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Sammanfattning 
Fukt i byggnader är svårt att upptäcka och är ett vanligt problem i dag. 
Att i ett tidigt skede kunna se hur fuktigt det är kan bespara dyra 
kostnader. En ny produkt som företaget Sensible Solutions har tagit 
fram är en fuktsensor som kan placeras innanför väggar i till exempel 
badrum. Fuktsensorn består av två RFID-taggar där en av taggarna är 
omsluten i ett fuktabsorberande material. När det fuktabsorberande 
materialet drar åt sig fukt kommer den taggen bli svårare att läsa av, 
vilket indikerar att fukt förekommer. Avläsningen av fuktsensorn sker 
genom en handhållen RFID-läsare. En marknadsundersökning har 
genomförts med hjälp av en litteraturstudie av skriftliga och webbase-
rade källor samt intervjuer med potentiella kunder och en befintlig 
kund. Undersökningen fokuserar på byggföretag i Sverige för att ta reda 
på vilken marknad Sensible Solutions fuktsensor passar in samt vem 
slutkund är. Marknadsundersökningen innefattar potentiell marknad, 
en konkurrentanalys, en SWOT-analys samt en kundundersökning. 
Granskningen har visat att ett intresse för RFID-teknik samt fuktsensorn 
finns, men ytterligare information är efterfrågad. Produkterna till 
respektive konkurrent har sina för- och nackdelar men Sensible Solu-
tions produkt anses vara unik. En möjlighet som SWOT-analysen visar 
är bland annat att en vidareutveckling av den befintliga produkten samt 
av nya produkter finns. Sensible Solutions befintliga kund använder i 
dag fuktsensorn i ett pilotprojekt och pekade på fördelen med fuktsen-
sorn att fuktigheten kunde mätas både under och efter byggtid. En 
slutsats är att byggföretag är en rimlig marknad för Sensible Solutions 
att inrikta sig på då den tekniska kompetensen finns och likaså intresset 
för RFID-teknik och fuktsensorer. 

Nyckelord: Marknadsundersökning, Fuktsensor, RFID. 
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Abstract 
Humidity in buildings is a problem that is difficult to detect and is thus 
a common problem in present day construction. The ability to detect 
humidity at an early stage can be of assistance in the prevention of 
expensive costs. A new product developed by the Sensible Solutions 
company is a humidity sensor that can be placed inside walls, in, for 
example, bathrooms. The humidity sensor consists of two RFID tags, 
one of which is enclosed in a moisture-absorbing material and when 
moisture is absorbed the enclosed tag becomes more difficult to read, 
which indicates that the humidity is higher than an expected value. The 
humidity sensor is read using an RFID handheld mobile computer. 
Market research has been conducted by collecting of data from written 
sources and the Internet and by conducting interviews with existing and 
potential customers; the target group for the research is construction 
companies. The goal for this market research is to find a prospective 
market for the Sensible Solutions humidity sensor based on the 
expectations of the users. The market research dealt with the potential 
market, a competitor analysis, a SWOT analysis and a customer survey. 
The audit revealed that an interest in RFID technology and the humidity 
sensor did exist, but that more information was required. Each of the 
competitors products have their pros and cons but the Sensible 
Solutions product is considered to be unique. One possibility shown up 
by the SWOT analysis is that further development of the existing 
products and new products is possible. The humidity sensor is currently 
being used by a Sensible Solutions customer in a project, to ensure the 
quality of the construction during and after implementation. In 
conclusion, the construction company market is a reasonable one for 
Sensible Solutions to focus on as these companies possess the technical 
competence and also the necessary interest in RFID technology and 
humidity sensors. 

Keywords: Market research, humidity sensor, RFID. 
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Terminologi 
 

Förkortningar och akronymer 
ISO-certifierade      International Organization for Standardization 

RFID                   Radio Frequency IDentification 

SWOT-analys              Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats   
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1 Inledning  
För att upptäcka fuktskador i byggnader i god tid bör fuktkontroller 
genomföras regelbundet. Detta är nödvändigt då det kostar en hel del 
att åtgärda fuktskador som kan ge upphov till en ohälsosam miljö för de 
boende. Det finns ett flertal olika företag på marknaden i dag som 
erbjuder mätinstrument till bland annat privatpersoner, byggföretag och 
försäkringsbolag. Ett nytt unikt verktyg, som företaget Sensible 
Solutions har skapat, är en fuktsensor som mäter fukt trådlöst med hjälp 
av RFID-teknik. Denna produkt är ny på marknaden och har potential 
att utvecklas på rätt marknad.  
 
Syftet med detta arbete är att identifiera en marknad där Sensible 
Solutions fuktsensor passar in, vilket inkluderar potentiella kunder som 
kan tänkas ha behov av fuktsensorn, tänkbara konkurrenter samt 
möjliga samarbetspartner. En marknadsundersökning genomförs för att 
ta reda på detta. Undersökningen består av potentiell marknad, en 
mindre variant av konkurrentanalys samt en SWOT-analys, som 
analyserar företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom 
företaget och från dess omvärld. Sensible Solutions har en befintlig 
kund som är ett byggföretag och arbetar inom flera områden av 
konstruktion och därför ska en kundundersökning genomföras, för att 
få respons på produkten. De huvudsakliga frågorna som ska besvaras är 
följande: Vilka är byggföretagets kunder? Vad är det byggföretaget ska 
sälja till kunden? Hur pass väl motsvarar Sensible Solutions teknik, 
kundens tänkta tjänst? Förhoppningsvis ska arbetet guida Sensible 
Solutions till en lämplig marknad för fuktsensorn. 
 
I denna rapport presenteras undersökningsmetod samt resultat och 
slutsats. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Fukt i byggnader kan leda till fuktskador som mögel och hussvamp. 
Förutom att det är besvärligt och dyrt, kan det också leda till hälsopro-
blem för de som vistas i byggnaderna. Varje år drabbas tusentals hushåll 
av fuktproblem. Detta visar en aktuell rapport om byggnaders fuktska-
dor, sammanställt av Boverket. Rapporten visar att de som löper störst 
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risk att drabbas och där inomhusmiljön kan förväntas vara problema-
tiskt är småhus, som byggdes fram till och med år 1988. I de utsatta 
byggnaderna finns fuktskadorna framförallt i ytterväggar, vindar och 
krypgrunder. Genom att kontrollera fuktigheten i byggnader och hem 
kan fuktproblem förebyggas och förhindras och därmed kan också 
hälsoproblem undvikas för de bosatta. [1]  

Ett företag som har lanserat ett verktyg för att kontrollera fukt i bygg-
nader är Sensible Solutions. Det är ett nytt företag som har sitt ursprung 
från forskning vid Mittuniversitetet i Sundsvall vid avdelningen för 
elektronik design. Forskningsprojekten har fokuserats på RFID, vilket 
betyder Radio Frequency IDentification, där syftet och tyngsta fokus har 
legat på att kombinera elektronik och pappersprodukter. Produkten för 
fuktkontroll som Sensible Solutions har skapat och vill lansera på 
marknaden är en fuktsensor, även kallad ”dubbeltaggen” eftersom den 
innehåller två RFID-taggar. [2][3] Svårigheten är att hitta rätt marknad 
där efterfrågan för produkten finns. 

1.2 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till att undersöka intresset för Sensible Solutions 
produkt hos några av de största byggföretagen i Sverige. Nio byggföre-
tag intervjuades för att undersöka den potentiella marknaden. Ett av 
byggföretagen anlitar konsulter som utreder fuktproblem och skickade 
intervjufrågorna vidare till konsulterna, medan de resterande genom-
förde fuktutredningar inom företaget. Konkurrentanalysen och SWOT-
analysen är av mindre karaktär och kan utföras grundligare. Detta beror 
på att tiden inte räcker till för att genomföra en större marknadsunder-
sökning med andra potentiella kunder och djupare analyser. En annan 
avgränsning är att endast tre konkurrenter inom den svenska markna-
den har analyserats.  
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1.3 Mål 
Undersökningen har som mål att besvara följande frågor:  

P1: Är byggföretag en lämplig marknad för Sensible Solutions produkt? 

