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Abstract 

The rapid progress of digitalisation has left clear traces on whichever industry it has 

encountered. It can streamline already existing processes within a company, as well as it has 

the ability to open up opportunities for new companies with innovative business models to 

rapidly compete with well-established firms. In the real estate industry the impact of e-

commerce on firms within the trade sector and coworking companies’ impressive foothold in 

the office market are among the most perceptible effects.    

However, fewer changes have been noted so far in the residential sector, and nor has the sector 

received as much attention in academic- as well as non-academic literature. The purpose of this 

essay is thus to highlight the opportunities and the challenges that affected actors are facing. 

Furthermore, this paper will investigate whether developers and owners of residential real estate 

assets are facing different conditions and/or have altered targets when working on developing 

the housing of tomorrow.  

The study is based on qualitative interviews involving ten actors active in the residential market. 

Among the interviewees are four municipal residential owners, four private residential owners 

and two developers. 

The result of this study clearly shows differences when it comes to how the municipal and the 

private actors consider the opportunity to create new businesses by offering their customers 

services as complements to the home. The municipal companies choose to stick to their core 

business while the private ones are clearly determined to offer service solutions that are linked 

to the home.   

Furthermore, the interviews show that developers focus more on developing digitalised service 

solutions that are attractive to the customers, while the owners, in addition to these solutions, 

also have a strong desire to develop solutions that can streamline the operations and the 

management of the properties.   

In conclusion, it can be seen that the biggest challenge that all actors within the industry will 

face is to be able to properly synchronize all components in the property with each other on a 

common and open platform. Unfortunately, it appears as quite clear that the conceptual smart 

real estate, which is described in idealistic terms in various reports, is still just a looming utopia.  
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Sammanfattning 

Digitaliseringens framfart har med eftertryck lämnat tydliga spår vilken bransch den än har 

dragit fram över. Den effektiviserar befintliga processer som har sett likadana ut sedan 

mannaminne, lika väl som den har öppnat upp möjligheterna för helt nya företag som med 

innovativa affärsmodeller lyckas konkurrera med branschdominerande aktörer över en natt. I 

fastighetsbranschen är e-handelns påverkan på handelsaktörer och coworkingföretagens 

fotfäste på kontorsmarknaden de mest märkbara effekterna.  

På bostadssidan har det hitintills inte hänt lika mycket, och inte heller har det fått samma 

uppmärksamhet i akademiska- likväl som icke-akademiska skrifter. Uppsatsens syfte är 

följaktligen att belysa de möjligheter och utmaningar som de berörda aktörerna står inför. 

Vidare undersöks huruvida bostadsutvecklare och byggherrar har olika förutsättningar och 

målbilder när de arbetar med att utveckla morgondagens boende.  

Arbetet bygger på en kvalitativ studie inbegripandes tio aktörer verksamma på 

bostadsmarknaden. Bland de intervjuade återfinns fyra kommunala byggherrar, fyra privata 

byggherrar och två bostadsutvecklare. 

Den erhållna empirin vittnar om tydliga skillnader när det kommer till hur de kommunala och 

de privata aktörerna förhåller sig till möjligheten att skapa nya affärer genom att erbjuda sina 

kunder en tjänstearsenal som komplement till bostaden. De kommunala bolagen väljer där att 

hålla sig till sin kärnverksamhet medan de privata har tydliga satsningar på att erbjuda 

totallösningar kopplade till boendet.  

Vidare framgår det av intervjuerna att bostadsutvecklarna fokuserar mer på att utveckla 

produkt- och tjänstelösningar som är attraktiva för kunden medan byggherrarna, utöver 

liknande satsningar, även har en stark vilja att utveckla lösningar som kan effektivisera 

fastigheternas drift och förvaltningen.  

Avslutningsvis kan det konstateras att den största utmaningen som samtliga aktörer står inför 

är att få samtliga komponenter i fastigheten att synkronisera med varandra på en gemensam och 

öppen plattform. Det framgår dessvärre tydligt att den konceptuella smarta fastigheten som så 

ofta beskrivs i diverse rapporter fortfarande är en hägrande utopi. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Den digitala omställningen är ett globalt och branschöverskridande fenomen som sveper över 

alla branscher i varierande takt och omfattning. Bygg- och fastighetsbranschen omnämns i 

många sammanhang som trögrörlig och konservativ, och till viss mån stämmer det även när det 

kommer till digitaliseringen. Faktum är att byggbranschen för närvarande anses lägst rankad av 

branscherna i landet när det kommer till digitalisering, medan fastighetsbranschen ligger över 

riksgenomsnittet (Visma, 2017).  

Som oftast när det dyker upp nya och spännande trender brukar de ackompanjeras av fyndiga 

buzzwords som lockar till sig intresse och har som syfte att fånga uppmärksamheten. 

Fastighetsbranschens anammande av digitaliseringen har även fått sitt: Proptech. Inom 

begreppet Proptech finns det vissa kopplingar till finansbranschens motsvarighet, Fintech. 

Proptech och Fintech möts i den teknologin och de plattformar som används i syfte att 

underlätta fastighetstransaktioner.  

Proptech är dock bredare och innefattar även grenar inom smarta fastigheter och 

delningsekonomi. Inom området för smarta fastigheter beskrivs de teknologiska lösningarna 

som fastighetsaktörer utvecklar för att med digitala medel underlätta förvaltningen och driften 

av fastigheten (Baum, 2017). Detta kan ske antingen indirekt genom analys av uppmätt data 

som inhämtas via sensorer, eller direkt genom system som exempelvis kan fjärrstyras eller 

reagera självmant när vissa situationer uppstår. Delningsekonomigrenen inom Proptech 

sammanfattar de teknologibaserade plattformarna som möjliggör för ett bättre nyttjande av 

fastigheten och boendet. 

Figur 1. PropTech och FinTech (Baum, 2017) 
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Kollar man på implementeringsgraden av nya lösningar kommandes från dessa Proptech-

segment inser man relativt snart att det har skett mer inom kontors- och handelssegmentet. På 

kontorssidan har exempelvis coworkingföretag etablerat sig som seriösa konkurrenter till 

traditionella kontorsuthyrare. Det unga företaget WeWork har varit det företag som har hyrt 

mest yta i centrala London sedan 2012, med cirka dubbelt så många hyrda kvadratmeter som 

Google och Amazon. Denna utveckling har lett till att WeWork idag är det företag med störst 

volym av kontorsytor i London, före ingen mindre än den brittiska regeringen (Cushman & 

Wakefield, 2018).  

Inom handelssegmentet kommer den största transformationseffekten från e-handelns påverkan 

på de traditionella handelsytorna. Konsumenternas vanor och köpmönster har ändrats drastiskt 

i och med de möjligheter som e-handeln innebär och det har i sin tur fått aktörerna som har 

exponering mot handeln att agera. Lager- och logistik har exempelvis aldrig varit så hett som 

det är nu och köpcentrumägare har börjat tänka över sina koncept utifrån e-handelns potentiella 

inverkan.  

Inom bostadssektorn däremot har det inte skett några drastiska omkastningar än så länge. 

Däremot råder nästintill konsensus gällande det faktum att det bara är en tidsfråga när även 

digitaliseringen kommer sätta sina spår inom bostadssegmentet. Den digitala exponering som 

branschen står inför öppnar som sagt upp för möjligheter inom en rad olika områden. Först och 

främst skapas förutsättningar för att effektivisera den egna interna organisationen och den 

befintliga kärnverksamheten genom att implementera nya system och/eller plattformar. Sedan 

kommer bostaden i sig att bli mer uppkopplad och teknologianpassad för att tillgodose kundens 

behov. 

Utöver detta finns det dock utrymme för mer disruptiva innovationer på marknaden. Det faktum 

att dagens bostad kommer att gå allt mer från att vara en produkt till att bli mer utav en 

”boendetjänst” är nästan allmänt vedertaget bland bostadsbolagen. Närmare bestämt 80% av 

bostadsbolagen ser en förskjutning från produkt till tjänst (Svensk Byggtjänst, 2017). Nya 

affärsmodeller där fastighetsägare på ett helt annat sätt kommer att kunna erbjuda totallösningar 

till sina kunder, och kunna ta betalt därefter ligger med all sannolikhet inte särskilt långt fram i 

tiden.  

Att aktörer inom bostadssektorn måste anamma dessa nya tankesätt är desto viktigare då det 

snabbt kan komma nya aktörer som etablerar sig på marknaden på annorlunda villkor (Kairos 

Future, 2017). Att WeWork konkurrerar fullt ut med etablerade ägare av kontorsfastigheter utan 

att äga fastigheter är exempelvis anmärkningsvärt. Disruptiva affärsmodeller kan ibland vara 

enklare att utveckla för företag som traditionellt sett inte är verksamma inom branschen då de 

inte bär på gamla och redan implementerade strukturer. Dessa kan istället utveckla sina 

affärsmodeller helt baserade på de digitala möjligheterna och med en mer gynnsam 

kostnadsstruktur.  

Exempelvis har digitala bolag inom sociala medier börjat nosa på bostadsmarknaden 

(Fastighetsägarna, 2017). Facebook planerar att bygga ett nytt campus i Kalifornien 

innefattandes 1500 bostäder, LinkedIn är medfinansiärer i ett projekt som bygger prisvärda 
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bostäder i Sillion Valley och Google ska bygga 10 000 bostäder i Mountain View City Council. 

Det är föga troligt att dessa digitala jättar tänker i traditionella banorna och kopierar befintliga 

affärsmodeller när det kommer till att utveckla morgondagens bostad och boende. 

 

1.2 Syfte & Frågeställning 
Det har skrivits en hel del akademiskt om digitaliseringens påverkan på kontorsmarknaden och 

om e-handelns effekter på exempelvis köpcentrum. Dock har digitaliseringens påverkan på 

bostadssektorn inte belysts i samma omfattning. Således syftar detta arbete till att fylla ett gap 

inom den akademiska litteraturen genom att undersöka digitaliseringens effekter på aktörer 

inom bostadssegmentet med hjälp av följande frågeställningar: 

- Vilka utmaningar och möjligheter ställs byggherrar och bostadsutvecklare inför i 

samband med den ökade digitaliseringen?  

- Skiljer sig byggherrarnas och utvecklarna av bostadsrätters förutsättningar och 

målbilder när de arbetar med att utveckla morgondagens boende?    

 

1.3 Avgränsningar  
I detta arbete har digitaliseringens påverkan på bostadssektorn belysts endast utifrån 

byggherrarnas och bostadsutvecklarnas perspektiv. En central aktör som därmed uteslutits är 

systemleverantörerna, som i denna digitala värld har fått en allt viktigare roll. Inte heller har 

kundernas perspektiv tagits med i denna uppsats, vilket också har en essentiell betydelse i denna 

utveckling.  

Vidare undersöks inte i denna rapport digitaliseringens påverkan på bostadsproduktionen. Det 

är därför inte utvecklingen av processerna i bostadsutvecklingen som detta arbete fokuserar 

på, utan snarare ligger fokus på hur aktörerna påverkas på en generell nivå och hur de 

utvecklar själva bostaden och boendet.    
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2. Teori 
 

2.1 Innovationsteori  

2.1.1 Definitioner 

Uppfinning och innovation 

För att förstå den fulla innebörden av vad en innovation innebär är det viktigt att särskilja på en 

uppfinning och en innovation, men även begripa sambandet dem emellan. En uppfinning 

definieras som ett genombrott medan innovationen är själva aktualiseringen av uppfinningen 

(Florida, 1990). Vidare ses uppfinningen som det kreativa ursprunget som faktiskt möjliggör 

framtagande av en innovation (Hindle & Lubar, 1986).  

Det finns flera generella och allmänt kända definitioner av vad en innovation är. Drucker (1985) 

menade att innovation är ett verktyg som företag kan använda för att förändra en befintlig 

produkt eller tjänst. Porter (1990) påpekade att företag även kan erhålla konkurrensfördelar 

genom att implementera nya innovationer, både i form av nya teknologier, men även genom att 

finna nya sätt att göra saker på. Innovationen är alltså det skeendet då en nyuppfunnen process 

och/eller produkt får ett faktiskt genomslag på en specifik marknad eller på samhället i stort i 

form av en funktionell lösning.  

Teknologisk innovation  

Teknologisk innovation innebär införandet av en ny teknologisk produkt eller användningen av 

en ny teknologisk process som lyckas tillgodose en existerande efterfrågan på en given 

marknad. Teknologisk innovation är alltså produkten av, å ena sidan marknadsfaktorer och för 

marknaden rådande förhållanden och å andra sidan den bank av existerande teknologisk 

kunskap som finns att tillgå (Schumpeter, 1934). 

2.1.2 Olika kategorier av innovation  

Innovationer kan klassas inom tre olika kategorier som utmärker sig med hänseende till sektor, 

objekt och innovationens intensitet. Även fastän dessa kategorier inte nödvändigtvis behöver 

vara oberoende av varandra finns det ändå tydliga aspekter som särskiljer dem (Carayannis, 

2015). 

 

 

  Figur 2. Olika kategorier av innovation (Carayannis, 2015) 

•Organisatorisk innovation

•Teknologisk innovation
Med hänseende till sektor

•Produktinnovation

•Processinnovation
Med hänseende till objekt 

•Inkrementell innovation

•Radikal innovation
Med hänseende till intensitet
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Innovation med hänseende till sektor 

Med den organisatoriska innovationen menas införandet av ett nytt administrativt system 

och/eller administrativ process (Carayannis, 2015). Det handlar alltså i detta fall inte om någon 

framtagning av en specifik produkt eller tjänst. Däremot kan denna administrativa innovation i 

nästa led påverka en framtida introduktion av en innovationsprodukt eller process. Det är oftast 

på större företag med mer komplexa strukturer som dessa typer av organisatoriska innovationer 

sker eftersom de inte sällan stöter på problem i samordningen av- och kommunikationer mellan 

olika avdelningar.  

Till den teknologiska innovationen hänförs allt som har med den teknologiska avdelningen på 

ett företag att göra. Det innefattar alltså de procedurer och verktyg som används för att omsätta 

råmaterial och information och/eller data till produkter eller tjänster. Rent konkret kan en sådan 

innovativ process omfatta alltifrån antagandet av ett nytt koncept kopplat till en ny produkt eller 

tjänst till implementeringen av nya komponenter i den redan befintliga produktionsprocessen. 

Med andra ord inbegriper den teknologiska innovationen skapandet och utvecklingen av de 

procedurer som produkterna kräver. Om den organisatoriska innovationen ofta hänförs till 

större organisationer är det tvärtemot vad som gäller för den teknologiska innovationen. Denna 

sker i högre grad på mindre företag som söker konkurrensfördelar i hopp om att erövra nya 

marknadsandelar. 

Innovation med hänseende till objektet 

Denna typ av innovation är när företag introducerar nya produkter eller tjänster som efterfrågas 

av marknaden (Carayannis, 2015). Detta sker vanligen i mindre företag som har som mål att 

fortsätta växa. Framtagningen av nya produkter och/eller tjänster är dock en kapitalintensiv 

investering som således medför ett riskmoment för företaget och kan lika väl genera nya 

intäktskällor som det kan misslyckas med att nå ut till marknaden som förutspåtts.  

Med processinnovation menas framtagningen av nya komponenter i den existerande 

produktionsprocessen för att utveckla produktionen av en given produkt eller tillhandahållandet 

av en tjänst. Denna typ av innovation anammas typiskt sätt av företag i skedet som efterföljer 

produktinnovationen. När organisationen har vuxit sig större och blivit mer komplex övergår 

den till en processinnovationsfas. Denna fas är mindre riskfylld än produktinnovationen och de 

främsta målen med att skapa nya produktionsprocesser inom ett företag är att öka 

produktionsvolymerna, sänka produktionskostnaderna och öka försäljningen.  

Innovation med hänseende till intensitet 

En inkrementell innovation är en innovation som leder till förbättringar, men där själva 

förändringen jämfört med föregående version av en produkt är väldigt liten (Carayannis, 2015). 

En sådan innovation är tacksam för företag på så sätt att den inte påverkar dess existerande 

strategier eller produktionsprocesser nämnvärt. Tack vare de relativt små ingreppen som måste 

göras innebär det dessutom att inkrementella innovationer kan ske tämligen tätt inpå varandra 

utan att belasta en organisation negativt. 

