
DEGREE PROJECT, IN  ,INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
FIRST LEVEL

STOCKHOLM,  SWEDEN 2015

Smarta hem med inriktning på
tvättmaskiner

EN STUDIE OM NYTTAN HOS
UPPKOPPLANDET AV TVÄTTMASKINER

EMIL KARLSSON, LOVE OTTOSSON

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ICT, SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY



Abstract 

The main objective of the study is to examine how to connect a washing machine to 

the Internet and what benefits it would contribute with within: user convenience, user 

economics and society environment. 

 

A washing machine was connected to the Internet by using a Raspberry Pi and a 

remote power switch. A Python server was developed in order to extend and control 

the machines functionality. Which functionality to implement was decided by a 

market research held in the project. An Android application was developed to interact 

with the server in order to allow the user to remotely control the machine. The 

application communicates with the server through an interface that was defined and 

developed in the project.  A lot of focus was put on design and testing of user 

experience in order to create a user-friendly and intuitive application. 

The project results in a market research and a developed and evaluated technical 

solution, including a server and an application, enabling the washing machine to be 

connected to the Internet. The results also includes a recommendation of a technical 

solution and a discussion about its continued work and contribution within the three 

perspectives. 

 

The conclusion is that it’s possible to connect a washing machine to the Internet and 

that the functionality of the recommended application is requested by the common 

man. Based on the user testing a  conclusion is made that the recommended technical 

solution has a positive effect on the user’s convenience and society environment, but a 

neutral impact on the users’ economy. The conclusion answers to the problem 

statement and meets the objective of the report. 
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Abstract 

Studien har som syfte att undersöka hur en tvättmaskin kan kopplas upp mot internet 

och vilken nytta den då skulle bidra med gällande: användarens bekvämlighet, 

användarens ekonomi och samhällets miljö. 

 

I projektet kopplades en tvättmaskin upp mot internet med hjälp av en Raspberry Pi 

och en fjärrströmbrytare. Till Raspberry Pi utvecklades en server för att styra och 

utöka tvättmaskinens funktionalitet. En marknadsundersökning låg till grund för den 

funktionalitet som valdes att implementeras i servern. För att ge användaren möjlighet 

att styra tvättmaskinen på distans utvecklades en applikation till en Android-telefon 

som interagerar med servern. Applikationen kommunicerar med servern genom ett 

gränssnitt som definierades och utvecklades i projektet. För att skapa en 

användarvänlig och intuitiv applikation lades mycket fokus på design och testande av 

användbarhet hos applikationen. 

 

Projektets resultat är en marknadsundersökning samt en framtagen och utvärderad 

teknisk lösning, i form av server och applikation, som möjliggör uppkopplandet av en 

tvättmaskin mot internet. I resultatet ingår även en rekommendation på teknisk 

lösning och en diskussion om lösningens utvecklingsmöjligheter och nytta i de tre 

perspektiven. 

 

Slutsatsen från studien är att uppkopplingen av en tvättmaskin mot internet är tekniskt 

möjligt och att funktionaliteten hos den rekommenderade applikationen är något som 

önskas av gemene man. Baserat på användartester dras slutsatsen att den 

rekommenderade tekniska lösningen har en positiv effekt på användarens 

bekvämlighet och samhällets miljö, men en neutral inverkan på användarens ekonomi. 

Slutsatsen besvarar problemformuleringen samt uppfyller syftet med rapporten. 

 

Nyckelord 

Smarta hem, sakernas internet, tvättmaskin, hemautomation, Android-applikation, 

användarupplevelse. 
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1 Introduktion  

Uppkopplingen av produkter sker i en explosionsartad takt, där en uppskattning gjord 

av Business Intelligence år 2014 visade att det fanns 2,5 miljarder uppkopplade 

produkter och att denna siffra år 2019 förväntas ha ökat till 24 miljarder [1]. Tieto har 

en avdelning som arbetar med att hjälpa kunder att förnya sin verksamhet i den här 

utvecklingen [2]. Tillsammans med bland annat HSB Living Lab skall Tieto nu 

utforska smarta lösningar för framtidens boende där första uppdraget går ut på att 

koppla upp 4,000 olika sensorer till deras IT-system [3]. Många företag verkar ha 

stort intresse av denna utveckling, men frågan är vad för nytta uppkopplingen kan ge 

slutkonsumenterna och hur detta bör genomföras. 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs kortfattat bakgrunden till projektet inom de olika områdena.  

1.1.1 Internet of Things 

Internet of Things (IoT) är det begrepp som beskriver alla enheter som med olika 

typer av hård- och mjukvara kopplas upp mot internet. Som exempel uppkoppling av 

lampor i hemmet för fjärrstyrning. Enheterna samlar olika typer av information, 

bearbetar och levererar den upp på internet. Figur 1.1 visar en tydlig trend i världen 

hur uppkopplingen av enheter mot internet eskalerar. År 2020 förutspås att 50 

miljarder enheter i världen skall vara anslutna mot internet, varav 300 miljoner i 

Sverige [4].  

 

Figur 1.1 – Nuvarande & förutspådd trend av uppkopplingen av enheter i världen. Källa: [5] 
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1.1.2 Elförbrukning i hushållen 

Diskussionen om miljö har varit svårt att undgå. All sorts energiomvandling påverkar 

miljön, men hur stor miljöpåverkan energianvändningen har varierar på vilken 

energikälla som producerar elen. Kolkraftverk har stora utsläpp av växthusgaser, 

medan vindkraft eller vattenkraft som energikälla knappt har några utsläpp alls [6]. År 

2013 stod hushållen för 21 % av den totala elanvändningen [7]. I Sverige är 

genomsnittliga elförbrukningen i en villa 25,000 kWh per år [8].  

1.1.3 Smart hem 

När IoT kombineras med hushållet brukar det kallas för smarta hem. Med smarta hem 

är det möjligt att koppla upp olika enheter i hushållet mot internet i syfte att 

automatisera och minska energiförbrukningen. Det har tidigare gjorts studier inom 

detta område med positiva resultat på bland annat energibelastningen genom 

automatisering och schemaläggning [9]. Några exempel på enheter som idag delvis är 

uppkopplade och går att styra/övervaka illustreras enligt Figur 1.2: hemlarm och 

belysning.  

 

 

Figur 1.2 - Enheter i hemmet som i framtiden kan vara uppkopplade. 

1.1.4 Tieto 

Tieto är det största IT-tjänsteföretaget i Norden och tillhandahåller tjänster för hela 

IT-livscykeln [10]. Ett område Tieto fokuserar på är Industrial Internet. Området 
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handlar om att maskiner pratar med maskiner som därefter analyserar och optimerar 

sitt data för att bli smartare [2]. En del av Industrial Internet fokuserar på hus och hur 

enheter i hemmet kommunicerar.  

 

Tieto har tecknat ett 11 år långt samarbetsavtal med HSB Living Lab där innovativa 

IT lösningar skall testas för att hitta smarta lösningar för framtidens hem [3]. Det 

första steget är att installera 4,000 uppkopplade sensorer i ett experimenthus i 

Johanneberg. Det data som samlas in kommer innehålla allt från energiförbrukning till 

säkerhetslösningar. 

1.2 Problem 

I Norra Djurgårdsstaden är byggandet av 150 stycken energismarta bostäder i full 

gång med syfte att utveckla sätt att använda energin smartare samt reducera totala 

mängden energi [11]. Boende i dessa bostäder skall få sin energianvändning 

visualiserad och t.ex. kunna starta tvättmaskinen vid en tidpunkt på dygnet då priserna 

och den negativa klimatpåverkan är lägre. För att undersöka vilken nytta som finns 

med att koppla upp vitvaror i hemmet och om det är lönsamt är denna studie inriktad 

på tvättmaskiner. 

 

Med denna trend som bakgrund har ett antagande gjorts i studien att en uppkopplad 

enhet medför en eller flera fördelar jämfört med en ej uppkopplad enhet av samma 

sort.  

 

Studiens två huvudsakliga frågeställningar är: 

 Vilken nytta kan uppkopplade tvättmaskiner ge samhället ur tre perspektiv; 

miljö, ekonomi och förenkling av vardagen? Med förenkling av vardagen 

menas tidseffektivisering, bättre planering och ökad kontroll av vardagen. 

 Vad för teknisk lösning krävs för att möjliggöra denna nytta? 

 

För att besvara de huvudsakliga frågeställningarna måste följande frågor besvaras: 

 Hur påverkar en uppkopplad tvättmaskin gemene man ur ett ekonomiskt 

perspektiv? 

 Hur kan en uppkopplad tvättmaskin bidra till förbättrad miljö? 
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 Vad krävs för att en uppkopplad tvättmaskin kan avlasta gemene mans 

vardag? 

 Vad för tekniska komponenter krävs i form av hårdvara? 

 Vilka typer av mjukvarulösningar krävs för att möjliggöra användning av 

hårdvaran på ett intuitivt sätt? 

 

Studien kommer att resultera i en marknadsundersökning, ett framtagande och 

utvärdering av en lösning, en diskussion om ett förslag på teknisk lösning samt dess 

utvecklingsmöjligheter. Diskussionen kommer även framhäva vilken nytta som denna 

tekniska lösning möjliggör i de perspektiven. 

1.3 Syfte 

Vid uppkoppling av en tvättmaskin mot internet tillkommer möjligheten till utökad 

funktionalitet. I uppsatsen diskuteras vilken nytta en uppkopplad tvättmaskin kan ge 

samhället ur tre perspektiv; miljö, ekonomi och förenkling samt vilken teknisk lösning 

som krävs för att uppnå denna nytta.  

 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka funktioner som gemene man i dagens 

samhälle önskar och tycker är användbart för att underlätta dennes vardag. Uppsatsen 

har som syfte att diskutera vilken nytta en uppkopplad tvättmaskin kan ge samhället 

baserat på undersökningen som utförs i studien. Uppsatsen innehåller även en 

diskussion kring vad för teknisk lösning som krävs samt ett förslag hur det kan se ut.  

 

Tietos syfte med arbetet är att få en förstudie på tillämpningen av IoT på 

tvättmaskiner. Denna förstudie skulle kunna användas i fortsatta projekt med 

lösningar för framtidens hem. 

1.4 Mål 

Projektmålet är att ta fram en prototyp på hur styrning av en uppkopplad tvättmaskin 

kan se ut samt vilken teknisk lösning som krävs. Det kommer även resultera i en 

rekommendation på funktionalitet som önskas hos gemene man, baserat på en 

marknadsundersökning, och medför nytta i de tre olika perspektiven. Effektmålet med 

studien är att ta reda på vilken nytta en uppkopplad tvättmaskin har ur tre perspektiv; 

ekonomi, miljö och förenkling i vardagen. 
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För Tieto är målet att se hur en teknisk lösning för att visualisera energiåtgången 

skulle kunna se ut, vilka funktioner konsumenterna vill ha samt hur dessa kan ge 

konsumenten en del av ett smartare hem. 

1.4.1 Samhällsnytta, etik och hållbar utveckling 

Resultatet av projektet kommer vara en rekommendation på hur en uppkopplad 

tvättmaskin kan förbättra vardagen för gemene man i avseende på effektivisering, 

bättre planering och ökad kontroll av vardagen. Ur ett hållbart perspektiv förväntas 

rekommendationen öka användningen av förnyelsebar energi genom att ge 

användaren möjligheten att enkelt välja energikälla. Baserat på den inledande enkäten 

finns ett stort intresse för att se historik på energiförbrukningen av en tvättmaskin. 

Med historiken kan användaren se sitt energibeteende och får med denna överblick 

chansen att ändra sitt beteende.  

 

En stor nytta för samhället vore att minska elanvändningen på dagen och istället öka 

den på natten, framförallt under vinterhalvåret då Sverige istället nettoimporterar el 

[12]. Den största nyttan för samhället är att elpriset skulle sjunka då framställningen 

av el från dyra energikällor som t.ex. gasturbiner skulle minska. Även importen av el 

från andra länder som till exempel Tyskland skulle kunna minska, där elproduktionen 

bland annat kommer från kolkraftverk. 

 

För att komma fram till detta förslag måste en rad olika etiska aspekter tas hänsyn till. 

En viktig del av rapporten är att undersöka vilka integritetsproblem 

rekommendationen har. Eftersom stora mängder data från tvättmaskinen kommer 

sparas måste rekommendationen ha övervägt vilken data som är känslig och bör 

undvikas att sparas samt hur övrig data skall hanteras på ett säkert sätt för att inte 

kunna bli modifierad eller läst [13]. Detta är en stor del av de etiska problem som kan 

uppkomma vid uppkoppling av enheter mot internet. En annan aspekt som måste 

betraktas är säkerheten. Vid uppkoppling av en tvättmaskin förloras en viss del av 

kontrollen. Rekommendationen måste försöka öka kontrollen för att t.ex. säkerställa 

att ingen människa/djur har krupit in i tvättmaskinen vid en fjärrstyrd start. Det är 

även viktigt med säkerhetssystem för att upptäcka läckage eller annat fel på 
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tvättmaskinen när användaren inte är hemma för att minska risken för skador på 

omgivningen, t.ex. vattenskador. 