P2: Finns det andra lämpliga marknader för Sensible Solutions produkt? 

P3: Vilka är Sensible Solutions konkurrenter?  

P5: Vilka konkurrensfördelar har Sensible Solutions fuktsensor? 

P4: Vad anser den befintliga kunden om Sensible Solutions produkt? 

P6: Vem är Sensible Solutions slutkund? 

P5: Vilka förbättringsförslag kan hittas? 

1.4 Översikt  
I kapitel 2 beskrivs RFID-teknik och Sensible Solutions produkt. I kapitel 
3 presenteras tillvägagångssättet för undersökningen och i kapitel 4 
redovisas resultatet från undersökningen samt litteraturstudien. I 
kapitel 6 diskuteras resultatet. Där finns även en slutdiskussion som 
sammanfattar författarnas slutsatser. 
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2 Teori   
I kapitel 2 beskrivs RFID-teknik översiktligt, Sensible Solutions fuktsen-
sor och RFID-läsaren. 

2.1 RFID-teknik 
RFID-teknik är en kommunikation via radiovågor mellan en elektronisk 
tagg och läsare. Tekniken uppfanns år 1945 i syfte att användas till 
spioneri åt Sovjetunionen. I dag används tekniken för att identifiera och 
spåra objekt. Exempel på användningsområden är bland annat vid 
logistik och transporter av varuleveranser, istället för streckkoder och 
för att identifiera djur. [3] Den elektroniska taggen som består av ett 
mikrochip och antenn kan fästas på det objekt som ska identifieras eller 
spåras. RFID-läsaren, som är både sändar- och mottagarenhet, läser av 
taggen trådlöst. Läsavståndet mellan tagg och läsare är mellan två 
centimeter och fem meter. En av de unika egenskaperna med RFID-
teknik är att taggen inte behöver vara synlig för RFID-läsaren. Det finns 
två typer av taggar: passiva och aktiva. Passiva taggar kommunicerar 
genom induktion, vilket innebär att taggen laddas upp när den kommer 
inom RFID-läsarens fält. Till skillnad från den passiva taggen har den 
aktiva taggen egen strömförsörjning, vilket gör att den generellt sett kan 
kommunicera på ett längre avstånd. Läsaren skickar signal till taggen 
för aktivering för att taggen ska kunna skicka information tillbaka till 
läsaren. Aktiva taggar har en livslängd från sex till tio år. [4][5] Passiva 
taggar har en uppskattad livslängd på ungefär tjugo år, men eftersom 
RFID-teknik inte använts länge är det fortfarande ett delvis outforskat 
område. [6] 

2.2 Sensible Solutions fuktsensor   
Sensible Solutions fuktsensor består av två passiva RFID-taggar, där en 
av taggarna är täckt med ett fuktabsorberande material. Fuktsensorn 
kan placeras på en plats där risk för fukt finns, exempelvis innanför 
väggar i badrum. Förekommer det fukt innanför väggen kommer den 
fuktabsorberande taggen fungera sämre än den andra. RFID-läsaren 
läser av taggarna genom att sända ut radiovågor. Läsaren får tillbaka 
två mätvärden, en för den ickeomslutna taggen och en för den omslutna 
taggen. Läsaren visar att mätvärdet för den omslutna RFID-taggen är 
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lägre än för den andra. Det krävs mer energi för RFID-läsaren att läsa av 
den omslutna taggen. Det är bevis på att fukt förekommer. Figur 1 
illustrerar hur sensorn placeras innanför väggen och hur den kan 
avläsas på avstånd. Graden av fuktighet kan avläsas utifrån tre indika-
torvärden: torrt, fuktigt över den grad att fuktskador kan uppstå samt 
blött. [4] Ytterligare produktinformation framgår i bilaga A. 

 

 

Figur 1: Beskrivning av fuktsensor [4] 

 

2.3 RFID-läsaren  
RFID-läsaren är det instrument som används för att läsa av RFID-taggar. 
I fallet med fukttaggarna används en handhållen läsare från företaget 
Motorola som kör operativsystemet Windows Mobile. Den kan med 
hjälp av radiovågor hämta data från RFID-taggar och visa informatio-
nen på skärmen. Läsaren kan programmeras med lämplig programvara 
och företaget Sensible Solutions har skrivit ett eget program till fuktsen-
sorn. Priset på läsaren är satt till självkostnadspris. [6]  
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3 Metod 
För att kunna utföra en marknadsundersökning införskaffades nödvän-
dig information om olika marknadsundersökningsmetoder. Marknads-
undersökningsprocessen startar med att ett företag har ett behov av en 
viss marknadsinformation för att lösa ett problem. För att komma till 
underfund med problemet måste information samlas in genom en 
marknadsundersökning. Steg 2 är att identifiera och avgränsa problemet 
för att veta var fokus ska läggas.  

Val av metod är nästa steg, som innebär att bestämma hur informations-
insamlingen ska ske. Därefter bestäms en datainsamlingsteknik, som 
efter undersökningen kan vidare analyseras och utvärderas. När detta 
är gjort kan en marknadsundersökning göras. Slutskedet av en mark-
nadsundersökning är att insamlad data analyseras, tolkas och presente-
ras. I en marknadsundersökning studeras allt som verkar på en mark-
nad. Detta kan bestå av olika aktörer, exempelvis kunder, ägare, kon-
kurrenter och samarbetspartner. Exakt vilken aktör och vad som ska 
studeras beror på bakgrunden till problemet. [7]  

Data kan delas in i två kategorier; kvalitativ data och kvantitativ data. 
Kvalitativa data, till skillnad från den kvantitativa, uttrycks i text, ord 
och bild. Metod av kvalitativ karaktär används för att få ökad förståelse 
till bakomliggande orsaker. De insamlade data tolkas och analyseras för 
att få en helhetsbild av något, medan kvantitativa data är i form av 
siffror, antal och mängd. Metod av kvantitativ karaktär består oftast av 
att beräkna de insamlade data genom att använda statistiska metoder. 
Det är även möjligt att kvantifiera kvalitativ data genom till exempel att 
räkna ord och tvärtom, genom att försöka finna underliggande mönster 
och tolka data som består av siffror. [7]   

Denna marknadsundersökning är av kvalitativ karaktär. Undersökning-
en innefattar en analys av en potentiell marknad, där tänkbara kunder 
intervjuas, en konkurrentanalys och en SWOT-analys, vilken betonar 
det egna företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot, samt en 
kundundersökning. Den kvalitativa metoden valdes då den är bäst 
lämpad för att ta reda på hur potentiella respektive befintliga kunder 
resonerar, deras attityd kring användning av fuktsensorer med RFID-
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teknik samt för att få en klarare bild av vad de använder i dag för att 
kontrollera fukt. Intervjuer via e-post och informationssökning är den 
valda datainsamlingstekniken. 

För att undersöka den potentiella marknaden genomfördes intervjuer 
för att se om ett behov av en ny teknik för fuktkontroll existerade samt 
hur pass intresserade dessa företag var. Intervjuerna gav en bild av 
företagens syn på RFID-teknik, om det var något som företagen redan 
hade och om de visste att tekniken finns tillgänglig för fuktkontroll. 
Konkurrentanalysen och SWOT-analysen utfördes med hjälp av en 
informationssökning bestående av webbaserade och skriftliga källor. 

Kundundersökningen genomfördes för att få en bättre förståelse för vad 
Sensible Solutions befintliga kund anser om produkten, dess nackdel 
och fördel samt förbättringsförslag.   