Till skillnad från inkrementell innovation innebär radikal innovation att ett företag genomför 

fundamentala förändringar i de produktionsprocesser, de produkter och/eller de tjänster som 
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redan existerar. Utöver det faktum att nya produkter och/eller tjänster kan tillskapas förändras 

inte sällan även affärsmodeller och företagsstrategier. Innovationer av denna art är 

kapitalintensiva och sker således mindre frekvent än inkrementella innovationer. Typiskt sett 

är det större företag som ligger i framkant vad gäller teknologisk kunskap och som sitter på 

större resurser som kan driva radikala innovationsprojekt. 

2.1.3 Externa faktorer  

Även fastän det slutliga beslutet att satsa på en innovativ lösning givetvis tas inom ett företag 

är det inte sällan så att externa faktorer påverkar det tagna beslutet (Greenhalgh, 2004). Nedan 

redogörs dessa faktorer: 

- Informella interorganisatoriska nätverk: Den första faktorn som påverkar ett företags 

beslut är huruvida en icke försumbar andel av liknande företag har valt att göra samma 

satsningar. En organisation som arbetar brett i nätverk och samarbetar med andra 

företag är mer benägna att influeras av dessa nätverk vid beslutsfattande. Dessa nätverk 

väljer vanligen att satsa på en innovation först när denne har blivit ansedd som en 

allmänt accepterad norm på marknaden. Även då detta kan uppfattas bromsa 

innovationstakten är det också ett viktigt fenomen då det kan hjälpa företag att undvika 

en satsning på en innovation som ännu inte har bevisats vara effektiv och/eller lönsam. 

- Politiska direktiv: Politiska hjälpmedel i ett tidigt skede av en 

innovationsimplementering har visat sig kunna öka chanserna för innovationen att få 

positivt genomslag. Politiska direktiv å sin sida medför att en organisations motivation 

för innovation ökar, men det betyder däremot inte att dess förmåga att faktiskt 

implementera en ny innovation ökar. Direktiv, men också osäkerheten kring nya 

potentiella direktiv, kan därför medföra att företag inte vågar satsa och investera i nya 

innovativa lösningar eftersom de i högre grad själva måste försöka förutspå vad som 

kan komma att hända i nästa led.  

2.1.4 Knowledge spillover  

Kunskapsöverföringar, bättre kända som knowledge spillovers, bidrar till viktiga 

entreprenöriella möjligheter (Block, 2012). Kunskap är ett speciellt tillgångsslag som i vissa 

fall kan spilla över från ett företag till ett annat. Denna kunskap kan bidra till att andra företag 

kan utveckla nya innovativa affärsmöjligheter. Den innovativa och entreprenöriella aktiviteten 

är generellt sett större när det sker stora investeringar inom just kunskapssektorn. 

 

2.2 Affärsmodeller  
En affärsmodell beskriver hur ett företag går tillväga för att skapa, distribuera och fånga värde. 

Det finns flera olika modeller som har tagits fram för att på olika sätt beskriva en affärsmodells 

olika komponenter och sambanden dem emellan. Den modell som anses har fått störst 

genomslag är Osterwaider och Pigneurs (2010) ”Business Model Canvas” som beskriver de 

olika parametrarna som en affärsmodell bygger på i form av nio olika byggstenar. Dessa 

faktorer kan vidare klassificeras inom fyra bredare affärsområden: infrastruktur, 

värdeerbjudande, kund och finans.  
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         Figur 3. Business Model Canvas (Osterwaider & Pigneur, 2010) 

 

2.2.1 Business Model Canvas 

Värdeerbjudande  

Värdeerbjudandet beskriver de produkter och/eller tjänster som är framtagna för att skapa värde 

åt ett speciellt kundsegment. Värdeerbjudandet ska ha som mål att lösa kundsegmentets behov 

eller problem. Ett värdeerbjudande behöver inte vara unikt för varje företag utan det kan också 

konkurrera och skapa värde på andra premisser. Exempelvis kan ett värderbjudande som är likt 

ett redan befintligt värdeerbjudande på marknaden särskilja sig med hänseende till kvalitet, 

design, kundanpassning, pris, tillgänglighet och användarvänlighet. 

Kundsegment 

Kundsegmentet definierar de olika grupper av människor eller organisationer som företaget 

siktar på att nå ut till och skapa värde åt. En kundgrupp representerar ett skilt segment om: 

- Gruppens behov kräver ett annorlunda värdeerbjudande. 

- Gruppen nås effektivast med hjälp av en annan distributionskanal. 

- Företaget behöver ha en annan typ av relation till gruppen. 

- Betalningsviljan för den specifika produkten/tjänsten skiljer sig åt. 

 

Beroende på vilket värdeerbjudande som företaget har kan kundsegmenten se väldigt olika ut. 

Typiskt sett har ett hemelektronikföretag en bred massmarknad som kundsegment, medan en 

leverantör av bilkomponenter har ett nischat kundsegment bland biltillverkare. 
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Kanaler 

Kanalerna beskriver hur företaget kommunicerar med sina kunder för att för nå ut med 

värdeerbjudanden. Kommunikationen kan ske antingen direkt mellan företaget och kunden 

eller också via en partner som agerar mellanhand. Kommunikationen består av fem olika faser: 

- Väcka uppmärksamhet hos kundsegmentet gällande företagets produkter och/eller 

tjänster. 

- Ge kunden möjlighet att utvärdera produkterna och/eller tjänsterna. 

- Möjliggöra för kunden att köpa produkterna och/eller tjänsterna. 

- Leverans av produkterna och/eller tjänsterna till kunden. 

- Erbjuda kundsupport efter det att kunden har genomfört ett köp. 

 

Kundrelationer  

Kundrelationerna beskriver den typ av relation som företaget väljer att anamma med ett 

specifikt kundsegment. Det finns typiskt sett olika kategorier av kundrelationer som ett företag 

kan välja att ha med sina kunder: 

- Personlig assistans som baseras på personlig interaktion mellan kunden och en anställd 

på företaget. 

- Självservice där företaget inte har en personlig kontakt med kunden men istället bygger 

upp en fungerande infrastruktur som innebär att kunden kan självbetjäna sig. 

- Kundnätverk kan skapas av företaget dels för att få en tydligare och mer samlad bild av 

vad kunden tycker och tänker, dels för att uppmuntra kunderna att kommunicera med 

varandra.  

 

Intäktsströmmar  

Intäktsströmmarna beskriver de intäkter ett företag genererar från varje kundsegment. Generellt 

sett kan dessa inbegripa två olika typer av betalningsströmmar. Antingen är intäkten en 

engångsbetalning som genereras vid transaktionstillfället eller också kan intäkterna komma 

från återkommande betalningar. Mer specifikt kan intäktsströmmarna delas upp enligt: 

- Försäljning av en produkt som genererar en engångsintäkt. 

- Försäljning av en tjänst där intäkter styrs av kundens användning av tjänsten. 

- Intäkter som generas när en kund köper en prenumeration på en tjänst. 

- Uthyrning eller leasing av en produkt som genererar temporärt återkommande intäkter. 

- Marknadsföringsintäkter. 

 

Nyckelresurser 

Nyckelresurserna beskriver de viktigaste tillgångarna som ett företag behöver för att få 

affärsmodellen att faktiskt fungera. Det existerar olika kategorier av resurser som ett företag 

kan använda sig av: 
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- Fysiska resurser såsom fastigheter, maskiner, system eller distributionsnätverk. De 

fysiska resurserna är ofta väldigt kapitalintensiva.  

- Intellektuella resurser i form av märken, copyrights, patent, partnerskap och databaser 

är exempel på resurser som kan vara svåra att verkställa, men väl på plats kan de 

generera mycket värde åt företaget.  

- Mänskliga resurser behövs i varje företag men är vanligtvis mer betydelsefulla i 

kunskapsintensiva och kreativa industrier.  

- Finansiella resurser. 

 

Nyckelaktiviteter 

Nyckelaktiviteterna beskriver de viktigaste sakerna ett företag måste göra för att få 

affärsmodellen att fungera och kan delas upp enligt: 

- Faktisk design, produktion och leverans av en produkt till kunden. 

- Problemlösning, där företaget åtar sig att komma med nya lösningar på problem. 

- Vissa företag kan ha plattformar/nätverk som en nyckelaktivitet. 

 

Nyckelpartners 

Nyckelpartners beskriver de nätverk av leverantörer och partners som krävs för att 

verksamheten skall kunna bedrivas. Det kan finnas olika syften för företag att ingå partnerskap. 

Först och främst kan det generera skalfördelar och optimera användningen av resurser och 

aktiviteter. Företag kan dock även gynnas av riskreduktion genom att ingå partnerskap med 

företag inom samma bransch. Slutligen kan partnerskap vara aktuella när ett företag inte ensamt 

besitter de resurser eller aktiviteter som krävs för att kunna förmedla värdeerbjudandet till 

kunden. Det finns fyra olika typer av partnerskap:  

- Strategiska partnerskap mellan icke-konkurrerande företag. 

- Strategiska partnerskap mellan konkurrerande företag. 

- Joint ventures med mål att utveckla nya affärsmöjligheter. 

- Partnerskap mellan företaget och dess leverantörer för att säkerställa leveranserna. 

  

Kostnadsstruktur 

Kostnadsstrukturen beskriver de kostnader som ett företag tar på sig för att bedriva 

verksamheten. Olika affärsmodeller kan påverka om kostnadsstrukturerna snarare är 

kostnadsstyrda (fokus på att minimera kostnader) eller värdestyrda (fokus på att skapa värde). 

Vidare kan kostnadsstrukturerna ha följande karaktärsdrag: 

- Fasta kostnader som löner och lånåterbetalningar. 

- Rörliga kostnader som varierar beroende på volymerna som produceras. 

- Stordriftsfördelar som företag drar nytta av exempelvis när de växer och får då 

kostnaden per producerad enhet att falla samtidigt som produktionen ökar. 
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2.2.2 Affärsmodellsinnovation  

I grund och botten handlar affärsmodellsinnovation om att göra saker annorlunda och ta vara 

på möjligheter i hopp om att skapa nytt värde eller fånga större marknadsandelar (Afuah, 2014). 

Innovationen kan ske dels i framtagandet av ett nytt värdeerbjudande till kunden, men kan även 

lika väl handla om på vilket ett företag väljer att nå ut med sina produkter och/eller tjänster. Det 

finns fyra olika typer av affärsmodellsinnovationer som i grunden baseras på två variabler; 

graden till vilken affärsmodellsinnovationen gör existerande produkter icke konkurrenskraftiga 

och graden till vilken affärsmodellsinnovationen gör befintliga tillgångar föråldrade. 

- Reguljär: Ett företag använder sig av befintliga resurser och tillgångar för att skapa nya 

affärsmodeller. Redan existerande produkter och/eller tjänster på marknaden fortsätter 

att vara konkurrenskraftiga även fastän de potentiellt förlorar marknadsandelar. 

- Tillgångsförbättrande: Tillgångarna som den nya innovativa affärsmodellen kräver för 

att skapa och tillvarata värde skiljer sig radikalt från den gamla affärsmodellen. 

- Positioneringsförbättrande: Produkter och/eller tjänster i den innovativa affärsmodellen 

gör liknande produkter och/eller tjänster mindre konkurrenskraftiga. Detta sker dock 

inte på grund av införandet av nya tillgångar, utan kan exempelvis ske när ett företag 

inför mer kostnadseffektiva affärsmodeller som konkurrerar ut andra aktörer. 

- Revolutionerande: I en revolutionerande affärsmodellsinnovation är de nya tillgångarna 

som används så annorlunda att de gamla tillgångarna blir oanvändbara. Dessa 

affärsmodeller omdefinierar reglerna för hur företag skapar värde och når ut till sina 

kunder. 

 

 

 

Figur 4. Olika typer av affärsmodelsinnovationer (Afuah, 2014) 
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2.3 Outsourcing  

2.3.1 Definition  

Outsourcing definieras som skiftet av en transaktion som tidigare bedrevs internt på ett företag 

till en extern leverantör genom ingående av ett långtidskontrakt mellan parterna. Vidare 

inbegriper outsourcing allt oftare för det outsourcande företaget viktiga värdeskapande 

aktiviteter. Mer specifikt är det följande fem faktorer som karakteriserar outsourcing (Quelin 

& Duhamel, 2003): 

- Ett nära samband mellan outsourcingprocessen och ett företags nyckelfaktorer inom 

industrin.  

- Överförandet av ägarskapet av en tidigare intern aktivitet eller funktion, där även 

personal och fysiska tillgångar kan komma att skiftas till leverantören. 

- Ett globalt kontrakt som är både längre och mer innehållsrikt än ett klassiskt 

entreprenadskontrakt. 

- Ett åtagande på lång sikt mellan bägge parter.  

- En i kontraktet väldefinierad definition av nivån på den upphandlade servicen och bägge 

parters skyldigheter gentemot varandra.  

 

2.3.2 Motiv  

De vanligaste motiven för företag att outsourca en specifik verksamhet är:  

- Finansiella incitament där ett företag genom att outsourca en specifik aktivitet kan sänka 

de operationella kostnaderna, omvandla fasta kostnader till rörliga kostnader och 

reducera investerat kapital vilket frigör kapital till investeringar i för företaget viktigare 

nyckelaktiviteter (Gilley & Rasheed, 2000). 

- Fokusera på företagets kärnverksamhet, vilket innebär att mer tid och resurser läggs på 

de aktiviteter som företaget faktiskt är bäst på och som kan generera konkurrensfördelar 

(Gilley & Rasheed, 2000). 

- Få tillgång till extern kompetens och därigenom förbättra företagets kvalitet och 

prestation (Quelin & Duhamel, 2003). 

- Skapa en större flexibilitet och reducera riskerna då ett företag kan välja att byta 

leverantör om det exempelvis skulle dyka upp bättre anpassade teknologier eller mer 

kostnadseffektiva lösningar (Harrigan, 1985 & Quinn, 1992). 

- Konkurrensen mellan leverantörer av de specifika tjänsterna ökar, vilket på lång sikt 

innebär att produkt- och tjänsteutbudet ökar i kvalitet (Kotabe & Murray, 1990). 
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2.3.3 Risker 

Det finns dock även potentiella risker som kan uppkomma vid outsourcing av aktiviteter:  

- Ett företag riskerar att skapa ett beroende gentemot leverantören och har ingenting att 

luta sig tillbaka mot om leverantören skulle misslyckas med sitt uppdrag enligt det 

avtalade kontraktet. Företaget förlorar dessutom väsentlig kontroll över den bedrivna 

aktivitetens kvalitet (Quelin & Duhamel, 2003). 

- Om en aktivitet har varit outsourcad en längre tid är risken då stor att kompetensen inte 

längre finns internt för att ta över en potentiellt bristande aktivitet från leverantören 

(Quelin & Duhamel, 2003). 

- Vid outsourcing sjunker innovationstakten hos det upphandlande företaget då man 

förlitar sig på leverantören. Den outsourcade aktiviteten ersätter alltså innovations -och 

utvecklingsarbetet internt, vilket i sin tur leder till att företaget riskerar att förlora 

kontakten med de nya produkter och/eller tjänster som ligger i teknologisk framkant 

(Kotabe, 1992). 

- Eftersom outsourcing-kontrakt ofta sträcker sig många år fram i tiden kan det finns 

osäkerhet kring huruvida leverantören besitter de nödvändiga resurserna för att skala 

upp verksamheten i samma takt som det upphandlande företaget. Om det upphandlande 

företaget befinner sig i en dynamisk och expansiv fas kan faktorer såsom geografisk 

räckvidd och teknologisk innovation vara avgörande när en upphandling ska äga rum 

(Quelin & Duhamel, 2003). 

- När leverantörernas kunskap inom ett specifikt område växer ökar även risken för att 

de själva väljer att etablera sig som en konkurrerande aktör på marknaden i framtiden 

(Prahalad & Hamel, 1990). 

 

2.4 Smarta byggnader  
Smarta byggnader definieras i sin enklaste form som byggnader som styrs med hjälp av 

automatiserad teknologi (Baum, 2017). Noterbart är att smarta byggnader inte är samma sak 

som automatiserade byggnader. Detta eftersom en byggnad bara kan vara så smart som dess 

programmeringsvara är, vilken fortfarande kräver mänsklig input. Således beskrivs smarta 

byggnader egentligen av de teknologi-baserade plattformar som förenklar driften av byggnaden 

i fråga. Dessa plattformar kan i sin simplaste form förse driftansvarig med information om 

byggnaden, men kan även i mer komplexa fall förenkla och understödja kontrollen av 

byggnaden. Internet of Things (IoT) är den teknologi som möjliggör att informationen 

härstammandes från objekt i byggnaden kan bli uppmätt och analyserad, men som även ger 

möjligheten att styra olika system och objekt från distans.  