1.5 Metod 

För att samla in nödvändig information och kunskap till projektet gjordes en 

litteraturstudie. Det finns olika sätt att göra en litteraturstudie på, bland annat genom 

att leta i böcker eller i databaser. Då IoT-området är relativt nytt valde studien att 

koncentrera sökandet av information och kunskap till databaser och samtal med 

personer som arbetar inom området.  

 

Insamling av information från personer kan göras antingen kvalitativt eller 

kvantitativt. I projektet valdes en kvantitativ metod, i form av en enkät, för att få 

information om vad gemene man önskar för funktionalitet. Anledningen till att en 

kvantitativ metod valdes över en kvalitativ metod var den höga tidskostnaden det 

innebar att intervjua många människor på företaget för att få en bred grund av svar.  

 

Under ett idéstadie kan man utforma innehållet av projektet internt, tillsammans med 

kund eller låta kunden göra detta själv. För att forma projektet användes en 

brainstorming-metod, Co-creation [14], tillsammans med Tieto. Valet av Co-creation 

berodde på att det är en metod som används tillsammans med kund för att komma 

fram till nya koncept och att den används mycket på Tieto.  

 

Med en färdig idé är det ofta bra att strukturera upp vad som skall göras utföras. I 

projektet valdes därför att skapa en kravspecifikation som struktureringsmetod då det 

ger en bra överblick för både kund och internt i projektet. 

 

För att strukturera upp information av system kan brainstorming användas. Tietos 

User Experience-team (UX) rekommenderade tillämpningen Brainstorm Graphic 

Organizers, vilket medförde att denna metod valdes i projektet för att strukturera upp 

informationen.  

 

För att uppnå en användarvänlig design skapas prototyper som sedan testas och 

utvärderas. Metoderna low-fidelity (lo-fi) och high-fidelity (hi-fi) valdes för skapande 

av prototyper. Lo-fi valdes då det går snabbt att ta fram ett första utkast och senare 
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göra ändringar [15]. Hi-fi valdes för att få återkoppling på de estetiska delarna av 

prototypen [16].  

 

Vid utveckling av system finns många olika metoder. SCRUM valdes eftersom det 

fanns osäkerhetsfaktorer, som t.ex. utvecklingstiden av de olika komponenterna, där 

en agil utvecklingsmetod är bra för att kunna anpassa planeringen [17]. Av denna 

anledning passar t.ex. inte vattenfalls-metoden då den bygger på att förutse och 

detaljplanera projektets olika moment innan påbörjat arbete [17]. 

 

För att utvärdera användarupplevelsen kan bland annat en kvantitativ eller kvalitativ 

metod användas. I projektet utfördes två utvärderingar, den ena kvantitativ och den 

andra kvalitativ. I den kvantitativa utvärderingen användes metoden System Usability 

Scale för att på ett enkelt sätt kunna mäta och jämföra användarupplevelsen av två 

versioner [18]. I den kvantitativa utvärderingen användes metoden Heuristisk 

Utvärdering för att få en bättre förståelse om hur användaren upplevde systemet [19].  

1.6 Avgränsningar 

För att undersöka vilken nytta uppkopplade vitvaror kan ha på samhället gjordes 

avgränsningen att enbart göra studien på tvättmaskiner. Anledningen var att en 

tvättmaskin har många funktioner som kräver manuell interaktion, varför en 

uppkoppling skulle kunna ge användaren utökad funktionalitet.  

 

För att avgränsa projektet har ingen tvättmaskinstillverkare kontaktats för att bygga in 

en server-lösning i en tvättmaskin. Istället används en separat server tillsammans med 

en fjärrströmbrytare som begränsar projektet med att endast kunna mäta 

energiförbrukning samt möjlighet att bryta/slå på strömmen. Eftersom studien inte 

kommer åt tvättmaskinens riktiga funktioner har projektet simulerat dessa.  

 

För att projektets förslag skall fungera i verkligenheten krävs anslutning till ett smart 

elnät med information av vad för aktuell energikälla som producerar elen samt elpris. 

Eftersom projektet inte haft tillgång till detta har funktionen kring energikälla 

simulerats medan elpriset hämtats online från Elskling.se.  
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Vid val av målgrupp inriktades studien mot gemene man med tillgång till en egen 

tvättmaskin, inte delad tvättstuga. Anledningen till detta val var att användare med 

tillgång till egen tvättmaskin har större möjlighet att kunna använda den utökade 

funktionaliteten och inte är begränsad till tvättider på samma sätt som en delad 

tvättstuga.  

 

Som de flesta projekt hade även detta projekt en resursbegränsning. Tidsmässigt fanns 

totalt tio veckor att tillgå. Fem av dessa avsattes till praktiskt arbete medan resterande 

fem veckor användes för rapportskrivning. Kostnadsmässigt fanns en fast budget för 

material hos Tieto.  

1.7 Disposition 

I kapitel 2 förklaras de teoretiska begrepp och tekniker som använts i projektet. För 

varje begrepp och teknik beskrivs dess bakgrund, användningsområde i projektet och 

varför de valts till projektet. 

 

I kapitel 3 beskrivs de metoder som använts under projektets gång för att planera, 

samla in data, utveckla system och utvärdera användarupplevelse. För varje metod 

beskrivs metoden i sin helhet samt hur den användes. 

 

I kapitel 4 beskrivs projektets arbetsprocess och hur de olika metoderna beskrivit i 

kapitel 3, Metoder, implementerades. Kapitlet beskriver detaljerat tillvägagångssättet i 

projektet och hur metoderna använts som grund.  

 

I kapitel 5 presenteras projektets olika resultat och projektets syfte besvaras.  

 

I kapitel 6 diskuteras de slutsatser som dragits utifrån resultaten, svagheter i studien 

samt förslag på framtida arbete. 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt förklaras de teoretiska begrepp och tekniker som använts i projektet. 

För varje begrepp och teknik beskrivs dess bakgrund, användningsområde i projektet 

och varför de valts till projektet. 

2.1 Tekniker 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till de tekniker som används i projektet. 

2.1.1 Z-Wave 

Z-Wave är ett trådlöst kommunikationsprotokoll ämnat för hemautomation [20]. 

Protokollet använder en låg radiofrekvens (~900 MHz) för att inte störa annan 

kommunikation i hemmet som t.ex. Wi-Fi och Bluetooth. Idag finns Z-Wave tekniken 

integrerad i t.ex. sensorer, strömbrytare och övervakningskameror. 

 

Z-Wave-protokollet används i projektet för att kommunicera mellan Raspberry Pi och 

fjärrströmbrytaren. Z-Wave-protokollet valdes till följd av litteraturstudien. 

2.1.2 JSON 

JavaScript Object Notation (JSON) är ett dataformat som används vid dataöverföring 

och datalagring. Formatet bygger på nyckel-värde-par (key-value pair) som 

representeras i textformat vilket gör det läsbart för människor. JSON är ett dataformat 

som utmanar dess äldre motsvarighet XML (eXtensible Markup Language). Fördelar 

med JSON som dataformat är lättvikten (minimerat antal tecken) jämtemot XML [21] 

samt dess välutvecklade bibliotek i olika språk. I dagsläget finns formatering och 

tolkning av JSON som standardbibliotek i JavaScript och Python, samt som externa 

bibliotek för de flesta andra programmeringsspråk. 

 

I projektet används JSON som format för dataöverföring mellan server och 

applikation, samt som datalagringsformat på servern. JSON valdes som dataformat då 

det är väl etablerat, lätt att använda i Python och Java, samt att det är bättre anpassat 

än XML för system med begränsade resurser [22]. 
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2.1.3 REST API 

Representational State Transfer (REST) är en arkitektur som kan användas vid 

utformning av webbtjänster [23]. Arkitekturen bygger på att möjliggöra användningen 

av utvalda funktioner hos en webbtjänst som t.ex. hämta data för ett visst objekt eller 

schemalägga en process. För att specificera vilket objekt funktionen appliceras på 

används Uniform Resource Identifier (URI). REST-tjänster använder ofta HTTP som 

kommunikationsprotokoll vilket tydliggör gränssnittet mot webbtjänsten i och med 

separeringen av metoderna GET, POST, PUT och DELETE [24]. 

 

I projektet används ett REST API (Application Programming Interface) som 

gränssnitt mot servern. REST-arkitekturen valdes som gränssnitt då den är enkel att 

implementera och använda. 

2.2 Mjukvara 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till de mjukvarukomponenter som används i 

projektet. 

2.2.1 Android 

Android är ett Linux-baserat operativsystem som används i smartphones. 

Operativsystemet är utvecklat av Google och källkoden är utgiven under öppen licens 

[25].  

 

Utveckling av applikationer till Android sker i Java med hjälp av ett tillhörande 

Software Development Kit (SDK). Det finns väldigt mycket och utförlig 

dokumentation på både SDK:t och ramverket för operativsystemet, samt många 

guider gjorda av Google och utvecklarforum. Allt detta gör att uppstartsträckan är 

kort och det går fort att se resultat av utvecklingen. 

 

Android används i projektet som plattform för utveckling av den mobilapplikation 

som kommunicerar med och visualiserar servern. Plattformen valdes då det är gratis 

att utveckla applikationer, enkelt att komma igång med och projektmedlemmarna 

hade tidigare erfarenheter med plattformen. 
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2.2.2 Python  

Python är ett programmeringsspråk vars främsta egenskaper är enkelheten att förstå 

samt läsbarheten av kod. I och med detta så går det snabbt att lära sig språket och 

börja utveckla samt att förstå tidigare skriven kod. Python är således ett populärt 

språkval när det kommer till utveckling av backend [26]. En nackdel med Python är 

att exekveringstiden är långsammare än andra språk på grund av språkets konstruktion 

[27]. Exempel på applikationer som använder Python till backend är t.ex. Dropbox 

[28] och Spotify [29].  

  

I detta projekt används Python som utvecklingsspråk för den backend-server vars 

syfte är att styra tvättmaskinen och tillhandahålla ett REST API mot 

mobilapplikationen. Python valdes som utvecklingsspråk då det går snabbt att 

utveckla i, är tydligt att läsa och stöds av Raspberry Pi. 

  



12 

 

2.3 Hårdvara 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till de hårdvarukomponenter som används i 

projektet. 

2.3.1 Raspberry Pi 

Raspberry Pi (RPi) är en enkortsdator som drivs av en ARM-processor. Datorn har 

många användningsområden tack vare dess portar och GPIO-stift (General Purpose 

Input/Output) vilket möjliggör interaktion med hårdvara. Vanliga 

användningsområden är hemautomation, mediaserver, webbserver och utbildning 

[30]. Fördelar med Raspberry Pi är dess storlek och låga pris. 

 

Raspberry Pi har en nyckelroll i projektet och tillhandahåller följande tjänster med 

numrering enligt Figur 2.1: 

1. Hanterar radiokommunikation mellan fjärrströmbrytare och RPi med hjälp av 

RaZberry. 

2. Backend-server för all serverlogik och databashantering, skriven i Python.  

3. Hanterar kommunikation med mobilapplikationen med hjälp av REST API. 

 

 

Figur 2.1 - Raspberry Pi:s roll i projektet. 

 

Raspberry Pi valdes som hårdvarulösning för servern då den är billig, liten och har 

möjlighet att utöka dess funktionalitet med mönsterkort. 

2.3.2 Fjärrströmbrytare 

Med fjärrströmbrytare menas ett eluttag som kan slås på/av via fjärrstyrning. 

Kommunikationen sker oftast med radio eller infrarött ljus. Avancerade modeller kan 

mäta energianvändningen i uttaget och reglera effekten (dimma). 
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Till detta projekt används en fjärrströmbrytare av modellen GreenWave PowerNode, 

se Figur 2.2, för att bevaka, mäta och styra en tvättmaskin. Tvättmaskinen kopplas in 

med elkabel i fjärrströmbrytaren som i sin tur kopplas in i vägguttaget. 

Fjärrströmbrytaren är kompatibel med Z-Wave-protokollet och klarar av effekter upp 

till 2400 Watt [31]. 

 

GreenWave PowerNode valdes som fjärrströmbrytare eftersom den är kompatibel 

med Z-Wave-protokollet, kan mäta energianvändning samt har en hög maxeffekt 

jämfört med andra modeller. 

 

 

Figur 2.2 - GreenWave PowerNode i ett vägguttag. 

