
Hometail 
Hur påverkas hemmen av vår tjänstifierade värld –  
och vad blir fastighetsägarnas roll?

HEMMET SOM MARKNADSPLATS



Vår roll i ekosystemet
I tider av butiksdöd och ökad e-handel sker både köp och leverans på nya platser, och en stor  

del av retail flyttar in i hemmen. Fastigheter trafikeras idag frekvent och på daglig basis av olika typer av 
leverantörer på uppdrag av sina kunder: våra boenden.

 
Det är av intresse för tjänsteleverantörer samt kommersiella och privata fastighetsägare att tillgodose sina 

gemensamma kunders behov – och eftersom marknadsplatserna i den digitala tidsåldern överlappar alltmer är 
den enda vägen framåt att samarbeta. Bara tillsammans kan vi skapa de heltäckande och flexibla lösningarna som 

krävs när marknaden fortsätter att öka i både komplexitet och hastighet. 
 

Vi ser redan initiativ på samarbeten mellan en rad olika aktörer vilket ytterligare visar på vikten av att 
fastighetsägare framåt måste ta en mer aktiv och väldefinierad roll i det nya ekosystemet för att behålla sin 

trovärdighet och relevans på marknaden. 

Christoffer Börjesson
Chief Digital Officer

Fastighetsägarna Stockholm
November 2019



INTRODUKTION

Vad är Hometail?
Det brukade vara enkelt. Förut bestod samhället av tre typer av platser: hemmet ”första 
platsen”, jobbet ”andra platsen”, och allt däremellan ”tredje platsen”. I hemmet bodde vi, på 
jobbet arbetade vi och på tredje platsen gjorde vi sånt vi tyckte var kul. Vi shoppade, hyrde 
film, anlitade tjänsteleverantörer och åt på restaurang när vi skulle fira. 

Idag är det krångligare. Forskare säger att gränserna mellan samhällets platser suddas ut. Det 
talas om en fjärde plats; en plats där alla de tre tidigare flyter ihop till en. Vi arbetar i hemmen 
och på caféer, och caféerna flyttar i sin tur in i butikerna. Vi handlar det mesta från våra hem, 
som därmed öppnas upp för allt fler typer av tjänster och leveranser. Marknadsplatserna 
liknar allt mer våra hem och våra hem blir marknadsplatser.

I en allt mer snabbrörlig och urban värld kan rollen som fastighetsägare kännas krånglig - 
så behöver det inte vara. För när hemmen blir marknadsplatser finns oändliga möjligheter 
att skapa ännu mer värde för våra boenden. Det handlar inte längre bara om att hantera 
fastigheter och boenden, utan om att på bästa vis hantera de externa flöden av tjänsterna 
som rör sig in och ut ur det moderna hemmet. 

Vi kallar det Hometail – hemmet i en tjänstefierad värld där dörren till vårt tidigare så stängda 
hem öppnas upp. Rapporten du har framför dig utforskar hur det nya ekosystemet ser ut, och 
hur fastighetsägare kan skapa affärsvärde av det. 

Om inte annat anges kommer samtliga siffror i rapporten från en undersökning utförd i april 2019 med 
985 svaranden i hela Stockholmsområdet. Undersökningen genomfördes av United Minds på uppdrag av 
Fastighetsägarna Stockholm.
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DRIVKRAFTERNA BAKOM HOMETAIL

Hur har vi hamnat här?

Digitala gränssnitt gör det möjligt att 
använda och beställa produkter och 

tjänster när som helst.

Urban livsstil innebär tidspussel 
och hög betalningsvilja för extra tid.

Klimatångest, minimalism och 
effektivitet leder till att vi delar som 

alternativ till att köpa.

Tillgänglighetens 
tid

Livspusslet som 
inte går ihop

Tillgång trumfar 
ägande



Tillgänglighetens tid
Förväntningarna på tillgänglighet och hastighet har aldrig varit så höga. Väntan och friktion ska 
helst elimineras, och nya gränssnitt gör det möjligt att köpa produkter och tjänster oberoende 
av tid och plats. Hela 87 procent av stockholmarna använder digitala tjänster i hemmet, 
varav 51 procent gör det dagligen. Genom de nya gränssnitten kan vi okomplicerat och utan 
fördröjning se filmer, läsa böcker och följa träningspass direkt i det egna hemmet. Även 
produkter blir mer tillgängliga. Vi kan köpa i princip allt online, och gör det också. Idag köper 
92 procent av alla svenskar varor och tjänster via internet, och i takt med att beställningar 
förenklas så förväntas även leverans på nolltid1.