3.1 Potentiell marknad 
Undersökningen består av nio intervjufrågor, vilka framgår i bilaga B. 
Intervjufrågorna skickades via e-post till kontaktpersoner inom bygg-
branschen. Med tanke på att företagen befinner sig i olika områden i 
Sverige ansågs det lämpligt att använda e-post vid undersökningen. 

Den sista frågan i undersökningen är i kvantitativ form och där respon-
denten ska svara i siffror. Två av de intervjuade företagen valde att 
svara i textform. Detta presenteras i resultatet i textform och ses inte 
som bortfall.  

3.1.1 Urval 

Byggbranschen valdes eftersom den befintliga kunden är ett byggföre-
tag och därför antas det lämpligt att undersöka denna bransch i huvud-
sak. Byggföretag kan även tänkas ha den tekniska kompetens som 
krävs. [6] Byggföretagen valdes ut från en lista över de femtio största 
byggföretagen i Sverige [8]. Tanken var att endast fyra byggföretag 
skulle intervjuas eftersom tidsbegränsningen och att fler analyser skulle 
utföras. Hur många som kunde delta i undersökningen var inte uppen-
bart och för att säkra att tillräckligt många svar ska skickas tillbaka, 
sändes intervjufrågorna till femton lämpliga byggföretag. Intervjufrå-
gorna skickades till byggföretag start uppifrån på listan över de femtio 
största byggföretagen. Byggföretag som inte konstruerade byggnader 
sorterades bort från urvalet. E-post skickades till flera utvalda personer 
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inom samma företag, vars position ansågs lämplig för att svara på 
frågorna. Om dessa personer inte kunde svara var förhoppningen att de 
kunde hänvisa till annan anställd som är kunnig inom området. Av de 
femton lämpliga byggföretag som valdes svarade nio. Genom att 
kontakta personer inom byggföretag erhölls två andra företagskontak-
ter. De två företagen specialiserar sig inom fuktskadehantering och 
fungerar som fuktkonsulter åt bland annat byggföretag och försäkrings-
bolag. Detta gjorde att urvalsgruppen ändrades till att inte endast 
undersöka potentialen i byggbranschen utan även andra branscher som 
kan tänkas ha kompetens inom tekniken. Sju byggföretag och två 
företag inom fuktskadehantering svarade på intervjufrågorna. Samtliga 
svar från respektive företag presenteras i rapporten 

3.2 Konkurrentanalys   
För att komplettera marknadsundersökningen och få en helhetsbild av 
företagets nulägessituation, har en konkurrentanalys genomförts där det 
egna företagets konkurrenter analyseras [9]. En webbaserad informa-
tionssökning genomfördes för att finna konkurrenter med likartade 
produkter som Sensible Solutions fuktsensor. Detta skedde eftersom 
företag med likartade produkter och strategier konkurrerar med var-
andra mer än företag med unika produkter och strategier. Genom att ta 
reda på vilka strategier, styrkor och svagheter konkurrenterna och deras 
produkt har, går det att se var Sensible Solution står i jämförelse med 
sina konkurrenter. Detta skedde för att veta vilka konkurrenter som 
utgör det största hotet. [10] Tre tänkbara konkurrenter med tre likartade 
produkter valdes ut och analyserades. Produktjämförelsen presenteras i 
matrisform, en mall hämtad från företaget Almi som modifierades. [11] 
Matrisen ger en tydlig och översiktlig bild av resultatet.  

3.3 SWOT-analys  
SWOT-analysen är en viktig del vid framtagandet av en affärsplan och 
för att företaget ska få reda på nuvarande position på marknaden och 
vilka mål de vill uppnå i framtiden. I SWOT-analysen undersöks 
Sensible Solutions och fuktsensorns styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot. Styrkorna undersöks för att ta reda på konkurrensfördelar och 
svagheterna för att se brister som bör rättas till. Möjligheterna belyser 
områden där företaget har en möjlighet att växa medan hot visar 
områden som kan orsaka ekonomisk nedgång. Analysen kan genomfö-
ras på hela företaget eller endast en viss del av företaget. För att finna 
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styrkorna och svagheterna undersöks faktorer som påverkar företaget i 
form av uppbyggnad, kapacitet, resurser och färdigheter. Dessa är 
företeelser som finns inom företaget. För att finna möjligheter och hot 
från företagets omvärld undersöks skiftningar i ekonomin, industritren-
der, distributionskanaler och konkurrenter. Faktorer som är relevanta 
för företaget samställs i en lista och analyseras. [12]  

I detta fall utförs SWOT-analysen på företaget Sensible Solutions med 
betoning på produkten för att se styrkor och svagheter. Med hjälp av 
den information som erhållits om den potentiella marknaden, konkur-
rentanalysen och kundundersökningen har SWOT-analysen genomförts. 
En lista upprättades med Sensible Solutions styrkor, svagheter, möjlig-
heter och hot. Det som var mindre relevant togs bort från listan tills den 
innehöll de viktigaste punkterna för företaget. Listan analyserades för 
att kunna dra slutsatser. 

3.4 Kundundersökning  
Vid en kundundersökning kan ett företag få reda på hur kunder 
upplever företagets service, produkter och hur kunden upplever 
företaget som helhet. Kundundersökningen utreder bland annat 
kundernas behov och nöjdhet för att kunna finna sätt att förbättra 
företaget. Att genomföra kundundersökningar regelbundet resulterar i 
tillfredsställda och nöjda kunder som i sin tur gynnar företagets 
utveckling i positiv riktning. [13]  
 
Kundundersökningar kan genomföras bland annat genom intervjuer. 
Innan formuleringen av intervjufrågorna ska syftet med 
undersökningen och vilka frågor företaget vill att intervjufrågorna ska 
ge svar på, vara identifierade. Det är viktigt att beakta vilken 
information varje fråga kan ge och hur respondenten kommer att 
uppfatta frågorna. För att förenkla arbetsprocessen bör en lista 
upprättas på vad frågeformuläret ska innehålla. Det är även viktigt att 
begränsa antalet frågor för att respondenten ska förbli intresserad. Ett av 
flera tillvägagångssätt att genomföra en kundundersökning är via e-
post. Syftet med undersökningen och hur respondenter ska göra för att 
svara på frågorna, bör vara tydligt presenterat. [7] 
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Sensible Solutions har angett ett tydligt mål och syfte med 
kundundersökningen. Syftet med kundundersökningen är att få en bild 
av vad NCC anser om produkten och vad det tänkta 
användningsområdet för fuktsensorn är, det vill säga om den ska 
erbjudas till slutkund som en tjänst eller endast användas för eget bruk 
samt få svar på vilka förbättringar som kan vara önskvärda. Tre frågor 
som Sensible Solutions vill få besvarade är vilka NCC:s kunder är. Vad 
ska NCC sälja? Vad gäller fuktsensorn? Hur pass väl motsvarar Sensible 
Solutions teknik, NCC:s tänkta tjänst? Den befintliga kunden NCC fick 
besvara sexton intervjufrågor som sammanställts till ett formulär vilket 
framgår i bilaga C. Intervjufrågorna skickades via e-post till 
kontaktpersonen vid NCC i Stockholm. 
 