2.3.3 RaZberry 

RaZberry är ett mönsterkort (breakout board) designat speciellt för Raspberry Pi för 

att göra den kompatibel med andra Z-Wave enheter. Kortet innehåller de 

komponenter som behövs för att kommunicera med radio enligt Z-Wave-protokollet 

och monteras på GPIO-stiften på Raspberry Pi. 

 

I projektet används RaZberry-kortet för att möjliggöra kommunikation med Z-Wave 

enheter som t.ex. fjärrströmbrytare. RaZberry valdes då kortet var billigt, anpassat för 

Raspberry Pi och hade medföljande mjukvara (Z-Way) för styrning av Z-Wave 

enheter. 
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3 Metoder 

I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts under projektets gång för att planera, 

samla in data, utveckla system och utvärdera användarupplevelse. För varje metod 

beskrivs metoden i sin helhet samt hur den användes. 

3.1 Litteraturstudie 

I början av projekt är det enligt praxis att göra en litteraturstudie. Denna studie går 

dels ut på att ta reda på vad som gjorts tidigare inom samma område för att hitta 

inspiration till projektet. Studien kan även ha som syfte att lära sig den kunskap som 

behövs för att kunna genomföra projektet. 

 

Litteraturstudien som utfördes i projektet hade två huvudsakliga mål. Det första gick 

ut på att undersöka om något liknande projekt gjorts tidigare som kunde ligga till 

grund för projektet. Det andra gick ut på att undersöka vilka tekniska delar som krävs 

för att mäta elförbrukning för en specifik enhet.  

3.2 Enkät 

Att skapa och samla in svar från en enkät är ett sätt att få kvantitativ data till ett 

projekt. Det data kan ligga till grund för beslut i projektet eller användas som 

empirisk data och statistik för att stödja slutsatser. 

 

För att ta reda på hur gemene man använder tvättmaskinen i dagsläget och vilka nya 

funktioner som är önskvärda så skapades en enkät. Denna enkät blev besvarad av 

drygt 40 personer av olika åldrar, kön och bostadstyp (se Bilaga 1), för att 

representera gemene man så bra som möjligt. Utifrån svaren bestämdes vilken 

funktionalitet som skulle finnas med i applikationen som senare utvecklades i 

projektet. 

3.3 Workshops 

Under projektets gång hölls två typer av workshops med Tieto; utformning av idé och 

utveckling av användarupplevelse. I dessa workshops användes två olika metoder; 

Co-creation respektive Brainstorm Graphic Organizers. 
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3.3.1 Co-creation 

Co-creation [14] är en metod som används hos Tieto under bland annat idéstadiet av 

ett projekt. Metoden går ut på att låta kunden och leverantören specificera produkten 

tillsammans, i syftet att snabbt komma fram till ett produktförslag som passar båda 

parterna. Från en utgångspunkt i form av en tanke, breddas omfattningen av 

produkten under pågående workshop för att sedan specificeras mot slutet, se Figur 

3.1. 

 

Figur 3.1 - Illustration av Co-creation metoden. Källa: [32] 

 

Under denna workshop låg fokus på Ideation, en slags brainstorming-session, där 

projektmedlemmarna och Tieto kom fram med olika förslag till projektinnehåll. I 

slutet av workshopen specificerades projektets omfattning. 

3.3.2 Brainstorm Graphic Organizers 

För att ta fram en design för en applikation krävs förståelse för hur strukturen av 

informationen skall vara ordnad. Det är sällan allt innehåll får plats på en och samma 

applikations-vy vilket skapar behovet att dela upp innehållet och skapa en struktur. 

Det finns flera sätt att strukturera informationen: hierarkiskstruktur, nätverksstruktur 

och sekventiellstruktur [33]. Hierarkiskstruktur startar i en rot som sedan grenar ut i 

olika grenar. För att byta gren måste användaren gå upp till roten och sedan följa en 

annan gren ner i strukturen, se 1 i Figur 3.2. Nätverksstruktur bygger på samma 

struktur som hierarkiskstruktur med skillnaden att grenarna också är 
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sammankopplade, se 2 i Figur 3.2. Användaren behöver då inte gå tillbaka till roten 

för att byta gren. En sekventiellstruktur är uppbyggd av ett förutbestämt flöde. 

Användaren kan inte hoppa över olika steg, utan måste istället följa en linjär sekvens i 

systemet, se 3 i Figur 3.2. Ett typiskt exempel på en sekventiellstruktur är 

beställningsformulär. Först väljs produkt, sen anges leveransadress, sen betalas 

varorna.   

 

 

Figur 3.2 – Illustrerar de tre olika typerna av Brainstorm Graphic Organizers. 

 

Valet av vilken struktur som passar bäst görs bland annat genom att utgå från 

användarberättelser eller från en kravspecifikation. När valet av struktur är klart finns 

olika ramverk för hur strukturerna visualiseras, där ett exempel är att använda 

metoden Brainstorm Graphic Organizers (BGO) [16]. Metoden bygger på 

brainstorming-metoden som går ut på att vara kreativ och komma på nya idéer och 

lösningar. Påbyggnaden för BGO går ut på att ta fram idéer på hur innehållet i en 

applikation utifrån dess planerade funktionalitet skall struktureras. 

 

Metoden användes under en workshop tillsammans med delar av Tietos User 

Experience-team (UX-team) innan utvecklingen av applikationen påbörjades. Under 

workshopen låg fokus på användarupplevelse och informationsstruktur. 
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3.4 Kravspecifikation 

En kravspecifikation är en beskrivning på vad som förväntas av ett system och hur det 

ska bete sig. Att specificera hur ett system ska bete sig fyller två funktioner. För det 

första blir det tydligare för både kund och leverantör vad som skall levereras och för 

det andra så blir det enklare att utveckla ett system som är beskrivet i detalj. 

Kravspecifikationer är ofta ett underlag för offertgivning för företag då båda parterna 

vet exakt vilka krav som finns på slutprodukten [34].  

 

I projektet skapades en kravspecifikation för att få en tydlig överblick på vad som 

skulle ingå i systemet. 

3.5 Informationsstruktur 

När en informationsstruktur är bestämd kan en prototyp skapas i syfte att arbeta fram 

en bra användarupplevelse. Det finns två huvudsakliga typer av prototyper; low-

fidelity (lo-fi) och high-fidelity (hi-fi).  

 

Lo-fi, även kallad pappersprototyp, går ut på att skissa förslag på papper och genom 

iterationer med testning får fram ett bra upplägg. Fördelen med lo-fi är att det går fort 

att ta fram en första skiss och det går snabbt att göra ändringar av skissen [15]. Vid 

testning berättar testpersonen vad denne önskar klicka på medan administratören byter 

pappersbild för att simulera olika vyer [16]. Lo-fi används ofta för att behålla fokus på 

strukturen istället för detaljer som t.ex. färgval. En nackdel med denna metod är att 

testning av en lo-fi prototyp tar lång tid eftersom den kräver att administratören och 

testaren sitter tillsammans och går igenom prototypen manuellt. 

 

Hi-fi går ut på att skapa en prototyp i ett digitalt verktyg och har en noggrannare 

utformning av detaljer än lo-fi. Prototypen går att interagera med i en viss 

utsträckning. Denna prototyp är bra i ett senare skede för att få återkoppling från 

användare på de estetiska delarna som t.ex. färg [16]. En nackdel med hi-fi är att det 

tar lång tid att skapa och ändra prototyperna [15].  

 

I projektet användes både lo-fi och hi-fi för att skapa prototyper i olika skeden av 

utvecklingen.  
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3.6 SCRUM 

SCRUM är en agil projektmetod som passar bra ihop med mjukvaruutveckling [35]. 

Metoden går ut på att dela upp projektet i etapper (sprints) med tydliga delmål. Dessa 

delmål delas upp i funktioner (user stories) som sedan bryts ned till uppgifter (tasks), 

vilka utförs av projektets medlemmar. Med hjälp av en SCRUM-board kan statusen 

på vardera uppgift följas då de flyttas från “att göra” till “görs”, vidare till “färdig”. 

Fördelen med SCRUM som metod är att den inte kräver så mycket overhead innan 

själva utvecklingen kan börja och att SCRUM-boarden snabbt ger en överblick över 

hur projektet ligger till. 

 

All utveckling skedde med hjälp av en avgränsad variant av SCRUM som fokuserade 

på SCRUM-boarden, uppgifter och funktioner. Anledningen till avgränsningen var 

dels projektets begränsade tid, men framför allt det låga antalet personer i projektet. 

Den traditionella whiteboard-varianten av SCRUM-board byttes ut mot Trello, en 

molnbaserad SCRUM-board. Trello valdes över den traditionella whiteboarden då den 

är mer mobil. I Trello fanns tre boards: en för utveckling av servern, en för utveckling 

av applikationen och en för projektet i sin helhet.  

3.7 Parprogrammering 

Parprogrammering är en metod som ofta används inom agil programvaruutveckling 

[36]. Metoden går ut på att två programmerare gemensamt arbetar med samma kod på 

samma dator. Vid arbetet finns två roller som delas upp mellan programmerarna: 

föraren som skriver koden och navigatören som granskar den skrivna koden. Dessa 

roller byts av sinsemellan med jämna mellanrum, vanligtvis 30 minuter. 

Programmerare som arbetar i par producerar ofta bättre kod och gör färre misstag 

[36]. 

 

I projektet användes delvis parprogrammering vid utveckling av servern och 

applikationen för att skriva tydlig kod, minska antalet misstag och lösa problem som 

uppstod. 
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3.8 Utvärdering av användarupplevelsen 

För att utvärdera prototypen användes två utvärderingsmetoder: System Usability 

Scale (SUS) och Heuristic Evaluation. I detta avsnitt presenteras hur dessa metoder 

användes i projektet. 

3.8.1 System Usability Scale 

System Usability Scale (SUS) är en kvantitativ metod för att snabbt kunna mäta ett 

systems användbarhet [37] och översätta resultatet till siffror. Metoden består av tio 

påståenden om systemet där användaren anger hur bra dessa stämmer överens med 

personens egen uppfattning. Skalan sträcker sig från “håller helt med” till “håller inte 

alls med” och översätts sedan till en siffra där summan av dessa siffror resulterar i en 

total poängsumma. Denna poängsumma graderas enligt Figur 3.3. En anledning till 

varför SUS används är att resultatet säger sig ha en tillförlitlighet på 85 % [38].  

 

Figur 3.3 – Betygsskalan för SUS-utvärdering baserat på A. Bangor, P. Kortum och P. Kortum 

studie [39]. 

3.8.2 Heuristik Utvärdering 

Heuristik Utvärdering (Heuristic Evaluation) är en kvalitativ metod för att hitta 

problem med användarupplevelsen i en design, samt att åtgärda dessa problem i en 

iterativ process [19]. Metoden grundar sig i att ett gäng utvärderare gör förbestämda 

uppgifter för att upptäcka olika typer av problem med användarupplevelsen, antingen 

enskilt eller i grupp. De förbestämda uppgifterna går att strukturera upp på två sätt, 

antingen genom mål som användaren skall uppnå eller som exakta instruktioner vad 

användaren skall utföra.  

 

Det är viktigt att gränssnittet testas på flera personer eftersom olika personer hittar 

olika problem. Enligt Figur 3.4 illustreras hur antalet upptäckter av problem korrelerar 
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mot antalet utförda testar. Studier visar att om fem experter testar ett system hittas 

mellan 81-90 % av problemen medan en student utan erfarenhet endast hittar 22-29 % 

[40]. Valet av utvärderare beror på tid och resurser att tillgå, vilket för projektet var 

begränsat.  

 

Figur 3.4 - Antalet upptäckta problem korrelerat till antalet utförda tester. Källa: [19] 

3.8.2.1 Severity Raitings for Usability Problems 

Severity Raitings for Usability Problems är en metod för att värdera hur allvarliga 

olika problem med användarupplevelsen är. Som resultat av metoden ges en lista av 

problem där varje problem har en siffra som indikerar dess påverkan på systemet. 

Med resultatet av denna metod går det att avgöra om problemen är så pass stora att 

systemet inte kan lanseras, eller om problemen är överkomliga [38]. När problemen 

värderas görs det främst utifrån tre faktorer: 

 Frekvensen ett problem uppstår.  

 Inverkan problemet har på applikationen. 

 Persistensen av problemet, d.v.s. om användaren lär sig och problemet blir ett 

engångsproblem eller om det kvarstår. 

 

För varje problem vägs dessa tre faktorer in och ett beslut tas i form av en siffra om 

problemets inverkan på systemet. Skalan går mellan noll till fyra där noll betyder att 

det inte är ett problem och fyra är att det är ett problem som måste åtgärdas innan 

systemet kan lanseras för användning. 
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4  Genomförande 

I det här avsnittet beskrivs projektets arbetsprocess och hur de olika metoderna 

beskrivit i avsnitt 3, Metoder, implementerades. En överblick hur arbetsprocessen såg 

ut illustreras i Figur 4.1. 