Så snabbt vill konsumenter ha leveransen - och så snabbt gick det

Kultur konsumeras digitalt

Betalar för musiktjänster  

38% à 55%
     2014                      2018

Betalar för videotjänster  

28% à 53% 
     2015                    2018

Läser e-böcker/lyssnar på ljudböcker

20% à 37% 
      2016                    2018Leverans förväntas direkt

 Samma dag    En vardag    Två dagar     Tre vardagar      Fyra vardagar  Fem vardagar    Sex vardagar eller fler    Vet ej

7% 22% 28% 20% 5% 6% 4% 8%

1% 10% 24% 23% 11% 8% 15% 8%

Källa: Svenskarna och Internet1

Så snabbt vill 
konsumenten ha 
sin vara

Så snabbt gick 
konsumentens 
senaste leverans
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Källa: Svenskarna och Internet1



Det höga vardagstempot är inte längre bara ett storstadsproblem. Stress och psykisk ohälsa 
som resultat av brist på återhämtning fortsätter att öka för personer i alla åldrar2. Tid är det 
mest dyrbara vi har, och vi blir vi allt mer selektiva med den. Roliga och självförverkligande 
upplevelser prioriteras medan vardagssysslor helst ska vara så friktionsfria och tidseffektiva 
som möjligt. Vardagens matvaror ska dyka upp av sig själv i kylskåpet3 – eller till och med på 
tallriken – samtidigt som det unika restaurangbesöket får ta lång tid. Den fortsatta ökningen 
av hushållsnära tjänster sker framförallt i storstäder4 och är ytterligare ett bevis på att tiden 
läggs på annat än att städa och diska i hemmet. 

Livspusslet som inte går ihop
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Vi köper allt mer hushållsnära tjänster

Källa: Skatteverket4
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Tillgång trumfar ägande
Klimatfrågan har väckt oss ur konsumtionsdvalan och engagemanget i att förändra våra 
konsumtions- och rörelsemönster för en mer hållbar livsstil är stort. Till vår hjälp har vi 
Marie Kondo som med miljontals följare undervisar i att göra sig av med onödiga prylar5. The 
Minimalists turnerar samtidigt världen över och predikar en mer avskalad livsstil6. Mindre 
plats för prylar och mer utrymme för kreativitet, erfarenheter och frihet är ledorden. Utöver 
prylbantningen ökar både prenumeration och hyrande av produkter, och ägandet är inte 
längre det självklara alternativet. För mobilitet har delningsekonomin kommit långt; bilar, el-
scootrar och cyklar ägs kollektivt och används bara vid behov. Tidseffektivt, miljövänligt och 
ekonomiskt, och de flesta konsumenterna har övervägande positiva erfarenheter av det7. 

Vi delar och vi gillar det

Influencers hjälper oss att 
skala av
Städfantasten Marie Kondo har fått en 
egen serie på Netflix

The Minimalists-duon utbildar  
20 miljoner människor i att leva ett  
mer avskalat liv

Andelar respondenter med övervägande positiva 
respektive övervägande negativa erfarenheter av 
delningstjänster

Övervägande positiva erfarenheter

Övervägande negativa erfarenheter

Vet ej

80%

17%

3%

Källa: Regeringen7
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HOMETAIL - EKOSYSTEMET

Hometail skapar ett nytt ekosystem för hur vi 
beställer och konsumerar i våra hem
I en tjänstefierad värld där gränserna mellan olika platser suddas ut och 
marknadsplatsen flyttar in i hemmet förändras oundvikligen sättet vi konsumerar 
produkter och tjänster. Hela kedjan – från beställning till att den levereras, 
förbrukas och återvinns – uppfinns på nytt inom eller i anslutning till det egna 
hemmet.