3.5 Reliabilitet och validitet   
Reliabilitet i en kvantitativ analys är direkt kopplad till de som utför 
analysen eftersom det studerade området förändras och därför kommer 
inte någon annan som upprepar studien få identiska resultat. Däremot 
finns det andra sätt att bestämma värdet av kvalitativa resultat och 
dessa är kopplade till validitet. [7] Trovärdigheten, som benämns intern 
validitet, och graden av generaliserbarhet, som benämns extern 
validitet, är vad validitet handlar om och som ska diskuteras kring vid 
en kvalitativ undersökning. [7] Vad gäller den potentiella marknaden är 
det rimligt att kunna dra slutsatser utifrån de svar som erhålls. De nio 
byggföretagen som besvarade frågorna är några av Sveriges största 
byggföretag. Dessa utgör en stor del av den svenska marknaden och 
därför anses det möjligt att kunna dra slutsatser angående om 
byggbranschen är en rimlig marknad eller inte. Det ska påpekas att 
endast en person från varje företag har svarat och att det är dennes åsikt 
som presenteras i rapporten. Om en annan person hade svarat skulle 
resultatet kunna se annorlunda ut. [7] Detta innebär att det kan bli ett 
annat utfall av undersökningen beroende på vilka personer som deltar 
och hur väl de känner till RFID-teknik.  
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Att skicka intervjufrågorna via e-post till utvalda personer i respektive 
företag anses rimligt, då företagen finns i olika delar i Sverige. Det hade 
varit tidsödande att ha en telefonintervju, då alla personer kanske inte 
har den tid för telefonintervju och tidsödande för oss att leta efter 
intervjupersoner. Därtill kanske inte antalet företag hade valt att delta i 
undersökningen. Dock hade det gett ett mer exakt och tydligare resultat. 
Medvetenhet fanns under undersökningens genomförande om risken 
med att graden av generaliserbarhet kan bli större vid intervju via e-post 
än vid telefonintervju. Med detta i åtanke kan förhoppningsvis risken 
med graden av generaliserbarheten minimeras.  
 
När det gäller konkurrentanalysen och SWOT-analysen är utförandet av 
dessa gjord enligt teorier från litteratur och artiklar. Det erhållna 
resultatet kan se olika ut beroende på vem som utför analyserna och 
vilka observationer som görs. [7] Analyserna gav ett önskat resultat i 
form av en bättre bild över företagets nuläge, både internt och externt. 
Ytterligare utfördes en kundundersökning som även den kan ge olika 
information beroende på vilka frågor som ställs, hur de ställs och vem 
som svarar på dem. Kundundersökningen gav önskat resultat då de 
huvudsakliga frågorna besvarades. Slutligen påpekas att denna typ av 
undersökning kan ge varierande reslutat beroende på vem som 
genomför undersökningen, vilket företag den utförs åt och vilka som 
deltar.  Denna undersökning och de valda tillvägagångssätten anses 
trovärdiga.   
 
I de kommande kapitlen, när företagets namn skrivs, exempelvis 
”Skanska anser att”, syftas det på kontaktpersonen som svarade på 
intervjufrågorna. Anledningen till att skriva företagets namn istället för 
kontaktpersonen är för att underlätta läsningen och för att kunna 
urskilja företag.  

Den införskaffade informationen har analyserats och bearbetats till ett 
resultat för att sedan diskuteras. 
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4 Resultat 
I kapitel 4 presenteras resultatet för marknadsundersökningen som 
innefattar potentiell marknad, konkurrentanalys, SWOT-analys samt en 
kundundersökning.  

4.1 Marknadsundersökning 
I delkapitel 4.1.1- 4.1.4 redovisas en sammanställning av företagens svar 
på intervjufrågorna, resultat från konkurrentanalysen och SWOT-
analysen samt kundundersökningens resultat.  

4.1.1 Potentiell marknad 

De sju byggföretag som deltog i undersökningen är följande: JM Sverige 
AB, Fastec Sverige AB, Skanska Sverige AB, Veidekke Sverige AB, 
Midroc Property Development AB, Thage Anderssons Byggnads AB och 
Einar Mattsons Byggnads AB. De två företag som levererar fuktlösning-
ar till bland annat byggföretag är Polygon Sverige AB och Fuktdimen-
sionering AB. Polygon är fuktutredare åt byggföretaget Peab, men 
arbetar i huvudsak åt försäkringsbolag. Fortsättningsvis förkortas 
företagens fullständiga namn för att underlätta läsningen.   
 
På den första frågan visade svaren att företagen använder olika metoder 
för att förebygga och mäta fukt. Tabell 1 visar vad respektive företag 
använder. 
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Tabell 1. Företagens metod för fuktkontroll 

Företag Metod 

JM Fuktdimensionering. 
Fastec Bygger väderskyddat genom noggrann 

planering.  
Skanska Mätverktyg för verifiering och validering av 

nuvarande lösningar. 
Veidekke Arbetsberedningar och sätter in fuktprogram 

tidigt i processen. 
Midroc Utbildade yrkesarbetare för våtrum samt 

ställer krav mot entreprenörer avseende 
fuktprogram.  

Thage Anderssons Bygga tätt, skydda material och avfukta.  
Einar Mattssons Fuktskyddsprojektering, riskinventering av 

fukt, arbetsberedning för riskkonstruktioner 
samt fuktmätning. 

Polygon Fuktskadehantering, vilket innefattar fukt-
kontroller och avfuktningar, det vill säga de 
avfuktar skadade konstruktioner till nivåer 
under dess kritiska gränsvärde.  

Fuktdimensionering AB Fuktsäkerhetsprojektering. Anser att god 
kunskap om fukt ger bästa resultat. 

 

För att få reda på hur vanligt det är att fuktsensorer används för fukt-

mätning ställdes en fråga om fuktsensorer till urvalet av företag.  Tre av 

de nio tillfrågade företagen svarade att fuktsensorer utgör en del i 

arbetet med fuktmätning. Dessa tre var Skanska, Thage Anderssons och 

Fuktdimensionering AB. Skanska använder fuktsensorer i olika applika-

tioner, både vid material- och klimatmätning som sker momentant, 

loggat samt trådlöst. Thage Anderssons hyr in konsulter som utför 

fuktmätningar med fuktsensorer. Fuktdimensionering AB har utvecklat 

system med fuktsensorer som i dag testas av stora aktörer inom bygg-

branschen.     
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Tre företag har övervägt att använda annan teknik för mätning av fukt. 

Anledningen till Skanskas övervägande är att företaget strävar efter att 

uppnå bättre upplösning och att företaget vill minimera tiden för att 

mäta fukt. Polygon funderar på att använda annan teknik. I dag utveck-

lar företaget system för att logga mätvärden för att bland annat kunna 

övervaka torkutveckling på distans. Detta arbete sker i samarbete med 

Mitec Instrument, ett företag som utvecklar och tillverkar mätinstru-

ment. [15] Fuktdimensionering AB ansåg att det är spännande med ny 

teknik. 

 

De flesta av de nio företagen kände inte till RFID-teknik eller hade ingen 

direkt uppfattning om tekniken. Det företag som kunde peka på både 

för- och nackdelar med RFID-teknik var Fuktdimensionering AB.  

Företaget har erfarenhet av RFID-teknik. Fördelarna ansågs vara den 

långa livslängden, att fuktsensorn fungerar utan batteri och att RFID-

teknik är robust. Nackdelarna med tekniken ansåg Fuktdimensionering 

AB vara att RFID-taggen måste avläsas på plats samt att endast en tagg i 

taget kan avläsas. 

 

Veidekke antar att RFID-teknik har använts inom företaget. Fuktdimen-

sionering AB har arbetat med utvecklingsprojekt inom RFID-teknik 

tillsammans med Lunds Tekniska Högskola och det statliga forsknings-

institutet Imego AB. Tekniken kan ha använts som identitetskort inom 

företaget Einar Mattsons som även uppgav att det pågår utveckling 

inom RFID-teknik på företagets maskindepå. 

 

Största andelen av de tillfrågade företagen är positiva till att införa 

RFID-teknik för att kontrollera fuktigheten. Fastec, Fuktdimensionering 

AB, Veidekke och Thage Anderssons svarade ja på frågan om de skulle 

vara intresserade av att använda RFID-teknik för att kontrollera fuktig-

heten. Midroc uttryckte att det är svårt att veta hur många fuktsensorer 

som behövs och på vilka ställen de ska placeras medan Polygon efter-

frågade mer information om fuktsensorn, avseende läsavstånd. Skanska 

var intresserad men endast om produkten är pålitlig eftersom det kan 
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vara ett problem med inbyggda lösningar om de inte fungerar. Fungerar 

inte fuktsensorn måste konstruktioner rivas vid uppföljning. Einar 

Mattssons skulle eventuellt införa RFID-teknik om företagets analyser 

och riskinventeringar indikerade det. 