 

Figur 4.1 – Överblick av projektets arbetsprocess. 

4.1 Workshop #1 - Co-creation 

Med fasta tidsramar skapade i den grova projektplaneringsfasen, se ”Planering” i 

Figur 4.1, innan projektets start, hölls en workshop med Tieto i syfte att bestämma 

innehållet av kandidatexamensarbetet. Tieto lade fram ett förslag som användes som 

utgångspunkt i Co-creation metoden. Med olika övningar som t.ex. att associera en 

tvättmaskin med olika varumärken uppkom förslag på funktioner som kunde vara 

önskade och hur realisering av dessa funktioner skulle kunna göras.  
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4.2 Litteratur- och förstudie 

Syftet med litteratur- och förstudien var att samla tillräcklig kunskap om: tidigare 

projekt inom samma inriktning, utrustning för att mäta elförbrukning och vad gemene 

man önskar hos en tvättmaskin.  

 

För att ta reda på vad som gjorts tidigare gjordes besök hos vitvarukedjor i syfte att se 

vad som idag finns på marknaden i form av uppkopplade tvättmaskiner. Besöken 

visade att vitvarukedjorna endast hade en uppkopplad tvättmaskin att erbjuda. Denna 

tvättmaskin hade endast den utökade funktionaliteten att kunna utföra samma 

funktioner från en smartphone som om användaren stått vid tvättmaskinen [41].  

 

Tieto presenterade ett tidigare projekt inom samma inriktning. Projektet undersökte en 

tvättmaskins elförbrukning under dess olika tvättcykler. Utrustningen som projektet 

använde sig av var fasklämmor från Efergy E2. Då detta projekt inte hade tillgång till 

ett elskåp med en separat fas för den enskilda tvättmaskinen kunde inte denna typ av 

utrustning användas. 

 

Eftersom Efergy E2 inte kunde användas fortsatte sökandet efter rätt utrustning. 

Sökandet fokuserades på att kontakta olika leverantörer av hem-automatisering för 

tips och idéer. Ett förslag från leverantören Nexa var att använda Raspberry Pi 

tillsammans med mönsterkortet RaZberry. RaZberry använder sig av Z-Wave som är 

en standard för hem-automatisering vilket ledde sökandet mot enheter som 

kommunicerar med Z-Wave. Hos webbutiken m.nu rekommenderades 

fjärrströmbrytaren GreenWave PowerNode tillsammans med mönsterkortet RaZberry. 

Tillsammans möjliggör Raspberry Pi, RaZberry och GreenWave PowerNode mätning 

av elförbrukning hos en enskild enhet, vilket uppfyller projektets tekniska krav i form 

av hårdvara. 

 

Gemene mans önskan hos en tvättmaskin undersöktes med hjälp av en enkät. Enkäten 

var uppbyggd av tio frågor som var uppdelade i två sektioner: grundläggande fakta 

om personen och personens önskemål hos en uppkopplad tvättmaskin, se Bilaga 2. 

Enkäten skickades ut per mail till människor med olika bakgrund och besvarades 

under tre veckors tid. Efter en vecka sammanställdes de första svaren och låg då till 
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grund vid beslut om funktioner att implementera i applikationen. Enkätens samtliga 

svar sammanställdes i slutet av projektet för att besvara om en uppkopplad 

tvättmaskin är något gemene man önskar, se Bilaga 1.  

4.3 Workshop #2 - Brainstorm Graphic Organizers 

Syftet med den andra workshopen var att ta fram en struktur på hur informationen 

skulle vara organiserad i applikationen. Tillsammans med Tietos UX-team skrevs 

applikationens funktioner ned på Post-it lappar. Dessa lappar grupperades, likt Figur 

4.2, på en whiteboard-tavla enligt metoden Brainstorm Graphic Organizers. Efter 

diskussion om hur funktionerna skulle vara organiserade valdes nätverksstruktur som 

den mest passande. Strukturen valdes då användaren har mycket frihet att byta mellan 

olika vyer utan att ett exakt mönster måste följas vilket gör navigeringen snabbare. 

 

 

Figur 4.2 - Struktur efter workshop #2. Gul lapp illustrerar vy medan rosa lapp illustrerar 

funktion. 
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4.4 Framtagande av prototyp 

Syftet med framtagandet av prototypen var att arbeta fram en mall till applikation där 

fokus låg på användarupplevelsen. Mallen hade även som syfte att underlätta 

utvecklingen av applikationens gränssnitt.  

 

Med en struktur framtagen i workshop #2 tillsammans med UX-teamet från Tieto 

påbörjades skissning av en prototyp. För att kunna ta fram en bra första version med 

projektets begränsade resurser skapades två separata skisser av projektets medlemmar. 

Dessa skisser jämfördes, diskuterades och ledde fram till en gemensam skiss. För att 

påskynda processen valdes metoden lo-fi, d.v.s. att skissa prototyp på papper.  

 

Eftersom det tar lång tid att testa en lo-fi prototyp skapades en hi-fi prototyp för att 

kunna få återkoppling över nätet. Med lo-fi prototypen som grund skapades en hi-fi 

prototyp i verktyget FluidUI. FluidUI är ett verktyg för att skapa prototyper online 

med inriktning på smartphones och valdes då projektmedlemmarna hade god 

erfarenhet av från tidigare projekt. I verktyget skapades olika vyer och knappar 

kopplades till funktioner för att få en känsla av interaktionen. När prototypen var 

färdig genererades en länk till prototypen som skickades ut via mail till bland annat 

Tietos UX-team för återkoppling. 

4.5 Workshop #3 - Feedback 

Syftet med den tredje workshopen var att få feedback på hi-fi prototypen från Tietos 

UX-team. I workshopen gavs återkoppling på prototypen som tidigare skickats ut via 

mail. Tillsammans diskuterades lösningar på de potentiella designproblemen för att 

senare kunna rätta till problemen utifrån återkopplingen. Workshopen resulterade i en 

lista med rekommenderade lösningar för att förbättra användarupplevelsen. 

4.6 Utvärdering av användarupplevelsen 

Syftet med utvärderingen av användarupplevelsen var att få återkoppling från 

användaren kring applikationen gällande användarvänlighet. När applikationen 

innehöll funktionerna som planerat var det dags för att utvärdera 

användarupplevelsen. För att göra detta valdes metoden Heuristisk Utvärdering (HU) 

för att testa applikationen på individer enskilt.  
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De förbestämda uppgifterna, listade i Bilaga 3, som används i samband med HU 

baserades på verkliga användarscenarion av applikationen. Uppgifterna beskrev vad 

användaren skall uppnå, samt en kort bakgrundsbeskrivning om scenariot. Ett mål 

med applikationen var att den skulle vara lättanvänd. Därför utformades uppgifterna i 

form av mål för att testa användarens förståelse för applikationens struktur, men även 

för att få förståelse för användarens naturliga tillvägagångssätt för att uppnå de givna 

målen. 

 

Efter skapandet av uppgifterna valdes utvärderare av testet. I och med begränsade 

resurser i projektet valdes två experter som kompletterades med personer av mindre 

erfarenhet. 

 

I början av varje test informerades utvärderaren med tio viktiga heuristiker [40] att 

tänka på under testet. Varje utvärdering skedde enskilt med en utvärderare i taget för 

att spegla ett så verkligt användarscenario som möjligt. Grupputvärdering valdes bort 

eftersom utvärderarnas enskilda tankar ansågs viktiga. 

 

Under utvärderingen användes metoden “think aloud” för att samla svar från 

användaren i alla stegen. Metoden går ut på att användaren högt beskriver vad denne 

tänker vid användningen av systemet [42]. Med denna metod kan observatören 

uppfatta vad personen vill göra och hur tankarna går för att upptäcka problem med 

användarupplevelsen. Tidigt i utvärderingen upptäcktes återkommande problem i 

varje intervju, men även att olika personer hittade skilda problem. De återkommande 

problemen åtgärdades inte under pågående testiteration. Grunden till beslutet var att få 

enhetliga resultat för att i ett senare skede kunna mäta skillnaden i 

användarupplevelsen när problemen åtgärdats. Resultatet blir då baserat på samma 

applikation och inte på olika versioner. 

 

I slutet av varje intervju ombads utvärderarna att fylla i en SUS-enkät (System 

Usability Scale). Enkäten översattes från den standardiserade enkäten [37] där vissa 

ord och meningar omformulerades för att passa applikationens innehåll, se Bilaga 6. 

De tio påståendena i SUS-enkäten besvarades av användaren utefter dennes 

uppfattning av applikationen under utvärderingen.  
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Med resultaten från intervjuerna skapades en lista med tänkbara problem. Problemen 

var i varierande storlek och för att rangordna dem användes metoden “Severity 

Raitings for Usability Problems”. Med metoden granskades varje problem för att 

uppskatta: frekvensen då problemet uppkom, dess inverkan på användarupplevelsen 

och dess persistens. Vägning av dessa aspekter resulterade i en siffra mellan noll och 

fyra per problem. Efter vägning av samtliga problem sorterades problemen i fallande 

ordning. Detta blev en prioriteringslista som överfördes till Trello och betades av 

uppifrån och ner, som finns sammanställda i Bilaga 5.  

 

För att kunna jämföra användarupplevelsen mellan två versioner användes SUS-

enkäten som gav ett medelvärde på betyget. Efter att ha åtgärdat problemen som 

observerats i testerna gjordes en till iteration av utvärdering med exakt samma 

upplägg.  

4.7 Utveckling av system 

Syftet med utvecklingen av systemet var att kunna visa och testa en konkret lösning 

för uppkopplandet av en tvättmaskin. Utvecklingen av systemet började med 

specificering av vilken funktionalitet som skulle ingå i systemet. Utifrån enkäten som 

gjordes i förstudien valdes de funktioner som användarna önskade sig och som var 

möjliga att göra inom projektets ramar. Vilka funktioner som valdes att implementera 

i systemet finns specificerade i Bilaga 1. Dessa funktioner ligger till grund för 

funktionerna som implementerades i applikationen. Med applikationens funktioner 

bestämda så skapades en kravspecifikation på servern för att kunna tillhandahålla 

önskad funktionalitet.  

 

Utifrån kravspecifikationen så skapades ett REST API samt en datamodell för svaren 

enligt Bilaga 4. Kravspecifikationen delades upp i moduler och funktioner som 

flyttades in i Trello som user stories för enkel överblick och arbetsuppdelning. Python 

valdes som utvecklingsspråk för servern och Android valdes som mobilplattform för 

applikationen.  

 

Som hjälpmedel under utvecklingen användes verktygen Trello, Git och metoden 

parprogrammering. På Trello fanns alla funktioner (user stories) som skulle utvecklas 
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för servern och applikationen. Vid utvecklingen togs en funktion från Trello, kodades 

och markerades som färdig i Trello efter testning. Buggar och nya funktioner lades till 

i Trello vid behov för att hålla koll på vad som var kvar att utvecklas. Git användes 

för versionshantering av projektet vilket även möjliggjorde parallellt arbete i samma 

moduler. Programmeringen skedde både enskilt och i par. Parprogrammering 

användes för att minska antalet fel och för att ge projektmedlemmarna bättre inblick i 

alla moduler av koden. 

 

Servern valdes att utvecklas före applikationen för att all backend-funktionalitet skulle 

finnas tillgänglig vid utveckling av applikationen. Servern delades upp i olika 

moduler som vardera stod för en viss funktionalitet som t.ex. historik, push-notiser 

eller bevakning. När alla moduler var klara så vävdes dess funktionalitet ihop till två 

komponenter: tillståndsstyrda servern samt RESTful servern.  

 

Utvecklingen av applikationen delades upp i tre delar: implementering av design, 

förenkling av API:t och implementering av funktionalitet. Design-layouterna som 

skapades i Android utgick från den designprototyp som skapats i workshop två och 

tre. Ett SDK mot RESTful servern skapades för att förenkla användandet av API:t i 

applikationen. Med färdiga layouter och färdigt SDK så utvecklades själva logiken 

och interaktionen av applikationen. I det ingick att hantera användarens interaktion 

med skärmen, visa rätt text/vyer, hantera navigering i applikationen samt 

kommunicera med servern. 

 

När all funktionalitet var implementerad så utvärderades användarupplevelsen hos 

applikationen för att upptäcka felaktigheter och tvetydigheter. Utvärderingen 

resulterade i en lista på 18 punkter, se bilaga B5, att rätta till i applikationen. Återigen 

användes Trello för att dela upp och följa arbetet för de nya punkterna. Med de 18 

punkterna åtgärdade betraktades applikationen, och därmed systemet, som 

färdigutvecklat. 
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4.8 Utvärdering av system 

Syftet med utvärderingen av systemet var att applicera systemet i ett verkligt scenario 

för att ta reda på hur det upplevs av en användare. För att utvärdera systemet användes 

en testperson som under två veckors tid fick testa systemets funktioner. Personen fick 

systemet installerat i sitt hem samt en introduktion till hur systemet fungerade och 

syftet med dess olika funktioner. Personen fick även förklarat att vissa funktioner, 

som t.ex. startande av ett visst program, inte var möjliga i det installerade systemet 

men att de skulle finnas tillgängliga i en slutgiltig produkt. Under de två testveckorna 

blev personen ombedd att skriva ner vilka tvättprogram som tvättades och när, för att 

underlätta utvärderingen i efterhand. 

