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Detta projekt har finansierats med stöd från Statens energimyndighet som har beviljat Kungliga 
Tekniska Högskolan stöd motsvarande 100 procent av stödgrundande kostnader. Projektet 
‘Service Design för pro-miljöbeteende och resurseffektivitet i KTH Live-in Lab’ har genomförts 
under tiden 2019-04-01 – 2021-07-31 inom ramen för programmet Design för energieffektiv 
vardag.  

Vi vill tacka alla industriella och akademiska partners som deltagit under projektets första 
samskapningsfas och särskilt tacka de industriella partners som hjälpte oss att genomföra 
fallstudierna. Bland våra industripartners vill vi särskilt tacka: Electrolux, Schneider Electric, 
Vattenfall, Oura ring och Akademiska Hus. Vi vill också tacka våra akademiska partners från 
University College London för hjälp att förstå beteendemässiga aspekter av ständigt 
energisparande under vardagen. 
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Sammanfattning 

Historiskt sett har energibesparingsprogram till stor del förlitat sig på tekniska eller ekonomiska ingrepp. 
En hel del forskning har dock visat att beteendedesign för nudging som uppmuntrar hushållen mot en 
mer hållbar energianvändning kan var mer effektivt och ha en positiv inverkan på miljön. Vidare har 
forskningen visat att ett systemtänkande krävs. Genom att kombinera tekniska ingrepp med 
beteendemässigt informerade design principer kan individen motiveras till ett mer hållbart beteende 
och därmed minska koldioxidutsläppen från byggnader ytterligare.  

Detta forskningsprojekt bidrar till att öka kunskapen i applikationen beteendeinsikter för att designa 
mer miljövänliga tjänster för det smarta hemmet. Under projektet har vi tillämpat en mixmetod som 
iterativt kombinerade kvalitativa data från UX-forskning (kundresaskartor och feedbacksessioner) med 
högupplösta kvantitativa data från sensorer. Tillsammans har vi fått en tydlig bild av potentiellt 
värdeskapande för både slutanvändare och byggnadsägare. 

Projektet fokuserar på tjänstedesignprocessen med utgångspunkt från användarnas behov och 
erfarenhet, och tillhandahåller ett systematiskt arbetssätt som länkar dataanalys till humancentred 
tjänstedesign. Det är först när vi förstår slutanvändarnas beteendemönster och preferenser som vi kan 
skapa fungerande strategier för beteendeförändringar och vanor som är mer hållbara. Utöver detta 
undersöker denna studie också olika intressenters roll i processen att ändra beteenden och vanor. 
Projektet föreslår också metoder för samskapande av de nya tjänsterna med flera intressenter. 
Servicekoncepten skapades och testades i KTH Live-in-Lab fullt utrustade testbädd för smarta 
byggnader. Flera industriella och akademiska partners deltog i projektet. Nästa steg efter detta projekt 
är att utifrån projektet resultat utöka portföljen av tjänster och flytta dessa in i den kommersiella 
designfasen tillsammans med våra industripartners. Denna studie har öppnat en dörr till s.k. 
servitisering  (servitization) i byggnader med fokus på hållbarhet i slutanvändarnas vardag. 
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Summary 

Historically, energy saving programs have relied largely on technological or economic interventions. 
However, a growing amount of research is showing that designing nudges that encourage households 
to have sustainable energy usage can have a positive impact on the environment. Furthermore, research 
has shown that systems-level thinking is required. Individual behaviour and community-based solutions 
could lead to long-term behaviour and introduce a new pro-environmental social norm. By combining 
technological interventions with behaviourally informed design principles, the motivation to a pro-
environmental behaviour can be increased on the one hand and reduce CO2 emission produced by 
buildings on the other hand.   

This research project contributes to increasing knowledge in the behavioural insights application for 
designing more environmentally friendly services for the smart home. During the project we have 
applied a mix method that iteratively combined qualitative data from UX research (customer journey 
maps and feedback sessions) with high resolution quantitative data from sensors. In combination we 
have gotten a clear picture of potential value creation for both end users and building owners. 