Konceptet smarta byggnader har länge kopplats till smarta sätt att effektivisera fastigheters 

energiförbrukning i syfte att reducera kostnader och samtidigt minska belastningen på miljön 

(Björnehaag, 2012). Forskning har visat att hushåll kan minska sin energikonsumtion med upp 

till 20% bara genom att bli mer medvetna om sin egna energianvändning. 

Eftersom det nätverk av system och kommunicerande objekt/sensorer installeras i direkt 
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anslutning till människors boendemiljö är det viktigt att detta nätverk uppfyller vissa krav för 

att kunna fungera i symbios med människor. Följande kriterier har lyfts fram i litteraturen som 

nyckelfaktorer (Balta-Ozkan, 2013):  

- Teknologin ska fungera med de boendes nuvarande och framtida livsstil. Teknologin 

ska vara användarvänlig och smälta in i hushållet samtidigt som det ska finnas möjlighet 

till att utvecklas i framtiden.  

- Ur ett administrationsperspektiv får teknologin inte begära för höga kunskapskrav från 

den personal som ska arbeta med att installera, underhålla och reparera systemet. 

- Teknologin måste vara öppen och kompatibel med andra leverantörers teknologier för 

att möjliggöra inkorporeringar av ny teknologi i det befintliga systemet.  

- Teknologin måste vara pålitlig och inte börja agera oförutsägbart. 

- Systemet och den information som det genererar måste hållas privat och vara skyddad. 

 

2.5 Delningsekonomi  
Delningsekonomi är ett sätt för privatpersoner att ge, byta eller möjliggöra tillgång till 

underutnyttjade resurser, mot eller utan betalning (SOU, 2017:26). Trots det populära 

uppsvinget under de senaste åren är delningsekonomi inget nytt fenomen. Det har i alla tider 

utbytts tjänster och lånats verktyg mellan vänner, grannar och bekanta. De senare årens 

teknologiska utveckling har fört konceptet från en lokal förankring till att bli global. Det är inte 

längre en nisch utan en mega-trend med miljontals användare världen över. Fastighetssektorn 

är en branschgren som påverkats dramatiskt av trenden och idag ifrågasätts ständigt ifall den 

klassiska synen på långa hyreskontrakt och standardiserade bostäder är 

utdaterade. Airbnb, Couchsurfing och WeWork är exempel på framgångsrika entreprenörskap 

som lyckats utnyttja möjligheterna av den växande trenden men framförallt förändrat sättet hur 

vi ser på boende och arbetsplats idag. Det har således blivit ett socialt fenomen som ett 

ekonomi-teknologiskt. (Botsman & Rogers, 2010) 

 

   Figur 5. Digitaliserad delningsekonomi (SOU, 2017) 
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Wang & Zhang (2012)  menar att konceptet delningsekonomi fortsätter att växa och drivs av 

ICT-utveckling (Information- och kommunikationsteknologi), ökad konsumentmedvetenhet, 

web communities och social handel. Hamari et al (2015) beskriver denna utveckling utifrån 

fyra aspekter: 

  

- Onlinesamarbete syftar till att ICT-utvecklingen av webben har lett till att mer 

information kunnat genereras och delas online. Genom samarbetet har det skapats 

bytesplattformar som har möjliggjort ihopkopplandet av konsumenter med varandra. 

(Kaplan & Haenlein, 2010). 

- Social handel förlitar sig på peer-to-peer plattformar och beskriver hur social media 

möjliggör för interaktioner och bidrar till försäljning och konsumtion av produkter och 

tjänster, online som offline (Wang & Zhang, 2012). 

- Onlinedelning har tidigare syftat på delning av information som exempelvis 

statusuppdatering. Dock har internethandeln på senare tid bidragit till beteendet hos 

konsumenter förändrats och således ökat intresset att handla produkter och tjänster på 

delningsekonomiplattformar som exempelvis Airbnb och Blocket. 

- Informationstekniken används utökat i framförandet av politiska åsikter för att påverka 

det ideologiska avseendet. Olika rörelsers framåtmarsch har haft sin påverkan över tid, 

vilket har vittnats i händelser som den arabiska våren och det amerikanska valet som 

involverade Donald Trump, Facebook och Cambridge Analytics. Hamari et al (2015) 

argumenterar för att Grön Konsumtion och andra hållbara rörelser har varit drivande 

krafter för det ökade intresset för delningsekonomi. 

 

Baum (2017) menar att det finns sociala och strukturella förklaringar till delningsekonomins 

spridning. Han förklarar det med fyra grundläggande aspekter: 

 

- Ekonomiskt har finanskriser, inte minst Lehmankrisen 2008, varit betydande för att 

delningsekonomi spridits i hushållen. Även ökade bostadspriser och högre preferenser 

på boendet har skiftat konsumenterna från ägandeskapet till att söka sig mot mer 

kostnadseffektiva hyresmodeller. 

- Socialt har antalet millennials börjat ifrågasätta ägandet av bostad som en säkerhet och 

om det är essentiellt för att nå ett uppfyllande liv. Baum (2017) menar att tankesättet 

har varit smittsamt, vilket har bidragit till spridningen. 

- Teknologiskt har internet skapat förutsättningar för företag att reglera utbud och 

efterfrågan mot konsumenterna. Smarta mobiltelefoner har revolutionerat 

konsumenters och producenters tillgång till marknadsplatser som tidigare inte varit 

möjliga. Förutom det har social media och internetbaserade communities skapat rörelser 

för att konsumera mer hållbart.    

- Politiken har de senaste åren ansetts vara instabil. Det långsiktiga ägandet av fastigheter 

har en grund i ett stabilt och förutsägbart rättssamhälle. Marknadsföringen av 

entreprenörskap har också bidragit till att mer flexibilitet efterfrågats.   
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3. Rapportstudie 

3.1 Smarta byggnader 
Det är när ICT-verktyg adderas till det redan befintliga fastighetsautomationssystemet som en 

byggnad blir ”smart” och kan börja generera mervärde åt både fastighetsägare och hyresgäster, 

men även i större grad åt lösningsleverantörer som kommer få en betydande roll i det nya 

ekosystemet som skapas kring de smarta byggnaderna. Några av de ICT-verktyg som har störst 

inverkan på de smarta fastigheterna är Internet of Things, molnteknologi, dataanalys och 

artificiell intelligens. 

3.1.1 Byggstenar  

En viktig aspekt i de smarta byggnaderna är möjligheten för olika lösningar att samexistera i 

en och samma byggnad (Deloitte, 2016). För att det ska kunna ske krävs det att fastigheten är i 

grunden är utrustad så att dessa olika system och lösningar kan inkorporeras och nyttja samma 

resurser för att undvika att varje ny lösning kräver installation av ny och systemanpassad 

utrustning. Fastigheten har vissa komponenter som är väsentliga att satsa på för att uppnå detta: 

- Fysisk infrastruktur: basen till en välfungerande smart byggnad är den grundläggande 

infrastrukturen där allt från VVS- och avfallssystem till telekommunikation är viktiga 

byggstenar.  

- Sensorer och hårdvara: Det är genom att placera sensorer på den befintliga 

infrastrukturen som det skapas förutsättningar för att utforma en smart byggnad. Dessa 

sensorer används för att samla in data som ger fastighetsägare och de boende en 

möjlighet att reagera med hjälp av den insamlade informationen. Genom att installera 

hårdvara i fastigheten möjliggörs även för att fastigheten själv ska kunna agera proaktivt 

på vissa händelser. 

- Uppkoppling: Alla de system och sensorer som installeras behöver sedan kunna kopplas 

upp till varandra för att byggnaden ska kunna klassas som smart. Denna uppkoppling 

kan var både trådbunden-exempelvis fiber, men även trådlösa lösningar är möjliga 

(4G/5G, Wi-Fi och Bluetooth).  

- Plattformar: Det är genom att samla all information på en gemensam plattform, 

exempelvis via molnteknologi som fastigheten får en extra dimension. Tack vare 

kombinationen av data på olika nivåer kan nya insikter nås för att skapa ett underlag för 

klokare beslutsfattande.   

- Tjänstelösningar: Den sista pusselbiten i den smarta fastigheten är de tjänster som 

tillskapas och möjliggörs av ovannämnda komponenter.  

 

3.1.2 Typer av smarta fastigheter 

Beroende på vilken typ av aktör det är som bygger/äger en fastighet finns det två typer av smarta 

fastigheter som profilerar sig (Northstream, 2018). Där fokus ligger på att underlätta och 

förbättra den egna förvaltningen samt att det finns ett tydligt mål att sänka drift- och 

underhållskostnader premieras huvudsakligen anläggningsorienterade lösningar. Å andra sidan 
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kan en aktör ha större fokus på att förbättra produkt- och tjänsteutbudet åt de boende, och då är 

lösningen mer boendeorienterade.  

 

Anläggningsorienterade fastighetslösningar 

I de anläggningsorienterade fastighetslösningarna är det följande parametrar som är viktigast: 

- VVS-lösningar med sensorer för att kunna optimera och styra temperaturer och flöden.  

- Automatiska belysningssystem som dels kan fjärrstyras för att minska elförbrukningen 

men även på egen hand har möjlighet att anpassas efter dagsljus utifrån.  

- Elektricitetslösningar med sensorer som läser av elförbrukning och möjliggör inlärning 

av de boendes konsumtionsmönster.  

- Smarta lösningar för fastighetsdrift som innebär att komponenter i byggnaden på egen 

hand, i förebyggande syfte, ska kunna ”meddela” när den närmar sig slutet på sin livstid 

och behöver bytas ut.  

- Säkerhetslösningar för de boende som kan inbegripa exempelvis smarta larm eller också 

teknologi för igenkänning av ansikten. 

 

Boendeorienterade fastighetslösningar 

I de boendeorienterade fastighetslösningarna är det följande komponenter som sticker ut: 

- Lösningar som möjliggör för de boende att bättre övervaka och förstå sin egna el- och 

vattenförbrukning. 

- Kommunikationskanaler som förenklar kommunikationen mellan de boende och 

fastighetsskötare. Alltifrån digitala anslagstavlor till applikationer i telefonen som 

erbjuder hantering av felanmälningar.  

- Plattformar som ger boende emellan möjligheten att kommunicera med varandra vilket 

skapar ett mer transparent informationsflöde. Dessa plattformar öppnar även upp för 

nya tjänster inom delningsekonomin (bilpooler eller delning av verktyg). Plattformarna 

kan även mynna ut i ett bättre utnyttjande av de gemensamma utrymmena då det blir 

enklare att kontrollera och överblicka tillgänglighet i dessa lokaler.  

 

3.2 Delningsekonomi 
I en tid av urbanisering, teknologiska framsteg och nya banbrytande trender har det blivit 

påtagligt att även fastighetsbranschen har påverkats och kommer fortsätta anpassas till den nya 

verkligheten. I en stor undersökning inbegripandes respondenter verksamma inom 

fastighetsbranschen över hela Europa anser mer än hälften att hur man nyttjar fastigheten idag 

är viktigare än själva fastigheten i sig (PWC & ULI, 2017).  

 

I fallet kontorslokaler har det redan skett markanta förändringar i hur ytan i en kontorsfastighet 

nyttjas. Aktivitetsbaserade lokaler har blivit mer populära och coworking är inte bara en 

konceptuell utopi utan är idag ett väletablerat koncept som existerar på marknaden. På 

bostadssidan har delande av boytorna däremot inte tagit fart på samma sätt, även fast coliving 

är ett återkommande buzz-word. Det anses svårt och känsligt att skapa en fungerande 
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affärsmodell som bygger på delandet av ytor som en kund i en klassisk bostad skulle ha som 

sina egna. Däremot är uppfattningen att det finns ett större intresse av att dela på andra ytor 

kopplade till bostaden, så som övernattningslägenheter eller gemensamhetslokaler. Aktörer 

inom sektorn ser istället att det är delandet av tjänster och varor kopplade till själva bostaden 

som är det området med störst potential och faktisk genomförbarhet. Bil-, cykel- och 

verktygspooler är exempel på sådana koncept som införts (Stockholms Stad, 2016). 

 

En trend som inte direkt är kopplad till fastigheten i sig, men som ändå kan komma att få en 

stor indirekt inverkan är det faktum att allt färre förmodligen kommer att äga en bil i framtiden. 

Istället är det just delandet av bilar och självkörande bilar som kommer att ta över i allt större 

grad (PWC & ULI, 2017). Eftersom en bil idag står still 95% av dygnets timmar, har 

beräkningar prognostiserat att det transportbehov som existerar idag skulle kunna utföras utav 

endast 15% av dagens vagnpark- vilket i sin tur kommer att frigöra massa parkeringsytor som 

inte längre behövs i samma grad (Kairos Future, 2017).  

 

3.3 Utveckling av befintliga kärnverksamheten   
Även fastän digitaliseringen innebär många nya möjligheter för kringtjänster till fastigheterna 

och öppnar upp för innovativa affärsmöjligheter är det också ett ypperligt medel för att utveckla 

den redan befintliga verksamheten. Inom organisationen kan effektiviseringar dels uppnås inom 

mer banala områden som administration och inköp till en början. Vidare kan de stora effekterna 

uppnås vid fastighetsdrift- och förvaltning (Stockholms Stad, 2017) och i viss mån även i 

kommunikationen mot kunden (Kairos Future, 2017).  

 

Fastighetsägarna (2018) har i en undersökning samlat svar från över 250 personer aktiva inom 

fastighetsägande bolag. Studien inbegriper även fastighetsägare med handels- och 

kontorshyresgäster, men ger ändå intressanta indikationer på hur digitaliseringsutvecklingen tar 

form. Där framgår först och främst att ca 30% av de tillfrågade har tillsatt en digitalt ansvarig 

inom organisationen som driver frågorna inom företag, vilket givetvis är en grundförutsättning 

för allt digitalt arbete.  

 

Vad gäller driften av fastigheterna är det knappt hälften av bolagen som har implementerat 

digitala lösningar eller system i fastigheten med mål att kontrollera och effektivisera 

byggnadernas förbrukning. Med dessa uppkopplade system skapas vidare möjligheter att 

använda data för att ytterligare effektivisera driften. Det är dock endast runt 25% av de 

tillfrågade som aktivt arbetar med den genererade informationen. I frågan gällande 

kommunikationen mot kunden är det en tredjedel av respondenterna som idag utvecklat en 

digital kundrelation via hemsidor, men däremot endast 3% som har utvecklat det så långt som 

till mobilapplikationer (Fastighetsägarna, 2018).  
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3.4 Affärsmodeller 
När väl den egna kärnverksamheten är effektiviserad med hjälp av digitaliseringen, har 

fastighetsbolag också börjat snegla på att komplettera verksamheten med nya affärsmodeller 

(Stockholms Stad, 2017). Den allmänna bilden är att fastighetsbolag i egenskap av hyresvärdar 

i framtiden kommer att behöva erbjuda ett större utbud av tjänster, istället för att endast 

tillhandahålla en yta som är fallet idag.  

 

I takt med att samhället har utvecklats har även människors vanor och preferenser förändrats. 

Idag ställs det exempelvis högre krav på att lösningar och tjänster ska vara flexibla och 

individanpassade i allt större grad. Kollar man ur ett bredare perspektiv har denna trend bland 

annat lett till att den traditionella tillverkningsindustrin har gått från att producera endast 

produkter till att istället utveckla totallösningar där produkten endast är en del av en tjänst 

(Kairos Future, 2017). I en undersökning gjord av Svensk Byggtjänst är det ungefär 80% av de 

tillfrågade bostadsbolagen som ser tendenser till en sådan förflyttning från produkt till tjänst 

inom den egna verksamheten (Svensk Byggtjänst, 2017). 

