
Implementering av PropTech i kommersiell förvaltning 
En kvalitativ studie om hur privata fastighetsaktörer ser på att implementera PropTech i sin

förvaltning. 

Implementation of PropTech in commercial management 
A qualitative study on how private real estate players who manage commercial properties

view the implementation of PropTech in their management.

Hanna Jansson & Anna Kovacevic

Fastighetsvetenskap: Examensarbete (FF321F)
Kandidatnivå 
15 hp
Vårtermin 2022
Handledare: Ingrid Svetoft 



Sammanfattning 

Titel Implementering av PropTech i kommersiell förvaltning 
Författare Hanna Jansson och Anna Kovacevic 
Institution Institutionen för Urbana studier 
Handledare Ingrid Svetoft 
Nyckelord PropTech, fastighetsdigitalisering, fastigheter, förvaltning

Digitaliseringen av samhället har omformat fastighetsmarknaden då den introducerat

egenskaper som främjar både fastighetsägare, hyresgäster och investerare. Idag kan vi

bearbeta information digitalt snarare än analogt vilket bidrar till en större andel data att

utnyttja och implementera i alla processer inom branschen. PropTech är en innovation som

vuxit fram men som har fått större del uppmärksamhet under de senaste åren där tekniken går

att implementera inom områden som informationsdelning, transaktioner och förvaltning.

Syftet med uppsatsen är därför att få en bild av hur implementeringen och attityden kring

fastighetsteknik som PropTech ser ut hos privata fastighetsaktörer som förvaltar kommersiella

fastigheter. Syftet kommer att besvaras med hjälp av en kvalitativ studie i form av

semistrukturerade intervjuer med aktörer som är verksamma i branschen som fastighetsägare

eller fastighetsförvaltare. Studien är avgränsad geografiskt till Malmö, Göteborg och

Stockholm. 

Resultatet av studien visar att fastighetsbranschen är trögrörlig vilket medför att

PropTech-bolag finner svårigheter i att implementera sig på marknaden. Samtliga

fastighetsaktörer ser vilka fördelar som kan utvinnas ur fastighetsdigitalisering men trots det

är PropTech för många förknippat med hög risk och outforskade lösningar. Det som är mest

drivande i frågan kring vad som motiverar eller inte motiverar en implementering är vilka

intäkter en investering kan förväntas generera. Implementeringen och attityden kring

PropTech skiljer sig mellan olika fastighetsaktörer men i det stora hela är inställningen trots

allt positiv och det finns en förståelse för att en digitaliseringsresa kommer krävas för att vara

konkurrenskraftig på marknaden i framtiden.  
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The digitalisation of society has transformed the real estate market as it has introduced

characteristics that benefit both property owners, tenants and investors. Today, we can process

information digitally rather than analogously, which contributes to a larger share of data to

utilize and implement in all processes in the industry. PropTech is an innovation that has

emerged but which has received more attention in recent years as the technology can be

implemented in areas such as information sharing, transactions and management.

The purpose of the thesis is to get an idea of   what the implementation and attitude around real

estate technology like PropTech looks like with private real estate players who manage

commercial properties. The purpose will be answered with the help of a qualitative study in

the form of semi-structured interviews with people operating in the industry as a property

owner or property manager. The study is geographically limited to Malmö, Gothenburg and

Stockholm. 

The results of the study show that the real estate industry is slow, which means that PropTech

companies find difficulties in implementing themselves in the market. All property players

see the benefits that can be gained from property digitalization, but despite this, PropTech is

for many associated with high risk and unexplored solutions. What is most driving in the

question of what motivates or does not justify an implementation is what income an

investment can be expected to generate. The implementation and attitude around PropTech

differs between different real estate players, but on the whole the attitude is nevertheless

positive and there is an understanding that a digitalization journey will be required to be

competitive in the market in the future.



Förord 

Examensarbetet är genomfört under det tredje året på Fastighetsföretagandeprogrammet på

Malmö Universitet och omfattar 15 högskolepoäng samt ingår i fakulteten Urbana Studier. 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som varit med och bidragit med sina

erfarenheter till studien. Ni gjorde genomförandet av examensarbetet möjligt. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Ingrid Svetoft som bidragit med relevant

återkoppling och utvärdering under examensarbetets gång.
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1 Introduktion
Digitaliseringen är en av de främsta revolutionerna i mänsklighetens historia då teknologin

och teknologiska genombrott presenterat nya sätt att förändra människors liv genom att

effektivisera vardagen (Fastighetsägarna, 2017). Förändringen beror inte enbart på

teknologiska framsteg. En stor del av implementeringen handlar om hur människor anammar

tekniken, då det är mottagandet av tekniken som skapar nya beteendemönster och andra

vanor. Således är det människor som driver digitaliseringen framåt då en nyfikenhet kring

teknik ger upphov till nya marknadserbjudanden genom att utmana marknaden och skapa nya

kriterier. 