 

På frågan om huruvida företagen kände till Sensible Solutions svarade 

samtliga nej. Flertalet av företagen ansåg att priset för Sensible Solutions 

fuktsensor var rimligt. Ett företag svarade att RFID-läsaren är dyr och 

att priset kan avskräcka potentiella kunder. Vissa företag ställde en del 

krav för att produkten ska vara prisvärd. Dessa krav var att det ska gå 

att avläsa mer än två taggar med en läsare, möjlighet till att fjärravläsa 

på ett längre avstånd samt att det ska vara möjligt att registrera och 

lagra värden endast när det är blött. Information om den totala kostna-

den för ett system, är önskvärt. 

Den sista frågan handlade om hur intressant det var för respektive 

företag att använda fuktsensorer för att kontrollera fukt på en skala från 

1 till 10. Svaren varierade och redovisas i tabell 2. [15] [16] [17] [18] [19] 

[20] [21] [22] [23] 
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Tabell 2. Intresset att använda fuktsensorer vid fuktkontroll 
Företag Svar 

JM 2 
Fastec 6  
Skanska 9 
Veidekke 7 
Midroc Angav ingen siffra. Tycker att fukthantering 

är intressant.   
Thage Anderssons  9 
Einar Mattssons 2-3 som produkten är presenterad. 

7-8 om den skulle kunna kopplas mot en 
dator och registrera värden som loggbok, 
men endast när det är blött. 

Polygon Angav ingen siffra. Beror på hur noggranna 
mätvärdena är och vilket avstånd fukt kan 
avläsas på. 

Fuktdimensionering AB 10 
   

4.1.2 Konkurrentanalys 

En konkurrentanalys genomfördes på tre företag: Clas Ohlson AB, Kimo 

Instrument AB och Nordtec Instrument AB. En översiktlig bild av 

företagen och utvalda produkter ska först presenteras för att sedan gå 

vidare till en produktjämförelse där pris, styrkor och svagheter hos 

respektive konkurrenters produkt belyses.  I nedanstående text förkor-

tas konkurrenternas fullständiga namn för att underlätta läsningen. 

Clas Ohlson är ett Europeiskt detaljhandelsföretag som bildades år 1918 

och säljer allt inom bygg, el, fritid, hem och multimedia. I dag finns det 

totalt sextiofem Clas Ohlson-butiker i Sverige. Försäljningen sker i butik 

som placeras centralt, via postorder samt Internet och företagets strategi 

är att ha prisvärda produkter och brett sortiment. Företaget köper sitt 

produktsortiment från olika leverantörer och tillverkare i 30 länder, men 

äger inga fabriker. Clas Ohlson säljer fem olika fuktmätare, både till 

privatpersoner och företag. Den analyserade produkten är en fuktindi-

kator som kan mäta fuktigheten i flera material och används på byggar-
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betsplatser. Den kan mäta i till exempel trä, cement, tegel och betong 

genom att ett stift trycks in i materialet. [24] 

Kimo är ett företag med trettio års erfarenhet inom mätinstrument för 

professionell användning. Företaget tillverkar och säljer mätinstrument 

inom industri och värme, ventilation och sanitet. Företaget erbjuder 

service, reparation av produkter och professionell rådgivning till 

kunder. Största delen av tillverkning sker i Frankrike, där företagets 

ISO-certifierade fabrik finns. Instrumenten som tillverkas genomgår 

betydande kontroller för att garantera angiven noggrannhet vid mät-

ningar. Försäljningen av företagets produkter sker via telefon, katalog 

och Internet, och varorna skickas via postorder till kunderna. Företaget 

erbjuder fler än tio avancerade fuktmätare för olika material och olika 

användningsområden. Det finns fuktmätare som mäter trådlöst, vid 

kontakt med materialet och som kan lagra mätvärden. Den produkt som 

valts ut att analyseras är Protimeter MMS. [25] 

Nordtec är verksam i Sverige och har sedan trettio år tillbaka represente-

rat världens största instrumenttillverkare Testo. Nordtec erbjuder såsom 

Kimo mätinstrument inom industri och erbjuder professionell rådgiv-

ning, service och utbildning. Försäljningen av produkter sker via 

hemsidan, telefon, e-post eller fax, och leveransen sker med Posten.  

Företaget har ett antal fuktmätare för olika material och användnings-

områden, som förutom att mäta fuktigheten, loggar mätvärden och är 

för oförstörande fuktkontroll av byggmaterial. Den produkt som har 

valts ut för att analyseras är fuktmätaren testo 616. [26] 

Produktmatrisen visar produkter som respektive konkurrent säljer. 

Dessa anses likartade till Sensible Solutions fuktsensor. Samtliga pro-

dukter är avsedda för fuktkontroll av byggmaterial. 
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Tabell 3. Produktmatris [11] 

Konkurrent Produkt  Styrkor Svagheter 

Clas Ohlson Fuktindikator 
Räcker 10 000 
mätningar. Pris: 
699 kronor 

- Enkel 
- Billig  

- Förstörande 
- Batteribyte 
- Få funktioner  

Kimo Protimeter MMS 

Pris: 8895 kronor 
Mätdjup: 0-19 
millimeter 
beroende på 
materialet.  

- Tre mätprinci-
per:       
Relativ fuktighet, 
fuktkvot, Indike-
ring via radiovå-
gor och stift. 

- Förstörande 
- Batteribyte 
- Dyr 

Nordtec testo 616 

Pris: 3995 kronor 
Mätdjup: 30-50 
millimeter 
beroende på 
materialet. 

- Skadar inte 
material  

- Batteribyte 

 

Som tabell 3 visar ligger de tre produkterna på olika prisnivåer utifrån 

vilka funktioner de har och beroende på vilken marknad de riktar sig 

till. En analys av företagen och produktmatrisen i tabell 3 ger en bild av 

hur företagen konkurrerar.  Företag riktar sig till olika marknadsandelar 

genom att antingen ha låga priser, särskilja produkten eller specialise-

ring inom en eller några få marknadsandelar [10]. Kimos och Nordtecs 

produkter är en aning dyrare än Clas Ohlsons produkt och har fler 

funktioner. Clas Ohlson riktar sig mot en bredare marknad och är inte 

inriktad mot endast försäljning av mätinstrument som de andra två. 

Kimo och Nordtec riktar sig mot professionella användare och därmed 

mot en mindre marknadsandel. Dessa tre produkter har samma an-

vändningsområde som Sensible Solutions produkt men det finns ingen 

produkt som är exakt lika, vilket gör Sensible Solutions fuktsensor unik.  
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4.1.3 SWOT-analys 

Analysen genomfördes på företaget Sensible Solution med fokus på 

produkten. Sensible Solutions styrkor är att företaget innehar god 

kompetens inom RFID-teknik och har goda möjligheter till att vidareut-

veckla befintliga produkter samt utveckla nya produkter. Fuktsensorn 

är som produkt unik eftersom den innehåller RFID-teknik och kan 

placeras innanför väggar där fuktigheten är svår att mäta. Den har lång 

livslängd och är oförstörande eftersom avläsningen sker trådlöst. 

Fuktsensorn är billig att tillverka i stora mängder och en RFID-läsare 

kan läsa av många taggar. Därtill är fuktsensorn ett bra sätt för byggfö-

retag att kvalitetssäkra byggnader som uppförs. 