 

De bolag som har identifierat att det finns ett nytt behov av tjänster måste i nästa skede ta 

ställning till huruvida det ska ske i egen regi eller i samarbete med en extern partner 

(Fastighetsägarna, 2017). I fastighetsbranschen generellt verkar många bolag fundera på att ta 

fram nya produkter och/eller tjänster. Faktum är att knappt 50% av de 250 tillfrågade i 

Fastighetsägarnas rapport har identifierat nya produkter och/eller tjänster som de ska 

implementera. Däremot är det anmärkningsvärt att endast drygt 10% av de svarande menar att 

de kommer göra det i partnerskap med externa aktörer.  
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4. Metod 
 

4.1 Metodval 

4.1.1 Kvalitativ metod 

Utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv bör valet av forskningsmetod baseras och anpassas 

till studiens syfte (Silverman, 2010). De utforskande karaktärsdragen av en kvalitativ metod är 

ansedda att vara mer fördelaktiga vid studier där tidigare forskning och litteratur är begränsad 

inom ämnet (Eriksson & Kovalainen, 2008). Det är ett tolkningssynsätt och har ett större fokus 

på respondenternas svar än utformningen av frågorna som är vanligt förekommande inom den 

kvantitativa forskningen (Bryman & Bell, 2005). Således argumenterar anhängare inom den 

kvalitativa forskningen att kvantitativ forskning lätt blir jävig eftersom forskaren själv väljer 

vart resultat ska gå.  

Syftet i detta arbete är att besvara vilka utmaningar och möjligheter byggherrar samt 

bostadsutvecklare ställs inför med den ökade digitaliseringen. Eftersom forskning inom ämnet 

för närvarande är begränsad har vi valt att utgå från en explorativ kvalitativ forskningsmetod. 

Kvalitativa metoder är bättre lämpade för när saker är tvetydiga och subjektiva och således är 

personliga uppfattningar och tankar basen för den kvalitativa analysen. Det kvalitativa 

tillvägagångsättet möjliggör också för diskussioner, vilket bidrar till djupare insikter hur 

respondenten uppfattar sin verklighet. Risken med den kvantitativa metoden är att dessa viktiga 

insikter och ord reduceras ner för att ge utrymme för generaliserbarheten.  

 

4.1.2 Abduktion 

I detta arbeta har en abduktionsansats tillämpats, vilket i stora drag är en kombination av 

induktion och deduktion. Tankesättet kombinerar deduktionens idé om att existerande teorier 

bör användas för att förklara empirin med induktionens syn att genom empirin kan nya teorier 

skapas. För att bättre förstå det studerade fenomenet används en teoretisk grund som forskaren 

kontinuerligt kan jämföra med empirin och således genereras ny kunskap som förtydligas 

genom existerande teorier (Alvesson & Sköldberg, 2000). 

 

4.2 Tillvägagångsätt 

4.2.1 Intervjustudie   

Intervju är frekvent förekommande och sannolikt den mest använda metoden vid kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2005). Metoden är flexibel och inte lika krävande som exempelvis 

längre tids deltagandeobservationer. Detta har gjort att metoden är väldigt populär inom 

kvalitativa forskningen. Intervjuerna behöver inte vara begränsade till någon specifik plats, 

samtalet kan ske digitalt eller över telefon.  
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Kvalitativa intervjuer är i jämförelse till kvantitativa intervjuer mindre strukturerade. Den 

lösare strukturen möjliggör till en mer detaljrik informationsinsamling. Vissa former är mindre 

strukturerade än andra och samtalen kan ta olika oförutsedda riktningar. De mest 

förekommande formerna inom kvalitativ forskning är semi-strukturerade intervjuer och 

ostrukturerade intervjuer. Genom den ostrukturerade formen använder forskaren sig av relativt 

lösa anteckningar som berör vissa teman. Anteckningarna är ingen guide utan ett hjälpmedel 

att kunna vidareutveckla deltagarens svar under intervjun. Det händer att endast en fråga blir 

besvarad under hela intervjun och tenderar att likna mer ett vanligt samtal (Burgess, 1984) 

Under semi-strukturerad intervju finns en intervjuguide, en lista med frågor som berör flera 

intressanta teman för forskaren (Bryman & Bell, 2005). Även här finns en stor frihet för 

deltagaren att diskutera fritt och frågorna behöver inte följa en specifik ordning. Den semi-

strukturerade metoden underlättar för intervjuaren att föra samtalet mot den önskade riktningen. 

I denna studie har en semi-strukturerad intervjumetod använts främst på grund av att studien 

berör flera delar av digitalisering inom boendet. Som tidigare nämnts finns det risk för att den 

ostrukturerade intervjumetoden ger svar på endast en fråga och kan därmed gå miste om 

relevanta insikter för vissa delar av studien. 

Frågorna i intervjuguiden formulerades utifrån relevant teori. Guiden användes under samtliga 

intervjuer men följden av frågorna kunde ändras under intervjutillfällena. Deltagarna fick även 

uppföljningsfrågor för att vidareutveckla deras resonemang. Samtliga intervjuer spelades in 

digitalt genom röstinspelningsfunktioner på våra mobiltelefoner, vilket samtliga deltagare 

godkände. Deltagarna erbjöds även anonymitet och intervjuerna hölls på platser efter 

deltagarens preferenser i syfte för att skapa en bekväm miljö och minska risken för att svaren 

blir begränsade. 

4.2.2 Intervjudeltagarna 

Samtliga intervjuade personer var representanter från företag som är delaktiga inom 

forskningsprojektet Bostad 2.0 på KTH. Det var viktigt att få med ett diversifierat urval, i den 

mån det gick, för att således bygga en bred grund att besvara studiens frågeställning. Eftersom 

studien var avgränsad till byggherrar och bostadsutvecklare fokuserade diversifieringen på 

företagens geografiska läge, ägarstruktur och verksamhet. Den första kontakten togs via e-post 

med ansvariga representanter inom forskningsprojektet, som antingen själva ställde upp på 

intervjun eller vidarebefordrade e-posten till den person som var bäst lämpad att svara på våra 

frågor. Totalt intervjuades tio personer, varav två utvecklare och åtta byggherrar. Fyra av 

byggherrarna är kommunalt ägda bolag. Majoriteten av intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte 

och en intervju gjordes över den digitala plattformen Skype. 

4.2.3 Bearbetning av data 

Efter inspelningarna har intervjuerna transkriberats skriftligt på Microsoft Word och språkligt 

korrigerats. Utifrån det transkriberade materialet har relevant information plockats ut och 

sammanställts i resultatdelen. Vid citat har förklaringar gjorts för att minska risken för oriktiga 

tolkningar och att citaten inte tas ur kontext. Anonymiteten har varit genomgående inom studien 
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och därmed har namnet på respondenterna samt företagsnamnen utelämnats. 

4.2.4 Rapportstudie 

Rapportstudien utfördes dels på grund av att den akademiska litteraturen var begränsad som 

berör studiens frågeställning, dels för att jämföra konsulternas perspektiv jämfört med 

byggherrarnas och bostadsutvecklarnas verklighet. I rapportstudien studerades elva 

konsultrapporter från olika bolag, både nationella och internationella. Eftersom denna studie är 

avgränsad till Sverige var majoriteten av konsultrapporterna svenska.  

De studerade rapporterna innehöll lägesanalyser som berörde olika ämnen inom digitalisering 

och fastigheter. För att öka studiens kvalitet valdes fyra fokusområden ut, affärsmodeller, 

smarta byggnader, delningsekonomi och utveckling av den befintliga kärnverksamheten. 

Rapporterna kategoriserades utifrån dessa fyra fokusområden och sammanfattades slutligen 

med relevant innehåll för respektive områden. 

4.3 Forskningskvalitet 

4.3.1 Etik 

Forskningsetik utgörs enligt Saunders et al (2009) främst av två dominanta filosofier, den 

deontologiska och den teologiska synen. Inom den deontologiska synen kan resultat från 

forskning aldrig rättfärdiga oetisk forskning. Deontologin är strikt i den aspekten att det inte är 

tillåtet att vilseleda någon fastän det kan vara nödvändigt för att säkerställa validiteten och 

pålitligheten av data. Detta skiljer sig från den teologiska synen som menar att slutresultatet 

kan rättfärdiga forskning som är oetisk. Forskningens utfall måste då vägas mot kostnaden för 

det oetiska handlandet och om det ger ett positivt utfall så kan det rättfärdigas. Dock kan 

jämförelser mellan gynnande och missgynnande grupper vara otroligt komplexa och kräver att 

forskaren tänker genom sitt val väldigt noggrant. För att undvika dessa problem och agera etiskt 

har forskningen i denna studie valt att följa den deontologiska synen. 

Inom forskningsprojekt förekommer det att etiska problem uppstår under olika delar av 

forskningsprocessen (Saunders et al., 2009). Detta ska forskaren kunna förutse och planera för 

att hantera tidigt i designfasen. Datainsamlingsprocessen är en sådan del som bör tas i beaktning 

då etiska problem lätt kan uppstå när forskaren söker tillgång till data. Dels krävs det att 

deltagarna är välinformerade om deras roll i studien samt att de lämnar ett samtycke. Under 

denna studie har deltagarna först blivit introducerade till forskningens natur och samtidigt 

erbjudits anonymitet. Under varje intervju har också ett samtycke godkänts för att spela in och 

använda materialet i studien. 

4.3.2 Trovärdighet & Äkthet 

Inom kvantitativ forskning benämns ofta reliabilitet och validitet som kriterier för kvaliteten av 

undersökningen (Bryman & Bell, 2015). Det råder dock en diskussion bland kvalitativa 

forskare hur pass relevanta dessa kriterier är för kvalitativa undersökningar. Guba & Lincoln 

(1985) bedömde att metoder och termer är viktiga att specificeras för att bedöma kvaliteten 

inom kvalitativ forskning. De formulerade således alternativa begrepp till reliabilitet och 

validitet bestående av två grundläggande begrepp, trovärdighet och äkthet.  
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Enligt Guba och Lincoln (1994) kan begreppet trovärdighet delas upp i fyra delkriterier som 

samtliga har en motsvarighet inom den kvantitativa forskningen: 

- Tillförlitlighet motsvarar intern validitet och syftar till att begränsa diverse tänkbara 

beskrivningar av den sociala verkligheten. Tillförlitlighet går att uppnås genom att 

säkerställa att forskningen utförs inom de regler som finns samt att validera ifall 

respondenternas svar uppfattas och överensstämmer med deras verklighet.  

- Överförbarhet motsvarar extern validitet, vilket innebär graden av överförbarhet till 

andra grupper i andra situationer. I stora drag handlar det om generaliserbarhet, vilket 

förutsätter att forskaren redogör tydligt deltagarurvalet och kontexten. 

- Pålitlighet kan ses som en motsvarighet till reliabilitet inom kvantitativ forskning. För 

att bedöma trovärdighet av forskningen behöver forskaren skapa fullständig och 

tillgänglig redogörelse för samtliga delar av forskningsprocessen. Kollegor och andra 

forskare kan sedan agera granskare under forskningen för att bedöma kvaliteten av 

tillvägagångsättet 

- Möjlighet att styrka och bekräfta motsvarar objektivitet. Forskaren bör utgå från 

insikten att objektivitet inte är möjlig vid samhällelig forskning. Det bör istället utgå 

från att forskaren agerat i god tro, vilket innebär att det ska vara uppenbart att forskaren 

inte medvetet låtit personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka 

utförandet och slutsatserna i undersökningen (Bryman & Bell, 2005).  

 

Trovärdighetsperspektivet har tagits i beaktning under studiens gång för att öka kvaliteten i 

denna studie. Det har exempelvis gjorts tydliga redogörelser inom metodkapitlet för att 

beskriva procedurerna och tankegången.  
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5. Resultat 

5.1 Vad är digitalisering? 
Utifrån intervjuerna var det tydligt att uppfattningen om vad digitalisering är skiljde sig åt 

mellan företagen. Dock landade det i att digitalisering är ett redskap för att effektivisera för 

majoriteten av bolagen. En kommunal byggherre menade att det är ett sätt för företag att ta bort 

slöseriet. 

”Det tar emot lite att säga slöseri, men tittar man på vad digitalisering gör i vissa moment är 

det att människan ersätts eller att människans arbetstid kan minskas.” 

Bolaget delade upp det i tre steg: 

”Brons silver och guld. Brons kan vara nya tjänster eller kontakt ut mot kunderna, exempelvis 

boendepärm digitalt anpassad efter där man bor. Egentligen administrera allt med mobilt 

bankid. Notifierad så fort något händer i ett ärende. Silvernivå behandlar 

produktivitetstillväxten, vi ökar vår verkningsgrad i vårt arbete genom att vi låter 

programvaror optimera vår arbetstid. Guldnivå är det disruptiva, där finns det inga tankar på 

att vi kommer göra något, vi måste utgå från vår verklighet.” 

Hälften av byggherrarna, varav tre kommunala, bemötte frågan mer holistisk och utgick från 

kunden och ansåg att digitalisering är ett hjälpmedel för att förbättra bemötandet till kund och 

underlätta deras vardag. Den privata byggherren beskrev det som ett tankesätt, att man alltid 

tänker på att hitta bra lösningar som underlättar för kunderna.  

”Det skapar mer effektivitet, tillgänglighet och transparens” 

En deltagare menade att det handlade mer om arbetssättet och vilka verktyg som används under 

olika delar av värdekedjan. Exempelvis handlar det om BIM i projektering eller 

produktionsstöd vid byggnation samt förvaltningsstöd i förvaltningen.  

Ett par byggherrar fokuserade mer på bostaden och hade själva byggnaden som utgångspunkt. 

Ena deltagaren kommenterade vikten av att skapa en stabil infrastruktur. 

”För att kunna digitalisera överhuvudtaget behöver man kunna kommunicera. Kan du inte 

kommunicera kan du släppa digitalisering.” 

Det var endast de två utvecklarna som var tidigt ute med att nämna data i frågan om vad 

digitalisering är. För ena utvecklaren handlade det om att hantera informationsflödet ur ett 

livscykelperspektiv. Se till att man är duktig på det eftersom att det underlättar i framtiden när 

man sedan ska applicera robotar, augmented reality, virtual reality etc. Den andra utvecklaren 

var mer frågande vad insamling av data kommer att innebära för bostaden, men även för det 

egna företaget.  

”Vad kan man göra för att samla data och vad innebär det? Har vi folk inom bolaget som 

överhuvudtaget kan ta hand om det? Om vi får fram saker, vad innebär det då?” 
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5.2 Organisationen 

5.2.1 Strategi & Ansvar 

För att få en djupare förståelse för hur företagen arbetar strategiskt med digitalisering 

diskuterades ansvaret inom bolagen, hur digitalisering prioriteras och vart de vänder sig främst 

för att hålla sig uppdaterade på digitaliseringsutvecklingen. 

För majoriteten av deltagarna har digitalisering blivit en huvudprioritet inom de senaste tre 

åren. Två byggherrar, varav en kommunal, menar att digitalisering aldrig kommer att vara en 

huvudprioritet utan huvudprioriteten är alltid ekonomin. Digitalisering är endast, ett 

hjälpmedel, inget självförverkligande, att nå ekonomisk lönsamhet genom att effektivisera 

processer. 

För två av de kommunala bolagen hade konsulter hyrts in vid starten för att utbilda 

organisationerna inom omvärldsanalyser samt att hjälpa till med beslutsunderlag för bolagens 

digitaliseringsstrategier. Flera byggherrar hade också tagit in konsulter för att hålla sig 

uppdaterade på digitaliseringsutvecklingen men den främsta anledningen var för att hjälpa till 

i specifika projekt. Ett privat bolag argumenterade för att det är viktigt att linjen i ett företag är 

väldigt aktiv med att driva sin egen digitaliseringsagenda, likt sina resterande agendor.  

”Om man tar exempelvis byggproduktionen som står för själva genomförandet av projektet, 

där är det viktigt att de ansvariga för projektet är ute på konferenser, föreläsningar och 

seminarier.” 

Några av deltagarna har valt att centralisera ansvaret för digitaliseringsarbete i mindre 

styrgrupper. De är öppna för att flera inom organisationen bidrar med idéer, men menar att 

genom en centralisering av ansvar skapas den bästa hävstången ut i verksamheten.  

En annan byggherre menar att digitalisering måste genomsyra hela företaget. Alla anställda 

måste vara passionerade och nyfikna för att tillsammans bidra till utvecklingen. Det görs bäst 

genom informell kunskapsspridning exempelvis i fikarummet. Det kan vara svårt att få med 

alla kollegor menar en deltagare, eftersom grundläggande förändringar inte sällan möter 

motstånd hos personalen. Det blir enklare för dagens generation att anpassa sig till ny teknologi 

och nya arbetssätt eftersom att de är uppvuxna i en digital värld. 