Fastighetsbranschen påverkas som många andra branscher också av digitaliseringen och

fastighetsägare har introducerats för nya utmaningar och möjligheter inom teknologin som

bland annat påverkar fastighetsanvändningen. Idag kan människor i stort sett leva sina liv

baserat på digitala reformer vilket skapat nya beteendemönster som man måste väga in när

man utformar sina erbjudanden. Fastighetsbranschen är en långsiktig bransch och har tidigare

inte behövt ha trender och snabb utveckling i beaktande på samma vis. Idag finns det dock

många aktörer som anser att utvecklingen behöver anammas relativt fort då man förutser att

det kommer påverka fastighetsbranschen i större utsträckning (Fastighetsägarna, 2017).

1.1 Bakgrund 

Dagens digitala teknik ligger i framkant av den globala innovationen (Ullah et al., 2021).

Trots att fastighetssektorn tillför en förmögenhet till den globala ekonomin är branschen

regressiv och använder främst traditionella metoder och tillvägagångssätt i stort sett alla delar.

Det här måste förändras om fastighetssektorn vill genomgå en förändring då det finns ett

behov av att utforska vilken potential tekniska lösningar kan ge för marknaden. 

Fastighetsbranschen innehar stora tillgångar, i form av innehav och ytor, samt mycket

informationsdelning som till mestadels förblir outnyttjade (Fastighetsägarna, 2018). De menar

att det finns mer resurseffektivitet att erhålla. Teknologins drivkraft förändrar hur

affärsprocesser kan implementeras och att det i sin tur kan utge ett hot mot branschens

nuvarande aktörer som inte har lyckats anpassa sig till den nya affärsmodellen (Lizam 2019;

World Economic Forum 2019). Under senare år har det skett framsteg inom teknologiska

aspekter som möjliggjort automatiserad datainsamling genom AI som kan frambringa korrekt
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information till användare. AI är ett begrepp som betyder artificiell intelligens, vilket innebär

att datorstyrda robotar genomför mänskliga uppgifter. En sådan programmering underlättar

insamlingen av väsentlig data (Liu, 2022). Tekniken beskrivs som en avgörande faktor i

dagens klimat och kommer högst sannolikt att straffa de aktörer som verkar inom den

traditionella fastighetsmarknaden (Fastighetsägarna, 2018).

Begreppet smarta fastigheter diskuteras av Starr, Saginor och Worzala (2020) där avsikten

initialt var att minska energikostnaderna och sekundärt förbättra upplevelsen hos boende

genom till exempel bättre luftkvalitet och säkerhet. Vi måste, för att överleva inom branschen,

vara öppna för förändringar och våga experimentera med nya teknologier. För en ljus framtid

inom branschen menar även Ullah, Sepasgozar och Wang (2018) att fastighetsägare måste

vara öppna för förändringar och våga implementera nya teknologier. 

De flesta aktörer känner till den ökade effektiviteten som digitalisering kan medföra men trots

det implementeras inte disruptiv teknologi och innovation på marknaden (Ullah et al., 2021).

Kaur (2021) beskriver samma problem kring medvetenheten hos aktörerna och enligt World

Economic forum (2021) har produktiviteten i fastighetsbranschen sjunkit med 19% de senaste

50 åren samtidigt som andra branscher har ökat med över 100%. 

Ionascu och Anghel (2020) understryker att digitaliseringen idag ses mer som en trend av den

nuvarande utvecklingen i samhället men snarare bör fungera som ett instrument för att öka

effektiviteten inom fastigheter och för att kunna ha en konkurrenskraft. Yoo et al. (2012)

menar att den digitala infrastrukturen kräver storskaliga projekt som är tidskrävande och

behöver betydande finansiella investeringar. 