En svaghet är att Sensible Solutions är ett litet företag med begränsade 

resurser och att företaget är okänt inom byggbranschen. En annan 

svaghet är att det finns en osäkerhet i hur länge fuktsensorn håller 

eftersom RFID är en ny teknik. Tester som gjorts tyder på att den håller i 

20 år, och om det stämmer är det en styrka för produkten. [6] Eftersom 

det är en ny teknik är den ännu inte marknadsförd vilket gör att poten-

tiella kunder inte känner till vare sig fuktsensorn eller företaget. En viss 

teknisk kompetens kan krävas för att införa fuktsensorn eftersom det är 

en ny teknik. Fuktsensorn måste införas vid byggnadsprocessens början 

för att den ska placeras innanför väggarna. Det medför att konstruktio-

ner eventuellt behöver rivas om fuktsensorn är felaktig. Slutligen är 

RFID-läsaren dyr, vilket kan avskräcka potentiella kunder.  

De möjligheter som finns för företaget är en utveckling av produkten 

och att genom marknadsföring utöka sin kundkrets. Ett intresse finns 

hos potentiella kunder för RFID-teknik vilket ger en möjlighet till att nå 

ut till potentiella kunder och öka vetskapen om RFID. Sverige har i 

nuläget god ekonomi som således gör att fler byggprojekt startas. Fler 

byggprojekt tillsammans med en ökad medvetenhet om fuktproblem 

som gör att efterfrågan för att kontrollera fukt är större i dag. [1][27]  
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Hot från konkurrenter finns eftersom de är väl etablerade på marknaden 

samt att deras produkter inte kräver någon avläsare. Eftersom konkur-

renterna inte kräver någon avläsare uppfattas de som billigare.                

4.1.4 Kundundersökning  

Den intervjuade utvecklingsansvarige [28] vid NCC svarade på frågor 

om företagets användande av fuktsensorn. Det som framgick var att den 

befintliga kunden NCC arbetar mot tre kundkategorier vilka är följande:  

 

• Kommersiella och offentliga aktörer, som är företag, kommuner, 

landsting och stat, vilka beställer byggnader.  

• Förvaltare vilka NCC säljer kommersiella byggnader till. Med 

kommersiella byggnader avses kontor, butiker och lager. Därtill 

har NCC ett internt fastighetsutvecklarbolag som utvecklar fas-

tigheterna innan de säljs vidare.  

• Privatpersoner. NCC:s bostadsutvecklingsbolag bygger villor, 

radhus och bostadsrätter, som säljs till privatpersoner. 

 

En ökad användning av plåtreglar i ytterväggar var anledningen till att 

NCC valde att införa Sensible Solutions fuktsensor som fuktkontroll i 

byggnader. Detta skedde för att fuktsensorn fungerar vid mätning av 

fukt i ytterväggskonstruktioner av metall. Tidigare användes träreglar 

vid byggandet och för att mäta fuktkvoten i en träregel används en 

fuktkvotsmätare, vilket är ett handinstrument, för fuktkontroll.  

 

Fuktsensorn används i dag i ett pilotprojekt som egenkontroll. Slutkun-

den har inte efterfrågat ny teknik för fuktkontroll och fuktsensorn har 

inte erbjudits till slutkunden som en tjänst i dag. Information har getts 

till kunden om att fuktsensorerna finns och är en del av NCC:s kvali-

tetsarbete. Med tanke på att NCC vill överlämna fuktsäkra byggnader 

finns möjligheten att fuktsensorer för fuktkontroll erbjuds till kunder 

som en tjänst i framtiden. För att det ska bli en möjlighet måste uppfölj-

ningen av de installerade fuktsensorerna peka på att de fungerar som 

NCC önskar. Den första installationen av fuktsensorerna i lägenheter 
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skedde för ungefär ett år sedan. NCC:s kunder har endast bott i lägen-

heterna i ett halvår. Enligt NCC ska en uppföljning utföras inom snar 

framtid för att bedöma hur pass väl fuktsensorerna fungerar och däref-

ter avgöra om lösningen ska användas i större omfattning eller inte.  

 

Andra lösningar som NCC:s har undersökt är trådlösa och batteridrivna 

avläsningsinstrument som enligt NCC:s ger mer exakta mätvärden och 

kan loggas över tid, men dessa lösningar har en begränsad livslängd och 

har en högre kostnad än Sensible Solutions produkt. Enligt NCC kom-

mer marknaden för fuktsensorer troligtvis att öka. Detta beror på 

kundernas ökade krav på fuktsäkerhet i byggnader.  

 

Vid frågan om det är något med Sensible Solutions produkt som bör 

kompletteras eller förbättras svarade NCC att det ska gå att direkt 

avläsa fuktnivån i textform, i stället för det nummer som i dag visas på 

RFID-läsarens skärm. Enligt utvecklingsansvarige vid NCC är läsarens 

begränsning i dag den enda nackdelen med Sensible Solutions fuktsen-

sor. Att mäta fukten i konstruktioner, både under byggtid och under 

garantitid är ett behov som fuktsensorn tillfredsställer. 
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5 Slutsats 
I kapitel 5 presenteras undersökningens slutsatser. Varje delkapitel i 

resultatkapitlet diskuteras här under ett eget delkapitel med slutsatser 

och förbättringsförslag. En slutdiskussion erhålls i det sista delkapitlet 

5.5. 

5.1 Potentiell marknad 
De slutsatser som kan dras utifrån undersökningen av den potentiella 

marknaden är att de tillfrågade företagen använder olika metoder för att 

hantera fukt, men de flesta har samma grundprinciper, vilka är att i ett 

tidigt skede planera och konstruera byggnader för att minimera framti-

da fuktproblem. Endast tre av företagen använder idag fuktsensorer, 

bland annat utvecklar ett av företagen fuktsensorer som testas av stora 

aktörer inom byggbranschen vilket påvisar att en potential till utveck-

ling inom området finns. Fler företag skulle kunna använda fuktsenso-

rer vilket är positivt för Sensible Solutions. 

Sex av de intervjuade företagen svarade nej på frågan om företaget har 

övervägt annan teknik för fuktkontroll. Detta kan bero på att RFID-

tekniken är okänd för dessa, vilket svaren på fråga fem indikerade. 

Företagen svarade att ingen direkt uppfattning fanns om RFID-teknik. 

Detta kan även tyda på att behovet inte är tillräckligt stort för tekniken, 

eller kanske att företagen inte helt är medvetna om att lösningar som 

fuktsensorn, finns på marknaden. Det kan antas att den beprövade 

tekniken som de använder i dag föredras. Företagen som har svarat att 

de känner till RFID-teknik, har till skillnad från de som svarat nej, 

antingen arbetat inom området eller är intresserade av tekniken och 

tycker det är roligt med ny teknik. 

Undersökningen visar att ett intresse för RFID-teknik finns inom dessa 

företag som intervjufrågor skickats till, trots att tillräcklig information 

om tekniken inte getts och att företagen inte använder tekniken i någon 
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större utsträckning i dag. Detta visar att med en bra marknadsföring om 

RFID-teknik och om Sensible Solutions produkt till potentiell marknad, 

kan framtida affärer vara möjligt. Att några av de tillfrågade kontakt-

personerna efterfrågade mer information om produkten samt gav 

positiv respons på frågan om fuktsensorn är intressant för företaget, är 

ytterligare ett bevis på att intresse för produkten finns.  

En utförlig produktbeskrivning kan tänkas vara önskvärt av potentiella 

kunder för att veta hur fuktsensorn fungerar. Det kan även vara till en 

fördel om en mässa kan anordnas för att presentera Sensible Solutions 

produkt. På detta sätt introduceras företaget Sensible Solutions och dess 

produkt för marknaden samtidigt som frågor kan besvaras direkt. 

Andra sätt att öka kännedomen om fuktsensorn och RFID-teknik är att 

göra kundbesök hos potentiella kunder eller att skicka ut information.   