Samtliga kommunala bolag uttrycker att de försöker samarbeta bolagen emellan. En av de 

kommunala byggherrarna uttrycker att branschen generellt skulle tjäna väldigt mycket på 

öppenhet och transparens. Endast en privat byggherre nämner att de för närvarande samarbetar 

med en annan fastighetsägare inom digitaliseringsprojekt.  

”Vi har grundat ett open source forum, där man kommer att fastställa standardiseringar i 

husen, exempelvis en byggnad ska benämnas samma som lantmäteriets benämning. En 

temperaturgivare av en slags modell ska ha samma namn överallt, det kommer bli ett sådant 

språk. Vi har fått intressen från flera mjukvaruutvecklare. Vi kommer att öppna upp det helt 

och hållet.” 
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Endast två bolag nämnde att de arbetade med bevakning av konkurrenternas produkter och 

tjänster. Det systemtekniska ansåg sig byggherren ha sämre koll på. 

Samtliga bolag berättade att de tar in samarbetspartners i olika digitala projekt. Två privata 

byggherrar har valt att införa samarbeten med två universitet i Sverige (Chalmers och KTH). 

Dessa två samarbeten är främst drivna av forskningssyften och är tänkta att ge byggherrarna 

viktiga insikter för vad som är applicerbart i framtiden. En annan privat byggherre är öppen för 

liknande samarbeten och har redan organiserat en grupp inom företaget för att behandla nya 

lösningar och ta fram nya produkter. Det nämns också under hälften av intervjuerna, varav båda 

utvecklarna och en kommunal byggherre, att det jobbas en del med pilotprojekt. För en privat 

byggherre används pilotprojekten för att nå en högre implementeringsgrad. Det finns dock en 

risk med att göra förstudier på projekt menar ena utvecklaren. 

”Vissa projekt lämpar sig att pilotera. Sen finns det en nackdel som byggbranschen lider av. 

Det är så långa ledtider att det tar lång tid när man ska prova något i ett projekt och sen mäta 

utfallet och vänta på det. Mäta är något man behöver ta tidigt i projekteringsfasen, att man inte 

bara ska sätta in någon liten cool pryl som mäter energiförbrukningen utan att man förändrar 

produkten i grunden, då pratar vi många år. Då är det inte alltid lika lämpligt att använda 

pilot. Den tekniken blir då stenålder innan man har fått något utfall.” 

Majoriteteten av deltagarna arbetar med kundundersökningar för att ta reda på kundernas 

behov. Några av bolagen tror inte på att fråga kunderna. De menar att kunderna själva inte vet 

vad de vill ha. Kopplingen dras till iphone och konceptet AIDA, Attraction Interest Desire 

Action. Dock argumenterar en deltagare vars bolag utför kundersökningar att vissa hyresgäster 

efterfrågar tjänster som bolaget kan erbjuda. Undersökningen möjliggör att hyresgästerna själva 

får bidra till utvecklingen och således ökar deras betalningsvilja.  

Några bolag beskrev att de hittar inspiration från andra branscher. De menar att 

fastighetsbranschen ligger långt efter i utvecklingen. Under tre intervjuer nämns framförallt 

bilbranschen och företaget Volvo.  

”Det är verkligen märkligt att bilbranschen utvecklats på ett sätt och fastighetsbranschen står 

helt still. Då bestämde vi oss att vi skulle testa ett gammalt hus och se vad man kunde göra. En 

bil från 1957 hade inte många tekniska prylar och inte ett hus heller. En bil skrotas men en 

fastighet står där länge. Idag är bilen tekniktät. Våra hus i framtiden kommer vara lika 

tekniktäta som en bi.l” 

En kommunal byggherre berättar att de bjöd in en framtidsgrupp från Volvo för att prata allmänt 

om framtidstrender.  

”Bilsektorn kommer bli mer och mer kopplad till vår bransch när självkörande bilar kommer, 

vilket kommer att påverka hela stadsplaneringen framgent. Om bilarna bara kommer köra på 

kommando i framtiden kommer garage inte behövas i samma utsträckning.” 

Detta får medhåll från flertalet deltagare som ställer sig frågan vad som kommer att hända med 

parkeringsytorna och fastighetsvärden. 
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5.2.2 Digitala lösningar och prioriterade projekt 
Hälften av deltagarna nämnde under intervjuerna att de arbetar med egna plattformar i form av 

hemsidor. På dessa hemsidor kan hyresgäster och boende erbjudas extra tjänster, exempelvis 

beställa kemtvätt och boka bilar från bilpoolen, samt få en överskådlig information om sitt 

boende. Några nämner att det finns potential att vidareutveckla plattformarna för att i framtiden 

kunna boka tvättstugor och följa hemmets energiförbrukning. Endast två bolag nämnde att de 

hade tagit fram en applikation för bostäderna, varav en användes internt inom bolaget. Den 

andra applikationen visade energiförbrukningen till den boende i realtid, i syfte att minska 

energiförbrukningen i hemmet. Ena utvecklaren nämner att de har lanserat ett dotterbolag som 

kommer att arbeta fram applikationer och gränssnitt för de boende.  

”Där kommer det ingå smarta hem, gränssnitt och applikationer. Tanken är att de ska kunna 

göra allt från att beställa flytthjälp till att låna verktyg från grannen.” 

Vid diskussion om kundmedvetenhet säger flera bolag att man har börjat arbeta digitalt med 

kundundersökningar. En kommunal byggherre har valt att presentera kundnöjdheten i realtid 

på sin hemsida från att tidigare inte utfört några kundundersökningar.  

Majoriteten av bolagen beskrev att de hade flera digitala projekt som fortlöpte samtidigt i olika 

delar av verksamheten. En privat byggherre har vidtagit stora åtgärder de senaste åren för att 

effektivisera verksamheten och arbeta mer digitalt inom bolaget. Byggherren har infört ett 

program som ger stöd i ronderingar för att öka effektiviteten i ronderingarna. Det har införts tre 

nya ärendehanteringssystem för att hantera ärenden och skapa bättre förutsättningar för 

teknikerna att planera sina dagar. Bolaget har även infört nya digitala styrsystem i 

projekteringsprocessen och fastighetssystem för att skapa förståelse när underhållsåtgärder 

behöver göras etc.  

Några byggherrar har valt att inkorporera delningsekonomi i sin produktportfölj. Främst är det 

bilpooler som erbjuds till boende, vilket företagen menar är bra för att det kan reducera antalet 

parkeringsplatser. En privat byggherre förklarar att mycket i fastigheterna är någon form av 

delningsekonomi. Bostadsrättslägenheten, tvättstugor, samråd för skötsel och gemensamma 

ytor etc. Flera deltagare förklarar att ägandet kommer att förändras i framtiden och att fler 

kommer att dela på produkter istället för att själva äga.  

”Vi testar på en fastighet att man kanske köper in ett antal verktyg som hyresgästerna kan låna. 

Så att inte alla hyresgäster exempelvis behöver sin egen borrmaskin.”  

Majoriteten beskriver att de senaste åren har deras arbetssätt blivit mer digitalt. Det har lett till 

att pappersförbrukningen minskat och ett bolag har infört nya fastighets- och 

projekthanteringssystem. Två kommunala byggherrar anser att de ligger i framkant när det 

kommer till att arbeta mobilt. Ena aktören anser att allt ska vara digitalt, inga papper, samt att 

den första kontaktvägen för hyresgästen också bör ske digitalt. 

”Vår kontaktväg med kund ska vara digital först. Det är våra tydliga linjer. Vi har också 

minskat öppettiderna. Det har inte gillats men de gillade inte när man la ner bankkontoren 
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heller. Sen har mobila banksystem kommit, vilket är fantastiskt.” 

Fördelen med att arbeta digitalt är att transparensen inom bolaget ökar menar en byggherre. Det 

möjliggör också för flexiblare arbetsplatser och en mer dynamisk organisation. Några bolag 

menar att dokumenthanteringen genom molnbaserade tjänster har varit bidragande till 

effektiviseringar i delar av verksamheten. Utvecklarna menar att det fortfarande finns stora 

vinningar att hämta i dokumenteringssystem som BIM. Där anser en utvecklare att beställarna, 

fastighetsbranschen, har varit dåliga på att utnyttja systemet och således har viktig 

kunskapsöverföring uteblivit.  

”En BIM-modell ska vi ha pratar alla om. Men hur har ni tänkt använda modellen? Hur ska ni 

upprätthålla den när ni gör hyresgästanpassningar så att modellen inte bara blir sämre, tills 

att den blir obrukbar. Det är inte byggbolagen som har störst nytta av en informationsmodell, 

den är jättebra, men det är framförallt värdet över oöverskådlig tid och förvaltningsfasen där 

det stora värdet är. Där är fastighetsbranschen dålig.” 

 

5.3 Bostaden 

5.3.1 Data 

Under intervjun diskuterades datainsamling och vilken potential det finns med en utökad 

datainsamling. Nio av tio företag relaterade datainsamling primärt till mätning och analys av 

energiförbrukningen i fastigheter.  Tre av byggherrarna hade valt att återkoppla informationen 

direkt till kund för att påverka deras energikonsumtion. För utvecklarna av bostadsrätter var 

syftet att få bättre koll på husens energiprestanda. 

Samtliga kommunala byggherrar relaterade datainsamling till mobilitet. En kommunal 

byggherre hade påbörjat ett projekt med att jämföra verklig data mot interna system. Företaget 

ansåg att om rätt data var på plats kunde friktioner reduceras och leda till ett minskat slöseri. 

”Det ska minska slöseriet och därför är data viktigt. Det ska inte bara leda till att vi har rätt 

data för besiktningar och felanmälningar. Vi ska ha systemstyrda ronderingar, för idag är våra 

ronderingar analoga. Men när vi får data på plats så kan de göras digitala. Det innebär 

förhoppningsvis att akuta fel kommer att minskas, minimera friktionerna.” 

Tre privata byggherrar diskuterade om värdet att sälja exempelvis anonymiserad data till tredje 

part. Själva värdet var det dock ingen som kunde fastställa. En byggherre menar att USA och 

andra länder har kommit längre fram och att man bör studera den marknaden för att hitta nya 

affärsmöjligheter med data. Det fanns en osäkerhet bland byggherrarna vad som är möjligt att 

göra inom lagens ramar, där GDPR nämndes som en bidragande faktor till denna osäkerhet. En 

av byggherrarna menade att man egentligen har så pass lite data för närvarande. För att realisera 

data till något användbart och intäktsgivande i framtiden behöver fler satsningar göras. Att data 

är en tillgång höll samtliga med om. 

 



 

28 

 

Fyra deltagare, varav en utvecklare, tog upp fördelen med att få djupare bild av kundernas 

insikter och beteende. Informationen kan analysera och skapa underlag för beslut. En privat 

aktör argumenterade för vikten av att ta reda på vad nästa generation efterfrågar. Idag görs allt 

med mobilerna, hur kommer det se ut imorgon? Byggherren menade att fastigheterna kommer 

att stå i många år och redan nu måste investeringar göras för att bemöta nästa generations krav. 

En annan privat byggherre hade infört en lösning där det gick att mäta exempelvis 

koldioxidhalten i en lägenhet så att ventilationen automatisk kunde reglera luftflödet optimalt. 

Dock var funktionen inte i bruk eftersom den informationen kunde anses vara ett 

integritetsintrång. Men konceptet att datakvaliteten syftar till automation, så att systemet jobbar 

självständigt, nämndes bland de fyra deltagarna. 

Två byggherrar anser att bostäder är svårare att hantera i jämförelse med kommersiella 

fastigheter. Dels för att tekniken implementerats i en större utsträckning kommersiellt samt att 

besöksfrekvensen är större än i individuella bostäder. Majoriteten av alla deltagare instämmer 

att inom bostadsutvecklingen är man ännu inte långt framme med implementeringen av digitala 

lösningar för att samla in data. Dock arbetar man på det och ser möjligheter. 

Båda bostadsutvecklarna instämmer att de samlar in data. Den ena utvecklaren menar att det är 

lagkrav att följa energiförbrukningen på fastighetsnivå. De säljer bostaden till en 

bostadsrättsförening, vilket innebär att de måste följa upp energiförbrukningen inom 

garantitiden. Det finns ett intresse att vidareutveckla insamlingen, exempelvis genom att 

sensorer installeras i fönster för att mäta hur mycket fönstret är öppet. Det kan resultera till att 

man bättre förstår kundens beteende och anledningen till att energiförbrukningen ökar. Dock 

är farhågan att informationen kan anses vara känslig utifrån ett kund- och GDPR-perspektiv. 

Den andra bostadsutvecklaren anser att det bör allokeras mer resurser till att samla in data dels 

för att bättre övervaka energiprestandan över tid, men även för att arbeta prediktivt med 

underhåll. En ytterligare uppsida är att djupare kundinsikter förbättrar produkten ur ett 

utvecklingsperspektiv. Bostadsutvecklaren tror att förändringarna kommer att ske parallellt 

med att bättre teknik erbjuds. 

 

5.2.2 Digitala lösningar i bostaden 

Hela sju av åtta byggherrar nämner digitala lås under intervjun men endast en har valt att gå 

vidare och implementera det i företagets nyproducerade lägenheter. En kommunal byggherre 

har ett projekt under arbete som kommer att behandla digitala lås, men ännu är ingenting 

implementerat. Resterande tre kommunala byggherrar nämner att de saknar digitala lås i 

enskilda lägenhetsdörrar för tillfället och finner en osäkerhet i och med införandet av GDPR.  

”Där funderar vi en del kring GDPR då det är osäkert hur vi får hantera den potentiella 

tillgången till lägenheterna och där tror jag vi är känsligare kring dessa frågor i Stockholm då 

vi är mer påpassade här.” 

I två intervjuer med privata byggherrar benämns digitala låssystem tillsammans med leveranser 
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av paket. Ena bolaget menar att leveransen av paket direkt till hemmet inte gifter sig med det 

faktum att allt fler efterfrågar en bättre säkerhet i hemmen idag. Det kan därför vara känsligt att 

släppa in budbärare i en obemannad lägenhet. Den andra byggherren är mer inriktad på 

systemets ekonomiska innebörd: 

”Om du bara tänker dig en dörr, vi har 25 000 lägenheter som kostar att byta ca 3000 kr per 

lås. Har man då ett system som sedan utkonkurreras är det väldigt mycket pengar i onödan.” 

För att öka attraktiviteten och bemöta hyresgästernas anpassning till e-handel har två 

byggherrar, varav en kommunal, tagit fram lösningar för hantering av paket i fastigheten. Den 

kommunala byggherren beskriver att de testar leveransboxar i några av deras projekt för att 

utvärdera hur det fungerar. 

”Vi testar leveransboxar i några projekt för att se hur det fungerar. Hur ska vi göra för att hänga 

med och få våra hyresgäster att tycka att vi är attraktiva?” 

Under intervjun med en av privat byggherre diskuterades också postboxar och leveranser. För 

bolaget är boxarna inte en lösning, utan de ser mer potential i leverans direkt in till lägenheten 

genom exempelvis digitala låssystem. Dock menar de att standarder, affärsmodeller och 

försäkringar inte hänger ihop för närvarande för att omvandla tankarna till verklighet. Det måste 

alltid finnas en ekonomisk grund för att rättfärdiga investeringen. 

Samtliga deltagare påpekar att internet är grundläggande för att digitaliseringsarbetet ska kunna 

fortlöpa. Men hur den rådande infrastrukturen ska se ut är bilden inte helt klar. Några deltagare 

menar att kraven på energieffektiviseringar har skapat byggnadsfasader som försvårar för 

radiosignaler från exempelvis mobilmaster. Även inom fastigheten bidrar täta väggar till att 

signalerna reduceras och således försvårar för en centraliserad internetlösning i hemmet. Två 

byggherrar drog därmed slutsatsen att deras fokus kommer vara att utveckla kanalisationen av 

trådbunden kommunikation i fastigheten. Genom fiber ska en infrastruktur skapas som är 

förberedd att möta morgondagens krav.  

Några byggherrar, varav en kommunal, har även sett nya möjligheter med att vidareutveckla 

den trådbundna infrastrukturen genom att ta över ägandet av kanalisationen och trådarna. Det 

har möjliggjort för skapandet av nya intäkter genom att konkurrensutsätta operatörerna, de 

betalar en provision eller avgift till fastighetsägaren för att nå kunderna. Det har samtidigt 

gynnat hyresgästerna som fått flera operatörer att välja mellan. Detta från att byggherrarna 

tidigare betalat operatörerna för installeringen av fiber i husen och därmed överlämnat 

operatörerna med ensamrätt att leverera internet till lägenheterna. Dock finns det skillnader i 

strategierna mellan nämnda byggherrar. En kommunal deltagare menar att konkurrensen bör 

ske i själva lägenheten medan en privat anser att konkurrensen bör ske vid upphandlingen. 