The project focuses on the service design process, starting from the users’ needs and experience, 
providing a systematic procedure that links data analysis to human-centred service design. It is only 
after we understand end users’ behavioural patterns and preference that we can create potential 
strategies for behavioural changes and habits that are designed to be more environmentally friendly. In 
addition, our study is researching the role of different stakeholders in the process of changing 
behaviours in ways that benefit the environment. We also propose few methods for co-creation of the 
new services with multiple stakeholders. The service concepts were co-created and incubated at KTH 
Live-in-Labs fully equipped testbed for smart buildings R&D with the actual users living there and build 
on the existing IoT Platform. Multiple industrial and academic partners were involved into the project. 
The next step of this project is to expand the portfolio of the services and move to the commercial 
design phase together with our industrial partners. This study has opened a door to the building 
servitization with the focus on sustainability coming from end-user everyday practice.  
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Inledning/Bakgrund 

Förbättrad energieffektivitet och ett minskat energibehov betraktas allmänt som de mest lovande, 

snabbaste, billigaste och säkraste sätten att mildra miljöpåverkan och klimatförändringar I byggd miljö. 

Även om tekniska framsteg och strikta regler är viktiga sätt att främja energibesparing och förbättra 

energieffektiviteten, har det mer och mer uppmärksammats att beteendefaktorer har stor betydelse 

för att uppnå energibesparingar. Ett huvudmål för många energi- och miljöpolicys är också att uppnå 

energibesparingar för hushållen genom att ändra deras energianvändning. Det har föreslagits att 

beteendeförändringar kan vara lika effektiva som tekniska förändringar. 

En metastudie har visat att miljövänliga beteendemodeller, integrerade i användarnas dagliga rutin, kan 

skapa energibesparingar på upp till 15%, men framhäver också att metoden med konstant återkoppling 

väsentligt påverkar potentiella besparingar men även utan att kompromissa med användarens 

tillfredsställelse och komfortnivå. Andra studier har analyserat befintliga energibesparande tjänster och 

funnit att realiserade besparingarna påverkas av flera faktorer; den användarorienterade designen (UX-

orienterad design), den människocentrerade kvaliteten på tjänsten, den specifika användargruppen och 

det sociala och kulturella sammanhanget. 

Trots många genomförda projekt och studier verkar potentialen fortfarande vara outnyttjad och flera 

viktiga frågor behöver besvararnas: 

• Vilken betydelse har användarnas upplevda integritet?  

• Vad är lämpliga metoder för bedömning av användarupplevelse? 

• Hur skapar man kontinuitet i motivationen att uppträda på ett mer miljövänligt sätt och  

• Vilka mekanismer finns för anpassning och skalning för de föreslagna verktygen och metoderna.  

För att effektivt kunna hantera hållbarhetsutmaningarna i byggd miljö krävs stora beteendeförändringar 

liksom omfattade omvandling av olika kulturer för att bilda hållbara och motståndskraftiga system. 

Forskningens huvudsakliga hypotes: 

Projektet utgår från hypotesen att Tjänstdesignprocesser, skräddarsydda genom analys av användarnas 

dagliga beteenden i den byggda miljön, ger oss en så bra förståelse för användarnas beteendemönster 

i vardagen så att potentiella områden kan identifieras, kvantifieras, utvecklas och provas så att målen i 

ansökan (15% energibesparing) kan uppnås i fortvarighet utan s.k. rebound-effekter. 

De viktigaste forskningsfrågorna har varit: 

• Hur implementerar man ett både mänskligt (human-centric) och datadrivet tillvägagångssätt för 

tjänstedesignprocessen i den byggda miljön? 

• Hur kan nya tjänster I hemmet utformas för att spara resurser? 
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Genomförande  

Projektet har haft fyra arbetspaket (AP). Under AP1 definierades de teoretiska och 
mättekniska/metriska ramarna för den föreslagna tjänstedesignsmetoden. Under AP2 analyserades 
användarprofiler och servicekoncept skapades tillsammans med flera intressenter och slutanvändare. I 
AP3 analyserades och utvärderades föreslagna servicekoncept med branschexperter och slutanvändare. 
Några fallstudier genomfördes för att få kvantitativa resultat. Den sista delen AP4 presenterar de 
framtida stegen och möjliga förbättringar för den framtida uppskalningen  av de förslagna 
tjänstekoncepten. Varje arbetspaket presenteras här mer I detalj. 