Genom olika gränssnitt dyker det upp nya och smidiga sätt att beställa 
på. Förutom att kunna beställa online i hemmet är det nu så enkelt att vi 
till och med bara kan använda rösten eller trycka på en knapp. Dessutom 
möjliggör datainsamlingen både prediktiva beställningar och skräddarsydda 
prenumerationer.

När allt fler varor och tjänster beställs i och till hemmet ställs nya krav på 
logistikkedjan och nya leverantörer och facilitatorer introduceras. I ett samhälle 
där vi värdesätter tid och ställer höga krav på effektivitet, ställs också högre 
krav på smidig leverans. Det möjliggör för nya aktörer som innovativt utvecklar 
leveransen, inte sällan genom integrering med en tjänst eller facilitator. 

Fysiska produkter: De produktlevererande företagen 
anpassar sig efter den nya verkligheten och strävar efter 
att göra kundresan så sömlös som möjligt. De samarbetar 
med leverantörer och facilitatorer, adderar tjänster kopplat 
till leveransen, möjliggör för prenumeration och utforskar 
tjänster som möjliggör att hyra istället för att äga.

Fysiska tjänster: Det dyker upp allt fler tjänstelevererande 
företag som hjälper oss med allt möjligt vi behöver i 
hemmen – från att ta hand om våra husdjur till att sätta upp 
våra tavlor och att slänga vårt skräp.

Digitala produkter och tjänster: Digital konsumtion i 
hemmen ökar. Nu kan vi få råd av läkare, titta på oändligt 
många filmer, läsa ett gränslöst antal böcker och gå på vårt 
favoritträningspass utan att gå ut genom dörren.

På nästa sida kan du se Hometail-ekosystemet: en illustration över de olika 
delarna av Hometail och hur de hänger ihop, samt exempel på företag som ingår. 



GRÄNSSNITT LEVERANTÖRER &
FACILITATORER

FYSISKA PRODUKTER

FYSISKA TJÄNSTER

DIGITALA PRODUKTER & TJÄNSTER

Prenumeration Leverans Tjänst i samband  
med leverans

Hyra

Prenumeration Enstaka tillfällen
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FYSISKA PRODUKTER

När ”alla” handlar på internet  
ökar kraven på leveranser
Vi fortsätter att handla online. Hela 91 procent av svenskarna köper varor 
eller tjänster på internet, vilket är samma nivå som förra året8. Det är främst 
sällanköpsvaror som kläder och möbler som beställs online. Utav de köpen 
använder 81 procent av stockholmarna hemleverans vilket gör det till det 
överlägset vanligaste leveranssättet, 24 procent använder det minst en gång i 
månaden. Produkter vi använder dagligen som livsmedel och blommor beställs 
inte i samma utsträckning, men så många som 58 procent av stockholmarna 
använder hemleverans av dagligvaror beställda via e-handel och 23 minst en 
gång i månaden. 

I takt med att konsumenter handlar mer online ska allt fler varor levereras 
till hemmen, och konsumenter ställer allt högre krav på när, var och hur 
produkterna levereras. Hur varorna levereras är så viktigt att 26 procent 
uppger att de någon gång under det senaste året avstått från ett köp eftersom 
e-handlaren inte erbjudit det leveransalternativ konsumenten föredrar1.



Sömlösa leveranser  
viktigare än pris – möjliggörs 
av samarbeten
Smidighet och pålitlighet viktigast vid beställning till hemmet
Vid leverans av tjänster och varor till hemmet anser 80 procent av stockholmarna att det är 
viktigt att leveransen är smidig och 79 procent att det är viktigt att leverantören är pålitlig.  
Det kan jämföras med pris och miljö som anses som något mindre viktigt. Här ansåg 68 
procent av stockholmarna att ett lågt pris var viktigt och 55 procent att en låg miljöpåverkan 
var viktig. Flexibilitet är också prioriterat. Hela 81 procent anser att det är viktigt att få välja 
hur varan ska levereras, exempelvis om den ska till ett specifikt utlämningsställe, till postlådan 
eller till hemmet1.