”För 10-20 år sedan betalade alla fastighetsägare Telia osv för att få det här, det är ju helt fel 

och bakvänt. Nu när vi gör vår upphandling så konkurrerar operatörerna med hur mycket de 

tänker betala för att nå våra kunder. Då har vi en kontrollposition för vi äger alla kablar i 

husen. 4g och 5g når inte in i moderna byggnader.” 
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Fem byggherrar och en utvecklare berättade att man för närvarande arbetade med projekt 

innehållande sensorer i hemmet. Framförallt var det utifrån ett energibesparande perspektiv 

byggherrarna valt att installera sensorer. 

”I våra mest moderna hus har vi många sensorer för att mäta luftkvalitet och temperaturer, det 

hjälper oss att hålla nere energikostnaden. Det förbättrar driftnettot men det har också en 

miljömässig konsekvens.” 

För tre företag, varav ett kommunalt, har sensorer ingått i pilotprojekt med uppkopplade 

bostäder. Den kommunala byggherren samlade främst in förbrukningsdata från projektet och 

använde information för att följa upp deras mål. De påpekade att deras krav på 

energibesparingar ökat och var relativt höga. 

I ett annat projekt har en privat byggherre valt att samarbeta med Chalmers Universitet för att 

lära sig mer om hyresgästers beteenden. 

”Där har man jobbat väldigt mycket med sensorer. Man kan se när folk öppnar och stänger 

kylen och allt möjligt. Så kanske det inte kommer att se ut i framtiden, men det kommer vara 

insamlandet av data i någon form.” 

Två byggherrar, varav en kommunal, har också utvecklat en applikation för hyresgästerna i 

syfte att minska energiförbrukningen. Detta har för närvarande endast möjliggjorts vid större 

ombyggnation eller i nyproduktion. I applikationen kan hyresgästen se sin förbrukning i realtid 

och således hoppas fastighetsägarna att kundens medvetenhet kommer att leda till minskad 

energikonsumtion. 

En annan kommunal byggherre menade att effekten kan bli den motsatta och utgick från en 

studie som beskrev att boende generellt valde att öka värmen inomhus eftersom att kostnaden 

inte var märkbar för de extra graderna.  

En deltagare har precis påbörjat ett nytt projekt som behandlar fastighetens tappvarmvatten. I 

projektet vill de styra mot att boende begränsar förbrukningen av tappvarmvatten med 

automatisk avstängning, likt automatiserade kranar i kommersiella bestånd. Data från det 

smarta systemet kommer sedan tas in för analys och kanske användas i maskininlärning. 

För att arbeta förebyggande berättade en byggherre att de har valt att installera sensorer som 

kan mäta fukt i sina modernaste hus.  

”Vatten är i särklass mest skadligt för hus. Det finns inget annat, kanske brand, med det är 

försumbart. Sensorer fyller en stor vikt i det befintliga beståndet men vi har inte kommit allt för 

långt där. Hittar man fukt i tid, då är det är liten skada. Hittar du inte fukt i tid blir det en stor 

skada.” 

Båda utvecklarna beskrev att arbetet med sensorer inte är något nytt fenomen. Ett bolag menar 

att sensorer har varit en naturlig del i fastighetsbranschen länge, exempelvis undercentralen 

som haft en mätfunktion. Dock håller båda med om att det finns en väldigt stor potential i IoT, 

framförallt när tekniken blir billigare. 
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5.3 Affären 

5.3.1 Nya affärsmodeller och intäktskällor 

När det kommer till affärsmodeller och nya intäktskällor är kontentan att bolagen fortfarande 

tänker i konceptuella banor. Det är endast två av fastighetsägarna, bägge privata, som i 

dagsläget har kunnat skapa en konkret och ny intäktskälla och den handlar om ägandet av 

fibern. Den gemensamma nämnaren för bägge är att de tagit över ägarskapet av sin egen fiber. 

Den ena fastighetsägaren sätter sedan de olika operatörerna i konkurrenssituation för att vinna 

ensamrätt till en viss fastighet, medan den andra fastighetsägaren har tecknat ett långsiktigt 

avtal med en oberoende nätoperatör som driftar hela systemet via ett öppet nät som inte ägs av 

någon enskild distributör. Affärsmodellen blir då sådan att byggherren installerar fibern men 

hyr ut den till operatören som sedan i nästa skede hyr ut den till den distributör som hyresgästen 

vill ha. Byggherren får på detta vis dels en kontinuerlig intäktsström som genereras av fibern 

och återbetalningstiden på installationen av fibern är på bara några år. Dessutom får 

hyresgästerna en större valmöjlighet, vilket också ses som gynnsamt.  

Den första av ovan nämnda fastighetsägare nämner vikten av kontrollpositioner i den egna 

fastigheten. Ägandet av fibern är en sådan kontrollposition som har implementerats och de 

nämnde att nästa viktiga kontrollposition som står på tur är entrédörren. Respondenten menar 

att om Postnord exempelvis vill leverera paket direkt in till lägenheterna får det aldrig bli gratis 

för dem att göra det.  

Överlag var det dock en rätt tydlig uppdelning bland respondenterna när det kom till den 

allmänna inställningen och tron på nya affärsmöjligheter kopplade till digitaliseringen. De tre 

kommunala byggherrarna var mer skeptiskt inställda till möjligheterna och såg inte själva några 

områden inom vilka de själva kan gå in och erbjuda något nytt affärsmässigt till sina 

hyresgäster. De ansåg istället att deras roll är att förbereda fastigheterna så att andra, 

specialiserade aktörer kan erbjuda lösningar. Ett konkret sådant exempel är ett av de 

kommunala fastighetsbolagen som har installerat postboxar som möjliggör för hyresgästerna 

att handla på webben på ett smidigare sätt.  

Ett av de kommunala bolagen tror inte på att gå in och konkurrera med digitala 

tjänsteleverantörer utan ser en risk i att glida ifrån sin kärnverksamhet. Respondenten menar att 

en digital kringtjänst riskerar att dö ut inom ett visst antal år i och med att det sker en konstant 

teknologisk utveckling. Har man då som fastighetsbolag vant sig vid en ny intäktskälla 

kommande från en ny tjänst som sedan inte lyckas generera samma intäkter längre kan det bli 

problematiskt. Respondenten tror därmed att det finns en risk att dessa kringtjänster 

subventionerar huvudaffären, som är hyresintäkterna.  Ytterligare en faktor som ses som 

bromsande är skalbarheten i affären. Respondenten menar att en stor fastighetsägare som har 

en kundbas på 30 000 kunder är väldigt liten i den digitala världen, där de digitala affärerna 

ofta bygger på global spridning och där engångskostnaderna är låga på grund av att man når ut 

till så många kunder.  

De privata byggherrarna var däremot mycket mer positivt inställda till möjligheterna att skapa 

nya affärer som härstammar från digitaliseringen, även fastän alla inte har kommit till 
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implementeringsfasen än. Det är unisont potentialen att erbjuda kunden kringtjänster kopplade 

till boendet, vilket nämns som främsta möjlighet till nya affärer. En av de privata byggherrarna 

har börjat erbjuda tjänster så som städtjänst på ”mina sidor” och nämner även att en hyresgäst 

i framtiden ska kunna boka exempelvis kemtvätt via samma plattform. Bolaget tjänar idag inget 

på dessa kringtjänster utan tjänsterna erbjuds mer som en extra service. Däremot diskuteras det 

hur tjänsterna i framtiden ska kunna generera intäkter och i så fall på vilket sätt man tar betalt 

för dem. Antingen bakar man in det i hyran, så att det blir någon slags ”all inclusive”-hyra där 

alla kringtjänster ingår i hyran, som ett paket, eller så tar man betalt vartefter hyresgästen nyttjar 

tjänsterna. 

En annan tjänst som nämndes av hälften av respondenter, men som inte direkt är kopplad till 

bostaden utan typiskt tillhör kategorin kringtjänster till boendet, är bilpooler. Bilpoolerna 

nämns dels som en möjlighet att skapa mervärde åt kunden och att för egen del minska antalet 

parkeringsplatser på fastigheten. Två av de privata fastighetsägarna har redan implementerat 

bilpooler idag.  

En annan respondent beskrev dock komplikationerna som uppstår när en sådan lösning ska 

implementeras idag. Tar man exempelvis kontakt med ett bilpool-företag vill de att alla deras 

övriga kunder ska ha tillgång till bilarna som kanske står i fastighetens garage. Hyresgästerna 

eller bostadsrättsföreningen säger då att det är okej om bilpoolkunderna endast får tillgång till 

en avgränsad del av garaget som då skulle reserveras åt bilpoolens bilar så att inga obehöriga 

får tillgång till själva fastigheten. Då är det istället brandenheten som kräver att det finns en 

brandutgång som alla har tillgång till och då går det inte att separera vilka som har tillträde vart. 

Detta exempel togs alltså upp för att påvisa de komplikationer som kan uppstå i praktiken när 

man ska implementera en tillsynes harmlös och enkel lösning.   

En annan aspekt som nämndes av tre respondenter som en potentiell broms när det kommer till 

att faktiskt satsa på bilpooler är utvecklingen av självkörande bilar. I och med att trenden går 

alltmer mot autonoma bilar är farhågan att bilpoolerna snabbt kan komma att bli utdaterade och 

utkonkurrerade. Dessa aktörer ser däremot en annan vinning med självkörande bilar, då det 

skulle innebära frigjord yta som inte längre nyttjas som parkeringsplatser.  

De båda bostadsutvecklarna ser potential i att även kunna erbjuda ett bredare tjänsteutbud 

kopplat till bostaden. Den första respondenten ser absolut möjligheter att skapa en meraffär i 

boendet under ett längre perspektiv, och har nyss startat ett dotterbolag som kommer att 

fokusera på just boendet och boenderelaterade tjänster. Där kommer det ingå smarta hem, 

gränssnitt och applikationer. Tanken är att boenden ska kunna göra allt från att beställa 

flytthjälp till att låna verktyg från grannen. 

 Den andra bostadsutvecklaren utvecklade en tydligare bild av vilka tjänster de kan tänkas 

erbjuda inom en snar framtid. Respondenten menar att de i den digitala världen inte behöver 

äga fastigheten för att förmedla kringtjänster. De kan fortfarande tänkas äga en plattform som 

är helt digital och via vilken de lägger på tjänster och företag som de själva kontrollerar och 

tycker är passande. Genom att bygga ett bra ekosystem för en bostadsrättsförening finns det 

möjligheter. Respondenten nämner även att det är viktigt att äga informationen som genereras 
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av de inbyggda sensorerna. Då skapas även möjligheten att utvärdera och förmedla den 

insamlade informationen. Exempelvis nämns potentialen som ligger inom områden för 

fastighetsdrift- och underhåll. Genom att samla in data och föra statistik kan skötseln bli mycket 

mer on-demand och istället för att gå efter ett fast underhållsschema kan sensorerna berätta när 

det är dags att agera.  

Vad gäller betalningsviljan för potentiella kringtjänster anser de företag som faktiskt gör 

kundundersökningar att det finns en betalningsvilja. Exempelvis den privata fastighetsägaren 

som erbjuder sina hyresgäster att själva välja vilken nätoperatör de vill ha visste att det fanns 

en betalningsvilja innan de började implementera denna lösning. Den bostadsutvecklare som 

hade tydligaste visioner när det kom till potentiella kringtjänster har också gjort en del 

kundundersökningar och har sett att det finns en viss betalningsvilja. Däremot påpekar 

respondenten att man får vara försiktig med sådana undersökningar då det är lätt för en kund 

att fylla i ett formulär, men betydligt svårare när det sen kommer till kritan och man faktiskt 

utvärderar om man vill betala för tjänsten i fråga.  

Hälften av respondenterna svarade däremot att de aktivt väljer att inte göra kundundersökningar 

eftersom man anser att man i vissa lägen måste våga ta ett bett. Anledningen till det är att man 

anser att kunden själv ofta inte vet om vad de vill ha. En av dessa respondenter nämner AIDA-

modellen (Attraction, Interest, Desire, Action) där man som aktör ser till att skapa behovet för 

att sedan i nästa skede ta betalt för det.   

5.3.2 Drivkrafter  

Den främsta drivkraften som nämns av respondenterna är helt klart kundnyttan och det är främst 

byggherrarna som trycker på denna aspekt. En respondent menar att det handlar om att bygga 

upp en lojalitetskänsla gentemot hyresgästen, vilket i det långa loppet är gynnsamt även ur en 

ekonomisk synvinkel då det är större sannolikhet att de trivs och bor kvar längre i bostaden.  En 

annan fastighetsägare förklarar att även energifrågan är kopplad till kundnyttan på så sätt att 

om de lyckas sänka sin energiförbrukning med hjälp av digitala medel (t.ex. sensorer) så blir 

kunderna nöjdare och kan då tänka sig att betala mer till dem.  Ytterligare en respondent 

tydliggör att digitaliseringen för dem inte är en huvudstrategi, men ändå ett viktigt hjälpmedel 

för att bli effektiva och för att ge kunden ett bättre bemötande.  

Den näst mest återkommande drivkraften som togs upp av byggherrarna var 

lönsamheten/ekonomin. Även fast många av de svarande har tagit upp de ekonomiska 

aspekterna så var det främst tre stycken som la extra vikt vid denna faktor. En av de privata 

fastighetsägarna lyfte upp att fokus ligger på att öka lönsamheten genom att driva 

effektivisering med digitaliseringen som hjälpmedel.  Det handlar rent krasst om att öka 

produktiviteten med mindre utnyttjade resurser, och där är digitaliseringen ett medel för att 

uppnå ökad kvalitet och snabbhet.  

En kommunal byggherre menar kort och gott att det är pengarna som i slutändan är den främsta 

drivkraften för att implementera digitala lösningar i verksamheten. Respondenten är dock tydlig 

med att fokus ligger på att effektivisera och sänka kostnaderna, snarare än att skapa nya affärer 

som skulle generera nya intäktsströmmar. Den svarande tror att många privata aktörer har ett 
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helt annat fokus på att skapa nya affärsmöjligheter än vad de själva har.    

En av bostadsutvecklarna menar slutligen att digitaliseringen egentligen sker främst för att det 

känns som ett ”måste”. Respondenten tror förvisso att det går att räkna hem investeringarna i 

ett längre perspektiv, men menar samtidigt att det som idag är nytt och kanske kan generera 

framtida intäkter lika snabbt kan bli en hygienfaktor som ses som banal och då inte går att ta 

extra betalt för längre.  

 

5.4 Utmaningar 

5.4.1 Socialt 

Fyra respondenter, varav två kommunala fastighetsägare, framhäver kunskapsnivån inom den 

egna organisationen som en utmaning. En svarande pekar på svårigheten med att förändra 

inrotade arbetssätt medan en annan frågar sig om det kanske är kopplat till åldern på 

medarbetarna inom det egna företaget, och i branschen generellt, som kan vara en förklarande 

orsak till varför IT-mognaden är lägre än i andra branscher. Vidare anses de som är uppvuxna 

med digitala apparater ha det lättare att ta till sig de digitala förändringarna, medan de äldre inte 

har haft samma förutsättningar.  

En av de privata byggherrarna belyser att mognadsgraden hos deras hyresgäster är varierande, 

även om de flesta är mottagliga till utvecklingen av nya system eller lösningar. Däremot gäller 

det att hålla det väldigt enkelt och simpelt när man ska skapa nya tjänster. 

En bostadsutvecklare tror att det saknas lite ”sense of urgency” i fastighets- och byggbranschen 

eftersom det har gått väldigt bra i många år. Marknaden är inte överdrivet konkurrensutsatt och 

det lyfts fram att konkurrensutsatta industrier så som fordonsindustrin har upp emot 5 % i 

produktivitetsutveckling medan bygg- och fastighetsbranschen snarare ligger närmare 1 %. När 

detta tryck saknas så skapas det färre incitament att utvecklas. Dessutom blir det svårare att 

rekrytera bra kompetens till bygg- och fastighetsbolagen då det kan anses att branschen inte är 

tillräckligt lockande och utvecklande. 