 

Efter testperioden intervjuades testpersonen för att få kvalitativ data om hur en 

användare upplever och använder systemet. I intervjun ställdes bland annat frågor om 

nyttan och intresset av att använda systemet. 

4.9 Simulering och analys av data 

Syftet med simuleringen och analysen var att skapa underlag för de slutsatser som 

gjordes kring tvättmaskinens nytta gällande besparandet av energi och pengar. 

Analysen började med insamling av verklig data av tvättmaskinens energianvändning. 

Detta gjordes genom att låta tvättmaskinen tvätta som vanligt samtidigt som servern 

spelade in och sparade ett “WashRecord”, som beskrivs i Bilaga 4, för varje tvätt. 

Dessa inspelningar visualiserades sen med hjälp av Java där tvättmaskinens effekt 

(W) plottades mot tiden i en graf. För att samla in data tvättades tre tvättar av 

programmet normaltvätt 30 grader och en tvätt av programmet fintvätt 30 grader. 

 

Från tvättinspelningarna avlästes den totala energianvändningen per tvätt i kWh för 

att få statistik på hur mycket energi en tvätt drar i genomsnitt. För att ta reda på hur 

mycket energi en tvättmaskin använder på ett år så användes svaren från SUS-

enkäten, där utvärderarna svarade på hur många gånger de tvättar i veckan. Genom att 

multiplicera antalet tvättar per vecka med antalet veckor på ett år och den 

genomsnittliga energianvändningen per tvätt så gavs den totala energianvändningen 

för en tvättmaskin över ett år. För att ta reda på elkostnaden för användandet av 

tvättmaskinen så multiplicerades energianvändningen med priset per kWh. 
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Utifrån insamlad och simulerad data gjordes en analys på hur stor inverkan en 

tvättmaskin har på den totala energianvändningen i hemmet och om det finns en 

möjlighet att spara pengar genom att ändra sitt användande av tvättmaskinen. 
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5 Resultat 

I det här avsnittet beskrivs projektets olika resultat och rekommendationer. 

5.1 Enkät 

Resultatet av enkäten är baserat på sammanställningen som är inkluderad som Bilaga 

1. Enkäten visar att det finns ett tydligt intresse och åsikt att en uppkopplad 

tvättmaskin skulle vara användbar och underlätta personernas vardag. Däremot är den 

utökade funktionaliteten inget man kan tänka sig att betala särskilt mycket extra för. 

De tre mest önskade funktionaliteterna var att: få en notifikation när tvätten är klar, få 

en påminnelse om användaren inte plockat ur tvätten och att kunna schemalägga en 

förladdad tvätt för att vara klar vid en viss tidpunkt. 

5.2 Rekommendation till applikation 

Förslaget till applikation baseras på projektets undersökningar om funktioner och 

användarupplevelse. Applikationen är uppbyggd av tre sektioner: 

 Statusfält: beskriver var i applikationen användaren befinner sig, a) i Figur 

5.1. 

 Innehåll: innehåll för den aktuella vyn, b) i Figur 5.1. 

 Meny: används för att navigera mellan de tre huvudvyerna, c) i Figur 5.1. 

 

Figur 5.1 - Applikationens olika sektioner. a) statusfält, b) innehåll, c) meny. 



31 

 

Applikationen innehåller tre olika huvudvyer: 

 Hem; aktuellt tillstånd för tvättmaskinen, se vänster vy i Figur 5.2. Visar 

vilket av tvättmaskinens fyra tillstånd den befinner sig i: 

o Avstängd; knappar för att starta och schemalägga tvätt.  

o Schemalagd; anger vilken tid tvätten startar eller är färdig, vilket 

tvättprogram som kommer starta samt valbara tillägg i form av billigast 

el eller vindkraft.  

o Tvättar; anger hur lång tid som är kvar, beräknat klockslag tvätten är 

färdig samt aktuell energiförbrukning.  

o Färdig; anger när tvättmaskinen blev färdig, total energiförbrukning, 

samt dess kostnad. 

 Historik; historik på tvättar. Ger statistik på energiförbrukning och kostnad 

som, går att få som vecko-, månads- eller årsvy. Statistiken kan presenteras i 

olika vyer, bland annat som graf som i mitten av Figur 5.2.  

 Inställningar; inställningar för prisavtal och notiser. Med rörligt prisavtal 

hämtas aktuellt pris från elskling.se, jämfört med det fasta avtalet då 

användaren själv anger öre per kWh. För notiser kan användaren välja att sätta 

på och stänga av detta alternativt utöka med en påminnelse om en färdig tvätt 

inte blivit hanterad. Denna vy visas till höger i Figur 5.2. 

 

 

Figur 5.2 - De tre huvudvyerna för applikationen. 
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I den rekommenderade applikationen visas tvättmaskinens aktuella tillstånd på 

startsidan, vilket har som syfte att öka kontrollen för användaren genom snabb 

upplysning. Applikationen innehåller två val i “schemalägg”-vyn: “starta klockan”, 

vänster i Figur 5.3, och “färdig klockan”, höger i Figur 5.3. Som tillägg till “starta 

klockan” kan användaren välja vilken tid tvättmaskinen skall starta samt vilket 

tvättprogram och temperatur som skall användas. “Färdig klockan” har valen vilken 

tid tvättmaskinen senast skall vara färdig, vilket tvättprogram och temperatur som 

skall användas, men även tillval om så önskas, att tvätta vid billigast el eller vindkraft. 

Syftet med valet av vindkraft är att ge användaren möjlighet att använda förnyelsebara 

energikällor och bidra till en bättre miljö. Syftet med att kunna schemalägga en tvätt 

är att underlätta planeringen av vardagen för användaren.  

 

Figur 5.3 – Applikationens två olika val för start av tvättmaskin.  

 

Vid användning av funktionen “starta nu” krävs endast val av tvättprogram och dess 

temperatur. Syftet med denna funktion är att styra tvättmaskinen exakt som om 

användaren står framför maskinen i verkligheten och vill sätta igång tvätten.  

 

För att presentera historiken finns två presentationslägen, tabell eller graf, som visas i 

Figur 5.4. Statistikens intervall går att välja mellan vecko-, månads- eller årsintervall. 
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För det valda intervallet ges en total energiförbrukning och dess kostnad. Syftet med 

att presentera tvätthistorik i form av energiförbrukning och kostnad är att få 

användarna mer medvetna om deras energibeteende, men även att få en uppfattning 

om hur mycket tvättandet kostar. 

 

Figur 5.4 – Applikationens två olika representationer av historik. 

 

När en tvätt är färdig skickas en notis till användaren, förutsatt att notiser är aktiverat 

under inställningar. Syftet med denna funktion är att förbättra tidseffektiviseringen för 

användaren genom att slippa kontrollera om tvätten är färdig och istället få reda på det 

i realtid. 
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5.3 Utvärdering av användarupplevelse 

Resultatet av utvärderingen av användarupplevelsen är baserad på sammanställningen 

från utvärderingen, se Bilaga 7. Från den första utvärderingen går det att dra riktlinjer 

att den första prototypen var välutformad för att nå en bra användarupplevelse. Denna 

iteration fick ett SUS-medelvärde på 85 med 5 insamlade svar vilket resulterade i 

betyget B, se Bilaga 7. Ett par misstag och tvetydigheter uppmärksammades dock 

vilket drog ner betyget i liten grad.  

 

Med misstagen och tvetydigheterna åtgärdade gjordes en till iteration av utvärderingar 

med exakt samma upplägg som resulterade i ett SUS-medelvärde på 94 med 7 

insamlade svar vilket resulterade i betyget A, se Bilaga 7. Den andra utvärderingen 

visar hur åtgärdandet av misstagen och tvetydigheterna från första utvärderingen 

påverkade användarupplevelsen i en positiv riktning. Utvärderingen av 

användarupplevelsen pekar på att den slutgiltiga applikationen är bra uppbygg för att 

nå en bra användarupplevelse.  

5.4 Utvärdering av system 

Utvärderingen av systemet, se Bilaga 8, visade att utvärderaren uppskattade 

förenklingen av vardagen som den uppkopplade tvättmaskinen medfört. Personen 

lyfte tydligt fram hur notifikationen om när tvätten var klar samt påminnelsen vid 

glömt tvätt var de främsta fördelarna. Efter notifikationen kom schemaläggningen 

som viktig funktion. Personen menade att dennes efterfrågan på funktionen hade blivit 

allt större efter studiens beskrivning vad som ingick i applikationen. Uppskattningen 

var att denna funktion skulle användas för nio av tio tvättar i syfte att kunna planera 

bättre och slippa tvätt som ligger och surnar.  

 

Utvärderaren angav att det var intressant med historiken men hade en synpunkt att 

kostnaden för tvätten inte var intressant eftersom det handlar om så låga summor. 

Däremot hade en tydligare historik önskats med tvättmönster över de vanligaste 

tvättdagarna och dess starttid. På grund av de låga kostnaderna tyckte utvärderaren 

inte att funktionen billigast el skulle vara användbar. Ett förslag var att ersätta den 

funktionen mot valet “tvätta vid lägst belastning på elnätet”. 
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Ur historiken i applikationen, se Figur 5.5, gavs information att personen tvättar i 

genomsnitt tre gånger i veckan. Utvärderaren förklarade även vilka tvättprogram som 

hörde till vilken data där veckosnittet låg på två normaltvätt och en fintvätt. 

Tidpunkten vid start av tvättmaskinen var i majoriteten av fallen mellan klockan 17 

och 20.  

 

Figur 5.5 - Historik-vyn efter två veckors testande. 
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5.5 Simulering och analys av data 

Vid visualisering av tvättmaskinens energiförbrukning för de inspelade tvättarna från 

utvärderingen gick det att se skillnad mellan de olika tvättprogrammen samt urskilja 

olika faser i programmet som t.ex. centrifugering. Graferna visade även att 

GreenWave PowerNode inte klarade av att mäta tvättmaskinens effekt när den 

översteg 2000 W, vilket syns i Figur 5.6. 

 

Figur 5.6 - Illustrerar tvättmaskinens effekt i Watt plottat mot tiden för de olika tvättarna. Blå 

linje motsvarar tvättprogrammet fintvätt 30 grader. Röd, grön och lila linje motsvarar 

tvättprogrammet normaltvätt 30 grader. 

 

Mätningarna av tvättmaskinens energianvändning resulterade i att tvättprogrammet 

normaltvätt använde mellan 0.6 kWh och 0.67 kWh medan fintvätt använde 0.27 

kWh. Baserat på svaren från SUS-enkäten antogs en familj på fyra personer tvätta ca 

tre gånger i veckan. I simuleringen antogs dessa tvättar vara fördelade som två 

normaltvättar och en fintvätt varje vecka. Detta resulterade i en total 

energiförbrukning på 80.7 kWh per år för en tvättmaskin. För att översätta detta till 

kostnad så valdes ett elpris på 34,668 öre/kWh vilket är ett medelvärde på elpriset år 

2014 baserat på Vattenfalls månatliga elpriser [43]. Den årliga elkostnaden för en 

tvättmaskin blev med dessa värden 28 kr. 
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5.6 Teknisk lösning 

Den tekniska lösningen för projektet består av hårdvaru- och mjukvarukomponenter 

som tillsammans möjliggör uppkopplingen av en tvättmaskin. I Figur 5.7 syns de 

komponenter som bygger upp lösningen samt hur de kommunicerar med varandra. 

För varje komponent beskrivs dess funktion i systemet samt tekniken bakom den. 

 

Figur 5.7 - Illustrerar systemet, dess komponenter och kommunikationsvägar. 1) GreenWave 

PowerNode. 2) Z-Way server. 3) Python server: a) tillståndsstyrd server, b) API server 

(RESTful). 4) Android-applikation. 

5.6.1 GreenWave PowerNode 

I den tekniska lösningen ingår fjärrströmbrytaren GreenWave PowerNode. 

Fjärrströmbrytaren tillhandahåller följande funktionalitet: 

 Mätning av nuvarande energianvändning i eluttaget. 

 Slå på/av elen i eluttaget. 

 

Systemet använder sig utav denna funktionalitet genom att kommunicera med 

fjärrströmbrytaren för att läsa av energianvändning och slå på/av elen för 

tvättmaskinen. Kommunikationen sker enligt Z-Wave protokollet. 

