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I den här rapporten tittar vi på framtidens kommunikation 
mellan fastighetsägare och deras hyresgäster och boende. 
Traditionellt har det från fastighetsägarens sida ofta 
handlat om envägskommunikation genom anslag i trapphus, 
informationsbrev och hemsidor. Det råder ingen brist på 
information. Frågan är snarare hur informationen tas emot 
och om den är relevant för mottagaren. En bra kommuni-
kation skapar en nöjd-kundeffekt vilket ligger till grund för 
att generera nya kunder och öppna dörrar till nya tjänster 
och aktiviteter. Det kan i sin tur skapa nya intäkter för 
fastighetsägaren men även fortsatta intäkter för fastig-
hetsutvecklare som sålt en fastighet. Detta drivs av den 
starkaste trenden inom fastighetsbranschen, tjänstefiering 
av yta, som innebär att fastighetsägare till större del ser på 
den boende som kund och utvecklar affären med kunden i 
fokus. 

Idag har 92 procent av Sveriges befolkning en smart 
telefon, det i kombination med den digitala utvecklingen 
har skapat nya möjligheter för en fastighetsägare att föra 
en dialog med hyresgäster och samtidigt få kunskaper om 
hur fastigheten används, i realtid. Detta möjliggör just en 
utveckling av affären där kunden står i fokus. 

Nu ersätter appar hemsidorna som det främsta 
kommunikationsverktyget, på grund av att svenskar i allt 
större utsträckning surfar via mobilen. Detta skifte kallas 
”mobile-first” och betyder att mobilen är det gränssnitt 
som används mest. I Sverige är det ett beteende vi ser i 
nästan alla åldrar där 74 procent av 40-talister använder 
mobilen som internetkälla, bland 50-talister är samma siffra 
88 procent, och från 60-talister till de födda på 00-talet 
så varierar siffran mellan 98-100 procent. Totalt så används 
internet i mobilen dagligen av 88% av svenskarna, och 
bland de som har en smart mobil så använder 97% internet 
i mobilen dagligen. Men trots att utbudet av appar är stort 

är det få appar som samlar olika funktioner och löser flera 
behov. Resultatet blir att vi tvingas ha en stor mängd appar 
som är svåra att överblicka, och där de som används sällan 
riskerar att glömmas bort eller raderas. Ser vi exempelvis 
till Kina ser det inte likadant ut, där har WeChat blivit en 
stor succé, eftersom de samlar många olika tjänster i en 
enda app. 

I takt med att fler digitala tjänster och uppkopplade 
produkter skapas och integreras i och runt fastigheten och 
hemmet, skapas ett ekosystem av direkt-till-konsument-
appar. Det betyder att fastighetsägaren blir förbipasserad 
i kedjan. Med kunden i fokus har digital boendekommu-
nikation möjligheten att integrera detta i en gemensam 
app och skapa ett gränssnitt för fastighet och hem där 
fastighetsägaren kan kommunicera, interagera, och få 
information om sina kunder. Först då kan kunden stå i fokus 
och fastighetsägaren på ett informerat sätt utveckla sin 
affär, genom ökad tillgänglighet, transparens, enkelhet och 
relevans för hyresgästerna. 

Tydligt är att dagens och morgondagens teknik skapar 
nya möjligheter att utveckla affären men det finns samtidigt 
risker kopplat till exempelvis hyresgästernas personliga 
integritet och en säker hantering av data. 

I rapporten tittar vi bland annat närmare på fördelar och 
nackdelar med ett antal befintliga appar som är intressanta 
för fastighetsägare, samt vilken position boendekommuni-
kationsappar har potential att ta och var deras gränser som 
samlingsappar kan tänkas gå. 

Christoffer Börjesson, 
Chief Digital Officer, 
Fastighetsägarna Stockholm
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Om vi gör en internationell utblick på appar hittar vi 
exempelvis brittiska HeyLandlord och australiensiska 
Urbanise som har ambitionen att vara bryggan mellan 
fastighetsägaren och hyresgästen. Med de här apparna kan 
hyresgästen chatta med sin fastighetsägare och anmäla 
skador i lägenheten eller på kontoret. För fastighetsägaren 
blir det lätt att spara alla dokument, boka in tider för 
reparationer men även för visningar av lokaler, samt följa 
upp fakturor och intäkter. 

Det har också vuxit fram appar som bidrar till att skapa 
möten och en bättre grannsämja, där det handlar mer 
omm communityt, som syftar till den gemenskap som  
kan byggas i ett område. Den singaporianska appen Park N 
Parcel gör att grannar kan hjälpas åt att ta emot leveranser 
till hemmet, om en hyresgäst är bortrest kan budföretaget 
lämna paketet hos en granne som är hemma. 

Peerby är ett annat exempel från Nederländerna, den 
skapar förutsättningar för delningsekonomi mellan grannar. 
Den amerikanska appen ioby befinner sig i ungefär samma 
arena, skild från fastigheten och med fokus på grannska-
pet. Ioby syftar till att samla in pengar eller andra resurser 
i grannskapet för att utveckla kvarteret eller närområdet 
genom så kallad crowdfunding och crowdsourcing. 

Det finns även flera projekt inom denna arena som är 
inriktade på mat. Appen Olio från Storbritannien gör det 
möjligt att bjuda grannen på middag och Freecycle från 
USA ska minska matsvinnet genom att grannar kan skänka 

matrester och matvaror till varandra istället för att slänga 
bort dem. 

