
Studie:
Innovation och digitalisering – 
utmaningar, möjligheter och affärsmodeller

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter





   

 
 

  Fel! Hittar inte 
referenskälla.Sida 1 (7) 

  
  

 

  

 
 
 

 

Innehåll 

Förord ................................................................................................ 2 

Sammanfattning ................................................................................ 2 

Digitala verktyg för kommunikation och optimering ....................... 3 

Vilka utmaningar innebär digitalisering för fastighetsbranschen? ... 4 

Branschdialog ................................................................................... 4 

Testa och investera i ny teknik .......................................................... 4 

Nya hyresavtal och integritetsfrågor ................................................. 4 

Vilka är möjligheterna och vägarna framåt? ..................................... 5 

Effektivare förvaltning ...................................................................... 5 

Ökad kundnytta ................................................................................. 5 

Nya roller och affärsmodeller ........................................................... 5 

Slutord ............................................................................................... 6 

Källor ................................................................................................ 7 

 

 
  



 

 
 

Sida 2 (7) 
 
 
  

 
 

 
 

  
  

Förord 

Under våren 2016 genomfördes en studie om delningsekonomi. ”Nu gäller 
det att hänga med”, som baserades på intervjuer med medlemmarna i 
Stockholms stads forum för hållbara fastigheter. Syftet med studien var att 
ge en sammanfattande bild av hur medlemmarna såg på delande av ytor 
eller produkter och tjänster i fastighetsbeståndet – hur de diskuterade och 
applicerade delningslösningar, vilka hinder de såg i att öka delandets 
omfattning, och vilka möjligheter som finns för fortsatt utveckling.   

I studien från 2016 lyftes digitalisering fram som en möjliggörare för ökat 
delande relaterat till byggnader. För att vidareutveckla denna fråga 
genomfördes en mindre studie under våren 2017 med inriktning på 
medlemmarnas arbete med innovation och digitalisering, vilka utmaningar 
de ser men också vilka möjligheter som finns.  

Studien är framtagen på uppdrag av Stockholms stads fastighetskontor som 
en del av aktiviteterna inom Stockholms stads forum för hållbara 
fastigheter. Forumet drivs av Stockholms stad i samverkan med privata och 
offentliga fastighetsägare och förvaltare som äger och förvaltar en 
betydande del av fastighetsbeståndet i Stockholm. Forumets syfte är att 
sätta fokus på hållbarhetsarbetet i det befintliga fastighetsbeståndet, genom 
att i dialog och samverkan med Stockholms stad inspirera, utmana och 
stötta varandra i det framtida hållbarhetsarbetet.  

Sammanfattning 

Medlemmarna i Stockholms stads forum för hållbara fastigheter befinner 
sig idag i ett utforskande skede när det kommer till digitalisering och 
innovation. Forumets medlemmar är överens om att digitaliseringen 
erbjuder möjligheter för en effektivare förvaltning som är till gagn för både 
hyresgäster, miljö och affärsnytta.  

I dagsläget arbetar medlemmarna i varierande omfattning med digitala och 
innovativa verktyg för att öka resursutnyttjandet och effektivisera 
styrningen av fastigheter. De flesta befinner sig i stadiet att de ska definiera 
vad digitalisering innebär för dem, vilken väg de ska välja och hur mycket 
de ska investera. Gemensamt för medlemmarna är att det finns många 
tankar och idéer samt ett flertal projekt som befinner sig i startgroparna. Att 
digitalisering och innovation kommer att förändra branschen är man 
överens om, men i vilken omfattning och hur återstår att se. Det viktiga är 
att man vågar satsa på det nya för att inte hamna efter. 

”Det bubblar i vartenda hörn i fastighetsbranschen. Det kommer påverka 
jättemycket. Är man med på tåget så kan man göra väldigt mycket”  
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Digitala verktyg för kommunikation och 
optimering 

Forumets medlemmar arbetar redan i dagsläget med ett flertal digitala 
verktyg. De vanligaste förekommande digitala verktygen som används för 
fastighetsförvaltning och samverkan med hyresgäster är appar 
(applikationer) och hemsidor. I dagsläget används dessa verktyg främst 
för att ge snabbare och bättre kundservice samt som 
kommunikationsmedel. Vilka tjänster som erbjuds genom verktygen 
skiljer sig dock något åt. Många ger sina hyresgäster möjlighet att göra 
felanmälningar av fastigheter, boka tvättider m.m., medan några erbjuder 
tjänster kopplade till energiförbrukning såsom möjligheten att i realtid 
kunna läsa av sin energianvändning.  

