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Det här tänkte vi 
prata om idag

Stig Marklund
Owe Eriksson

• Vad är ett Smart hem?

• Vilka prylar finns för ett Smart hem?

• Visning av några smarta prylar

• Hur ser det Smarta hemmet ut hos Stig 
Marklund

• En framtida sovmorgon… och när jag kommer 
hem på kvällen… 

• Vad finns det för risker med tekniken?

• Några säkerhetsråd



Vad är ett smart hem?

• Grundtanken i ett smart hem 
är att du anpassar det på ett 
sätt som passar dig. Det ska 
hjälpa dig i din vardag, det är 
det som är det viktigaste. 
Tekniken ska avlasta dig på ett 
vis som gör att du känner dig 
lugn och kan få tid över till 
annat.



Vad är ett smart hem?

”Ett smart hem är egentligen samma
som ett analogt hem, men i stället för
att du själv ska behöva ställa in allting
så görs det automatiskt.”

”Ett smart hem är ett hem som är
utrustat med teknik som på olika sätt
är utformad för att hjälpa till i
vardagen. Teknik förknippas ofta med 
något komplicerat men poängen med 
smarta hem är den motsatta, 
nämligen att göra livet mindre
komplicerat med hjälp av tekniken”.





Vad behövs för utrustning i 
det Smarta hemmet?



Vad finns det för prylar i ett
Smart hem?

Här kommer
ett urval



Philips Hue White 
& Color Starter kit 

– ca 1900 kr



IKEA Trådfri 
belysning – ca 

300 kr



IKEA Trådfri 
strömbrytare 
– ca 100 kr



IKEA Fyrtur 
smarta 

rullgardiner –
fr 1300 kr 



Övervakningskamera 
TP Link– ca 1200 kr



Hemlarm – ca 400 
kr/mån

• Startkostnad ca 1500 kr



Lås från Glue Smart

• Från 2100 kr



Tandborste
Oral B

Från 1200 kr



Bordslampa
och 

högtalare
IKEA Symfonisk

Ca 2000 kr



Dammsugare
iRobot 

Roomba 

Ca 8000 kr



Robotgräsklippare 
Worx Landroid

Från ca 7000 kr



Grill från Daniel Bone –
ca 11 000 kr

• Smart grill 

https://www.youtube.com/watch?v=bkzCBucSsco


Smarta högtalare – Google Nest-
Assistenten Amazon Echo(4 th 
generation- Alexa), Xiaomi Mi Smart 
Speaker-Assistenten 

• Google Nest 1150 kr (bäst i test 
enl. PC FÖR ALLA)

• Amazon Echo 1000 kr

• Xiaomi Mi Smart Speaker 650 kr



Vad kan man göra med 
Smarta högtalare? 

• Få svar på frågor 

• Styra larmet

• Tala om hur vädret blir under dagen

• Styra musikvalet

• Ge nyheter i sammandrag

• Berätta om hur trafiksituationen ser ut

• Kolla kalendern 

• Läsa upp recept

• Kontrollera lamporna



Badrumsvåg Withings Body 
med wifi

Snabb mätning av 
vikt och kroppsfett, 
Laddar upp data till 
din profil, Tydliga
grafer med historik

Ca 1200 kr



Smart kylskåp
Samsung ca 35 000 kr



Smart-TV

• En Smart-tv kan utökas med ytterligare 
funktioner, det vill säga att den kan bli 
"smartare" än den var vid köpet.

• Från 3000 kr och uppåt



Digital medieströmnings-
enhet

• Google Chromecast

• Ca 400 kr



Nyckelhittaren 
Orbit ca 200 kr

• Med hjälp av mobilen 
kan man på en karta se 
var senast man tappade 
kontakten med 
nycklarna och med hjälp 
av en stark ljudsignal 
kan man snabbt leta sig 
fram till nycklarna igen.



Smart toalett 
med bide’-
funktion - OUTL1
ca 10 000 kr

• Smarta funktioner så som 
massage, varmluftstork, 
sitsvärmare, självrengörande 
munstycke, nattbelysning och 
läckageskydd

• Styrs via fjärrkontroll

• Mjukstängande toalettlock 
med Soft Close-funktion 



Smarta 
glasögon

• Forskare vid Örebro universitet 
testar just nu om man med hjälp 
av AI och teknik för ögonspårning, 
kan bedöma patienters förmåga 
att köra bil.

• "Ska se om det kan leda till säkrare 
trafik och nollvision” i framtiden  
säger projektsamordnaren Anna 
Töndel. (TV inslag 13 sept.)



Smart 
översvämningslarm -
Wattle connected
Home  ca 100 kr/st

Via en app blir man 
varnad i tid via din 
smartphone

Översvämnings-alarmet 
är baserat på ZigBee
standarden



Hur ser det
Smarta hemmet 
ut hemma hos 
Stig Marklund

i Tullinge?

• TELLDUS Lite 

• IKEA Trådfri

• Google Home med ett 
antal högtalare



• Dörrkamera Ring

• Wifi dörrlås 

• Animus 



• Smart TV 

• Robotdammsugare

• Wifi sändare till äldre 
stereoanläggning

• Wifikoppling Gramofon. 

”Jukebox i molnet”



Kanske en framtida  
sovmorgon… Väckarklockan 

väcker sin sovande 
ägare samtidigt som 
den meddelar kaffe-
bryggaren att slå på 
kaffet, sätter igång 
sovrumslampan som 
börjar lysa och 
gardinerna hissas  
upp…



Och när jag kommer 
hem på kvällen…
Lamporna i lägenheten tänds automatiskt när 
jag kommer hem och väl innanför dörren ber 
jag den digitala röstassistenten dra igång 
favoritplaylisten på Spotify. Med ett tryck på 
den smarta väggknappen växlar 
lägenhetsbelysningen till mysig kvälls-
belysning. Under hallbänken skådar jag 
robotdammsugaren som står och laddar 
batterierna. Likaså tvätt- och diskmaskinen är 
färdiga för dagen, de har automatiskt kört 
sina eco-program när elpriset varit som lägst.



Vad finns 
det för 
risker med 
tekniken?

Strömavbrott

Internetproblem  

Brottslingar

Integritet 

Spioneri 

Monopol



Några säkerhetsråd

Köp så säkra prylar som möjligt –
sådana som går att byta lösenord på 
och gärna också uppdatera 
säkerhetsmässigt

Lägg de smarta prylarna på ett 
separat nätverk – ett så kallat 
gästnätverk.

Byt det förinställda lösenordet till ett 
starkt och unikt lösenord och använd 
gärna en lösenordshanterare.

Du behöver inte alltid koppla upp 
alla dina smarta prylar.



Tack för oss!

Stig och Owe