Digitaliseringen leder oss fram till begreppet Property Technologies, förkortat PropTech, som

är en digital utveckling av fastigheter och förlopp inom fastighetsförvaltning och

fastighetsutveckling. Målet med teknologin är att effektivisera processer och ta del av

information på ett lätt sätt. PropTech har kopplingar till en hållbar konsumtion och

stadsutvecklingen vilket gör det till en viktig teknologisk utveckling ur ett långsiktigt

perspektiv (Property Expo, 2019). 

Baum (2017) har presenterat forskningsunderlag beträffande PropTech då dagens digitala

innovation har skapat en ny vardag för människor. Det finns tillgång till flera plattformar

inom olika användningsområden som har kunnat ske genom informationsförsörjning,
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transaktioner, förvaltning och styrning. PropTech-företag har sin grund i Tech-branschen som

är förknippad med en låg överlevnadsgrad och hög risk då det endast är 7% av nystartade

Techbolag som överlever efter tre år i branschen. Även Damondrana (2019) belyser faktumet

att nystartade bolag har en begränsad verksamhetshistorik vilket gör det svårt att värdera dem

i ett tidigt stadie.  

1.2 Problemområde 

Fastighetsbranschen anses vara trögrörlig och har därför inte lika stor implementeringsvilja

kring tekniska lösningar som andra branscher. Idag finns det tillgång till ett brett utbud av

teknologiska möjligheter inom marknaden och det är därför av vikt att förstå vilka drivkrafter

som ligger bakom fastighetsbolags investeringsvilja.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att identifiera beståndsdelar som motiverar eller inte motiverar

fastighetsaktörer, som förvaltar kommersiella fastigheter, att implementera fastighetsteknik

som PropTech i sin verksamhet. 

 Frågeställningen som ska besvaras är: 

● Hur ser privata fastighetsaktörer som förvaltar kommersiella fastigheter på att

implementera PropTech i sin förvaltning?

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas geografiskt till Sverige och enbart Malmö, Göteborg och

Stockholm. Den kommer även behandla privata fastighetsaktörer som förvaltar kommersiella

fastigheter. Det beror på att det kan finnas viss skillnad mellan privat och offentlig verksamhet

då offentliga verksamheter ibland har andra syften än att vara vinstdrivande. Studien kommer

redogöra för både befintligt bestånd och nyproduktion för att omfatta fler delar av

förvaltningen och ett större bestånd. 

1.5 Disposition

Studien inleds genom en kort introduktion och beskrivning av vilka problem som går att

identifiera kring ämnet. I nästa steg introduceras metoddelen som beskriver hur studien är

utformad och genomförd för att vidare presentera den teoretiska referensramen och dess
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teorier och tidigare forskning. Därefter redogörs svaren på intervjustudien som vidare knyts

samman med den tidigare presenterade forskningen. I den avslutande delen presenteras

resultatet av studien och en avslutande diskussion med förslag på framtida forskning. 
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2 Metod

I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt; metodval, bearbetning, insamling av

empiriskt material samt urval och beslut tagna av författarna. 

2.1 Metodval

En kvalitativ metod kännetecknas av att den insamlade informationen ska tolka och begripa

företeelser. Kunskapen från en kvalitativ undersökning kan därför inte generaliseras eller

reproducera. Den kvantitativa metoden lämpar sig främst vid insamling av data för att kunna

använda statistiska analyser, syftet är då att presentera generaliseringar i större sammanhang

(Frostling-Henningsson, 2017). Den valda metoden för studien är en kvalitativ metod i form

av semistrukturerade intervjuer för att kunna förstå om det finns en skillnad i attityd och

implementeringsvilja. Studien efterfrågar främst personliga perspektiv och detaljerade

tankesätt vilket ligger till grund för metodvalet. 

Samtliga metodval medför för- och nackdelar. Enligt Bryman (2018) ger en kvalitativ studie

möjligheten att få ingående svar med möjlighet till att kunna ställa följdfrågor. Med en

kvantitativ undersökning är svaren förutbestämda vilket resulterar i tydliga och snävare frågor

(Bryman, 2018). Nackdelen med en kvalitativ studie handlar främst om att utförliga frågor

kan ge för nyanserade svar som inte håller sig till ämnet. Vår studie riktar in sig på att försöka

identifiera om det finns digitala implementeringsproblem och vad det beror på. I syfte av att

kunna kartlägga var i utvecklingen fastighetsbranschen befinner sig och hur synen på

digitalisering är idag, krävs utförliga och nyanserade svar. 