 

5.6.2 Z-Way server 

På Raspberry Pi körs en Z-Way server i syfte att agera som ett abstraktionslager mot 

Z-Wave enheten för den tillståndsstyrda servern. Z-Way servern uppnår detta genom 

att tillhandahålla ett REST API med funktioner som bland annat: 

 Läs av en enhets nuvarande och totala energianvändning. 

 Starta en enhet. 
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 Stäng av en enhet. 

 

Många av API-förfrågningarna från den tillståndsstyrda servern resulterar i 

kommunikation mellan Z-Way servern och Z-Wave enheten. Kommunikationen 

utförs med hjälp av RaZberry-kortet som sitter monterat på Raspberry Pi. 

  

5.6.3 Tillståndsstyrd server 

I den tekniska lösningen ingår en tillståndsstyrd server vilket är en server som ändrar 

tillstånd till följd av interaktion från en slutpunkt som t.ex. en tvättmaskin. Den 

tillståndstyrda servern är skriven i Python och tillhandahåller följande funktionalitet: 

 Representera tvättmaskinens tillstånd. 

 Kommunicera med Z-Way servern. 

 Bevaka tvättmaskinens ändringar av tillstånd. 

 Schemalägga start av tvättmaskin. 

 Spara historik för tvättar. 

 Notifiera användare om färdiga tvättar. 

 Bevaka/ta reda på elpris och elkälla. 

 

5.6.3.1 Tillstånd 

Servern är uppdelad i följande fyra tillstånd för att motsvara tillstånden hos en 

tvättmaskin: 

 Off   - Tvättmaskinen är i viloläge och redo att starta/schemaläggas. 

 Schedule  - Tvättmaskinen är schemalagd och väntar på att starta. 

 Running - Tvättmaskinen tvättar en pågående tvätt. 

 Done   - Tvättmaskinen har tvättat färdigt men inte blivit tömd. 

 

Servern kan byta tillstånd både till följd av interaktion med tvättmaskinen, och till 

följd av interaktion med applikationen. Att servern byter tillstånd från Off till 

Running kan t.ex. ske både på grund av att användaren startar tvättmaskinen på 

traditionellt vis, eller att användaren startar tvättmaskinen via applikationen. 
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För att bibehålla logiken hos en tvättmaskin används tillståndsdiagrammet i Figur 5.8 

för att beskriva tillåtna och möjliga tillståndsbyten:  

 

 

Figur 5.8 - Illustrerar tillstånden och övergångarna hos den tillståndsstyrda servern. Röda pilar 

indikerar tillståndsbyten till följd av interaktion med tvättmaskin och svarta pilar indikerar 

tillståndsbyten till följd av interaktion med applikation. 

 

Servern använder de olika övergångarna mellan tillstånden för att skapa och spara 

tvättposter, se ”WashRecord” i Bilaga 4, samt ge notifikationer till användaren. 

Övergångarna används på följande sätt: 

 (ANY)   Running: Skapa en ny tvättpost att fylla med tvättdata. 

 Running   Off: Spara tidigare skapad tvättpost i databasen. 

 Running   Done: Spara tvättpost och skicka push-notis till användaren 

att tvätten är klar. 

5.6.3.2 Google Cloud Messaging 

För att skicka meddelanden till Android-applikationen används Google Cloud 

Messaging (GCM). GCM möjliggör skickandet av meddelanden (push-notiser) från 

server till Androidklient (smartphone) utan att klienten skapar en anslutning direkt till 

servern. Istället skickas meddelandet från servern till Googles GCM-servrar som i sin 

tur skickar meddelandet till klienten, enligt Figur 5.9, vilket innebär att servern inte 
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behöver veta enhetens IP-adress. Vilka Androidklienter som meddelandet ska skickas 

till specificeras genom att skicka med en lista av registration_ids i varje meddelande. 

I avsnittet 5.6.5.2 Google Cloud Messaging beskrivs processen för att ta fram 

registration ids. 

 

 

Figur 5.9 - Illustrerar hur den tillståndsstyrda servern skickar push-notiser till applikationen 

med hjälp av Google Cloud Messaging. 

 

5.6.3.3 Huvudaktiviteter 

De två viktigaste aktiviteterna i servern är huvudloopen, den kod som ständigt 

itereras, för tillstånden samt bevakningslogiken som upptäcker om tvättmaskinen 

stängs av eller sätts på. 

 

Huvudloopens jobb är att utföra rätt uppgifter beroende på vilket tillstånd servern 

befinner sig i. Uppgifterna går ut på att: 

 Hämta information om tvättmaskinens energiförbrukning från Z-Way servern. 

 Avgöra om tvättmaskinen har bytt tillstånd m.h.a. bevakningslogiken. 

 Spara data om energiförbrukningen. 

 Starta tvätt vid schemalagd tid. 
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Pseudokod för hur huvudloopen är uppbyggd syns i Figur 5.10: 

 

Figur 5.10 - Huvudloopens pseudokod. 

 

Bevakningslogikens jobb är att bevaka tvättmaskinens energimönster för att avgöra 

om den är avstängd (inaktiv) eller igång (aktiv). För att göra detta använder sig 

logiken av följande fyra parametrar/tröskelvärden: 

 HIGH_ENERGY_THRESHOLD - minsta effekten tvättmaskinen måste alstra 

för att betraktas som aktiv. 

 LOW_ENERGY_THRESHOLD - högsta effekten tvättmaskinen får alstra för 

att betraktas som inaktiv. 

 START_TIME_THRESHOLD - minsta tiden tvättmaskinen måste alstra 

högre effekt än HIGH_ENERGY_THRESHOLD för att flaggas som igång. 

 STOP_TIME_THRESHOLD - minsta tiden tvättmaskinen måste alstra mindre 

lägre effekt än LOW_ENERGY_THRESHOLD för att flaggas som avstängd. 

 

Pseudokod för hur bevakningslogiken är uppbyggd syns i Figur 5.11. 

 

Figur 5.11 - Pseudokod för bevakningslogiken. 

5.6.4 API server/RESTful server 

För att möjliggöra kommunikation mellan tillståndsservern och applikationen 

utvecklades en RESTful API server i Python. API servern är implementerad som en 
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tråd i tillståndsservern och har därför tillgång de globala variablerna som finns i 

tillståndsservern.   

 

API servern tillhandahåller följande tjänster mot applikationen: 

 Hämta live-data. 

 Hämta historik. 

 Stoppa tvättmaskin. 

 Starta tvättmaskin vid given tid. 

 Schemalägg tvättmaskin att bli färdig vid given tid. 

 Markera tvättmaskin som tömd. 

 Spara användarens inställningar. 

 Hämta användarens inställningar. 

 Registrera användaren för push-notiser. 

 

API servern är byggd ovanpå Pythons BaseHTTPRequestHandler och lyssnar på de 

GET förfrågningar som görs mot Raspberry Pi på en specifik port. För varje 

förfrågning som görs så returneras ett svar i JSON-format. Hur förfrågningarna ska se 

ut samt hur datamodellen för svaren är utformad finns specificerat i Bilaga 4. 

5.6.5 Android-applikation 

I lösningen ingår en Android-applikation som möjliggör följande funktionalitet för 

användaren: 

 Visualisering av tvättmaskinens tillstånd. 

 Visualisering av tvätthistorik och energianvändning. 

 Schemaläggning av tvättmaskinen. 

 Startande och stoppande av tvättmaskinen. 

 Justering av inställningar. 

5.6.5.1 Software Development Kit (SDK) 

För att kommunicera med den tillståndsstyrda servern så skickas förfrågningar till 

API servern. Förfrågningarna och svaren är specificerade enligt API:t i Bilaga 4. 

Användandet av API:t är förenklat i applikationen i form av ett SDK som gömmer 

HTTP-förfrågningarna i metodanrop och asynkrona callback-funktioner. I Java är 

callback-funktionerna utformade som abstrakta klasser där funktionerna definieras vid 
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skapandet (instansierandet) av objekten. Ett exempel på hur applikationen hämtar 

information om serverns tillstånd med hjälp av SDK:t syns i Figur 5.12 nedan. 

 

 

Figur 5.12 - Exempelanvändning av SDK:t 

5.6.5.2 Google Cloud Messaging 

Android-applikationen använder GCM för att möjliggöra mottagandet av push-

notiser. Första gången applikationen startas så meddelar den GCM-servern att enheten 

vill vara tillgänglig för push-notiser (1 i Figur 5.13). GCM svarar med ett 

registration_id som är GCM-serverns representation av enheten (2 i Figur 5.13). 

Applikationen skickar vidare detta id till API servern så att den tillståndsstyrda 

servern senare kan skicka en push-notis till samma id (3 i Figur 5.13). 

 

 

Figur 5.13 - Illustrerar processen för hämtandet av registration_id från GCM. 
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5.6.6 Källkod 

Källkod för både den tekniska lösningen och applikationen finns tillgänglig på 

GitHub via länken: https://github.com/mr3k 

I mappen ”WasherServer” ligger källkoden för tillståndsstyrda servern och RESTful 

servern. I mappen ”SmartWasher” ligger källkoden för Android-applikationen. 

5.7 Rekommenderad teknisk lösning 

För att kunna utnyttja en uppkopplad tvättmaskin till fullo rekommenderar studien att 

den tekniska lösningen integreras i tvättmaskinen som i Figur 5.14. Med det menas att 

all funktionalitet från komponenterna 1, 2 och 3 i Figur 5.7 ska finnas integrerad i 

tvättmaskinens inbyggda system. Det innebär att hårdvaran som används i dessa 

komponenter kan bytas mot simplare hårdvara som endast utför den funktion som 

behövs. Fjärrströmbrytaren kan t.ex. bytas mot ett kretskort som endast mäter 

energianvändning. 

 

 

Figur 5.14 - Illustrerar den rekommenderade tekniska lösningen. 

 

Funktionaliteten rekommenderas att utökas med säkerhetsanordningar för att 

motverka de risker som tillkommer vid fjärrstyrning av en tvättmaskin. Exempel på 

dessa säkerhetsanordningar är verifierandet av att tvättmaskinen endast innehåller 

kläder och att tvättmaskinen kan upptäcka vattenläckage. 

https://github.com/mr3k
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Att spara historik om användarens tvättar kan anses som känslig data och därför 

rekommenderar studien att bara spara anonym data och att dessutom ge användaren 

möjligheten att välja bort sparandet av historik för systemet. För att säkerställa att 

tvättmaskinen endast kan styras av användaren rekommenderas även möjligheten att 

skydda applikationen med pinkod om så önskas. 
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6 Slutsatser och fortsatt arbete 

I detta avsnitt redovisas de slutsatser som dragits utifrån resultaten, svagheter i 

studien samt förslag på framtida arbete.  

6.1 Slutsats 

Den huvudsakliga slutsatsen som dragits utifrån projektet är att det är möjligt att 

koppla upp en tvättmaskin med den tekniska rekommendation studien beskriver i 

avsnitt 5.6.6. Med denna rekommendation kan nyttan nås ur de tre perspektiven 

(miljö, ekonomi & förenkling av vardagen), men i olika grad. Tillsammans svarar 

dessa slutsatser på de två frågeställningarna som beskrivs i problemformuleringen 1.2.  

 

För att kunna applicera den tekniska delen som använts i projektet krävs att servern 

byggs in i tvättmaskinens inbyggda system för att nå all funktionalitet som 

tvättmaskinen innehåller. Om systemet inte kan använda all tvättmaskinens 

funktionalitet tappas den största delen av nyttan ur de tre perspektiven beskrivet i 

Miljöperspektiv 6.1.1, Ekonomiskt perspektiv 6.1.2 samt Förenkling av vardagen 

6.1.3.  

 

En återkoppling studien fick från utvärderingen av systemet var att systemet var 

användbart för tvättmaskinen och att det troligen skulle vara det för fler uppkopplade 

enheter i hemmet. Däremot var det viktigt enligt användaren att alla enheter var 

kopplade till en applikation och inte olika beroende på tillverkare. Med anledning av 

det vill studien rekommendera att ett framtagande av en standard för kommunikation 

mellan enhet och server för de olika enheterna. Standarden skulle innebära att 

samtliga uppkopplade enheter i hemmet går att ansluta till en och samma applikation. 

För användaren skulle det underlätta att sköta allt genom samma applikation eftersom 

personen endast behöver lära sig samt använda en enda applikation.  