AP1: Teoretisk och metrisk ram för tjänstedesignsmetoden 

Det är viktigt att förklara hur olika teorier är sammankopplade och kan tillämpas inom ramen för 
tjänsteutveckling för hållbar miljöpåverkan i kontexten av byggnader. För att gå från en kvalitativ 
förklaring till en kvantitativ analys behövde en metrisk ram definieras. 

Uppgift 1.1: Definiera bostadens tjänstelager (service layers) och hur individernas beteende i den 
studerade byggda miljön påverkar olika hållbarhetskriterier. 

Status: Den teoretiska bakgrundsöversikten och forskningsramen för projektet har lämnats in för 
publicering till en vetenskaplig tidskrift.  

Fig. 1 Två parallella tillvägagångssätt: tjänstedesign - tillvägagångssätt (design-driven) och 
tjänsteutveckling (data-driven). Modellen har använts I projektets tidiga skede för att utveckla metodiken 
för tjänsteutveckling. 
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Uppgift 1.2: Definiera metriska index för tjänstelagret: 

Status: Ett antal olika KPI: er har tagit fram and sen anpassats för respektive tjänsteförslag. På detta sätt 
har samma metodik använts för analys men beroende på tjänst varierar de något i fyra dimensioner.  

Fig. 2 KPI:er för full cycle sustainability (anpassade från Claire Kimball Johnson - Danish Royal Academy) 

AP2: Servicekonceptportfölj på KTH Live-in-Lab 

Utformningen av koncepten (konceptdesign) har skett via en steg-för-stegprocessbeskrivning för 
framtagningen av tjänstelagret med följande deluppgifter. Processen är utförligt beskriven i en 

publicerad  artikel med titeln ’Co-Creating Service Concepts for the Built Environment Based on 
the End-User’s Daily Activities Analysis: KTH Live-in-Lab Explorative Case Study’, Sustainability 
Journal 2021 

Uppgift 2.1: Utveckla förståelsen för användarnas beteendemönster, i förhållande till dagliga rutiner 
och den energianvändning som användarna står för, genom datainsamling på KTH Live-in-Lab. 

Status: En preliminär kvalitativ modellering av beteendeinsikter för vardagens aktiviteter har baserats 
på informationen från intervjuer, undersökningar och workshops. En datadriven kvantitativ validering 
av modellen har gjorts under hösten 2021 och under publicering. Nedan följer en tabell med 
nyckelbegrepp på engelska som användes.  
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Tool Description Key features 

Behavioural flowchart Detailed process chart that places key decision points in a 

broader process. 

Identifies potential loose ends and friction 

points that inhibit the efficiency and reliability 
of the process. 

Behavioural mapping Map that reflects patterns of movement and behaviour 
within a given environment. 

Allows you to relate various observed 
behaviours to particular locations, types of 
users and over time. 

User journey mapping Timeline which outlines each touchpoint that the user 
experiences to perform the key behaviour. 

Reflects the actions, mind-sets and emotions 
of users through visualisation and storytelling. 
Commonly used in UX design for products 
and services. 

Service blueprinting Extension of the user journey map that visualises the 

relationship between different service components. 

Clarifies interactions between service users, 

digital touchpoints and activities that are both 
seen and unseen by the user. 

Tab.l 1, “Behavioural mapping and tracking”, Research Methods for Environmental Psychology,  
Gibbons, S. (2018) 

Vissa preliminära resultat publicerades i konferensartikeln ‘End-user activities context information 
management framework for sustainable building operation’ (November 2019 Journal of Physics 
Conference Series). Fullständiga slutsatser kommer att publiceras i doktorsavhandlingen. 

Uppgift 2.2: Utforma ett koncept för de tjänster som bostaden erbjuder med miljöpositiva mönster i 
beaktande. 

Status: Under hösten 2019 organiserades 6 samskapande workshops med slutanvändarna och KTH Live-
in-Lab-intressenter. Huvudutmaningen var att välja tjänsteförslag, som skulle tillfredsställa både 
slutanvändare och andra intressenter och ha ett högt miljövärde (direkt eller indirekt). Nedan 
presenteras det slutliga resultatet av detta som tre tjänster, som undersöktes kvantitativt i KTH Live-in-
Lab under hösten 2020.  
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Fig. 3 Servicekonceptportfölj som provats i KTH Live-in-Lab 

Resultaten av utvecklingsprocessen för servicekonceptportföljen och beskrivningen av metoden 
publicerades i den vetenskapliga tidskriften Sustainability: ‘Co-Creating Service Concepts for the Built 
Environment Based on the End-User’s Daily Activities Analysis: KTH Live-in-Lab Explorative Case Study’. 
[referens] 

AP3: Fallstudier: utvärdering och uppdatering 

Uppgift 3.1: Fallstudie 'Everyday hållbart matsystem' (i samarbete med Electrolux’). 