Som tidigare nämnt kan en kvalitativ studie inte reproduceras som en kvantitativ studie vilket

är en vanlig kritik som vi måste reflektera över (Frostling-Henningsson, 2017). Trots att

studien inte kommer kunna reproduceras är digitaliseringen en ständig utveckling vilket gör

att åsikter och tidslinjer om var branschen befinner sig i utvecklingen kontinuerligt kommer

att förändras. Vi vill därför också förstå vilka faktorer som påverkar utvecklingen och vilken

attityd respondenterna har på PropTech idag. 

Bryman (2018) beskriver att semistrukturerade intervjuer är en frekvent använd intervjumetod

för kvalitativa studier. En semistrukturerad intervju utgår från grundläggande frågor som ställs

till respondenterna men öppnar upp möjligheten till följdfrågor. Kritiken mot
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semistrukturerade intervjuer handlar till större del om att studiens forskare kan formulera

följdfrågorna på ett subjektivt sätt som gör att svaren speglar forskarens åsikter. Respondenten

utgör även en svårighet vid semistrukturerade intervjuer då det finns en risk att svaren blir för

nyanserade och således inte ger svar på studiens syfte eller frågeställning. Respondenternas

synsätt, attityd och uppfattning om digitalisering är det som ligger till frågeställningens grund

vilket gör att nyanserade svar efterfrågas. 

2.2 Intervjustudie

Kvalitativa metoder används i första hand för sammanhang som går att beskriva med ord

(Frostling-Henningsson, 2017). Intervjuundersökningar är således ett vanligt underlag för den

kvalitativa forskningen. Bryman (2018) förklarar att en kvalitativ intervjustudie resulterar i

utförliga svar vilket ger mindre strukturerade resultat vid en jämförelse med kvantitativ studie

som kopplar verklighet till data. Syftet med våra intervjuer är att finna beståndsdelar som

motiverar och inte motiverar implementering av teknik. Det betyder att vi söker efter

detaljerade svar och respondenternas syn på ämnet. 

En intervjuundersökning kan struktureras upp på olika sätt och enligt Alvehus (2016) omfattar

det främst intervjuer ansikte mot ansikte, videosamtal eller över telefon. Intervjuer som utförs

via mail, sms eller enkäter borde inte betraktas som intervjuform för den kvalitativa metoden.

Utformningen av en intervju är brukligen strukturerad, ostrukturerad eller semistrukturerad.

Strukturerade intervjuer har sin utgångspunkt i bestämda frågor där respondenten ger tydliga

men grundliga svar. Sådana intervjuer ger goda förutsättningar för analys och jämförelse.

Ostrukturerade intervjuer betraktas mer som ett samtal där endast huvudsyftet presenteras för

respondenten. Semistrukturerade intervjuer utgår från en viss struktur med frågor som ger

spelrum för öppna diskussioner (Alvehus, 2016). Vår studie kommer använda en

semistrukturerad intervjuform för att tillåta ett öppet samtal med respondenterna samtidigt

som vi håller oss till syftet. Bryman (2018) belyser vikten av att hålla respondenternas svar till

ämnet för att kunna jämföra intervjuernas svar på ett korrekt sätt. 

Majoriteten av de utförda intervjuerna genomfördes med hjälp av videokonferensverktyget,

Zoom. Videosamtal öppnar upp möjligheten för att kunna nå företag eller personer som

geografiskt sett inte är nära. Genom att minska på transporttiden och kostnaderna för båda

parter är videosamtal ett tidseffektivt sätt att utföra intervjuer på (Bryman, 2018). På en

respondents önskan utfördes intervjun genom ett fysiskt möte. Eftersom kroppsspråk och
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ansiktsuttryck framkommer både fysiskt och över videosamtal anser vi inte att svaren har

påverkats baserat på om mötet är digitalt eller fysiskt. 

Zoom erbjuder ett inspelningsalternativ som vi använde för samtliga intervjuer. Avsikten med

att spela in respondenterna är att underlätta analys- och resultatprocessen. Genom att

transkribera ljudupptagningen kommer respondenternas svar att kunna analyseras vilket inte

är möjligt vid endast anteckning under intervjutillfället. Vid fysiska interaktioner eller via

videomöten kommer kroppsspråk och ansiktsuttryck vara synliga. Det belyser Bryman (2018)

som en negativ aspekt då respondenternas medvetenhet om inspelningen kan göra personen

obekväm vilket resulterar i mindre utförliga svar. För studien anser vi att transkriberingen är

en väsentlig del för att kunna ge korrekta beskrivningar av respondenternas svar. 