Två mer generella appar på denna arena som fått stort 
genomslag är Streetlife och Nextdoor från Storbritannien 
och USA som utvecklar digitala grannskap, så kallade 
cyberhoods. I de här apparna kan du utbyta information 
om en kvartersfest, hitta en barnvakt, eller låna verktyg 
till ditt renoveringsprojekt. Streetlife blev väldigt populär 
i Storbritannien vilket ledde till att den amerikanska 
konkurrenten Nextdoor köpte upp Streetlife. Trots att 
båda apparna fyller samma funktion var det inte lätt för 
Nextdoor att ta över Streetlifes användare, vilket främst 
berodde på de kulturella skillnader som finns i USA och 
Storbritannien kring privatliv och integritet. Britterna 
blev chockade över att de plötsligt behövde lämna ut 
sitt fullständiga namn och att det gick att se deras exakta 
adress i appen. 

Tjeckiska Spaceflow är en app som befinner sig mitt 
emellan arenan där HeyLandlord och Urbanise befinner sig 
och den arena som fylls av Streetlife och Nextdoor. Det 
är en plattform för kommunikation mellan fastighetsägare 
och hyresgäster samt hyresgäster emellan, ett cyberhood 
med tydligare koppling till den boendes fastighet. Appen 
skapar gemenskap och samhörighet mellan hyresgästerna, 
vilket bidrar till att skapa värde kring fastigheten. Space-
flow innehåller även möjligheten att samla in data och göra 
analyser, och används idag i London, Köpenhamn, Estland 
och Tjeckien. ■

Internationella 
exempel

Aktörer internationellt
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Utbudet av appar på den svenska marknaden är ganska 
likt det vi ser internationellt. Den stora skillnaden är att 
fastighetsägarna som ligger i framkant har kommit betyd-
ligt längre i Sverige när det gäller att använda appar i sin 
verksamhet, drivet av skiftet i branschen där yta blir tjänst. 
Detta är mest synligt bland utvecklarna som satsar på 
high-end-segmentet i storstäder: 

Din Box satsar på digitalisering av fastighet och boende-
kommunikation, genom bland annat digitala anslagstavlor, 
paketskåp för att ta emot bud och möjlighet att boka 
tvättstugan online.

LocalLife vill bygga och stärka grannskap och utveckla 
områden genom att skapa kontakt mellan grannar. Appen 
skapar möjligheter till delningsekonomi och ett ökat enga-
gemang kring lokala miljöfrågor. Alla medlemmar registre-
rar sig och är verifierade att de bor i området. Medlemmar 
kan välja att kommunicera på tre nivåer, med grannarna i 
den egna fastigheten, grannskapet eller närområdet. 

Boappa är en bred app som erbjuder möjlighet att kom-
municera med grannar, boka tvättstuga, få information från 
styrelsen och hantera boendedokument. Boappa startade 
som en app för bostadsrätter, men används idag även för 
hyresfastigheter, fritidshus och kolonilotter. 

Konkurrenten Tmpl befinner sig likt Boappa någonstans 
mitt emellan Din Box och Local Life. Det är en plattform för 
kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster samt 

hyresgäster emellan, ett cyberhood med tydlig koppling 
till den boendes fastighet. Appen skapar gemenskap och 
samhörighet mellan hyresgästerna, vilket bidrar till att 
skapa värde kring fastigheten. Som exempel så har Tmpl 
gameifierat el och vattenanvändning i fastigheten – genom 
att grannar tävlar mot varandra i att vara klimatsmarta så 
har det visat sig att den totala användningen kan sänkas med 
upp till 8 procent i fastigheten. Tmpl differentierar sig även 
mot Boappa genom ett större fokus på tjänstefiering av fast-
igheten, integrering av tjänster och möjligheten till ”white 
label”-lösningar för fastighetsägare och utvecklare. Tmpl 
erbjuder även tjänster till kontorslokaler och arbetsplatser.

Om vi tittar på appar som utvecklats av och för fastig-
hetsägare så finns exempelvis Oscar Properties World och 
Karlastaden. 

Oscar Properties utvecklar lyxbostäder och har tillsammans 
med just Tmpl utvecklat appen Oscar Properties World 
för sina kunder. Den hanterar all information som rör själva 
boendet och bostadsrättsföreningen. I appen är det möjligt 
att både styra funktioner i sitt hem, men det finns även ett 
tjänstelager kopplat till närliggande butiker och företag. 

I projektet Karlastaden ska 2 000 nya bostäder byggas 
på Hisingen i Göteborg. Här använder projektet Karlasta-
denappen där användare kan ge feedback på eventuella 
framtida tjänster som klimatkontroll och kontroll av lampor, 
men även lyfta möjligheterna med digitala lås och futuris-
tiska transportscenarier. ■

Vilka alternativ  
finns det i Sverige? 

Aktörer Sverige
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Vår analys pekar på att det handlar om att vinna de boen-
des användning för att vinna slaget om boendekommunika-
tionen. I dag är det appar för gemenskaper, communityn, 
som de boende kommer att använda. Det är en nyckelin-
sikt för fastighetsägare.

Roger Tofft är affärschef på Spaceflow. Han träffar många 
i fastighetsbranschen för att diskutera utvecklingen av 
appar. En utmaning han möter är att många fastighets-
ägare vill ha alla tjänster i en och samma app, vilket tar 
väldigt lång tid att bygga. Därför satsar Spaceflow på com-
munity, lokal service och partnerskap där fastighetsägarna 
kan få en extra intäkt genom appen. 

- En utmaning är att många i fastighetsvärlden vill bygga 
egna produkter och tjänster. Det tar väldigt lång tid, sex 
till tolv månader, och det kan vara väldigt svårt att hitta 
kompetens internt. Så när du väl lanserar appen är den 
gammal. Generellt sett är det vad proptech handlar om, 
att vi måste bli snabbare, säger Roger.