En av de kommunala aktörerna är inne på samma spår och anser att rörligheten och tillskottet 

av nya och innovativa aktörer är för dålig. Respondenten har svårt att se att de är bolagen själva 

som ska komma med de nya möjligheterna utan tror istället att branschen på sätt och vis är 

beroende av nya influenser utifrån. Även det faktum att det idag finns ett stort beroende av de 

befintliga systemleverantörerna på marknaden och att transaktionskostnaderna som tillkommer 

idag om man vill byta leverantör är väldigt höga. Det krävs att dessa inträdesbarriärer blir lägre 

för att startups ska ha en bättre möjlighet att ta sig in på marknaden.   

Vidare menar respondenten att fastighetsbranschen generellt är väldigt dåliga kravställare på 

de produkter de beställer. Beställaren måste vara den som driver utvecklingen och ställer krav 

på entreprenören. Ytterligare ett konkret exempel där den intervjuade tycker att beställare skulle 

kunna göra mer är när det kommer till övertagandet av BIM-modeller. Idag är det främst 

byggbolagen som använder modellerna, men de skulle egentligen göra ännu större nytta hos 
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fastighetsägarna i förvaltningsskeendet. Det riktiga värdet av en sådan modell tillskapas 

egentligen när en förvaltare använder sig av den över oöverskådlig tid och upprätthåller 

exempelvis hyresgästanpassningar med hjälp av modellen. 

5.4.2 Teknologiskt 

En stor utmaning som lyfts fram i princip av samtliga respondenter är svårigheterna som uppstår 

när man ska få alla komponenter i den smarta och uppkopplade bostaden att fungera med 

varandra. En av de privata byggherrarna har exempelvis använt sig av en plattformstyp i ett 

pilotprojekt, men denna är sedan inte kompatibel med andra lösningar som potentiellt skulle 

integreras i samma fastighet i framtiden. En av bostadsutvecklarna menar att det ur ett rent 

teknologiskt perspektiv inte går att klaga på de komponenter och system som tas fram i 

dagsläget, men att det har lagts för lite fokus på att få dessa att klaffa med varandra i ett 

användarvänligt gränssnitt.  

En av de privata fastighetsägarna menar att det helt enkelt inte går att hitta någon som faktiskt 

kan leverera vad de efterfrågar. Jättar inom området som IBM, Apple, Google eller Microsoft 

anses idag inte kunna leverera kompletta smarta hus. De har i dagsläget en IoT-plattform, men 

ingenting utöver det. Vidare menar respondenten att de som sedan ska leverera lås- och 

energisystem eller exempelvis tvättstugor är så ålderdomliga att de inte förstår vitsen med ett 

öppet applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) där deras tillförda komponenter ska kunna 

kopplas upp på fastighetsägarens befintliga portal. Den svarande förklarar att det är 

oroväckande att fastighetsbranschen i det hänseendet ligger efter många andra branscher och 

att många leverantörer riskerar att snart bli omsprungna. 

En bostadsutvecklare utvecklar resonemanget och anser att det finns allt för många enskilda 

stuprörslösningar. I dagsläget måste man vara beredd på att behöva använda femton olika 

applikationer som inte kommunicerar med varandra. Respondenten anser att alla enskilda 

komponenter finns på plats för att skapa det konceptuella smarta hemmet, men att 

problematiken ligger i att det då är någonstans mellan tio-tolv olika leverantörer som krävs för 

att få ihop pusslet idag, men dessa vägrar att kommunicera med varandra. Att få ihop hela den 

där kedjan anses var väldigt svårt eftersom man kanske har hittat en leverantör som kan leverera 

de tre första stegen och sedan en annan leverantör som kan leverera steg tre till fem och då 

konkurrerar de på steg nummer tre och vill oftast inte kommunicera sinsemellan.  

En av de privata byggherrarna menar på att det visst går att få system som fungerar ur ett 

helhetsperspektiv och täcker de olika behov som finns i en bostad, men ifrågasätter istället det 

faktum att alla sådana system är slutna. Respondenten efterfrågar att fler företag börjar använda 

sig av öppna system som också skulle möjliggöra en friare konkurrens på marknaden och som 

därmed i det långa loppet skulle gynna utvecklingen av dessa system.  

En bostadsutvecklare är inne på samma spår och lyfter fram att det idag är väldigt svårt att byta 

systemleverantör. Den svarande anser att de lösningar som idag finns på marknaden är bra, men 

de är inte konkurrensutsatta. Vidare anser respondenten att en ökad konkurrens mellan 

systemleverantörerna går via nya och fler standardiseringar på systemsidan. Exempelvis lyfts 

API fram som ett certifikat som klassas som en systemstandard. System som är certifierade 



 

36 

 

med API kan ge och ta emot data mellan varandra, vilket är det man vill åt. Respondenten 

menar att ju mer standardiserade systemen blir så att de kan interagera med varandra, desto 

enklare blir det för fastighetsägare och bostadsutvecklare att byta systemleverantör. Detta skulle 

då i ett långsiktigt perspektiv leda till att konkurrensen skulle öka bland leverantörerna på 

marknaden.  

5.4.3 Politiskt 

När det diskuteras lagar och regler är det främst två aspekter som nämns återkommande. Först 

och främst nämner i princip alla respondenter GDPR någon gång under intervjun, och av dem 

är det hälften som tycker att GDPR på något sätt kan komma att få en bromsande faktor. Två 

av de kommunala fastighetsägarna nämner osäkerheten kring hur man i framtiden får använda 

data som är kopplad till hyresgäster. En respondent frågar sig om allt från digital 

nyckelhantering till vad en hyresgäst förbrukar för medium i lägenheten kan betraktas som 

känslig information. Den andra kommunala representanten menar att alla sensorer som på något 

sätt går att koppla till vilken person som bor på en specifik adress genast blir känsliga med 

tanke på den nya GDPR-lagstiftningen.  

Å andra sidan är det tre privata byggherrar som tydligt framför att GDPR-lagstiftningen inte 

ses som något egentligt hinder. En respondent tycker att lagstiftningen i första hand är svår att 

följa och menar vidare att man väntar på att lagstiftningen prövas i HD och blir rättspraxis innan 

man på allvar kan veta hur man ska positionera sig gentemot GDPR. Även fastän det inte anses 

finnas några större hinder för den egna verksamheten än så länge så tror den svarande att 

lagstiftningen generellt i många situationer kommer att leda till en försämrad kundupplevelse. 

Det riskerar att dra ner tempot i digitaliseringen i och med att många aktörer kanske ser stora 

risker med den nya GDPR-lagstiftningen. En annan privat byggherre svarar att de tänker på 

GDPR idag, men det är inget som de anser begränsar deras arbete eller utvecklingsprojekt i 

dagsläget. Däremot nämns att låssystemen förmodligen är den känsligaste faktorn ur ett GDPR-

perspektiv.  

En av bostadsutvecklarna anser inte heller att GDPR är något hinder för dem, samtidigt som 

respondenten märker en allmän oro inom branschen och anser att det är lite väl enkelt att skylla 

på GDPR som en bromsande faktor. Den svarande menar helt enkelt att GDPR är något som 

man nu måste förhålla sig till och endast är en i mängden av regleringar att ta hänsyn till. 

En kommunal byggherre nämnde dock GDPR ur ett annorlunda perspektiv och anser att lagen 

bringar mer gott än ont till fastighetsägare. Lagen förutsätter att företagen ska behandla alla 

lika, vilket i nästa led innebär att något som inte har mellan företaget och kunden att göra har 

företaget inte heller rätt att registrera och lagra. Respondenten anser därför att det blir mycket 

enklare att förhålla sig till kunden och i ett längre perspektiv ökar det standardiseringen av deras 

kundrelationer. 

Den andra parametern som togs upp flera gånger var den rådande hyreslagstiftningen. Det var 

av förklarliga skäl byggherrarna som lyfte denna problematik. En respondent från en privat 

fastighetsägare menar att det nuvarande bruksvärdesystemet gör det svårt att ta betalt på nya 

sätt och att det även råder oklarhet kring vem som ska bestämma vilket pris man får ta- skall 
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man behöva sätta sig ner med hyresgästföreningen och förhandla?  

En annan privat byggherre tycker att hyresgästföreningen är ett dåligt och utdaterat system som 

vi har i Sverige och som förhoppningsvis snart kommer att försvinna, frågan är bara när. 

Respondenten menar att det blir svårt att utveckla nya kringtjänster i och med att man då är och 

nosar på ny mark, vilket måste göras i samarbete med hyresgästföreningen. Istället föreslås att 

man, som fallet är i andra länder, måste ha två bostadsmarknader i Sverige.  

En kommunal fastighetsägare är inne på samma spår och anser att hyresgästföreningen inte 

präglas av modernitet. De vill gärna ha delaktighet och demokrati, men kunderna är inte så 

intresserade av det. Det blir därför svårt att göra något, för om kunderna tackar ja till ett förslag 

blir det ganska bökigt eftersom alla inte är intresserade och vissa helt enkelt inte vill lyssna. 

Hyresgästföreningen anses vara hämmande men samtidigt är respondenten ärlig med att inte 

kunna komma på något annat system som skulle vara bättre. 

En annan kommunal fastighetsägare tog upp att vissa regelmässiga faktorer på kommunal, men 

särskilt statlig nivå måste hänga med i utvecklingen för att inte riskera att ta död på de framsteg 

som tas nu. Respondenten ser en risk i att regelverket inte hänger med i samma takt som 

digitaliseringen och nämner som exempel det faktum att det idag är väldigt svårt att dra en 

tvärbana genom fyra kommuner. Alla kommuner har sitt egna kommunala självstyre och det 

blir därför svårt att enas kring samordningsfrågor. Det finns helt enkelt ingen synkronisering 

via regelverket vilket är en hämmande faktor.   

Ytterligare en aspekt som tas upp av en kommunal byggherre är det faktum att boendet inte är 

momsbelagt. Hade det varit det på samma sätt som exempelvis kontorsytor är hade det kunnat 

locka service management-bolag som exempelvis Coor in till bostadsmarknaden. 

Respondenten vet att Coor är inne och nosar lite på bostäder, men det faktum att ett 

bostadsbolag behöver betala moms idag om man vill köpa in förvaltningen gör att det blir en 

hög inträdesbarriär för sådana service management-aktörer som kanske egentligen ligger i 

framkant vad gäller digitala lösningar och system som skulle kunna implementeras i ett bestånd.  

En av bostadsutvecklarna nämner det faktum att bostadspriserna nu har gått ner en del påverkar. 

Respondenten menar att prisfallet innebär att bolaget måste anpassa sig och då ryker allt som 

inte är ett måste i bostaden, vilket typiskt sett är nya och lite dyrare innovativa lösningar. Även 

fast vetskapen finns att det går att räkna hem investeringarna i framtiden så är det alltid dyrare 

att implementera lösningarna i början. Det kortsiktiga tänket tar då över och man väljer att gå 

på en enklare och billigare lösning. Kort och gott innebär den ekonomiska risken att 

utvecklingen och implementeringen kan bromsas upp.  
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6. Analys & Diskussion 
 

6.1 Affärsmodeller  
Om man utgår ifrån Osterwaider och Pigneurs Business Model Canvas förefaller det rätt tydligt 

att det är en övervägande del av de nio kategorierna som redan håller på att förändras eller 

kommer att göra det inom den närmsta framtiden. Grundstenen i modellen, värdeerbjudandet, 

är intressant nog dessutom den kategori som genomgår störst transformation. Traditionellt sett 

har värdeerbjudanden hos fastighetsägare med ett bostadsbestånd varit fokuserat på att hyra ut 

en yta till en hyresgäst. Respondenterna är dock unisona i sina uppfattningar kring 

morgondagens värdeerbjudanden. Bolagen ser ett tydligt skifte från endast ett 

produkterbjudande till ett mer totalomfattande tjänsteerbjudande. Detta kommer ha som 

konsekvens att fastighetsägarna kommer att gå från att kontrollera bostaden till att få en mer 

alltomfattande kontroll över boendet och alla de tjänster som kan tänkas vara kopplade till 

denna. De tjänster som redan idag är ute på marknaden är möjligheterna till individanpassat val 

av nätleverantör, städhjälp och bilpooler. Anmärkningsvärt är att alla dessa har implementerats 

av privata byggherrar.   

Den bilden som respondenterna målar upp gällande de nya värdeerbjudanden stämmer vidare 

väl överens med de tendenser som har hittats i rapportstudien. Även där är det ett tydligt fokus 

på fastighetsägarens framtida roll som spindeln i nätet i det tjänsteutbud som kommer att omge 

framtidens boende. En intressant skillnad är däremot att ena rapporten påvisade att en minoritet 

av rapportens tillfrågade fastighetsägare tycktes vilja ingå partnerskap med utomstående aktörer 

för att utveckla deras tjänster. Respondenterna i detta arbete hade en tydligare vilja att arbeta 

med utomstående leverantörer som har bredare expertis inom de specifika områdena.   

I de rapporterna som analyserats har det uteslutande handlat om hur just fastighetsägare med 

ett bestånd av hyreslägenheter ska kunna utveckla kringtjänster kopplade till hyresgästens 

bostad. Och visst, det är den rakaste kopplingen man tänker på, men av detta arbete framgår det 

att även utvecklarna av bostadsrätter tänker i samma banor och har en vilja att positionera sig 

som en framtida tjänsteleverantör men i detta fall givetvis mot bostadsrättsföreningar i första 

hand. Det är intressant att bostadsutvecklarna i samma utsträckning fokuserar på tjänster 

kopplade till boendet likt de fastighetsägande bolagen med tanke på att utvecklarna inte har 

samma långsiktiga förvaltningsåtagande och därmed en nära relation till kunden.  

Fortfarande med utgångspunkt i Business Model Canvasens nio kategorier är det, förutom 

värderbjudandet och nyckelpartners som har diskuterats ovan, främst ytterligare ett segment 

som står inför en tydlig förändring och det är företagens intäktsströmmar. Från att i dagsläget 

få en månatligt återkommande betalning som justeras på ett kontrollerat och förutsägbart sätt 

är det i framtiden mer oklart hur aktörerna ska kunna ta betalt för dessa kringtjänster. Det är 

oklart om ersättningen för extratjänsterna ska inkorporeras i någon slags ”all inclusive”-hyra 

eller om tjänsterna ska vara frikopplade från hyran och istället betalas som en prenumeration 

eller baserat på faktisk användning.  
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I och med respondenternas positiva inställning när det kom till att upphandla dessa kringtjänster 

av en extern part antas inte företagens nyckelresurser eller nyckelaktiviteter förändras särskilt 

mycket. Inte heller företagens kundsegment eller kostnadsstrukturer kommer att påverkas av 

digitaliseringens utveckling. De kanaler som företagen använder sig av för att nå ut till kunden 

har dock redan ändrats markant då i princip alla respondenter nu når sina kunder främst via 

”mina sidor” på hemsidorna. Nästa steg är att utveckla hyresgästapplikationer, vilket några 

respondenter nämnde under intervjuerna men få har implementerat hittills- vilket även är fallet 

enligt de analyserade rapporterna. Även kundrelationerna kan tänkas utvecklas ytterligare i 

framtiden. I och med att många aktörer ändå nämner delningsekonomi-trender som bil- och 

verktygspooler som framtida tjänsteerbjudanden är det inte heller omöjligt att fler företag väljer 

att bygga upp kundnätverk i större grad för att få en tydligare bild av vad kunden tycker och 

tänker, men även för att uppmuntra kunderna att kommunicera sinsemellan.   

När det kommer till vilken typ av affärmodellsinnovation som branschen faktiskt håller på att 

ställas inför går det snabbt att fastslå att det inte handlar om någon reguljär sådan i varje fall. 

Det förefaller rätt självklart att en bostad inom en snar framtid inte kommer att konkurrera på 

samma premisser om den inte kan erbjuda det tjänsteutbud som kommer att komplettera de 

moderna bostäderna. Inte heller går det att definiera skiftet som ett revolutionerande sådant 

eftersom de befintliga tillgångarna och resurserna som fastighetsägare idag använder inte 

kommer att bli oanvändbara i framtiden, då kärnverksamheten fortsatt kommer att vara 

densamma och huvudprioriteten fortfarande är att tillskapa värde genom uthyrning och/eller 

försäljning av den huvudsakliga produkten, det vill säga den fysiska bostaden.    

