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Brist på kompetens hindrar  
den digitala utvecklingen
Kompetensen är nyckelfaktorn för att bättre 
kunna utveckla den digitala delen av fastighets
branschen och mer specifikt fastighetsbolagens 
digitala närvaro och infrastruktur. I andra hand 
identifierade respondenterna att ledarskapet 
på företaget är en nyckelfaktor. Först på tredje 
plats kommer ekonomin. 

Fastighetsbranschen behöver satsa på  
utbildning för att komma ikapp övriga samhällets 
utveckling. 

Varannan ser hinder för att  
utveckla affärsmässigheten
47,4 procent anser att det finns en rad hinder 
för att skapa en bättre affärsmässighet inom 
bolaget. Det huvudsakliga hindret är brist på 
rätt kompetens – hela 71,7 procent har angett 
detta. Därefter kommer ledarskapet och  
personella resurser som viktiga faktorer. 

Hållbarhetsarbetet håller inte måttet
Det finns varken kompetens eller ekonomiska 
muskler för att kunna lägga tillräckligt med fokus 
på hållbarhetsarbetet inom fastighetsbranschen. 
Samtidigt ser vi att omvärldens förväntan på 
vad fastighetsbolagen ska leverera breddas till 
att inte enbart handla om kärnverksamheten. 
Här behöver branschen vara lyhörd och våga 
prioritera ett förändrat arbetssätt. 

Det räcker inte att kunden har rätt 
om inte branschen förstår
Närmare varannan respondent anser att det 
finns hinder i arbetet med att förstå kundernas 
krav. En förståelse som blir allt viktigare i fram
tiden när kraven ökar och konkurrenterna blir 
fler. Samtidigt tror branschen att kunderna vill  
se en utökad service till hyresgästerna. Men 
vad ska den bestå av och vad kommer att 
förväntas i framtiden? Här finns ett glapp som 
fastighets bolagen behöver ta ansvar för och 
arbeta mer med framöver. 

Hur ska framtidens  
fastighetsförvaltning se ut?
Fastighetsbranschen har insett att fastighets
förvaltningen måste utvecklas. Nu är det dags 
att omvandla insikterna till förändring. Kommer 
det att krävas nya titlar, nytt innehåll i utbildning
arna eller ett större omtag av hela systemet?  
Här har branschen ett stort ansvar att till
sammans med utbildningsföretagen ta fram 
relevanta och moderna utbildningar som möter 
nutidens och framtidens krav. 

anser att det finns ett behov av att  
utveckla fastighetsförvaltningen

Enkäten visar att insikten finns
Hela 97 procent av de svarande anser att 
dagens arbetssätt inom den traditionella fastig
hetsförvaltningen behöver utvecklas. Samtidigt 
anser hälften att det finns hinder för att genom
föra förändringarna som är nödvändiga. 

Bland de områden som pekas ut som störst 
behov av utveckling hittar vi digitalisering i topp, 
följt av hållbarhet, förståelse för kundernas krav 
och affärsmässighet. 

Insikten finns om att en förändring måste till, 
men vad ligger bakom att branschen står stilla? 
Enkäten visar på en rad hinder som responden
terna har identifierat. 

• Våren 2018 genomförde Fastigo en omfattande 
enkätundersökning om framtidens fastighetsf ör
valtning bland vd:ar, förvaltare och förvaltnings
chefer inom fastighetsbranschen. 

• 468 personer svarade på enkäten och de  
svarande representerade till hälften allmännyttan 
och till hälften den privata sektorn.

• Enkäten bygger på de åtta utvecklingsområdena 
som togs fram under förra årets rundabords
samtal som genomfördes under Almedalen:  
affärsmässighet och ekonomisk förvaltning,  
digitalisering, driftsäkerhet, förståelse för  
kundernas krav, hållbarhet (social, miljö, ekonomi),  
mäta och följa upp, teknisk förvaltning, trygghet 
och säkerhet.  

• Arbetet med enkäten har sedan följts upp av 
djupintervjuer för att gå på djupet med resultatet.

Framtidens
fastighetsförvaltning

Enkätundersökning 2018

• vd, förvaltare, förvaltningschef
• 55 procent är 50 år eller äldre  
• 33 procent är kvinnor, 67 procent är män

468
 respondenter har  
 svarat på enkäten
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Områden med störst behov  
av att utveckla arbetssätt
Digitalisering 70% 
Hållbarhet (social, miljö, ekonomi) 61% 
Affärsmässighet/ekonomi 43% 
Förståelse för kundernas krav 42%