Det gäller att skapa en plattform som användarna vill 
använda varje dag, menar Roger, och det är community- 
appar som Spaceflow. Fastighetsägare utgår ofta från sig 
själva istället för att utgå från de boende. Boendekom-
munikationen kommer att ske i den app som den boende 
väljer att använda.

Roger påpekar även att communityappen skiljer sig från 
Google, den är lokal och har därför också superlokala 
rekommendationer. Om man letar efter en butik eller ett 
gym, så är det i närområdet. Det är en grundsten i com-
munities.
- Det vi har lärt oss de senaste två åren är att bygga 
och sköta communities. Vi har blivit experter på digitala 
grannskap. Den kunskapen är delvis svaret till varför vi är 
skalbara, förklarar Roger.

Spaceflow ser trepartsperspektivet som en framgångs-
faktor. De vill skapa en win-win för alla: Fastighetsägaren, 
hyresgäster och andra företag. Olika erbjudanden kopplas 
till fastigheten via appen, det kan vara lokala rabatter till 
kvarterets kemtvätt och blomsterbutik, men även billiga 
biljetter på ett nationellt bussbolag. Det intressanta är att 
även fastighetsägaren får en intäkt från  försäljningen.

-Alla måste se ett mervärde, kanske får den lokala restau-
rangen i fastigheten vara med vilket är positivt, de betalar 
också hyra. Om de får fler gäster tack vare appen och 
fastighetsägaren får en liten intäkt gör det alla till vinnare, 
även grannskapet, säger Roger.

Han tror även att Spaceflow kommer att bidra till rör-
ligheten på bostadsmarknaden eftersom det blir lättare 
att förstå det lokala utbudet, hur grannskapet är och hur 
fastighetsägaren agerar genom appen.

- I framtiden tar det inte lika lång tid att lära känna de som 
bor och finns i fastigheten. Det kan vara en utmaning idag, 
det kan ta år innan du lär känna någon överhuvudtaget på 
din arbetsplats. Där tror jag vi kan vara ett hjälpmedel, 
menar Roger.

- Spaceflow kommer att vara ett stöd för fastighetsägaren 
tack vare den data vi får in och för att de får feedback 
från sina hyresgäster snabbare. Det kommer att betyda att 
fastighetsägare i framtiden inte är lika fokuserade på hyran 
per kvadratmeter, utan mer intresserade av livskvalitén i 
de tjänster som de erbjuder, hävdar Roger.

- I början är Spaceflow en kostnad för fastighetsägaren, 
men under resan så finns det möjligheter att skapa en affär 
tillsammans med Spaceflow. Det kallar vi space as a ser-
vice, du flyttar fokus från kvadratmeterpris till vad hyres-
gästen vill använda och betala för, säger Roger Tofft.

Henrik Svanqvist är VD för Rosendal Fastigheter och 
dotterbolaget Tmpl som utvecklar mobila plattformar för 
boendekommunikation. Han pratar om fyra dimensioner 
när det gäller kommunikation med boende: lägenheten, 
fastigheten, kvarteret och staden. Tmpl försöker hitta 
balansen mellan de fyra dimensionerna när de designar 
en app. Exempelvis så har staden en logik med med-
borgarinflytande och lokaldemokrati. Lägenheten har en 
annan logik med ordning och reda på manualer, trygghet i 
hemmet och möjlighet att kontrollera inomhustemperatur. 
Med fokus på alla fyra dimensionerna ska Tmpl göra det 
lättare att förvalta en fastighet med kunden i fokus.

-Visionen är att Tmpl blir det naturliga valet av app för 
boende och kontor. Lika självklart som du använder Google 
för information eller Facebook för att hålla kontakt, är 

Community-appen vinnare 
i boendekommunikationen
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Tmpl ett självklart val för att hantera frågor i relation till sitt 
boende och sitt arbete, säger Henrik Svanqvist.

Vi skapar en tydlig nytta för både fastighetsägare och 
boende, menar Henrik. Vi är inte ute efter att ta kakan från 
någon utan vi tillhandahåller en plattform som får andra 
företag att lyckas med sina affärer.

Henrik vill att Tmpl ska fungera som ett ekosystem. Det 
är inte Tmpl som ska designa alla tjänster och allt innehåll 
utan de ska tillhandahålla ett gränssnitt och en öppenhet 
som gör att andra bra idéer – appar, tjänster och annat – 
kan samsas och vässa plattformen. Då förstärks systemet 
kontinuerligt. Därför jobbar Tmpl gärna med tredjeparts-
aktörer och samarbetspartners på alla nivåer.

- Branschen går igenom en enorm strukturomvandling, 
både inom kontor och inom bostadsfastigheter. Tmpl kan 
bli en katalysator för tjänstefiering av yta och hjälpa fast-
ighetsägare att byta perspektiv, från hyresgäst till kund, 
menar Henrik.

Tekniken är ingenting som per definition utgör ett hot, 
anser Svanqvist. Tekniken rätt utnyttjad har möjlighet att 
öka vår trygghet, hjälpa oss att bygga relationer, fatta mer 
kvalitativa beslut, leva mer hållbart, och förverkliga oss 
själva.

- Vi vill att tekniken ska användas i det godas tjänst och 
göra människors liv bättre, det är utgångspunkten. Och 
adressera de samhällsutmaningar som vi står inför såsom 
otrygghet, segregation och ensamhet. Där behöver vi hitta 
nya lösningar på välkända problem. Jag tror att digitali-
seringen rätt använd kan vara en lösning på många av de 
problemen, säger Henrik.

Mats Isenberg är VD och grundare för Boappa. Han tycker 
att det är svårt att försöka skapa ett nytt beteende från 
grunden. Därför tittar Boappa på hur de kan förbättra 
befintliga mänskliga beteenden och långsamt lära använ-
darna nya beteenden. Det ser Mats som nyckeln till att 
skapa möten mellan människor i en fastighet. 