Kraven på vad en smidig leverans är ökar – branschöverskridande samarbeten  
möjliggör sömlöshet
Det kommer allt fler lösningar rörande infrastruktur för att leverantörer ska kunna ta sig in 
och leverera produkter och tjänster till fastigheten och bostaden så smidigt som möjligt. 
Samarbeten mellan livsmedelsbutiker, låsleverantörer och logistikföretag har exempelvis 
möjliggjort att få matkassar levererade in i hemmet eller till och med kylskåpet3. Här spelar 
fastighetsägaren också en viktig roll för att samarbeten ska bli framgångsrika. 81 %

anser att det är viktigt att få 
välja hur varan ska levereras

FYSISKA PRODUKTER



CASE: DELIVERY HERO

Snabbmatsleverantörer visar vägen
Leverans av snabbmat från restauranger hem till privatpersoner ökar kraftigt. 
Till skillnad från matkassar som setts under en längre tid sker både beställning 
och leverans direkt och inom korta tidsramar eftersom det rör sig om en 
högkänslig produkt – varm mat. Tillväxten är allra störst i storstäder, där även 
kraven och priskänsligheten är högre, troligtvis på grund av det ökade utbudet. 

- Vi ser en ökad efterfrågan av hemleveranser av mat och för oss handlar det 
om att utveckla vårt utbud baserat på efterfrågan hos våra kunder. Samtidigt 
ser vi en ökad efterfrågan i andra kategorier än specifikt restaurangmat. 
Samhället i stort går snabbare och snabbare så behovet av tjänster som 
underlättar i vardagen ökar naturligt, säger Mika Messa, Head of Marketing 
Delivery Hero Sverige.

Tillväxten är god, men i jämförelse med totala sällanköpshandeln, kan vi 
förvänta oss starka tillväxttal framöver. Delivery Hero planerar att utöka sitt 
erbjudande till andra kategorier. 

Nyckeln till en framgångsrik last mile-logistik ligger i att ha 
tillräckligt många beställningar på en bestämd yta. Därför 
kan modellen vara både lönsam och miljövänlig för våra 
storstäder.

Mika Messa, Head of Marketing Delivery Hero Sverige

5.7  
miljarder  
kronor förväntas e-handel  

av mat uppnå i slutet av 2019.  
Det motsvarar 7% av den  

totala dagligvaru- 
handeln9.



FYSISKA PRODUKTER

”Osynliga” tjänster och  
leveranser skapar en ny nivå 
av smidighet
All inclusive-leveranser där kunden slipper krångel
De höga kraven på smidighet och flexibilitet har lett till tjänster där vi efter beställning inte ska 
märka ett enda spår av leveransen.

Allt fler aktörer erbjuder nu nya typer av tjänster i samband med just leveransen. Exempelvis 
har matföretag gått från att bara leverera varor till dörren till att leverera matvarorna ända in 
i kylskåpet3. IKEA och tretti.se är två exempel på aktörer som levererar, monterar, tar bort allt 
emballage och forslar iväg tidigare varan10,11. Nu kan man med andra ord sjunka ner i en helt ny 
soffa efter jobbet – utan att se några spår från den tidigare.

Smidigare liv med hyrd diskmaskin och sängkläder?
När delningsekonomin breder ut sig påverkar det också vilka varor som är måsten i ett hem. 
Vi ifrågasätter varför varje enskilt hem ska äga produkter som bara används någon gång per 
vecka eller månad. Exempelvis testar Electrolux möjligheten att konsumenter kan abonnera 
på produkter som dammsugare och luftrenare. På så vis undviks reparationer, underhåll 
och annat negativt som förknippas med ägande, och dessutom kan produkterna lämnas 
tillbaka när de inte längre används12. Nu går det exempelvis att hyra sin diskmaskin och sina 
(nytvättade) sängkläder13 istället för att äga dem. Här blir leveransens smidighet central för att 
det ska fungera på en kontinuerlig basis.
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FYSISKA TJÄNSTER

Hushållsnära tjänster 
demokratiseras och breddas 
bortom städning
Svenskarna använder allt mer hushållsnära tjänster i sina hem – och det är framförallt de 
vardagliga tjänsterna som ökar
Det är framförallt de vardagliga hushållsnära tjänsterna vi använder oss av. Av stockholmarna 
uppger 25 procent att de använder sig av hushållsnära RUT-tjänster som städning, tvättjänst, 
barnpassning och hundpassning jämfört med endast 14 procent som årligen använder sig av 
hushållsnära ROT-tjänster som snickeri, måleri och grovsopshämtning. 