Status: Den experimentella delen av livsmedelshållbarhetsanalys och  test av servicekoncept 

organiserades och utfördes i KTH Live-in-Lab.  Det slutliga konceptet för tjänsten utvecklades efter 

feedback från både experters och slutanvändare för framtida förbättringar. Resultaten av denna 

fallstudie överlämnades till den vetenskapliga tidskriften 'Energy Policy' för publicering.  

Uppgift 3.2: Fallstudie 'Energieffektiv termisk komfort och välbefinnande' (i samarbete med Schneider 

Electric och Oura ring). 

Status: Den experimentella delen fick dessvärre delvis begränsades på grund av situationen med covid-

19. Vi gjorde en omfattande analys av slutanvändarnas behov kopplade till välbefinnande och gjorde en 

potentiell energibesparing under en aktivitet - sömnaktivitet. Vi teoretiskt modellerat den potentiella 

energibesparingen från en sådan tjänst och resultaten har skickades för publikation i den vetenskapliga 

tidskriften: Buildings.  

Uppgift 3.3: Fallstudie 'Space as a service' (i samarbete med Akademiska Hus och Vasakronan).  
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Status: Denna fallstudie har endast expertbaserad feedback och själva genomförandet av fallstudien är 

planerad för publicering I samarbet med Akademiska hus sommaren 2022.  

AP4: Framtida arbete och uppskalning 

Slutligen genomfördes en utvärdering och uppdatering av servicekonceptportföljen. Tillsammans med 

expertpanelen och slutanvändarna har vi genomfört en enkät som påvisat hur stort intresset  var att 

utveckla de föreslagna servicekoncepten i framtiden. 

Staus: De slutliga resultaten av enkäten kommer att publiceras i en Service Science-orienterad tidskrift 

under hösten 2021. TIteln för denna artikel är REAL ESTATE SECTOR SERVITIZATION WITH AN END-USER 

FOCUS: KTH LIVE-IN-LAB CASE STUDY ON DESIRABLE HOME SERVICES.  

Resultat 

Projektmålen är indelade i fyra kategorier, systemkrav (för tjänstelagret), användarupplevelse, 

miljöpåverkan (de faktiska besparingarna mäts och registreras för användarna) och 

marknadsanpassning (hur användbarheten av tjänstelagret utvecklas i och med utvärdering för 

användaren och referensgrupperna). Varje kategori förklaras i beskrivningen av arbetspaketet där även 

alla parametrar anges. 

Projektmålen  Planerade mål  Uppnådda mål Kommentar 

Komfort + 30% + 15% Den slutliga tjänsteportföljen visar att 
både slutanvändare och intressenter vill 
fokusera mer på "komfort som en tjänst". 
Dock kan utvecklingen av en sådan tjänst 
kräva ett komplext tillvägagångssätt och 
olika systemintegrationer såsom  
Human-Building Interaction (HBI). 

Användarupplevelse + 30% + 20% Efter fördjupade intervjuer och 
feedback-sessioner har vi sett högre 
förväntningar på bostadstjänsterna från 
slutanvändarna. 

Miljöpåverkan - 15% -     10% Efter de preliminära Proof-of-concept--
sessionerna för test och feedback ser vi 
fortfarande många mänskliga faktorer 
och externa faktorer (som säsong och 
covid-19-relaterad situation), vilket kan 
påverka slutresultaten till både högre 
och lägre värden. Här presenterar vi bara 
den genomsnittliga energibesparings-
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potentialen, som vi kan anse som en 
långsiktig och stabil parameter. 

Marknadsanpassning + 50% + 75% I det tidiga stadiet av projektet har vi fått 
ett enormt intresse och många 
erbjudanden att samarbeta från olika 
marknadsaktörer. Detta innebär att de 
föreslagna servicekoncepten är mycket 
relevanta för marknaden och vi ser en 
framtida snabb tillväxt för detta 
segment. 