Han trodde tidigare att det var något skandinaviskt att 
många människor säger att de inte känner sina grannar, det 
tror han inte längre.
-Jag har intervjuat människor i över 20 länder och alla 
säger samma sak. I Spanien svarar de: vi känner inte våra 
grannar. I Mexiko, Serbien, Hong Kong, samma sak. Men om 
jag frågar: har du någonsin fått hjälp av grannen? Då har 
alla ett exempel. Någon fick hjälp att bära en soffa, hitta 
en bortsprungen katt eller vattna blommor, säger Mats.

Mats Isenbergs slutsats är att det istället är det rätta verk-
tyget som saknas. 

Community-appen vinnare 
i boendekommunikationen
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- Alla gillar inte att mingla på en konferens, men det är 
lätt att följa eller lägga till någon på LinkedIn. Alla gillar 
inte att ragga i baren men det är lätt att swipea på Tinder. 
Vi måste hitta rätt form för grannrelationer helt enkelt, 
menar Mats Isenberg.

- En bostadsrättsförening är en ganska speciell bolagsform 
där många människor äger en byggnad tillsammans. Då är 
det jättekonstigt om alla ska vara isolerade öar i byggna-
den istället för att fråga: vad kan vi göra tillsammans, anser 
Mats.

Grannar behöver inte bjuda varandra på fika och middag 
om man inte har lust, menar Isenberg. Men bara ett ”hej” 
i porten gör det lite mysigare och mer bekvämt om man 
känner varandra lite grann.

- Jag skulle säga att det första steget är att man lär känna 
varandra mer i en bostadsrättsförening. Styrelsen får 
bättre koll på att informationen når fram om de boende 
”gillar” och kommenterar styrelsens inlägg, då får styrelsen 
respons på det arbete som de gör, säger Mats.

Isenberg märker även att en styrelse i en bostadsrätt som 
börjar kommunicera via appen faktiskt tycker att det är 
kul. De kan informera mer frekvent, så länge det är rele-
vant, vilket skapar ett större värde för alla medlemmar. Nu 
får de ett meddelande ”Idag blev stuprännan klar”, istället 
för att du får en PDF-fil i ett mejl ”stuprännan gjordes i 
ordning för två månader sen”. Det är samma information 
men det distribueras annorlunda. 

-När styrelsen sedan får sju gilla-markeringar på informa-
tionen och någon kommenterar ”snygg färg”, då känner 
styrelsen en stolthet. Den informationen och de datapunk-

terna låter basala, men de är otroligt värdefulla just för att 
skapa gemenskap, fortsätter Mats.

- Jag tror att framtidens boendekommunikation kommer 
att handla mer om delningsekonomi. Behovet att äga 
allting kommer att bli mindre. Varför ska fem personer 
äga varsin lågkvalitativ borr, när det kan finnas en proffsig 
slagborr tillgänglig när du behöver, menar Isenberg. 

Boappas grundare tror också att nya möten blir viktiga och 
kan skapa värden när till exempel andelen äldre som bor 
själva i lägenheter ökar. Där kan appen hjälpa dem hitta 
nya vänskaper i huset och få hjälp om det behövs. 

- Men jag tror att det största värdet, om du tittar på fram-
tiden, är de väldigt konkreta värdena som skapas i samar-
betet med dina grannar, säger Mats.
Boappa arbetar både gentemot fastighetsägare som 
förvaltar fastigheter och gentemot utvecklare som bygger. 
Även om det tar tid, anser Mats att det går framåt och att 
de identifierar vad de kan bidra med i appen. Men kärnan 
kommer alltid att vara kommunikation.
Isenberg menar att fastighetsägare ofta gissar vad de 
boende har för behov och önskemål. Men det är få som 
har data som visar hur folk använder fastigheten och 
använder den för att optimera det befintliga beståndet. 
Här ser han att fastighetsägarna kan ta en mer aktiv roll 
och inte bara förvalta, utan också utveckla fastigheter.
- Om de boende inte behöver äga lika många saker, vad 
innebär det för fastigheten? Behövs alla förråd på vinden 
eller i källaren? Allt fler handlar på nätet. Men hur löser vi 
leveranser som kommer på dagen när den boende inte är 
hemma? Fastighetsägarna sitter på trumf. Om vi har ett 
tajt samarbete kommer det att skapas nya och spännande 
möjligheter, konstaterar Mats Isenberg. ■ 
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De digitala assistenterna kommer att bli allt vanligare i 
våra hem. I somras lanserade Google sin digitala assistent 
på svenska, och nyligen lanserades också Google Home i 
Sverige. Enligt nyhetssajten Breakit räknar Google med att 
sälja en halv miljon digitala assistenter i Sverige innan slutet 
av 2019. Vad innebär det om vi rör oss från “mobile first” 
till mer ”voice first”? Kommer det att skapa nya beteenden 
och förväntningar hos de som bor i en fastighet? Kommer 
det att påverka våra hem och arbetsplatser? 

Hur används då den smarta assistenten? Den kommer 
troligtvis att vara central för tre olika ändamål – samla och 
erbjuda information, erbjuda handel samt för att styra 
applikationer i hemmet eller på arbetsplatsen. Idag ser 
fördelningen av handeln i världen via digitala assistenter 
ut så här: matvaror (20%), nöje och underhållning (19%), 
elektronik (17%) och kläder (8%). Några prognoser tror 
att värdet på rösthandeln i världen kommer att öka från 2 
miljarder dollar till 40 miljarder dollar 2022.