Appar används även i syfte att förenkla delning och resursutnyttjandet av 
lokaler. Några medlemmar använder sig bland annat av appar där man  
utannonserar tillfälligt lediga kontorsplatser och ger möjligheten att hyra 
in sig över dagen.  

Det finns även exempel på andra digitala plattformar som används för att 
öka delning.  

För att optimera energianvändningen använder en del medlemmar digitala 
sensorer i utvalda fastigheter som mäter hur många personer som är i olika 
rum vilket sedan kan användas för att reglera bland annat temperatur. 
Användningen av digitala sensorer för att effektivisera förvaltningen och 
öka resursnyttjandet är något som flera medlemmar lyfter fram som ett 
viktigt digitalt verktyg.   

Enstaka medlemmar i forumet använder sig av sensorer utanför några av 
sina fastigheter för att mäta flödet av människor och därmed kunna se hur 
attraktiv en plats är vid olika tidpunkter. Den informationen kan sedan 
användas för att optimera användningen av fastigheten, till exempel vilken 
typ av verksamhet som fastigheten bäst lämpar sig för eller om det krävs 
mer belysning/säkerhet vid vissa tidpunkter.   

Bland andra pågående eller planerade projekt som inkluderar digitala 
verktyg kan nämnas individuell mätning och statistikuppföljning av avfall, 
digitala energiuppföljningssystem, digitala nycklar m.m. 

Samtidigt börjar system för att hantera digital information växa fram inom 
fastighetsbranschen. På marknaden finns nu ett antal olika lösningar, så som 
Computer-aided facility management (CAFM) och Integrated workplace 
management system (IWMS). Dessa är större system som integrerar 
funktioner från flera av de olika system som används redan idag. Data matas 
in i en gång och är sedan tillgängligt för alla funktioner inom 
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fastighetsorganisationen, vilket i sin tur möjliggör fler och bättre analyser 
samt effektivare hantering av beståndet. 

Vilka utmaningar innebär digitalisering för 
fastighetsbranschen?  

Branschdialog 
Investeringar i ny teknik kräver ofta stora resurser och tar tid vilket skapar 
osäkerhet kring vilken teknik och vilka digitala verktyg som är värda att 
satsa på. Flera medlemmar pekar på behovet av branschsamarbeten i frågan, 
dels för att byta erfarenheter och diskutera hur branschen ska jobba med 
frågan, men också för att skapa en gemensam definition vad digitalisering 
innebär för fastighetsbranschen. 

Digitalisering är ett väldigt vitt begrepp och flera av forumets medlemmar 
menar att man gemensamt måste landa i vad som är digitalt för branschen. 
Vad kan vi erbjuda våra hyresgäster, vad finns det för stordriftsfördelar, vad 
kan vi lära av varandra, både misstag och framgångar. En del menar att 
branschorganisationerna i större utsträckning bör driva frågan.  

”För några år sedan var hållbarhet ett flummigt begrepp. Nu är det mycket 
mer konkret. Digitalisering är inte där än, det är fortfarande ett väldigt vitt 
begrepp” 

”Jag tror att vi som bransch måste förstå hur digitalisering påverkar oss, 
det gör vi inte riktigt idag” 

Testa och investera i ny teknik  
Nya tekniska lösningar innebär många spännande möjligheter. Många av 
forumets medlemmar uppger dock att de stora kostnader som ofta 
uppkommer i samband med investering i ny teknik, är hämmande för nya 
satsningar. Svårigheten ligger i att veta vad som kommer att generera 
värde och vad man ska prioritera vilket gör att man kan bli något försiktig. 
Några medlemmar lyfter fram att branschen bör har fler 
forskningssamarbeten för att testa ny teknik.  

En annan aspekt med ny teknik är krav på användbarhet, säkerhet och 
kunskap. Om få personer har kunskap om ny teknik kan det innebära en 
sårbarhet. Ny teknik får inte heller störa befintliga system.   

