerad marknad och beprövad teknik, (D2). Stark 

digitaliseringstrend och positiv kunskaps tillförsel, (D3). Ökad miljömedvetenhet och 

(D4). Stark urbaniseringstrend, skapas en förståelse för faktorer som gynnar 

byggindustrins arbete med fastighetsautomation. 

5.1 Studiens teoretiska bidrag 

I litteraturen påtalas det ofta att TIS bryter av från det neoklassiska synsättet att 

marknaden själv skulle kunna premiera den mest gynnsamma lösningen (Edstrand, 

2017). Många undersökningar som har använt sig av TIS-ramverket har, som tidigare 

uttryckts, framförallt gjorts på nya typer av energiframställningar. Dessa studier har 

ofta påvisat att politiska påtryckningar spelat en stor roll för utvecklingen mot gröna 

energislag. Politiska påtryckningar är ett avsteg från att marknadens egna krafter kan 

förmå driva på utvecklingen i en gynnsam riktning. Exempel på detta är eldning av kol, 

som är ett billigt sätt att generera el. Koleldning är dock inte miljömässigt bra utan bör 

undvikas tillförmån miljövänligare framställning. Men då miljövänliga sätt generellt är 

dyrare än att elda med kol kommer inte marknaden att självmant övergå till sådana 

alternativ. Därmed blir syfte med TIS i dessa situationer att undersöka vilka typer av 

politiska åtgärder som krävs för att uppnå detta (Bergek et al., 2008). Då denna studie 

har undersökt en mogen teknik på en mogen marknad har politiska åtgärderna visat 
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sig vara mindre relevanta för att uppnå TIS:ets utsatta mål. Istället har denna studie 

fokuserat på aktörernas egna åtgärder vilket även speglar sig i denna studies 

användning av TIS:ets sätte och sista steget. Studien har därmed bidragit teoretiskt 

genom att bredda användningsområdet för TIS och bevisat att detta ramverk kan 

användas för att identifiera systemsvagheter och systemstyrkor i ett annat 

sammanhang än tidigare studier.  Rapporten kan därmed ses i ljuset av att bidra till hur 

TIS kan användas där ett klart mål för tekniken saknas, utan att det snarare enbart finns 

en vision över vad som skulle kunna uppnås med hjälp av tekniken. 

5.2 Studiens praktiska bidrag 

Denna studie har bidragit till att identifiera systemsvagheter och systemstyrkor som 

existerar mellan byggindustrins aktörer vid användandet och utvecklandet av 

fastighetsautomation. Detta medför att byggindustrins aktörer ges en förståelse för de 

bakomliggande orsakerna till varför utvecklingen och användandet av 

fastighetsautomation hämmas vilket möjliggör att aktörerna kan anpassa sig och 

arbeta runt systemsvagheterna. Vidare ger studiens kartläggning av systemstyrkorna 

en bättre bakgrund för marknadsaktörerna över vilka faktorer som bidrar till att driva 

på utvecklingen av fastighetsautomation. 

Med de förslag som presenterats i steg sex i analysen stärks ytterligare det praktiska 

bidraget för marknadens aktörer. Dessa policyförandringar kan sammanfattas i fem 

förslag. (1) Byggbolag, teknikkonsulter och teknikbolag bör tillsammans arbeta fram en 

modell för hur aktörerna längre ned i aktörskedjan kan komma in i ett tidigare 

byggskede. (2) Uppföra konceptbyggandet för att påvisa teknikfördelar och arbeta 

fram lösningar för skarpa projekt. (3) Byggbolagen bör tidigt guida nyetablerade bolag 

till lämpliga val av standarder. (4) Instifta en samordningsroll. (5) Fokus på fortbildning 

hos aktörerna för att säkerställa kompetens. Till dessa policyförändringar som är riktat 

direkt mot aktörerna har det även identifierats två förslag av mer politisk karaktär. (1) 
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Säkerställa kompetens genom att öka utbildningar inom fastighetsautomation samt (2) 

Hårdare lagkrav gällande byggnaders energiförbrukning. 

5.3 Studiens begränsningar och förslag till framtida forskning 

Då denna studie undersökt fastighetsautomation ur en svensk marknadskontext går 

det inte att säkerställa att resultatet går att generalisera ur ett internationellt 

perspektiv. Vidare begränsas studien genom valet av att anpassa det sista steget i TIS 

analysramverk. Detta gjordes eftersom det under studien visade sig att 

systemsvagheterna primärt var aktörsrelaterade snarare än politiska.  

En ytterligare identifierad begränsning med studien var att TIS ramverket inte var 

optimalt att använda på en så pass välutvecklad och väletablerad teknik som 

fastighetsautomation. En av huvudpoängerna med TIS är att identifiera 

systemsvagheter och systemstyrkor för att en teknik förhoppningsvis skall kunna 

introduceras på en marknad. Denna styrka i ramverket visade sig dock mindre relevant 

då det redan finns en väletablerad marknad för fastighetsautomation. Vidare 

begränsades studien vid användningen av TIS då det saknas en konkret målsättning för 

innovationssystemet. I studien användes målsättningen att energikonsumtionen skall 

halvera till och med år 2050. Målsättningen specificerar dock inte att målsättningen 

skall nås genom en ökad användning av fastighetsautomation utan enbart att 

energikonsumtion skall minskas vilket kan göras på en mängd olika sett.  

Denna studie har framför allt riktat inriktat sig mot de systemsvagheter och 

systemstyrkor som finns i byggsektorn. Något som denna artikel förbiser är att 

fastighetsautomation öppnar upp för nya och andra typer av utmaningar. Därmed 

skulle det vara intressant och viktigt för framtida forskning att undersöka hur 

exempelvis en ökad digitalisering av byggnader påverkar IT säkerheten vilka 

implikationer det skulle få för de olika aktörernas organisationer. Till detta blir det även 

intressant att djupare undersöka de olika kommunikationsprotokollens fördelar och 

brister för att kunna fortskrida arbete mot en gemensam standard. 
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