För att utveckla en app för röststyrning i en assistent gäller 
det att vara smal och spetsig, att hitta funktioner där man 
är bättre än Amazon och Google. Annars kommer använ-

darna att fastna i just de färdigheter och tjänster som 
Amazon, Google och andra aktörer erbjuder. 

Olof Ålenius är vice VD på innovations- och designbyrån 
Doberman som bland annat utvecklar tjänster för rös-
tassistenter. Han menar att röststyrning befinner sig vid 
ungefär samma brytpunkt som när mobilappar var något 
nytt. Företag testar det, men resultaten blir som ofta när 
en teknologi är ny ofta kortsiktiga gimmickar. Misstaget 
företagen gör är att de inte utgår från vad som är den 
bästa kundupplevelsen.

- 2017 hade den tekniska utvecklingen kommit så långt att 
den nådde mänsklig nivå i röstförståelse. Det kallas Natural 
Language Processing, NLP, och betyder att tekniken förstår 
95 procent av allt jag säger vilket är ungefär lika mycket 
som en människa  förstår, säger Olof.

Röststyrning fungerar bra när man har händerna fulla, 
hävdar Olof, till exempel när du lagar mat, cyklar eller kör 
bil. Smarta högtalare är idag ofta kopplat till underhåll-
ning eller att styra utrustning: spela musik eller tända och 
släcka lampor. Det är lite basala, kommandobaserade lös-

Röststyrningens 
framtid
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ningar. Men i takt med att möjligheten att tala med saker 
växer, kommer det att dyka upp nya användningsområden. 

Det finns också ett intressant utvecklingsperspektiv på röst-
styrning, menar Ålenius. När du använder en visuell app är 
det sällan du försöker göra något appen inte kan hjälpa dig 
med. Du fattar snabbt vad du kan och inte kan göra. När du 
pratar med en voice-app å andra sidan vet du inte vad den 
kan och inte kan göra. Det betyder att du kommer att fråga 
efter många olika saker. 

- Detta är någonting ganska bra med röststyrning. Företag 
vill utveckla sina tjänster. Men de vet sällan vad människor 
verkligen är ute efter. Bygger du en röstapp rätt kan du få 
direkt feedback och data på precis vad människor frågar 
efter eller försöker göra, säger Ålenius.

För fastighetsbranschen, menar Ålenius, är en intressant 
fråga i vilken mån den boende överhuvudtaget vill intera-
gera med huset, hemmet och alla tänkbara leverantörer? 
Den andra frågan är: vad kan en assistent lösa åt dig för att 
ett smart system förstår att du vill göra det? I framtiden 
kanske en digital assistent inte ens behöver informera dig 
om att du måste kontakta en rörmokare, utan löser det åt 
dig. 

Redan nu finns det tidiga tester där digitala assistenter 
själva kan ringa upp en frisörsalong eller restaurang och 
boka tid åt dig. Du kan knappt höra vem som är en robot 
och vem som är en riktig människa.

- Idag tänker folk på en högtalare, men egentligen är kan-
ske mobilen den röstassistent som används mest. Där har 
vi ett gränssnitt med både visuellt och röst i kombination , 
säger Ålenius.

Om du ber Google assistent direkt att hitta exempelvis 
tågtider interagerar du direkt med Google, och då äger 
de också all data. Men om du bygger en så kallad tredje-
parts-app, som exempelvis ICA:s röstassistent Monica, då 
är det ICA som äger datan. 

Om du ska utveckla en egen tjänst gäller det dock att hitta 
ett område där den är bättre än Googles egna tjänster. 
Varför ska jag anropa – invoke som det heter på voice-
språk – en tredjeparts-app för att få någonting gjort när 
jag kan fråga Google direkt?

Om du utvecklar en tredjeparts-app krävs det därför att 
den har en spets som inte Google har, till exempel inom 
boendekommunikation och det lokala nätverket. Det kan till 
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exempel handla om inloggat läge där tjänsten har specifik 
information om dig, det kan vara ditt eget hem. Där tror 
Ålenius definitivt att det finns ett användningsområde.
Det är väldigt sällan som vi helt ersätter något gammalt 
med något helt nytt, påpekar Olof Ålenius. Vi kommer inte 
att ta bort alla möjligheter till att se saker på skärmar och 
trycka på knappar. 

- Jag tror att voice kommer att bli en del av ett större 
system. Men du kan inte sitta och vänta på att någon annan 
ska hitta svaren. Du måste börja testa och utforska, för din 
egen skull, vad röststyrning skulle kunna innebära för din 
verksamhet, konstaterar Olof.

- Tal har trots allt under tiotusentals år varit människans 
naturliga sätt att kommunicera med andra och göra sig 
förstådd i omvärlden, säger Ålenius.

Så för att sammanfatta, hur kan fastighetsägare och 
-utvecklare integrera voice i sin affär? Det gäller att hitta 
ett område där det går att vara bättre än Google, Amazon 
och andra voicejättar, till exempel tjänster kopplade till 
fastigheten, grannskapet och kvarteret, det superlokala. 
När spetsen är satt och de boende börjat använda just 
fastighetsägarens voice-app så gäller det att ”lyssna av” 
vad användarna efterfrågar i appen, när väljer de att gå in 

i just den appen och vad efterfrågar de när de väl är där. 
Det som efterfrågas är det som bör utvecklas. Hur tar sig 
en fastighetsägare dit? Det gäller att våga testa samt hitta 
områden där voice är ett bättre användningsområde än 
app, webb, brev och anslagstavla. 

Ett potentiellt område som Olof Ålenius ser för fastighets-
ägare inom voice är att röststyrning kan bidra till att öka 
tillgängligheten till fastigheten, för människor med funk-
tionsvariationer kan det vara en viktig förändringskraft. Ett 
annat är när man har händerna fulla som till exempel vid 
matlagning.