Prisnivån anses rimlig av de flesta företagen, men att RFID-läsaren är 

dyr och kan avskräcka potentiella kunder är en nackdel. Samtidigt är 

RFID-taggarna billiga, vilket måste betonas då det betyder att det räcker 

med en läsare för att avläsa flera taggar. Läsarens pris är till självkost-

nadspris i dag, vilket innebär att inget vinstpålägg finns på priset. 

Därför kan inte nedsatt pris på RFID-läsaren erbjudas. Taggarna där-

emot kan Sensible Solutions erhålla en vinst på, då de kan tillverkas och 

säljas i stora mängder. Fördelarna med tekniken och produkten borde 

överväga nackdelen med priset på läsaren.  

Funderingar, hos några av de tillfrågade företagen, kring fuktsensorn 

och dess tillförlitlighet är om den inte fungerar efter att ha infört den 

innanför väggarna, vad åtgärden då kan vara och om byggföretag måste 

riva konstruktioner. Det anses till en fördel om sådana tankar kunde 

utredas och diskuteras från Sensible Solutions sida. Hur kan Sensible 

Solutions garantera byggföretag att fuktsensorerna ska hålla i tjugo år, 

då det fortfarande är ett delvis outforskat område? 
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Ingen av de tillfrågade kontaktpersonerna kände till Sensible Solu-

tions. Att genomföra en bättre marknadsföring av produkten kan vara 

till en fördel för företaget, förslagsvis en annonsering på webbplatser 

där byggföretag finns. 

Två företag som inte var tänkt att intervjuas och som inte var byggföre-

tag var Polygon och Fuktdimensionering AB, vilka genomför fuktkon-

troller åt bland annat byggföretag och försäkringsbolag. Slutsatsen här 

är att Sensible Solutions kan nå en bredare marknad via företag som gör 

fuktutredningar. Dessa två företag kan både ses som konkurrenter men 

samtidigt som potentiella kunder. Behovet av bättre och effektivare 

fuktkontroller kommer troligtvis att öka, då fuktproblem är vanligt i 

dag. Därför kan de två nämnda företagen och andra företag inom 

samma bransch vara först ute med ny teknik. Sensible Solutions kan 

fungera som leverantör till dessa företag som i sin tur levererar lösning-

ar till byggföretag och försäkringsbolag. Ett samarbete mellan Sensible 

Solutions och fuktutredare inom sådana företag kan gynna båda sidor 

och ses som en möjlighet till utveckling. 

Byggföretag anses vara en god och lämplig marknad att inrikta sig på 

för Sensible Solutions. Detta beror på att både intresset finns för ny 

teknik och för att byggföretag besitter den tekniska kompetensen. 

Förutom detta, antas det att allt fler byggföretag kommer lägga större 

fokus på lösningar till fuktproblem, då problemet blir större och disku-

teras oftare. Andra rekommenderade potentiella kunder är företag som 

levererar och har länge levererat fuktlösningar till byggföretag och 

försäkringsbolag. Ett förtroende till dessa företag har skapats och därför 

kan dessa företag ses som en genväg till att nå den lämpliga marknaden. 

Det blir via dessa företag som Sensible Solutions når marknaden. 

5.2 Konkurrentanalys 

Utifrån konkurrentanalysen kan det konstateras att Sensible Solutions 

konkurrenter är mer etablerade på marknaden, då de har funnits längre. 

Kimo och Nordtec är starkare konkurrenter än Clas Ohlson eftersom de 
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är inriktade på att tillverka mätinstrument. Clas Ohlsons produkt är 

riktad mot alla typer av användare till skillnad från Sensible Solutions 

produkt, som är lämplig för professionella användare med en viss 

teknisk kompetens. Kimo och Nordtec konkurrerar i högre grad med 

varandra eftersom det är två företag vars produktsortiment påminner 

om varandra. De är inriktade på samma marknad men ingen av dem 

har en produkt som liknar Sensible Solutions fuktsensor. Det kan också 

konstateras att fuktsensorn är en unik uppfinning och det kan ses som 

att den har en egen marknadsandel som är obeprövad. 

Styrkor hos Sensible Solutions fuktsensor, som framkom vid produkt-

jämförelsen, är att den inte skadar materialet för att den kan avläsa fukt 

på avstånd, vilket är en egenskap endast Nordtecs produkt har av de 

valda konkurrenterna. Det negativa med Nordtecs produkt är att den 

måste hållas mot materialet vilket RFID-läsaren inte behöver. Fuktsen-

sorn placeras innanför väggen, där det vanligtvis är svårt att mäta 

fuktigheten eftersom andra mätinstrument inte mäter tillräckligt långt 

in. Att den inte har många mätfunktioner gör att den konkurrerar sämre 

med Kimos produkt som har fler funktioner och mäter fukt på olika sätt.  

Något som utmärker fuktsensorn är att den i framtiden kan säljas med 

tillhörande tjänst i form av regelbunden fuktkontroll till slutkunden. 

Fuktsensorn kan avläsas efter ett eller flera år, vilket är en garanti till 

slutkunden på att fukt inte förekommer. Denna funktion finns inte hos 

konkurrenternas produkter och utmärker därför fuktsensorn. Den kan 

dessutom fungera som en kvalitetssäkring på att ett bra arbete utförts 

vid byggnadsarbeten. 

5.3 SWOT-analys         

Precis som SWOT-analysen indikerar är Sensible Solutions produkt unik 

på marknaden. Fuktsensorn är billig att tillverka i stora kvantiteter, men 

om det går att utveckla den ytterligare och göra den ännu billigare 

skulle det göra den mer attraktiv. Ett problem som gör att lösningen 

uppfattas som dyr är RFID-läsarens pris. Om det finns en möjlighet att 
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förhandla om ett billigare pris, alternativt utveckla en egen läsare hade 

det varit en fördel.  

Att fånga intresset som finns inom byggbranschen för ny teknik och nya 

lösningar kan ge fler kunder. Medvetenheten om att RFID-teknik finns 

eller vad det är för något är inte stort. Att öka vetskapen och marknads-

föra RFID-teknik och fuktsensorn kan ge Sensible Solutions nya möjlig-

heter. Fuktsensorn kan exempelvis marknadsföras som ett sätt att 

kvalitetssäkra vilket är det som den nuvarande kunden använder den 

till. Sensible Solutions bör ha uppsikt över vad konkurrenterna utveck-

lar för nya produkter, för att ligga före med nya lösningar. Sensible 

Solutions har en bättre möjlighet än de analyserade konkurrenterna att 

ge en mer personlig service, eftersom det är ett litet företag. Att vara ute 

i rätt tid med reklam om fuktsensorn, då nya byggprojekt startats, anses 

även vara en möjlighet. 

 

5.4 Kundundersökning 

Undersökningen gav svar på de tre huvudsakliga frågorna som givits 

som utgångspunkt i detta arbete och även andra viktiga frågor.  

NCC:s kunder är inte Sensible Solutions slutkund då NCC inte erbjuder 

fuktsensorerna till dess slutkunder. Fuktsensorerna används i dag i ett 

pilotprojekt för att kontrollera fukt under byggtid. Det anses rimligt att 

fuktsensorn testas av NCC för att undersöka utfallet. Då NCC inte 

erbjuder fuktsensorn till slutkunden har ingen tjänst, garanti eller dylikt 

tänkts ut. Därför kan ingen slutsats dras angående hur väl Sensible 

Solutions teknik motsvarar den tänkta tjänsten eller garantin. Som 

kontaktpersonen indikerade finns det en möjlighet till att erbjuda 

fuktsensorn till slutkunderna i form av en tjänst och kommer fungera 

som en del av NCC:s kvalitetsarbete. Den första installationen av 

fuktsensorerna ska först utvärderas, och sedan kan en slutsats dras om 

huruvida NCC:s framtida husbyggande ska innehålla Sensible Solutions 

fuktsensorer eller inte. 
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NCC:s anledning till att börja använda Sensible Solutions fuktsensorer 

som fuktkontroll kan även påvisa att andra byggföretag kan få samma 

behov och vilja använda RFID-teknik. De flesta företag visade en 

nyfikenhet på RFID-teknik och fuktsensorn, vilket undersökningen på 

den potentiella marknaden påvisade. 