2.3 Urval 

Utgångspunkten för en urvalsprocess handlar om att se till studiens avsedda verkan (Bryman,

2018). Strategiskt urval är enligt Alvehus (2016) en vanlig urvalsmetod inom den kvalitativa

forskningen. Strategiskt urval handlar om att informanterna för studien väljs ut för att bidra

till information kring forskningsfrågorna. Målet med urvalsmetoden är att få rätt information

utifrån forskningsfrågorna och samtidigt undvika att bli slentrianmässiga i urvalsprocessen.

Frågeställningarna blir således en styrande faktor för urvalsprocessen. Utgångspunkten för vår

studie var att välja respondenter vars företag är verksamma i någon Sveriges tre största städer.

I syfte av att minska risken för homogena svar är urvalet bestämt genom att intervjua

fastighetsbolag som äger fastigheter och företag som förvaltar fastigheter. Genom att använda

respondenter som äger eller förvaltar kommersiella fastigheter kommer studien kunna

analysera om det finns skildrande åsikter.  

Enligt Alvehus (2016) behöver urvalet inte begränsas till ett minimum eller ett maxantal för

en studie, utan talar i stället för en mättnad. Mättnad av information handlar om att svaren

under intervjuerna slutar gå i olika teman och i stället visar ett tydligt mönster. Bryman (2018)

anger att en kvalitativ studie ska minst innehålla fem intervjuer. Trots att respondenterna gav

olika svar kunde vi efter fem intervjuer se ett underliggande mönster och upplevde därför en

informationsmättnad på grund av utförliga svar. 

I syfte av att finna organisationer som passar studiens syfte valde vi att studera fastighets- och

konsultbolagens hemsida för att få en överblick om deras verksamhet och hur ägarstrukturen
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ser ut. När relevanta bolag för studien kunde identifieras kontaktades anställda som arbetar

med förvaltning alternativt med digitala initiativ. Fem bolag intervjuades varav två var

konsultbolag. Arbetsrollerna varierade men den allmänna inriktningen var affärsutveckling

och digitalisering. Urvalet på att välja respondenter med olika arbetsroller baserades på en

vilja att få nyanserade svar från olika delar av organisationerna. Det ger en större trovärdighet

för studien eftersom respondenter som enbart arbetar med digitalisering kan anses vara något

vinklade. Tabellen nedan illustrerar respondenternas värde för studien (se tabell 2.3.1), vilken

stad de arbetar i samt om företaget äger egna kommersiella fastigheter alternativt förvaltar.  

Tabell (2.3.1): Presentation av fastighetsaktörerna och dess värde för studien. 

Förvaltare/fastighetsäg
are 

Stad Värde för studien 

Respondent 1 Fastighetsägare Stockholm Respondenten arbetar som
affärsutvecklingschef där rollen involverar
strategi och innovation. I yrket fångar
respondenten teknikutveckling,
digitalisering och hållbarhet för att guida
bolaget framåt. 

Respondent 2 Fastighetsägare Göteborg Respondenten är teknisk chef på ett
fastighetsbolag som äger och förvaltar egna
fastigheter. 

Respondent 3 Fastighetsägare Stockholm
 

Respondenten är regionchef för det
kommersiella beståndet.

Respondent 4 Förvaltare Malmö Respondenten är chef för PropTech och
digital strategi. 

Respondent 5 Förvaltare Stockholm Respondenten arbetar med digitalisering
och affärsutveckling.

2.4 Studiens trovärdighet

Den kvalitativa metoden karakteriseras främst som subjektiv då intervjuer framhåller

individens upplevelse och tolkning. Det medför att insamlad information kommer svara på

intervjuobjektet egna perception av verkligheten. Den sällan objektiva metoden måste därför

förhålla sig till att trovärdigheten kan sättas i fråga. Resultatet kommer därför inte kunna

benämnas som objektivt då det inte går att säkerställa. Vi har utformat studien i syfte av att få

ett så objektivt resultat som möjligt genom att aktivt arbeta och ifrågasätta valen vi gör under

hela arbetsgången för att läsaren ska kunna ta ställning till studiens resultat. Vid

tolkningsarbetet i uppsatsen kommer teorin att ställas i relation till empirin vilket för att
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forskaren har en central roll i tolkningsfrågan. Forskarens roll bör inte betraktas som något

negativt utan är en förutsättning vid kvalitativa undersökningar (Alvehus 2016).