- I takt med att tekniken blir billigare integrerar stora aktö-
rer som exempelvis Ikea röststyrning i sina produkter. Det 
är inte konstigare än när spisen fick en digital display. Det 
här är ett naturligt nästa steg som jag tror vi kommer att 
se som en självklarhet. Du kan stå med en unge på armen 
och ett mjölkpaket i andra handen och ändå sätta på spi-
sen, säger Olof Ålenius. ■
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Ekosystemet av tjänster och produkter för hemmet består 
även till stor del av ett utbud som befinner sig utanför 
fastigheten, som till exempel tjänster inom delningsekonomi 
och hemservice. Fastighetsägare har i takt med digitalise-
ringen fått det svårare att hantera gränssnittet mellan just 
de boende och det ekosystemet. Digitala boendekommu-
nikationsaktörer möjliggör just detta, det tillåter fastighets-
ägaren att bygga en plattformsmodell som kan hantera ett 
gränssnitt där de blir en del av värdekedjan och kundresan. 

Plattformiseringen av fastigheter handlar till stor del om 
att ta vara på de behov som de som bor eller arbetar har, 
menar Tmpls VD Henrik Svanqvist. 

- Fastigheten blir i det nya synsättet en plattform där man 
tillfredsställer de behov som finns i fastigheten och på det 
sättet skapar ett värde. Givet detta perspektiv får fastig-
hetsägaren en helt ny och mer intressant roll; att hantera 
den verklighet av mänskliga behov som har att göra med 
något långt mer än att man bara ska ha en adekvat arbets-
plats eller ett hem, säger Svanqvist.

Tmpl är en av de aktörer som möjliggör detta genom sin 
mobila plattform. Tmpls VD Henrik Svanqvist understry-
ker just det värdet i deras tjänst, och hur detta kräver en 
öppenhet i gränssnittet. 

- Tmpl är en mobil plattform. I ordet plattform ligger ju 
många av de värden som vi gärna understryker så som, 
öppenhet och möjlighet för tredjepartsintegration och 
annat, och att det finns ett stort mått av öppenhet och 
frihetsgrader i det, vilket jag tror är alldeles nödvändigt för 
att skapa en fungerande plattform, menar Svanqvist.

Tmpl har, som nämnt tidigare i rapporten, i samarbete med 
Oscar Properties tagit fram appen Oscar Properties World. 
Appen är med sitt tjänste- och produkterbjudande unik 
på marknaden. Appen har ett grundutbud där det går att 
styra funktioner som ljus och temperatur i hemmet. Men 
Oscar Properties World har även ett tjänstelager kopplat 
till närliggande butiker och företag, exempelvis erbjuder 
Oscar Deli färdiglagad mat eller matkassar som levereras 
direkt till hemmet. Det går även att få hjälp att boka resor, 
konserter, massage, personlig tränare eller städning. 

Henrik Svanqvist poängterar värdet för fastighetsägare att 
skapa just ett sådant gränssnitt.

- Vad vi vill egentligen, det är att fastighetsägarna ska ta 
kontrollen över det som erbjuds de människor som arbetar 
och bor i ens byggnader. Ett tjänstelager som går genom 
fastighetsägarens gränssnitt, där de drar nytta av det 
faktum att de har människor som verkar i deras fastigheter 
som har köpkraft och betalningsvilja, säger Svanqvist.

För fastighetsägare innebär detta en potentiell intäkt, men 
även tillgång till data som kan hjälpa fastighetsägare att 
utveckla sin affär. För en fastighetsutvecklare som Oscar 
Properties skapas inte bara en ny affär utan även en fort-
satt affär. När fastighetsutvecklare sålt en fastighet upphör 
inkomsten, men med hjälp av en plattform integrerad i 
fastigheten, som till exempel Oscar Properties World, finns 
det en fortsatt affär för företaget som drar nytta av just de 
boendes behov av tjänster och produkter till och i hemmet. 

Den fortsatta relationen till kund är något som Oscar Pro-
perties utvecklingschef Louise Grandinson poängterar i en 
intervju med Breakit våren 2018.

- Jag har bakgrund från mobilspelsbranschen där man 
analyserar data på sekundbasis. När det kommer till bostä-
der har man historiskt släppt kunderna så fort de har fått 
nycklarna och flyttat in. Framtidens boende kommer vara 
så mycket mer än information på en korktavla i entrén, 
säger Louise Grandinson.

Vad som kan ingå i ett sådant tjänstelager kan variera stort. 
Den första tanken för konsumenter och fastighetsägare är 
ofta tjänster och produkter som förgyller ens hem och var-
dag, som att beställa hem take away eller matvaror. Henrik 
Svanqvist är däremot inne på att det även finns en stor möj-
lighet att erbjuda vad som kan anses vara mer vardagsnära. 

- Det finns väldigt mycket som du måste sköta för att 
hemmet ska fungera. Du måste oftast ha bolån, försäkring, 
brandvarnare som fungerar, du måste beställa dammsu-
garpåsar ibland, du måste ha elavtal. Det finns jättemycket 
som bara måste fungera. Tmpls mål är att hjälpa fastig-
hetsägare att förenkla sina kunders liv i hemmet genom 
verktyg, produkter, tjänster och annat som den boende 
verkligen efterfrågar, förklarar Svanqvist. ■

Kundens behov 
skapar ny affär 
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I takt med att våra fastigheter blir mer digitala får fastig-
hetsägare och teknikföretag tillgång till data från hemmen. 
Sådan data är en värdefull tillgång och helt avgörande 
för att förstå hur fastigheten används och för att kunna 
utveckla nya tjänster. Men data från hemmet är också 
känsligt eftersom det handlar om människors integritet och 
privatliv. Därför blir frågor om hur fastighetsbranschen 
hanterar människors data på ett säkert sätt, en viktig fråga. 