För övrigt pekade kunden på endast en nackdel med produkten som är 

begränsningen med RFID-läsaren, vilket kanske kan vidareutvecklas 

från Sensible Solutions sida genom att indikatorvärdena visas i textform.  

5.5 Slutdiskussion 

Sensible Solutions produkt är unik, vilket är en fördel då det gör den 

konkurrenskraftig. Livslängden som antas vara lång och möjligheter 

den kan ge för de olika företagen borde överväga priset på RFID-

läsaren. Det anses bättre att investera i en dyr produkt som håller länge 

än en billigare produkt som måste ersättas efter en tid på grund av kort 

livslängd. Osäkerheten med detta är att det inte är säkerställt hur länge 

RFID-taggar håller, utan tester visar att de håller i tjugo år. Företag som 

har kännedom om RFID-teknik och tror på tekniken, vågar förmodligen 

även att satsa på den.  

NCC:s anledning till införandet av RFID-teknik och fuktsensorn är att 

plåtreglar har börjat användas vid konstruktioner. Detta måste betyda 

att andra byggföretag också använder eller har möjlighet att använda 

plåtreglar. Om så är fallet borde Sensible Solutions göra fler byggföretag 

uppmärksamma på att fuktsensorn fungerar för avläsning av fukt vid 

användning av plåtreglar.  

Med rätt marknadsföring av fuktsensorn kan företag få kännedom om 

den nya tekniken som finns på marknaden, men för att fuktsensorn ska 

uppmärksammas bör den marknadsföras till en intresserad marknad. 

För framtida arbeten kan en utredning av lämplig marknadsföringsstra-

tegi göras och att en uppföljning av hur fuktsensorerna verkligen 

fungerar för NCC bör genomföras. Därefter bör frågan om byggföretag 
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använder plåtreglar eller inte och i hur stor omfattning utredas då det är 

just där som fuktsensorn har en funktion som ingen av konkurrenterna 

har. Det anses även fördelaktigt att uppmärksamma önskemålet med att 

den nuvarande RFID-läsaren ska visa indikatorvärden i text istället för 

siffror.  

Det ska också påpekas att de som har svarat på intervjufrågorna är en 

person från varje företag, som i denna undersökning representerar hela 

företagets åsikt. Ytterligare ska det påpekas att konkurrentanalysen och 

SWOT-analysen är av enklare slag, då tiden inte räckte till att göra dem 

grundligare eftersom huvudfokus har lagts på att undersöka potentiell 

marknad samt på kundundersökningen. Därtill är det inte möjligt att 

rättvist jämföra Sensible Solutions med de valda konkurrenterna då de 

storleksmässigt inte liknar varandra.  

Slutligen kan det sägas att byggbranschen är en lämplig marknad för 

Sensible Solutions fuktsensor men att fuktkonsulter också kan vara en 

lämplig kund eller samarbetspartner. Fuktkonsulterna är redan kända, 

och både byggföretag och försäkringsbolag anlitar företaget för fuktut-

redningar. Att samarbeta med företaget kan vara en bra möjlighet att få 

ut fuktsensorn på marknaden.  
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Bilaga A: Produktinformation 
 Information om fuktsensorn och RFID-läsaren 

Vikt: cirka 15 gram 
Storlek: 100x70 millimeter (möjligen något mindre)  
Livslängd: cirka 20 år 
Taggar som mäter fukt: 2   
Pris dubbeltagg: 30-50 kronor (beroende på antal) 
RFID-läsare inklusive mjukvara: cirka 30 000 kronor 
Mätavstånd mellan tagg och läsare: Cirka en meter, har visat sig 
fungera bra. 
Mätvärden som fås fram i RFID-läsaren: Tre olika indikatorvärden 
visas. Dessa är följande: torrt, fuktigt över den grad att fuktskador kan 
uppstå och blött. 
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Bilaga B: Intervjufrågor som 
skickats till potentiella kunder 
Frågor 
Svaret kan ni skriva under varje fråga eller om ni vill kan ni svara direkt 
på e-post. Är det vissa frågor ni inte vill svara på får ni givetvis avstå 
från det. 
 

1. Har ni tidigare hört eller läst om företaget Sensible Solutions? Om 

ja, i vilket sammanhang? 

 
2. Vad gör ni för att förebygga fukt? 

  
3. Använder ni fuktsensorer idag?  

 
4. Har ni övervägt att använda annan teknik än det ni använder 

idag för att mäta fukt? Om ni har gjort det, varför? 

 
5. Vad anser ni om RFID-teknik? 

 
6. Har ni använt RFID-teknik i tidigare sammanhang? I så fall vad? 

 
7. Skulle ni vara intresserade av att använda RFID-teknik för att 

kontrollera fuktigheten? 

 
8. Vad anser ni om Sensible Solutions fuktsensor beskriven ovan 

gällande prisnivå? 

 
9. Hur intressant är det för ert företag att använda fuktsensorer för 

att kontrollera fukt, på en skala mellan 1-10? Där 1 är inte alls in-

tressant, 10 är mycket intressant. 

Tack för att ni tog er tiden att svara på våra frågor! 
Nivin Edmon nivin.edmon@hotmail.com 
Antonia Andersson antonia.andersson@live.com 
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Bilaga C: Intervjufrågor som 
skickats till befintlig kund 
Frågor till NCC 
Kundundersökningen genomförs för att förstå vilka kunder NCC har, 
vad NCC har tänkt sälja till kunden samt förstå tankarna bakom och 
anledningarna till varför NCC vill införa just Sensible Solutions 
fuktsensor i byggnader. En annan viktig anledning till 
kundundersökningen är att få reda på hur NCC upplever produkten. 
Svaren kommer sedan att analyseras, diskuteras och sammanställas till 
en rapport för att presenteras för företaget Sensible Solutions samt lärare 
och handledare för examensarbetet. 
 

1. Vilka är NCCs kunder? 

2. Varför väljer NCCs att erbjuda fuktsensorn till dessa kunder? 

3. Har kunderna efterfrågat någon ny teknik för att förebygga fukt? 

4. Eller är det NCC som erbjudit fuktsensorn till sina kunder? 

5. Kommer ni att erbjuda någon slag av tjänst, garanti eller dylikt 

till kunden? I så fall vad och varför? 

6. Hur pass väl motsvarar Sensible Solutions teknik NCCs tänkta 

tjänst, garanti eller det ni tänkt sälja? 

7. Vad vet kunden om fuktsensorn? 

8. Vad är kundens reaktion? 

9. Är det något med fuktsensorn som ni tycker bör kompletteras 

eller förbättras? Vad? 

10. Varför valde ni att införa Sensible Solutions fuktsensor i byggna-

der? 

11. Vilka andra lösningar har ni tittat på än Sensible Solutions fukt-

sensor? 
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12. Om ni har använt eller funderat på andra lösningar, vad använde 

NCC innan införandet av Sensible Solutions fuktsensor för att 

kontrollera fukten?  

13. Är införandet av fuktsensorn ett projekt som ni jobbar med för att 

testa eller har ni tänkt införa det permanent? 

14. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med att införa fuktsen-

sorn i byggnader? Vilka behov har fuktsensorn tillfredsställt? 

15. Hur ser marknaden ut för fuktsensorer, anser ni? 

16. Vad vet ni om era konkurrenters lösningar för att kontrollera 

fukt?  

Tack för samarbetet! 
Nivin Edmon 
Antonia Andersson 