Ökningen av RUT kan bero dels på hög avdragsgiltighet, men också på grund av smidiga 
digitala gränssnitt och att det är mer lättillgängligt när fler nya aktörer tar sig in på 
marknaden. Definitionen av RUT har dessutom utökats från hemstädning till att även innefatta 
trädgårdsarbete, IT och flytt-hjälp. 

Minskat ROT-avdrag och antal personer som utnyttjar det går hand i hand med att det bara är 
30 procent avdragsgiltigt, medan RUT är 50 procent4. 
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FYSISKA TJÄNSTER

Mikrotjänster och C2C driver på RUT-ökningen, 
storstäder leder utvecklingen
Mikrotjänster blir vanligare…
I samband med att betalningsviljan för sådant man inte
själv hinner med ökar tar sig nya aktörer in på marknaden. 
Det syns bland annat genom nya tjänster som utvecklas av 
redan befintliga företag. Clas Ohlson lanserade tidigare i år 
Clas Fixare 14 för att hjälpa kunder med ”små” hushållsnära 
tjänster i hemmet. Ryska Posten erbjuder numer allt-i-allo 
tjänster, där kunder får hjälp med både stora tilll (jätte)små 
hantverksjobb så som att spika upp en tavla.

… och det är privatpersoner som till allt högre 
utsträckning utför dem
I takt med att gig-ekonomin, där fasta anställningar ersätts 
av tillfälliga gig, blir allt mer utbredd ser vi allt fler tjänster där 
personer som vill utföra hushållsnära tjänster matchas ihop 
med de som behöver dem: Fixare på Hemmafixare.se och 
sopkörare på Tiptapp är några exempel på detta15, 16.

Avdraget utnyttjas mest i storstäderna
Urban livsstil innebär ofta stress och en ständig kamp 
mot klockan för att få ihop livspusslet. Därför är det ingen 
överraskning att den största ökningen av hushållsnära 
tjänster syns just i Stockholm4. 
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CASE: RYSKA POSTEN

Leveranser borde integreras  
i fastighetsplaneringen
Leveranser är en no brainer…
Ryska Posten har utvecklats från enbart cykelbud till ett heltäckande 
serviceföretag. Vd Jesper Bringby har varit med och följt utvecklingen från 
första parkett sedan start och menar att leveranser är här för att stanna. 
Det är nya typer av samarbeten som kommer att leda utvecklingen framåt 
och Bringby ser att fastighetsägarnas roll kommer att vara av största 
betydelse för att gynna konsumenten. 

- Framöver kommer vi se att bostadsrättsföreningar kommer att förhandla 
sig till ramavtal med ett fåtal pålitliga aktörer, snarare än att enskilda 
privatpersoner gör det. Det leder till bättre priser för slutkonsumenterna 
och ökad trygghet för alla boenden i fastigheten, säger Jesper Bringby, vd 
för Ryska Posten.

… som kommer att påverka infrastrukturen för framtida bostäder
En utvecklingsmöjlighet för fastighetsägare är digitaliserade förvaringsytor. 
Utanför finns tillhörande parkeringsplatser för bud, och i förvaringsrummet 
ett antal förvaringsboxar. Boenden får en push-notis när budet är på 
väg och information om hur länge paketet hålls i skåpet. Upplägget gör 
processen mer effektiv och frigör samtidigt mer boyta för fastighetsägaren

 

Folk är helt enkelt mer stressade idag. Att köpa tjänster 
är inte längre en lyx utan en vardagsföreteelse – en 
hemleverans under 100kr ses som en självklarhet för att 
få loss extra tid.

Jesper Bringby, vd Ryska Posten
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DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Digitala tjänster ökar – rätt 
förutsättningar krävs 
Digitala tjänster underlättar vardagslivet
Allt fler produkter och tjänster konsumeras digitalt i hemmet. Hela 87 procent av 
stockholmarna använder digitala tjänster i hemmet och 77 procent använder det 
minst en gång i månaden.

Vi behöver inte längre lämna våra hem för att få läkarråd, ett instruerat 
träningspass eller göra bankärenden. Det råder ingen tvekan om att appar har 
förenklat många tråkiga vardagsmoment och på så sätt frigjort tid för annat.