Men hur hanterar teknikföretag och fastighetsägare data 
idag?

Roger Tofft på Spaceflow påpekar att hans företag inte 
säljer data vidare till tredje part.

- Vi utgår från användaren, de ska känna sig trygga med 
att använda vår app. Samtidigt vill vi ge fastighetsägarna 
tillräckligt mycket data för att den ska vara användbar för 
dem. Vi erbjuder fastighetsägaren en dashboard där de 
kan ta del av den anonymiserade datan. Varje användare 
av vår app kan själv bestämma om de vill vara dolda eller 
synliga användare, de kan även blockera andra användare, 
förklarar Roger Tofft.

En användare av Spaceflow kan exempelvis boka after 
work, gym eller yoga i appen. Den informationen kan 
fastighetsägaren använda för att mäta hur ofta du behöver 
arrangera aktiviteter för att hålla hyresgästerna nöjda eller 
vilka investeringar som behöver göras. Ska vi ha ett gym 
eller inte? Ska vi investera i en bar på taket? 

- Vi tror att fastighetsindustrin måste blir snabbare, då 
måste det finnas system som stödjer snabba beslut. Vi kan 
hjälpa fastighetsägare att fatta de snabba besluten, i och 
med att du kan introducera vår plattform i en fastighet på 
tio dagar, säger Roger Tofft.

- Efter Facebook-skandalen märkte vi att människor blev 
mer tveksamma till att dela med sig av sin data. Jag arbe-
tar med ett projekt i England inom säkerhet och passage-
system, där diskuterar vi bland annat att använda fingerav-
tryck, men allmänheten är inte där än, säger Tofft.

Henrik Svanqvist på Rosendal Fastigheter och Tmpl anser 
att tekniken har möjligheten att öka vår trygghet, att 
den kan hjälpa oss att bygga relationer, ta mer kvalitativa 
beslut, leva mer hållbart och förverkliga oss själva.

Data från hemmet, 
en känslig punkt 
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- Tekniken är ingenting som per definition utgör ett hot 
eller övervakar oss och som gör att vi tappar vår integritet, 
men det finns alltid en risk att tekniken missbrukas och 
används i fel syfte, säger Henrik Svanqvist.

Tmpl bygger på att individer ser ett värde att synliggöra sig 
mer för sina grannar. Samtidigt har Tmpl genom sitt fokus 
på säkerhet och integritet lyckats stänga ute oönskade 
element som tidigare varit ett problem i community- 
appar, bland annat genom användandet av BankID. 

Hösten 2018 var Tmpl fullt upptagna med att säkerställa att 
företaget levde upp till GDPR med anonymiserad data. De 
ser data som en positiv restprodukt av användningen av 
appen, kunskaperna gör att företaget kan designa bättre 
tjänster och erbjuda användarna mer skräddarsydda erbju-
danden. Tmpls modell bygger däremot inte på att de ska 
exploatera data kommersiellt genom att sälja den vidare.

- Vi har inte i första hand byggt vår affärsidé på att det 
är data vi ska kapitalisera på. Vår affärsidé ligger tidigare. 
Vi ska tillhandahålla tjänster som folk vill ha. Men vi kan 
gärna dela med oss av data för att goda krafter ska kunna 

använda den i allmänhetens och medborgarnas tjänst, 
säger Henrik.

Boappa har inte haft trygghetsfrågorna överst på agendan, 
men Mats Isenberg märker att appen också har en sådan 
effekt.

- Det gör att du får en helt annan känsla när du möter 
någon i trappuppgången om du känner till personen. Ni 
kanske delar intressen och det blir en helt annan stämning. 
Flera användare berättar att det känns tryggare i fören-
ingen, säger Mats Isenberg.

Boappa säljer aldrig data vidare till tredje part, utan använ-
der enbart informationen för att bättre förstå användarnas 
behov och utveckla funktionaliteten.

- Vi använder datan för att kunna förstå de behov som 
människor har och hittar sedan lösningar för det. Vad vill 
de som bor i en fastighet? Vill de låna verktyg av varandra 
eller hyra verktyg från tredje part, förklarar Isenberg. ■
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I den digitala tidsåldern får vi allt fler digitala tjänster och upp-
kopplade produkter. Som en följd av detta lanseras olika appar 
för mobiltelefonen som skapar möjligheten att styra eller 
aktivera allt från tvättmaskinen och digitala lås, till laddstolpar 
och att kunna låna en bil på gatan. Med andra ord har det 
aldrig varit enklare tekniskt sett att paketera alla tjänster i ett 
gemensamt gränssnitt till boende. Detta förenklar kommunika-
tionen kring vilka tjänster som erbjuds i och runtom fastighe-
ten, samtidigt får användarna allt samlat på en plats. 

Den stora utmaningen historiskt har varit att många fastig-
hetsägare försöker hitta nya digitala sätt att kommunicera 
med och informera sina hyresgäster. Det har varit svårt 
att skapa engagemang över tid för att få användarna (de 
boende) att komma tillbaka och använda appen eller platt-
formen. Med fler digitala tjänster kopplade till fastigheten 
som att öppna dörren, boka tvättstugan och använda andra 
tjänster via samma gränssnitt, kan man även addera lager av 
information och tjänster i samma gränssnitt. 

Gränssnittet en viktig del i ”fastigheten som  
tjänsteplattform”
Plattformisering är den affärsmodell som visat sig vara vin-
naren i informationsåldern, och den har också förändrat de 
flesta branscher. Det är samma typ av modeller som används 
och i många fall har de skapats av företag som Amazon, 
Google, Apple, Spotify, AirBnB eller Uber.