 

Från utvärderingarna av användarupplevelsen uppmärksammades redan vid första 

utvärderingen att användarna tyckte den var bra utformad. Efter att ha åtgärdat de 

misstag och tvetydigheter som visat sig vid den första iterationen blev resultaten ännu 

bättre, dock framkom det ännu ett par formuleringsproblem. Ifall ytterligare en 
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iteration av utvärdering hade skett skulle studien ökat resultatet än mer och 

slutprodukten skulle då varit något bättre formulerad. Dock bör det understrykas att 

de sista problemen som uppkom var bortom kritiska moment samt engångsproblem 

där användaren lär sig av sitt misstag. I utvärderingen uppmärksammades skillnader 

av åsikter beroende på personens bakgrund gällande operativsystem. Då projektet 

avgränsats mot operativsystemet Android följdes dess standard för utseende och 

funktion. Vid utvärderingen hos användare vana med t.ex. operativsystemet iOS 

uppkom fler oklarheter jämfört med användare vana med Android, vilket troligen 

påverkat SUS-resultaten negativt.  

6.1.1 Miljöperspektiv 

I och med att den uppkopplade tvättmaskinen själv kan hämta information om hur 

elpriset, och därmed belastningen av elnätet, varierar över dagen och dessutom kan 

schemalägga start av tvätt, kan tvättmaskinen bidra till en jämnare belastning av 

elnätet genom att tvätta när belastningen är som lägst. För att tvättmaskinen ska kunna 

avgöra vilken energikälla som den nuvarande elen har producerats av så måste 

tvättmaskinen vara uppkopplad mot exempelvis ett smart elnät (smart grid). Utan ett 

sådant smart elnät kan inte tvättmaskinen utnyttja de miljömässiga fördelarna som 

finns med att välja energikälla, på ett enkelt sätt. Studiens slutsats blir därför att 

hemmet måste vara uppkopplat mot ett smart elnät för att en uppkopplad tvättmaskin 

skall ge nytta ur ett miljöperspektiv. 

6.1.2 Ekonomiskt perspektiv 

Baserat på utvärderingen av systemet, se Bilaga 8, tvättas flest tvättar mellan klockan 

17 och 20 på kvällen. Detta är vad Energimarknadsinspektionen vill åtgärda och 

jämna ut belastningen på elnätet över alla dygnets timmar, t.ex. genom lägre priser vid 

låg belastning [44].  

 

Resultatet av simuleringen i avsnitt 5.5 visar att kostnaden för elförbrukningen från 

tvättmaskinen uppskattas till 28 kr per år. Av den anledningen är det svårt att uppnå 

någon ekonomisk nytta att kunna spara pengar genom att styra tvättmaskinen till att 

tvätta på natten. För att nå någon ekonomisk nytta krävs att kolla på helheten av fler 

uppkopplade enheter. Genom att koppla upp enheter som drar mer el per år ökar den 

ekonomiska nyttan. Som exempel på en produkt som drar mer el simulerades 
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kostnaden för en elbil av modell Tesla Model S. Laddningen av elbilen kostar enligt 

simuleringen drygt 1000kr per år, baserat på Sveriges genomsnittliga körsträcka på 

1200 mil/år [45] och blandad körning på 2,36kWh/mil [46]. I längden finns därför 

mer pengar att spara genom t.ex. att koppla upp laddstationer för elbilar. Studiens 

slutsats blir därför att det krävs applicering av uppkoppling på fler enheter, men även 

på rätt produkter som drar mer el, för att nå en ekonomisk nytta. 

6.1.3 Förenkling av vardagen 

Baserat på utvärderingen av systemet i avsnitt 5.4 kommer en uppkopplad tvättmaskin 

förenkla vardagen för gemene man. Genom funktionen med notifikation och 

påminnelse ökas kontrollen för vardagen och förbättrar effektiviteten då användaren 

blir upplyst om när en åtgärd krävs. En funktion för schemaläggning förbättrar 

planeringen av vardagen istället för att behöva planera vardagen med tvättmaskinen i 

centrum. Med historik över tvättningen får gemene man en bättre överblick och ökad 

kontroll över dennes tvättbeteende med avseende på tidpunkt för tvätt, 

energiförbrukning och kostnad. Slutsatsen för studien blir därför att en uppkopplad 

tvättmaskin skulle förenkla vardagen för gemene man med hjälp av de erbjudna 

funktionerna. 

6.1.4 Integritet 

I rekommendationen har studien undersökt vilken data som är känslig och övervägt 

lösningar på integritetsproblem. Det data som samlas in för historik går inte att koppla 

till en fysisk person eftersom inga namn eller personnummer krävs för användning. 

Ändå kan viss data anses vara känslig, som t.ex. tvätthistorik. För att åtgärda detta 

föreslår rekommendationen att användaren kan välja bort sparandet av historik.  

 

En annan kritisk del är möjligheten för obehöriga att starta en tvättmaskin vid tillgång 

till applikationen. Studien rekommenderar att det krävs inmatning av en pinkod för att 

starta en tvätt i syfte att öka säkerheten och kontrollen över vem som startar 

maskinen.  
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6.2 Svagheter 

Vid studiens start gjordes en enkät för att undersöka om en uppkopplad tvättmaskin 

var något gemene man önskar. Då antalet svar var begränsat är det svårt att dra en 

slutsats att enkäten representerar gemene man. Det som däremot talar för pålitligheten 

i svaren är att enkät-deltagarna var väldigt enade om att funktionaliteten skulle vara 

användbar och underlätta deras vardag.  

 

Den tekniska lösningen som användes i projektet var begränsad i den mån att de 

riktiga funktionerna som tvättmaskinen har inte kunde nås i projektet. Detta medförde 

att utvärderingen av systemet var svårt att genomföra då delar av utvärderingen 

krävde manuellt arbete av projektmedlemmarna. För att koppla upp tvättmaskinen 

krävdes en 220V anslutning för att kunna använda fjärrströmbrytaren. Då många 

tvättmaskiner har fasta installationer var det svårt att hitta utvärderare med rätt 

förutsättningar. Resultatet av dessa problem var att utvärderingen endast kunde ske på 

en användare.  

 

För att göra formuleringarna för användaruppgifterna till den heuristiska 

utvärderingen så tydliga som möjligt diskuterades eventuella misstolkningar, för att 

sedan formuleras om. Trots det uppkom flera misstolkningar som kan ha påverkat 

resultaten av utvärderingen på användarupplevelsen.  

6.3 Förslag till fortsatt arbete 

Under denna studie har flera idéer till fortsatt arbete uppkommit, som kan appliceras 

på både tvättmaskiner men även på andra enheter. Med en uppkopplad tvättmaskin 

skulle service och felsökning kunna förenklas. Genom att låta en kundtjänst komma åt 

loggfiler och information som tvättmaskinen ger ifrån sig skulle problem kunna 

åtgärdas på en kortare tid. En kunskapsdatabas skulle även kunna utvecklas och 

kopplas mot tvättmaskinen så att konsumenten själv kan åtgärda felet. Med den här 

informationen skulle även tvättmaskinstillverkarna kunna få information om vanliga 

fel och åtgärda dessa för kommande modeller.  

 

För att öka medvetandet och få tips kring energibeteendet kan man applicera ett 

spelifieringskoncept (gamification) i applikationen där användare tillsammans delar 
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med sig om sina tips hur de tvättar på ett miljövänligt sätt. Användaren kan då samla 

in poäng och uppnå olika nivåer där t.ex. gratis tvättmedel kan vara en bonus. Om 

tvättmaskinstillverkarna vill ta större ansvar kan t.ex. en tävling arrangeras där 

tillverkarna skänker en viss summa till en välgörenhetsorganisation för varje ekotvätt 

som konsumenterna tvättar.  

 

Med studiens rekommenderade tekniska lösning går det lätt att applicera liknande 

koncept på andra enheter som t.ex. laddning av elbil, uppvärmning av hushåll och 

användning torkskåp. Det är svårt att uppnå nytta ur alla de tre perspektiven på 

samtliga enheter, men helheten av de tre perspektiven förbättras. Om uppkopplingen 

istället sker på t.ex. en spis så är inte en schemaläggningsfunktion av intresse utan 

istället funktioner för ökad kontroll som t.ex. att varna användaren vid en glömd 

påslagen platta.  
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Bilaga 1 

Sammanställda svar från enkät. 

Antal svar: 44 st 
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Övriga funktioner 

 Vid kombinerad tvättmaskin och torktumlare så ska en funktionalitet vara i 

"appen" att sätta på torktumlaren också. Ytterligare en trend ni bör ta i beaktan 

är "gamification", om man tvättar och använder appen ska man kunna samla 

poäng och få rewards. Ni kan lotta ut priser till den som tvättar miljösmartast 

osv. 

 De maskiner som har inbyggd torktumlare; bra att också få tvätten torr via 

programmet; finns oftast i programmerat i maskinen 

 Jag bor i eget hus och har således full kontroll på när jag kan använda 

maskinen. Eftersom vi har fastprisavtal för el så spelar det ingen roll när jag 

tvättar på dygnet. Däremot skulle det vara intressant att se energiförbrukning 

för maskinen säg över en månad för att kunna få en uppfattning om hur 

mycket denna maskin drar. Detsamma för torktumlare 

 Sms eller liknande till telefon. 

 Hjälp att optimera energiförbrukning osv. Fler funktioner för övervakning av 

tidsåtgången. 

 Om man har laddat för mycket tvättmedel i maskinen i förhållande till 

mängden tvätt. 

 Förstår i nye frågan, starta den manuellt. Det gör man väl alltid? Torktumlare i 

tvättmaskinen. Automatisk påfyllning av tvättmedel. Kunna välja olika 

program ex snabbtvätt från mobilen. Meddelande till partern man bor med att 

kl 6 är tvättmaskinen /igång/slut. 

 

Se 
energiförbrukningen, 
realtid samt historik

10%

Starta förladdad 
tvättmaskin automatisk 

vid billigast el
13%

Schemalägg förladdad 
tvättmaskin för att vara 

klar en viss tidpunkt
17%

Starta förladdad 
tvättmaskin manuellt

13%

Notifikation i telefonen 
att tvätten är klar

23%

Påminnelse om ej 
utplockad tvätt

22%

Ingen av 
ovanstående

2%

Mest användbar funktion
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Bilaga 2 

Frågor som ställdes i förstudiens enkät. 

 

Om man kopplar upp en tvättmaskin mot internet tillkommer funktionalitet. Med en 

applikation till en smartphone kan du då t.ex. styra tvättmaskinen och få information. 

Undersökningen går ut på att undersöka om en uppkopplad tvättmaskin skulle 

underlätta vardagen och vilka funktionaliteter som då är önskvärda. 

Kön? 

Ålder? 

Antal personer i familjen? 

Jag har egen tvättmaskin? 

Vilken/vilka funktioner ser du som mest användbara för dig att kunna utföra från en 

telefon? 

• Se energiförbrukningen, realtid samt historik. 

• Starta förladdad tvättmaskin automatisk vid billigast el 

• Schemalägg förladdad tvättmaskin för att vara klar en viss tidpunkt 

• Starta förladdad tvättmaskin manuellt 

• Notifikation i telefonen att tvätten är klar 

• Påminnelse om ej utplockad tvätt 

Eget förslag? 

Skulle du vilja se vecko/månadshistorik för ditt tvättande med avseende på 

energiförbrukning? 

Skulle du vilja se vecko/månadshistorik för ditt tvättande med avseende på 

fyllningsgrad? 

Hur mycket extra skulle du betala för en uppkopplad tvättmaskin? 

• 100-500 

• 500-1000 

• 1000-2000 

• 2000-5000 

Skulle du använda funktionaliteten och känner att det skulle underlätta vardagen? 
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Bilaga 3 

Användarscenarion för Heuristisk Utvärdering 

 

Uppgifter att utföra: 

● Innan du åkte till kontoret stoppade du in en tvätt men valde att inte sätta på 

den. Nu ska du börja åka hem och vill slå på tvätten manuellt via telefonen. I 

tvätten ligger träningskläderna som max får tvättas i 30 grader. 

 

● Efter långa samtal med din elleverantör har ditt elavtal ändrats till 24,54 

öre/kWh. Du vill nu att SmartWasher räknar ut kostnaderna för din 

tvättmaskin enligt det nya avtalet. Efter det vill du starta en tvätt manuellt med 

bomullströjor i 40 grader. 

 

● Det börjar bli dags att gå och lägga sig. Tvätten är laddad och du ska nu ställa 

in att den måste vara klar när du går upp kl 8:15. Miljön tycker du också är 

viktig och vill endast tvätta med vindkraft. Det är väldigt ömtådliga kläder i 

tvätten som endast får handtvättas i 20 grader. 

 

● Typsikt. Du kom på att ekonomin är rätt risig efter vintersemestern. 

Vindkraften får vänta och istället är billigast el det viktigaste för samma tvätt. 

 

● Det kanske inte vore så dumt att få en påminnelse när man glömt bort en tvätt 

som är färdig. Det vore perfekt om man skulle få ytterligare en påminnelse 20 

minuter efter att tvätten är klar. 
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Bilaga 4 

Datamodell och API för RESTful servern 

 

Datamodell 
 

EnergyPoint 

Representerar en mätpunkt av energiförbrukningen hos tvättmaskinen. 