…tillgängliggör konsumtion av kultur oberoende av tid och plats
Netflix, Spotify och Sonos är bara några exempel på företag som genom digitala 
tjänster tar sig, och kulturen, in i våra hem. Nu kan vi välja mellan ett i princip 
oändligt utbud av filmer, böcker och musik utan att ens öppna vår ytterdörr. 

Den fortsatta ökningen kräver rätt typ av förutsättningar
Digitala tjänster blir en självklar del av livet och i hemmet. Med dagens utveckling 
blir det allt viktigare att se till att bästa möjliga förutsättningar för detta finns på 
plats i hemmen. Blir fastighetsägare tredje hjulet eller facilitator?  

87 %
av stockholmarna  
använder digitala  
tjänster i hemmet
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FASTIGHETSÄGARNAS ROLL I EKOSYSTEMET

Hometail – när hemmet tjänstifieras måste  
fastighetsägare återuppfinna sin roll i ekosystemet
När boendens efterfrågan på tjänster tillfredsställs kommer fastighetsägare att behöva 
hantera nya flöden av tjänster, aktörer och personer i sina fastigheter. Även om de själva inte 
är ägare till tjänsten är det upp till fastighetsägaren att ta sig ansvar för att säkerställa säker 
och smidig entré, exit, samt infrastruktur för eventuella restprodukter som uppstår i samband 
med everansen.

Samarbeten kommer att vara centrala…
När nya aktörer trängs vid boendens hem, andra redan kommer och går och dessutom 
stannar olika länge, ställs nya krav på samarbeten. Detta för att retail i hemmet inte ska 
bli stökigt, i vägen eller tidskrävande för konsumenten, och kanske viktigast av allt, att 
inte kompromissa med hemmets klassiska värden av trygghet och avslappning. Den nya 
öppenheten ska vara till fördel för personerna innanför, på, och utanför hemmet. Det är ett 
jobb som ingen enstaka aktör kan göra ensam.

…och fastighetsägare använder sin makt som förhandlare 
Utvecklingen innebär också att fastighetsägare blir både leverantörer och kunder, och 
har med sin volym en större förhandlingskraft än de enskilda boenden. På så vis ökar 
förhandlingskraften enormt och fastighetsägare kan hjälpa sina boenden till billigare, 
säkra och mer pålitliga avtal med leverantörer som är godkända av föreningen eller 
fastighetsägaren. Till exempel kan man använda sig av en liknande plattformsmodell som vi ser 
inom e-handeln, i vilken fastighetsägare som central aktör knyter an godkända leverantörer 
och paketerar förenklade tjänsteerbjudanden till de boende.



Boende efterfrågar rabatterat pris, flexibilitet och 
smidighet när fastighetsägare blir tjänsteleverantörer
Rabatterat pris och smidighet i topp när fastighetsägare blir 
tjänsteleverantörer
Rabatterat pris och en flexibel och smidig lösning är de två attribut som, enligt 
stockholmarna, är mest attraktiva om fastighetsägare skulle samla ett antal 
tjänsteleverantörer i en tjänsteportal för fastigheten. 

Fastighetsägare väljs till samma grad som etablerade tjänsteleverantörer
En tjänsteportal med ett nätverk av tjänsteleverantörer som fastighetsägaren 
godkänt kommer i topp när stockholmarna får välja hur de helst skulle vilja 
beställa hushållsnära tjänster. Det uppger 22 procent som preferens, vilket kan 
jämföras med en tjänsteportal med ett nätverk av större eller rikstäckande 
tjänsteleverantörer, som 21 procent av stockholmarna har valt.
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Viktigaste erbjudanden i tjänsteportal

Erbjuder rabatterat pris för boende i fastigheten 

Erbjuder den mest flexibla och smidiga lösningen

Har kollektivavtal 

Bakgrundsgranskar sin personal

Är miljömärkt

Används av grannarna

                               66%

                           62%

                    55%

                  53%

                51%

 39%

Andel som anser att attributet skulle öka sannolikheten att de skulle 
använda aktörerna i tjänsteportalen



CASE: WALLENSTAM

Bli en bättre värd genom att förenkla 
vardagen för de boende
Wallenstam är ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige med cirka 
9 000 lägenheter. De bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i främst 
Stockholm och Göteborg. Daniel Svartling som är IT- och innovationschef på 
Wallenstam har intervjuats och gett sin bild av hur han ser på framtiden kring 
att fastighetsägare tar en mer aktiv roll i att förenkla för de boende i deras 
vardag. 