När jag pratar om plattformisering av fastighetsbranschen 
innebär det att fastighetsägarna ska ta kontroll över sina 
tillgångar och skapa värde på dem. Eftersom fastighets-
ägare idag har stabila tillgångar i form av fastigheter 
och data om dessa, ett stort antal användare (boende 
och leverantörer) samt en värderelation i form av hyror 
eller avgifter, finns det goda förutsättningar att skapa en 
vinnande affärsmodell. Samtidigt erbjuder andra företag 
mängder av digitala tjänster till boende som fastighetsä-
gare behöver integrera i sina plattformar. Fastighetsägaren 
måste inte skapa nya teknologier, utan snarare hantera de 
som redan finns runt och i fastigheten.

För att fastighetsägare ska kunna dra fördel av platt-
formsmöjligheten kommer gränssnittet att vara en viktig 
del, annars är risken att det enbart blir en marknadsplats 
för olika tjänster. Med kontroll av ”boendegränssnittsför-
valtningen” kan fastighetsägare interagera med boende 
och möta förväntningar genom att studera hur det digitala 
gränssnittet används. Hur boende använder gränssnittet 
ger mängder av information (data) om vilka tjänster som 
används i fastigheten. Det blir en viktig värdemekanism när 
olika ”tjänstelager” integreras i plattformsmodellen. Precis 
som marknadsavdelningar använder Google Analytics för 
att studera hur människor använder och navigerar på en 
webbplats, blir detta ett verktyg för att få mer information 
om tjänsterna, och användandet av dem, i fastigheten. ■

Slutsatser  

Access sätter villkoren
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Hur borde fastighetsägaren tänka? 
Kampen om gränssnittet mellan människor och de digitala 
ekosystemen står mellan techbolag som Google, Apple och 
Amazon. Samtidigt vill fler företag, som till exempel ICA, 
erbjuda ett liknande enkelt gränssnitt med bank-, mat- 
och servicetjänster. Fastighetsägare har idag en mänsklig 
relation med de boende och kan via en plattformsmodell 
faktiskt ta ägarskap över detta gränssnitt tack vare att de 
flesta boende behöver använda tjänster i fastigheten. 

Med rapporten hoppas vi att fastighetsägare ska få en 
förståelse för trenden att människor i allt större grad 
använder mobiltelefonen för sitt ”digitala liv” i den fysiska 
världen. Vi litar på att den finns till hand, vilket gör att 
betalning, vård, transport och kommunikation får en natur-
lig koppling till mobilen. 

Det som fastighetsägare behöver fundera på är i vilken 
utsträckning de vill erbjuda olika kommunikationsmöjlighe-
ter – i fastigheten, området eller i hela kommuner. Vilket 
ansvar ska fastighetsägaren ta exempelvis kring innehåll i 
kommentarer från användare och vilket ansvar ska leveran-
törer ta? Vem driver ”engagemang” över tid så att boende 
vill fortsätta att använda appar med nya eller smarta 
funktioner? Borde fastighetsägaren bygga en egen lös-
ning, installera en leverantör som Spaceflow, eller använda 
en white label-lösning som Tmpl, där till exempel Oscar 
Properties World och Comhem Smart bygger på samma 
plattform, men har olika utseenden. 

En annan viktig del är affärsmodellen där fastighetsä-
gare självklart måste förstå det stora värdet av att de har 
massor av användare som olika tjänstebolag vill ansluta 
till sina plattformar. Spotify, Uber och Netflix är alla högt 
värderade företag på grund av att andelen användare 

ständigt ökar. Den vinnande modellen blir alltså att hitta 
affärsformar mellan fastighetsägare och leverantör där de 
tillsammans skapar värde för fastighetsägare, leverantör 
och hyresgäst. Lösningen skulle enligt vår rekommenda-
tion bli att affärsmodellen bygger på en mindre avgift per 
lägenhet för tjänsten, med möjlighet att köpa till paket i 
en flexibel modell utifrån fastighetens förutsättningar. Man 
behöver även hitta bra modeller för tjänsteförsäljning via 
gränssnittet direkt till boende. Hur mycket tjänsten ska 
kosta måste varje enskild fastighetsägare bedöma utifrån 
värdet av bättre kommunikation med de boende och om 
det förenklar vardagen för fastighetsägare och boende. 

Det är inte orimligt att ett bra gränssnitt på sikt även kan 
innehålla betalningsmöjligheter där den boende kan lägga 
till fastighetstjänster utöver avgiften eller hyran. Detta kan 
exempelvis vara städhjälp, matkasse, hantverkare eller låna 
verktyg, som ger fastighetsägaren nya intäktsmöjligheter. 
Det ger digital boendekommunikation potentialen att bli 
den drivande faktorn för tjänstefiering av yta inom fastig-
heter.

I ett större samhällsperspektiv kan fastighetsägaren vara 
med och bygga stadsdelen och staden i stort. Vi har 
idag utmaningar med ensamhet och segregation som 
kan motverkas när människor kan interagera via digitala 
plattformar. Dessutom är det en naturlig utveckling av 
delningsekonomin som växer fram. Fastighetsägaren kan ta 
ett socialt ansvar och bidra till ett tryggare och dynamiskt 
område, och därmed skapa en mer attraktiv fastighet. Då 
fångar fastighetsägaren in perspektiven avkastning, inn-
ovation, effektivitet, digitalisering samt klimatmässig och 
social hållbarhet, och tar till vara på fastigheten och de 
värden som skapas på plattformen (fastigheten) och som 
har en möjlighet att växa. ■
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