 

float value - Effekten tvättmaskinen använder vid denna tidpunkt 

long time - Tidpunkten för mätningen givet i millisekunder sen Epoch. 

 

exempel: 

 

{‘value’: 77.5, ‘time’: 1431956095554} 

 

LiveRecord 

Information om tvättmaskinens nuvarande tillstånd 

 

int state - Numerisk representation av serverns tillstånd 

float energy - Nuvarande effekten som används av tvättmaskinen 

ProgramInfo programInfo - Objekt för information om nuvarande tvättprogram 

 

exempel: 

 

{‘state’:2, ‘energy’:65, programInfo:{‘startTime’: 1431956095554, 

‘endTime’:1431957214218, ‘wind’:false, ‘lowPrice’:true, ‘name’:”snabbtvätt”, 

‘degree’:60}} 

 

ProgramInfo 

Representerar det ett tvättprogram 

 

long startTime - Tiden då programmet startade givet i millisekunder sen Epoch 

long endTime - Tiden då programmet blir/blev färdigt givet i millisekunder sen 

Epoch 

boolean wind - Om Maskinen använde vind-el vid tvätten 

boolean lowPrice - Om Maskinen tvättade vid billigast el 

string name - Namnet på tvättprogrammet 

string degree - Graderna för tävttprogrammet 

 

exempel: 

 

{‘startTime’: 1431956095554, ‘endTime’:1431957214218, ‘wind’:false, 

‘lowPrice’:true, ‘name’:”snabbtvätt”, ‘degree’:60} 

Settings 

Representerar användarens inställningar 

 

boolean push - Om användaren önskar push-notiser eller inte 
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int reminderTime - Användarens önskade tid tills påminnelse nr 2 

boolean static - Om använder använder fast pris för elpirs 

float price - Priset på elen för användaren 

 

exempel: 

 

{‘push’:true, ‘reminderTime’:20, ‘static’:false, ‘price’:0} 

 

StartStatus 

Representerar statusen för en schemaläggning eller start av tvättmaskinen 

 

string status -  “ok” om förfrågan var lyckad, annars “failed” 

ProgramInfo programInfo - Information om tvättprogrammet 

float price - Det beräknade elpriset för tvätten 

 

exempel: 

 

{‘status’:”ok”, ‘programInfo’: {‘startTime’: 1431956095554, 

‘endTime’:1431957214218, ‘wind’:false, ‘lowPrice’:true, ‘name’:”snabbtvätt”, 

‘degree’:60}, ‘price’:22.7} 

 

Status 

Representerar statusen för förfrågningar mot servern 

 

string status - “ok” om förfrågan var lyckad, annars “failed” 

 

exempel: 

 

{‘status’:”ok”} 
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WashRecord 

Representerar informationen om en hel tvätt, från start till stopp 

 

float totalEnergy - Den ackumulerade effekten för hela tvätten 

float price - Elpriset (öre/kWh) för tvätten 

EnergyPoint[ ] points - Lista av alla uppmätta energipunkter för tvätten 

ProgramInfo programInfo - Information om tvättprogrammet 

 

exempel: 

 

{‘price’:12.5, ‘totalEnergy’:700, ‘points’:[{‘value’: 77.5, ‘time’: 1431956095554}, 

{‘value’: 82.4, ‘time’: 1431956103234} ], ‘programInfo’: {‘startTime’: 

1431956095554, ‘endTime’:1431957214218, ‘wind’:false, ‘lowPrice’:true, 

‘name’:”snabbtvätt”, ‘degree’:60} } 

 

 

WashRecords 

Representerar en lista av tvättar 

 

WashRecord[ ] records - En lista av tvättar 

 

exempel: 

 

{‘records’: [ {..}, {..}, {..} ] } 
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API 
 

Hämta live data 

Hämtar information om tvättmaskinens nuvarade status 

 

url: /get/live 

 

parametrar: - 

 

returnerar: LiveRecord 

 

Hämta historik 

Hämtar de senaste tvättarna ur historiken. 

Hämtar de n senaste tvättarna eller tvättar från en given tid, beroende på parametrar. 

 

url: /get/history? 

 

parametrar:  
 amount (int) - antalet tvättar att hämta 

 time (long) - tiden i ms sen Epoch att hämta  tvättar från 

 

 amount och time kan inte inkluderas samtidigt 

 

exempel: 
 /get/history?amount=5 

 /get/history?time=0 

 

returnerar: WashRecords 
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Stoppa 

Stoppar tvättmaskinens nuvarande tvätt. 

 

url: /stop 

 

parametrar: - 

 

returnerar: Status 

 

Starta tvätt vid given tid 

Stoppar tvättmaskinens nuvarande tvätt. 

 

url: /start? 

 

parametrar:  
 time (long) - tiden i ms sen Epoch då tvättmaskinen ska starta 

 washTime (int) - tvättiden för programmet 

 name (string) - namnet på tvättprogrammet 

 degree (string) - gradantalet för tvätten 

 

returnerar: StartStatus 

 

exempel: 
 /start?time=0&washTime=52&name=jeans&degree=60 
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Starta tvätt, färdig vid given tid 

Stoppar tvättmaskinens nuvarande tvätt. 

 

url: /start? 

 

parametrar:  
 readyAt(long) - tiden i ms sen Epoch då tvättmaskinen ska vara färdig 

 washTime (int) - tvättiden för programmet 

 name (string) - namnet på tvättprogrammet 

 degree (string) - gradantalet för tvätten 

 lowPrice (boolean) - sant om tvätten ska starta vid billigast el 

 useWind (boolean) - sant om tvätten ska starta vid vindel 

 

 lowPrice och useWind kan inte inkluderas samtidigt 

 

returnerar: StartStatus 

 

exempel: 
 /start?readyAt=1432021719223&washTime=52&name=jeans&degree=60&lo

wPrice=true 

 

 

Spara inställningar 

Sparar användarens inställningar till servern 

 

url: /set/settings? 

 

parametrar:  
 push (boolean) - sant om användaren önskan pushnotiser 

 reminderTime (int) - antalet minuter till andra påminnelsen 

 static (boolean) - sant om användaren har ett fast elpris 

 price (float) - priset på det rörliga elpriset 

  

 

returnerar: Status 

 

exempel: 
 

/set/settings?push=true&reminderTime=15&static=true&price=-1 
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Hämta inställningar 

Hämtar användarens inställningar från servern 

 

url: /get/settings 

 

parametrar: - 

 

returnerar: Settings 

 

 

Markera färdig 

Säger till tvättmaskinen att den är tömd efter tvätt och redo att användas igen 

 

url: /set/done 

 

parametrar: - 

 

returnerar: Status 

 

Registrera användare 

Lägger till en användares telefon i Google Cloud Messaging 

 

url: /set/gcmid? 

 

parametrar:  
 id (string) - telefonens GCM id givet från Google 

 

returnerar: Status 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 

SmartWasher – SUS Enkät 

Hej! Vi är två studenter från KTH som gör vårt Kandidatexamensarbete på Tieto. Vi 

uppskattar er hjälp för att slutföra vår undersökning. Tack på förhand! 

Ålder: ______ år 

Antal individer i hemmet: _______ st 

Uppskattat antal tvättar per vecka: _______ st 

Tvättmaskinen är: 

[  ] Gemensam tvättstuga    |    [  ] Egen 

 

Sätt ett kryss (X) under den kolumn som stämmer bäst överens med ditt påstående. 

Fråga Håller inte 

med alls! 

   Håller 

med helt! 

Jag tror att jag skulle vilja 

använda den här Appen 

regelbundet 

     

 1 2 3 4 5 

Jag tycker att Appen är 

onödigt komplex 

     

 1 2 3 4 5 

Jag tycker att Appen var 

lättanvänd 

     

 1 2 3 4 5 

Hjälp av en teknisk person 

skulle behövas för att jag 

skulle kunna använda den 

här Appen 

     

 1 2 3 4 5 

Jag tycker att de olika 

funktionerna passar bra 

tillsammans 
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 1 2 3 4 5 

Jag tycker att Appen var 

allt för inkonsekvent 

     

 1 2 3 4 5 

Jag tror att de flesta 

människorna skulle lära sig 

att använda denna App 

väldigt fort 

     

 1 2 3 4 5 

Jag tycker att Appen var 

besvärlig att använda 

     

 1 2 3 4 5 

Jag kände mig bekväm när 

jag använde Appen 

     

 1 2 3 4 5 

Jag behövde lära mig 

mycket innan jag kunde 

använda mig av Appen 

     

 1 2 3 4 5 
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Bilaga 7 

Svar från SUS-enkät iteration 1. 

Fråga\Enkät 1 2 3 4 5 
SUS 
Score 

1 5 5 4 2 4 5 

2 1 1 1 1 2 1 

3 4 4 4 3 3 4 

4 1 1 1 1 1 1 

5 4 4 4 3 5 4 

6 1 1 1 1 1 1 

7 4 4 5 4 4 4 

8 1 1 2 2 2 1 

9 5 4 4 3 4 4,5 

10 1 1 1 1 1 1 

 
92,5 90 87,5 72,5 82,5 85 

 

Svar från SUS-enkät iteration 2. 

Fråga\Enkät 1 2 3 4 5 6 7 
SUS 
Score 

1 5 5 2 5 5 3 4 5 

2 1 1 2 1 1 1 2 1 

3 5 5 5 4 5 5 4 5 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 5 5 5 5 3 5 5 5 

8 1 1 1 1 1 1 2 1 

9 4 5 5 5 5 5 4 4,5 

10 1 1 1 1 1 1 2 1 

 
97,5 100 90 97,5 95 95 85 94 
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Bilaga 8 

Intervju med utvärderare av systemet 

Stockholm, 2015-05-28 

 

Intervjuare: Hur har applikationen fungerat under dessa två veckor? 

Deltagare: Jättebra! Jag tycker det har varit väldigt smidigt att få påminnelser när 

tvätten är klar och påminnelse om jag glömt plockat ut tvätten. 

Intervjuare: Har appen hjälpt till i din vardag och i så fall hur? 

Deltagare: Det tycker jag absolut även fast den enda riktiga funktionen jag kunnat 

testa har varit att få påminnelser och se historik. Det har varit ett bekvämt verktyg. 

Intervjuare: Bekvämt hur? 

Deltagare: Jag har inte behövt gå till tvättmaskinen och kolla om den är klar utan fått 

påminnelse om detta. Appen har ökat kontrollen eftersom jag kan släppa den delen 

och låta appen meddela mig.  

Intervjuare: Tror du att funktionen ”schemalägg” skulle vara användbart? 

Deltagare: Jag har faktiskt tänkt mycket på det där. Det är verkligen en funktion som 

saknas och som skulle vara jätte-användbart för mig och underlätta min vardag. 

Intervjuare: Hur kommer den underlätta? 

Deltagare: Det är ofta som jag sätter på en tvätt innan jag går hemifrån. Då ligger den 

och blir sur innan jag kommer tillbaka. Om jag skulle kunna schemalägga skulle det 

problemet försvinna.  

Intervjuare: Hur ofta skulle du använda en sådan funktion? 

Deltagare: Jämt! Haha, nej men säkert 9 av 10 tvättar.  

Intervjuare: I schemaläggningen har du även möjlighet att använda en miljövänlig 

källa som t.ex. vindkraft. Skulle du använda det? 

Deltagare: Jag tycker miljön är viktig att tänka på så det skulle jag nog använda 

väldigt ofta. Majoriteten av de schemalagda tvättarna i alla fall.  

Intervjuare: Har du använt historik-vyn något?  

Deltagare: Lite grann. Det var intressant till en början att se hur mycket tvätten drog 

beroende på program, men sen insåg jag att det var väldigt liten kostnad. Det gjorde 

kostnadsinformationen väldigt ointressant. Däremot vore det intressant med att se hur 
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miljöpåverkan minskade beroende på energikälla och jag tror det skulle motivera 

användandet ännu mer. 

Intervjuare: Om man skulle ta bort vad kostnaden var i historik-vyn, vad skulle det 

kunna ersättas med? 

Deltagare: Ehm. Man skulle kunna visa vilken dag och tid man oftast brukar tvätta 

på. 

Intervjuare: I schemaläggningen kan du även välja att tvättas på billigast el, ser du 

det som användbart? 

Deltagare: Eftersom kostnaden är så lite så ser jag inte det som användbart, men det 

kanske vore med intressant om man beskrev det som att det påverkar elnätet minst i 

belastning. 

Intervjuare: Om man skulle sammanfatta systemet, skulle det vara något du skulle 

använda dig av och känna att du får nytta av det? 

Deltagare: Ja, jag är helt säker på att det skulle underlätta min vardag när det gäller 

tvättmaskinen. 
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