Förenkla vardagen för de boende - en kortsiktig investering med 
långsiktig utdelning
- Det finns mycket att vinna på att förenkla vardagen för våra hyresgäster. 
Det största värdet ligger givetvis i att få nöjdare hyresgäster och också i att 
uppfattas som en bra värd eftersom våra bostäder blir mer eftertraktade. 
Det går nödvändigtvis inte att mäta i direkta transaktioner, men det 
kommer synas ekonomiskt i ett senare skede. Exempelvis har vi utvecklat 
en app som bland annat ska förbättra kommunikationen både boenden 
emellan och med oss. Vi har redan sett positiva effekter av detta, säger 
Daniel Svartling.

En kreativ process mot den bästa lösningen
- Att hitta vad de boende faktiskt efterfrågar är en utmaning. Ofta har vi 
på fastighetsägarsidan en bild av vad som är intressant, men den stämmer 

ibland inte överens med verkligheten. När det kommer till att förenkla 
vardagen för våra boenden tror jag på att göra hemleveranser mer smidiga 
och att erbjuda andra tidsbesparande tjänster – där gäller det att vara 
prestigelös och flexibel för att hitta de bästa lösningarna, säger Daniel 
Svartling.

Det största värdet ligger givetvis i att få nöjdare 
hyresgäster och också i att uppfattas som en bra värd

Daniel Svartling, IT- och innovationschef, Wallenstam
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Var finns affärsvärde för fastighetsägare?

Fysiska produkter
Även om hemleveranser av sällanköpsvaror 

är mer utbrett än för dagligvaror finns större 
affärsmöjligheter inom dagligvaror eftersom 

leveranserna sker mer frekvent och därmed ger 
ett högre CLV. Marginalerna ökar också vid flera 

leveranser till i en och samma fastighet.

Fysiska tjänster
Prenumeration på hushållsnära tjänster är 

fortfarande relativt ovanligt – men gruppen som 
använder tjänsten gör det mer frekvent. Tjänsterna 

har ofta ett högt CLV vilket gör att tjänsteaktörer ofta 
är benägna att betala högt för varje rekryterad ny 

kund. Ett stort antal kunder i en och samma fastighet 
möjliggör även större marginaler för tjänsteaktören. 

Hushållsnära sällanköpstjänster sker totalt sett väldigt 
sällan och därför är det svårt att skapa en tillräckligt 

intressant affär för fastighetsägare. 

Digitala produkter & tjänster
Eftersom digitala tjänster används ofta säljs de sällan 
per tillfälle utan är oftast en prenumerationstjänst. 
Detta skapar ett relativt högt CLV, vilket innebär att 
det finns ett högt värde från digitala tjänsteaktörer 

att rekrytera nya medlemmar. 

Customer Lifetime Value (CLV) mäter det ekonomiska värdet av en relation mellan konsument och företag. Mätningen främjar mer hållbara kundrelationer 
eftersom det skiftar fokus från enskilda transaktioner till långsiktigt värde17.



Vad kan vi göra nu?
Baserat på insikterna i den här rapporten finns några centrala punkter för dig som fastighetsägare att 
förhålla dig till när du utvecklar rollen som tjänsteleverantör i Hometail-världen:

Etablera ett nätverk av 
tjänsteleverantörer som 
erbjuder ett lägre pris 

till dina boenden

Etablera ett nätverk av 
tjänsteleverantörer som 
erbjuder en smidigare 

eller mer flexibel 
lösning

Skapa ett nätverk 
av leverantörer av 

hushållsnära tjänster 
som är godkända av dig 

Etablera samarbeten 
med aktörer som 
erbjuder digitala 

tjänster i hemmet

Satsa på att skapa 
en affär inom 

dagligvaror snarare än 
sällanköpsvaror

Satsa på att skapa en 
affär inom hushållsnära 
tjänster som köps ofta, 

snarare än sällan
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