”Fastighetsbranschen är något efter i den digitala utvecklingen. Vi är 
investeringstunga. Det finns en tröghet i att testa ny teknik. Ny teknik 
kräver både stora resurser och tid” 

Nya hyresavtal och integritetsfrågor 
Flera medlemmar pekar på att dagens hyresavtal kommer behöva 
utformas på ett annat sätt för att möta kraven från ett allt mer digitaliserat 
samhälle. I takt med att allt fler hyresgäster av kommersiella lokaler 
utvecklar nya och flexiblare sätt att organisera sitt arbete, till exempel 
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genom delning av ytor och inrättande av aktivitetsbaserade arbetsplatser, 
måste också fastighetsägarna vara beredda att erbjuda hyresavtal som 
lättare kan anpassas till verksamheternas innehåll. 

En digitaliserad värld väcker frågor om integritetsskydd och hantering av 
insamlad information. Vilka krav ställs på fastighetsägare kring lagring 
och användning av data? Några menar att integritetsfrågor kan bli en 
utmaning att hantera i takt med att branschen digitaliseras allt mer. 

Vilka är möjligheterna och vägarna framåt? 

Effektivare förvaltning 
Medlemmarna i forumet är samstämmiga i att den digitala utvecklingen 
kommer att förändra branschen och dess arbetssätt, bland annat genom en 
effektivare fastighetsförvaltning. Digitaliseringen erbjuder en bättre 
informationsinsamling om hur en fastighet används och utnyttjas, 
information som kan användas för att ge hyresgäster en bättre upplevelse 
genom att man snabbare kan upptäcka fel och åtgärda dem samt skapa 
mer kundanpassade tjänster. Med hjälp av informationen kan man också 
optimera energianvändning och lokalutnyttjandet, det vill säga nya 
lösningar på det klassiska problemet för fastighetsägare och förvaltare - 
hur man bäst anpassar och styr en fastighet.  
 
”Digitalisering erbjuder nya lösningar på gamla problem, hur man 
anpassar och styr en fastighet” 

Ökad kundnytta 
För att kunna dra nytta av utvecklingen gäller det att hitta kundnyttan med 
digitalisering. Det gäller att hitta användningsområden som berör många 
och som driver utvecklingen. Ett område som återkommande lyfts fram 
och där digitala lösningar skulle kunna skapa ökad kundnytta är parkering. 
Till exempel skulle information om platser, digitala parkeringstillstånd 
m.m kunna förbättra  parkeringssituationen vid fastigheter, skapa bättre 
resursutnyttjande av platser samt öka kundnyttan. 

”Ju mer man kan läsa av ju mer kan kunder förstå hur de ska använda sina 
resurser, det är en affärsmöjlighet” 

Nya roller och affärsmodeller 
Digitaliseringen håller på att förändra många arbetsplatser och arbetssätt 
vilket i förlängningen kommer påverka hur fastighetsbranschen utformar 
sina affärsmodeller. Det finns en uppfattning bland forumets medlemmar 
att digitaliseringen kommer innebära ökade krav på hyresvärdar, att man i 
framtiden förmodligen kommer stå för mer service än vad man gör idag. 
Lokaluthyrning kommer mer bli att man köper en tjänst än en yta. En 
viktig del i den tjänsten kommer bland annat vara att tillhandahålla en bra 
digital infrastruktur. Flera menar dessutom att hyresavtal med bland annat 
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kortare avtalslängd samt andra typer av kontorslokaler med flexiblare 
användning och delning av ytor kommer öka i takt med att hyresgästernas 
behov förändras framöver.  

”När kundernas behov förändras bör man se över sina egna 
affärsmodeller” 

Slutord  

Att digitaliseringen kommer förändra branschen råder det ingen tvekan 
om bland forumets medlemmar. Möjligheterna beskrivs som nästintill 
oändliga. Vägen framåt är dock oviss. Klart är att oavsett vägval måste 
man våga satsa för att inte tappa kunder och intäkter. Att stå still kan vara 
en större risk än att satsa på innovation och digitalisering. 
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Källor 

Studien baseras på insamling och analys av intervjuer med forumets 
medlemmar, vilka har genomförts under mars och april 2017. Totalt har 
12 personer intervjuats, och de representerar olika kompetensområden och 
bakgrunder i medlemsorganisationer. Studien har utförts av Kreab på 
uppdrag av fastighetskontoret i Stockholms stad.  
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