Fig. 4  Resultat av de föreslagna målen 

Sammanfattningsvis har vår huvudhypotes lett fram till flera slutsatser: 

1. Ett människocentrerat (human-centric) tillvägagångssätt ökar intresset för alla 
intressenter att utveckla och använda en tjänst även om den är inriktad på miljö- och 
hållbarhetsrelaterade  värden och kanske inte har direkt ekonomisk avkastning. 

2. Processen för samskapande överbryggar klyftan mellan den enskilda användaren och 
intressenter inom byggnadsindustrin och kan skapa en gemensam strategi för 
energibesparing i den byggda miljön. 

3. Servicekoncepten med ett högre UX-index har en högre potential att bli en del av 
vardagen och hålla sig kvar i vardagen (inga eller små reboundeffekter). De kan skapa 
systematisk energibesparing på lång sikt I stället för stora besparingar på kort sikt kan 
slutanvändarna utveckla nya sociala normer, som kan bli permanenta.
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Diskussion 

Utöver ovan diskuterade slutsatser har en del ytterligare slutsatser kunnat dras: 

1. ’Servitization’ eller servitisering är en pågående trend som kan hjälpa till att integrera många 
olika processer i sociala, teknologiska och ekologiska avseenden.  Under arbetet har detta blivit 
alltmer tydligt och intresset från manga olika aktörer är stort. 2. Tjänstedesign med Service 
Dominant Logic (SDL) som en nyckelteori kan hjälpa till att föra slutanvändarnas behov närmare 
byggoperatörerna och byggnadsdesignerna. 

3. Slutanvändare prioriterar inte tjänster som bara fokuserar på hållbarhet. Det är viktigt att 
börja med slutanvändarnas behovsanalyser och sedan integrera hållbara beteendefunktioner, 
anpassade för individen, olika personligheter eller specifika kundsegment. 

4. Produkter och tjänster som integrerar hållbara funktioner verkar mer attraktiva för 
slutanvändarna. På lång sikt är det viktigt att säkra de förbättrade energibesparingarna per dag 
eller per månad genom att se till att sådana energibesparingar blir en naturlig effekt av 
tjänsterna så att de kan bli långsiktiga i flera år eller hela livet.  

Viktiga möjligheter som identifierats: 

1. Policyskapande mekanismer kan sträcka sig över mikronivå (individ) och makronivå 
(strukturella) fenomen. Detta är känt sedan tidigare I litteraturen. Vi har förbättrat denna 
modell genom att lägga till ytterligare en "meso"-nivå för att förbättra rollen för industriella / 
affärsaktörer, som omfattar exempelvis detaljhandel och hushåll.  

2. Hälsa, välbefinnande och komfort är nya nyckeltrender som efterfrågas allt mer av 
slutanvändarna. Under projektet har denna trend stärkts och det kan naturligtvis var en effekt 
av den pågående pandemin.  

3. Covid-19-pandemin gjorde hemmet till ett mer multifunktionellt utrymme, så vi ser en enorm 
efterfrågan på nya hemtjänster och integrering av miljöanpassad funktionalitet i dem i både 
kommersiella och bostadshus. 

Några begränsningar: 

1. Denna studie var mestadels inriktad på nybyggda bostadshus och övervägde inte renoverade 
fastigheter. 

2. Vår huvudsakliga målgrupp var studenter och unga yrkesverksamma, som representerar ett 
specifikt kundsegment. En bredare studie krävs för att analysera andra kundsegment. En 
intressant studie skulle kunna vara särskilt "svåråtkomliga" kunder som tex medelålders par 
med väl etablera vanor och beteenden eller pensionärer som är ovana med digitala verktyg. 
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3. En ytterligare begränsning uppkom av att vissa industripartners hade visa svårigheter att 
samarbeta på grund av sina covid 19-strategier. Det har varit en turbulent tid för många företag 
och en del av dem har valt att minska eller avbryta sina FoU-initiativ. Samtidigt har många nya 
industripartners visat sitt intresse för projektet på grund av dess kombinerade design och 
datadrivna strategi, vilket gör det möjligt att genomföra studier på distans. 
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