Snarare är det så att den affärsmodellsinnovation som håller på att ske på bostadsmarknaden 

idag är av positioneringsförbättrande karaktär, som definieras av att produkter och/eller tjänster 

i den innovativa affärsmodellen gör liknande produkter och/eller tjänster mindre 

konkurrenskraftiga- vilket är precis vad som förväntas ske. Denna typ av 

affärsmodellsinnovation definieras vidare av att företag som inför mer kostnadseffektiva 

affärsmodeller kan komma att konkurrera ut andra aktörer på marknaden. Att det är en 

positioneringsförbättrande affärsmodellsinnovation som håller på att ske inom branschen styrks 

därför av det faktum att nya aktörer, som inte har den traditionella fastighetsbakgrunden, börjar 

nosa på bostadsmarknaden. I bakgrunden nämndes bland annat att giganter som Google, 

LinkedIn och Facebook har gett sig in i dansen. 

Som nämnt ovan är det en övervägande del av respondenterna som kommer att utveckla 

kringtjänsterna i samarbete med utomstående leverantörer. Av de fem punkter som lyfts fram i 

teorin som vanligast motiv för outsourcing är det fyra som respondenterna tydligt har nämnt i 

intervjuerna: 

- Det faktum att företagen vill fokusera på sin kärnverksamhet. 

- Viljan att få tillgång till extern kompetens i och med att de själva inte besitter 

kunskapen inom företaget.  

- Önskan att genom standardisering i systemlösningarna skapa en större flexibilitet på 

marknaden för att kunna byta leverantör vid behöv eller önskan.  
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- Önskan att konkurrensen mellan leverantörer ska bli större i syfte att utveckla 

produkt- och tjänsteutbudet.  

 

Det som däremot är anmärkningsvärt är att inga av de risker som nämns i teorin är något som 

respondenterna har valt att lyfta fram i intervjuerna. En risk som exempelvis tas upp i teorin 

men som inte bör ha någon inverkan för aktörerna i detta fall är risken att leverantören inte 

skulle förmå hänga med i fastighetsbolagens expansionsplaner. Det faktum att fastighetsbolag 

vanligtvis inte växer i exponentiell takt, i kombination med att leverantörerna ska leverera 

digitala tjänster som går att implementera snabbt och i princip oberoende av geografiskt läge, 

medför att risken får anses som liten.  

Däremot finns det risker som tål att diskuteras. Först och främst det faktum att fastighetsägarna 

riskerar att skapa ett beroende gentemot leverantören, vilket kan vara riskfullt om leverantören 

plötsligt inte längre skulle förmå leverera enligt avtal. Vidare riskerar fastighetsägarna att få 

sämre kontroll över aktiviteten som bedrivs, vilket kan var känsligt just för fastighetsägare vars 

nära och långsiktiga relation till kunden är av väsentlig karaktär. Den sista risken som är aktuell 

i detta fall är det faktum att när leverantörernas kunskap inom ett specifikt område växer ökar 

även risken för att de själva väljer att etablera sig som en konkurrerande aktör på marknaden i 

framtiden, vilket skulle kunna vara fallet med de företag som nämnts ovan. 

 

6.2 Innovation  
 

Enligt teorin kan innovationsprocessen klassas inom tre olika kategorier. Först och främst kan 

innovation ske på sektornivå och då mer specifikt som organisatorisk och/eller teknologisk 

innovation. Att det råder en organisatorisk innovation inom företagen på grund av 

digitaliseringen råder det inget tvivel om. Den definieras som införandet av ett nytt 

administrativt system och/eller administrativ process och det framgår tydligt från 

respondenternas svar att det sker en omstrukturering på organisationsnivå. Flertalet 

respondenter har exempelvis valt att centralisera ansvaret för digitaliseringsarbetet i 

nyframtagna styrgrupper. Vidare nämns att digitaliseringen måste genomsyra hela 

organisationen.  

Den teknologiska innovationen innefattar enligt teorin de procedurer och verktyg som används 

för att omsätta information och/eller data till produkter eller tjänster. Det är därför uppenbart 

att det sker även en teknologisk innovation inom branschen. Sensorer är det enskilt viktigaste 

verktyg som idag används för att dels förbättra produkten (bostaden), men även för att kunna 

omsätta data till nya tjänster. I princip samtliga respondenter var överens över vilken potential 

en ökad datainsamling innebär. Följande är de användningsområdena som respondenterna 

nämnde i samband med ökad datainsamling: 
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- Användning av förbrukningsdata internt i organisationen för att effektivisera drift och 

förvaltning av fastigheten. 

- Återkoppling av energiförbrukningsdata direkt till kunden för att påverka deras 

energikonsumtion. 

- Möjligheten att sälja anonymiserad data till tredje part. 

- Få en bättre och djupare förståelse för kundernas insikter och beteendemönster som 

sedan kan analyseras och skapa underlag för bättre beslut. 

 

I de rapporter som har analyserats är det främst möjligheterna att effektivisera den egna driften 

och förvaltningen som har nämnts som viktigast användningsområde.  

Vad gäller innovationen med hänseende till objektet kan det konstateras att branschen inte 

genomgår någon processinnovation. Däremot sker det otvivelaktigt en produktinnovation 

eftersom företagen med all säkerhet håller på att fram nya produkter och/eller tjänster. Det är 

givetvis den smarta byggnaden och/eller det smarta hemmet med alla dess kringtjänster som är 

det innovativa inom branschen. Innan intervjuerna genomfördes antogs ändå att själva bostaden 

i sig håller på att genomgå en större förändring än vad den faktiskt gör. Det är anmärkningsvärt 

att colivingtrenden exempelvis knappt ges någon vikt eller intresse av aktörerna. Istället är det 

boendet och dess kringtjänster som det satsas på.  

Resultatet av intervjuerna visar här på intressanta skillnader mellan bostadsutvecklarna och 

byggherrarna. Enligt rapportanalysen som genomfördes urskiljs två olika typer av smarta 

fastighetslösningar eller inriktningar. De anläggningsorienterade lösningarna har ett större 

fokus på faktorer kopplade till att effektivisera driften och förvaltningen, medan de 

boendeorienterade lösningarna har en tydligare inriktning mot parametrar som förbättrar 

produkt- och tjänsteutbudet åt de boende.  

Av intervjuerna framgår att byggherrarna har ett tydligare fokus, och ett större intresse, än 

bostadsutvecklarna gällande utvecklingen av anläggningsorienterade fastighetslösningar. En av 

de främsta drivkrafterna för digitaliseringsutvecklingen är just den ekonomiska aspekten där 

flertalet respondenter nämner möjligheten att effektivisera driften och därmed sänka 

kostnaderna som en viktig aspekt. Dessa nämns inte av bostadsutvecklarna på samma sätt. 

Däremot innebär inte detta att byggherrarna inte har ett lika stort intresse för att utveckla 

boendeorienterade fastighetslösningar då de intervjuade byggherrarna även är tydliga med att 

kundnyttan är en av de viktigaste drivkrafterna. Bostadsutvecklarna har även dem ett tydligt 

fokus på att utveckla fastighetslösningar vars primära mål är att förbättra produkt- och 

tjänsteutbudet.   

En extern faktor som enligt teorin kan komma att påverka ett företags beslut att satsa på en 

innovation är vikten av det informella interorganisatoriska nätverket. Detta förklarar hur ett 

företag påverkas av hur företag i samma bransch i allmänhet, och inom mindre nätverk eller 

samarbeten i synnerhet, har valt att förhålla sig till innovationen. Av intervjuerna framgår att 

alla de kommunala byggherrarna, men endast en privat sådan, samarbetar med andra företag 

inom branschen. Teorin säger att företag som befinner sig i nätverk eller branschsamarbeten 
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har en tendens att satsa på en innovation först när denna har blivit ansedd som en allmänt 

accepterad norm på marknaden. Därmed skulle detta kunna vara en förklaring till varför de 

kommunala byggherrarna har en mer återhållsam ställning till de nya affärsmöjligheterna som 

de privata aktörerna redan satsar på.    

6.3 Möjligheter & Utmaningar 

Det mesta pekar på att fastighetsbranschen i allmänhet och bostadssektorn i synnerhet håller på 

att gå in i en innovationsfas som kan definieras som radikal eller disruptiv eftersom företagen 

genomför fundamentala förändringar i utbudet av produkter och/eller tjänster, samt att, som 

konstaterats ovan, affärsmodellerna utvecklas. Det faktum att hälften av aktörerna väljer att inte 

utföra kundundersökningar för att ta reda på vad kunden efterfrågar, utan istället väljer att själva 

vara den drivande parten som skapar de nya trenderna och normerna tycks också innebära att 

branschen är inne i/ närmar sig en radikal innovationsfas. Ytterligare en aspekt som pekar på 

att innovationsprocessen just nu är mer än inkrementell är att vissa aktörer väljer att snegla på 

exempelvis bilbranschen vilket skulle kunna skapa möjligheten till kunskapsöverföringar som 

sedermera ger upphov till innovativa affärsmöjligheter.  

Den innovationsfas som nu branschen befinner sig i skapar möjligheter för aktörerna på 

marknaden i och med att det finns potentiella nya intäktskällor att tillräkna sig genom att 

utveckla nya tjänster kopplade till bostaden. Det är dock intressant att notera att de kommunala 

fastighetsägarna inte har samma inställning till att tillföra nya affärer till verksamheten, utan de 

var istället tydliga med att de ville behålla ett tydligt fokus på kärnverksamheten.  

Vad gäller den heta trenden delningsekonomi framgår det rätt tydligt av respondenternas svar 

att inga anmärkningsvärda satsningar görs inom colivingsegmentet. Däremot är det desto fler 

som tror på delningsekonomi-trenden när det kommer till delandet av produkter kopplade till 

fastigheten så som bilpoolar exempelvis. Denna observation styrks av de resultat som 

härstammar från de rapporter som analyserats och som berört just delningsekonomi.  

När det kommer till utmaningar är det några intressanta faktorer som sticker ut. Den enskilt 

största utmaningen som aktörerna har nämnt är svårigheten att få alla smarta komponenter i 

bostaden att synkronisera med varandra på en och samma plattform. I detta fall är det slående 

hur förskjuten verkligheten är jämfört med vad som målas upp i de rapporter som har 

analyserats. I rapporterna, särskilt dem framtagna av konsulter, nämns den smarta fastigheten 

och dess komponenter och öppna plattformar som om det redan vore en självklarhet eller en 

befintlig lösning. Intervjuerna i detta arbeta har dock tydligt visat att så inte är fallet och känslan 

är att det fortfarande ska mycket till för att den eftersträvade lösningen ska fungera sömlöst.  

Vidare nämns GDPR, om inte fullt ut som ett hinder, i alla fall som en osäkerhetsfaktor som 

får de flesta aktörer att tänka till en extra gång på hur man får hantera all den data som numera 

kommer ha möjlighet att uppmäta och analysera med hjälp av de sensorer som installeras i 

fastigheterna. Just politiska direktiv är en av två externa faktorer som nämns i teorin som kan 

påverka ett företags vilja att våga investera i innovativa produkter och/eller tjänster.  
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Den sista faktorn som är av intresse och som de flesta byggherrar nämner i intervjuerna är den 

problematik som uppstår kring möjligheterna att faktiskt ta betalt för de kringtjänster som i 

framtiden kommer att tillkomma utöver bashyran. Fastighetsägarna har nämligen en 

hyreslagstiftning med bruksvärdeshyra och en hyresgästförening att förhålla sig till och som 

uppfattas av respondenterna som rigid. I kontrast till det har utvecklarna av bostadsrätter inte 

uttryckt några potentiella komplikationer gällande möjligheten för dem att ta betalt för dessa 

extratjänster. Frågan är därför om detta i det långa loppet innebär att bostadsutvecklarna vågar 

satsa ännu mer expansivt på innovativa tjänster kopplade till boende om de inte har samma 

svårigheter att ta betalt för dessa.  

 

7. Slutsatser  
Vad gäller affärsmodellerna är det tydligt att det håller på att ske ett skifte på marknaden. Utöver 

det traditionella värdeerbjudandet som bara innefattar den fysiska bostaden sker det idag ett 

skifte där fokus istället blir att erbjuda kunden boendetjänster i större utsträckning. Det är 

emellertid intressant att notera att det går en distinkt skiljelinje mellan de kommunala och de 

privata aktörerna gällande denna utveckling. Faktum är att de kommunala byggherrarna inte 

satsar på att skapa nya affärer som möjliggörs av digitaliseringen, utan är noggranna med att de 

fortsatt vill hålla sig till sin kärnverksamhet. Å andra sidan ser de privata aktörerna tydliga 

möjligheter att tillräkna sig nya intäkter i framtiden tack vare erbjudandet av nya tjänster.  

Av intervjuerna framgår det att bostadsutvecklarna i samma uträckning som byggherrarna 

fokuserar på att utveckla en tjänstearsenal kopplad till boendet trots att dessa inte har samma 

långsiktiga förvaltningsåtagande eller nära relation till kunderna. Däremot verkar 

bostadsutvecklarna ha en tendens att tydligare satsa på smarta fastighetslösningar inriktade på 

produkt- och tjänsteutbudet som erbjuds till kunden medan byggherrarna utöver dessa lösningar 

även ser ett lika stort behov i de anläggningsorienterade fastighetslösningarna vars mål är att 

effektivisera driften och förvaltningen av fastigheterna.  

Eftersom det mesta tyder på att branschen är på väg in i en disruptiv innovationsfas kommer 

det att skapas nya möjligheter på marknaden och den allra klaraste sådana förefaller vara 

utvecklingen av kringtjänster. Däremot kan det konstateras att colivingtrenden inte har lyckats 

få samma fotfäste på bostadsmarknaden som exempelvis coworking har fått på 

kontorsmarknaden.  

En utmaning som endast byggherrar kommer behöva ställas inför är förmågan att faktiskt kunna 

ta skäligt betalt för de tjänster som de erbjuder sina hyresgäster då den rådande 

hyreslagstiftningen inte anses vara kompatibel med morgondagens nya realiteter. Den enskilt 

största utmaningen som alla aktörerna står inför är otvivelaktigen att få alla olika uppkopplade 

system och sensorer att kunna synkronisera och kommunicera med varandra för att få den så 

idylliskt beskrivna konceptuella smarta fastigheten att faktiskt bli verklighet, för i dagsläget 

förefaller den fortfarande vare en hägrande utopi.  
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7.1 Fortsatta studier 
Eftersom detta arbete endast har belyst digitaliseringens påverkan på bostadssektorn utifrån 

byggherrarnas och bostadsutvecklarnas perspektiv vore det intressant att även studera hur 

leverantörerna av systemlösningar ser på utvecklingen inom branschen. Dessa har en central 

roll i framtagandet av morgondagens smarta hem, men resultatet från detta arbete visar att de 

fortfarande inte förmår leverera de totallösningar som branschen efterfrågar. 

Vidare vore det intressant att undersöka hur icke-traditionella bostadsaktörer ser på att äntra 

marknaden. Digitala jättar som Facebook, Google och LinkedIn nosar exempelvis på 

bostadssektorn. Vad ser de för möjligheter och hur ser deras affärsmodeller i sådana fall ut? 
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9. Bilagor 
 

9.1 Intervjuguide 
 

1. Vad innebär digitalisering för (företagsnamn)? 

2. Hur viktigt är det för ert företag att digitalisera sig? 

3. Vad har ni för pågående satsningar inom digitalisering? 

4. Hur är fördelningen mellan satsningarna i nytt kontra befintligt bestånd? 

5. Hur arbetar ni för att hålla er uppdaterade inom digitalisering? 

6. Vilken är er främsta drivkraft för att digitalisera er?  

7. Hur har ansvaret förändrats över tid för digitaliseringsrelaterade frågor? 

8. Vilka utmaningar har ni stött på? 

9. Vad ser ni för hinder? 

10. Vilka trender har ni anpassat era bostäder efter? 

11. Hur har ni valt att gå tillväga för att samla in data via bostäderna och vad ser ni för 

användning med informationen? 

12. När ni tänker på smarta fastigheter, tänker ni på smarta städer då också? 

13. Hur har er affärsmodell förändrats över tid? 

14. Hur driver ni utvecklingen av bostäder, hur tar ni reda på vad som efterfrågas 

(kunder)? 

15. När ni tar fram nya digitala lösningar, görs det internt, externt eller genom 

samarbeten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRITA-ABE-MBT-18144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kth.se 

 

http://www.kth.se/