I det vetenskapliga sammanhanget är det vanligt att diskutera studiens trovärdighet, som delas

in i fyra delar. Överförbarhet handlar om att förstå undersökningens värde, vilka frågor som

studien besvarar och vilka nya insikter som kunde identifieras (Alvehus 2016). Fem intervjuer

kommer att stå som grund till studiens resultat vilket kan försvaga överförbarheten något. I en

större bransch med flera aktörer kommer fem aktörer inte kunna svara för den fulla

uppfattningen om digitalisering. Respondenterna är noggrant utvalda aktörer inom

fastighetsbranschen som har kunskap inom digitalisering och kan därför ge en större inblick

kring implementeringsviljan. Med ett mindre antal intervjuobjekt kommer överförbarheten att

vara låg och större generaliseringar för hela branschen kommer inte vara möjligt att göra i

studien. Materialets omfång kan därför kritiseras, på grund av att majoriteten av alla

respondenter arbetar aktivt med digitalisering. Det innebär att den grundläggande

inställningen kan anses vara något vinklad. Därför valde vi att intervjua tre fastighetsbolag

och två förvaltande bolag för att kunna få ett bredare perspektiv på ämnet. Konsultbolag som

endast förvaltar fastigheter har ibland andra målsättningar än bolag som äger och förvaltar

sina egna fastigheter. Trots att respondenterna arbetade på olika sätt så kompletterade svaren

varandra och det gick inte att utläsa en tydlig skillnad i inställning kring ämnet. Ytterligare en

aspekt som vi ställer oss inför är att digitalisering är i konstant förändring och utveckling.

Trots det belyser vi även faktumet att fastighetsbranschen är en mer traditionell bransch och

betraktas inte som förändringsbenägen vilket gör studien aktuell över en längre tid. 

Tillförlitlighet eller transparens är centrala begrepp om hur insamlat material och argument

presenteras. Studien kommer inte redovisa allt insamlat material utan endast delar av

intervjuerna. För att allt material ska spegla vad respondenterna har talat för och inte talat för

har intervjumaterialet transkriberats. Respondenterna ska känna igen sig i beskrivningen som

forskarna gör. Ett sätt att validera det skulle kunna vara att låta respondenterna korrigera sina

svar i efterhand. Risken finns att respondenterna ångrar sina svar och ger mer formella eller

standardiserade svar (Bryman, 2018) vilket medförde att vi inte gav respondenterna den

möjligheten i syfte av att säkerställa objektiviteten. För att kunna vara fullt transparent krävs

det att allt material lämnas ut men i ett sådant fall skulle kravet om konfidentialitet att brytas

(Alvehus, 2016). Etiska aspekterna om integritet och konfidentialitetskravet är en central del i

forskningsarbetet vilket medförde att all material inte lämnades ut till respondenterna.
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Konfirmeringen handlar om studiens objektivitet (Alvehus, 2016). Som tidigare nämnt är

objektiviteten svår att uppnå i en kvalitativ studie då det inte går att säkerställa hos

respondenterna. Genom att aktivt arbeta för att våra förutbestämda åsikter inte ska påverka

resultatet har vi valt att ställa frågor till respondenterna som är utformade på ett objektivt sätt.

Frågorna var öppna och hade en allmän inriktning som behandlade en större bild än enbart

individens. Således formulerade vi frågorna så dem inte skulle påverka respondentens svar

och på så sätt kommer svaren inte målas av uppsatsens teoretiska grund. Vid samtliga

intervjutillfällen valde vi att låta respondenten tala mer fritt och öppet för att inte påverka

utfallet av intervjun. För att respondenternas svar ska kunna analyseras och jämföras har vi

valt att ställa våra grundfrågor till alla respondenter. Vi har främst utgått från det

transkriberade materialet för att endast se till vad respondenten svarar och inte hur personen

svarar.

Studiens pålitlighet handlar om att utföra alla delar på ett korrekt sätt (Alvehus, 2016). Det

uppnås genom att dokumentera arbetsgången och presentera alla delar i uppsatsen.

Arbetsgången dokumenterades genom att spela in och spara samtliga intervjuer som i ett

senare skede även transkriberades. Det är centralt för studien att använda sig av etablerade

röster inom området vilket är anledningen till att vi valt respondenter som arbetar med

digitalisering och innovation. I syfte av att inte få ensidig information kommer vi även att

intervjua fastighetsbolag som är verksamma inom olika geografiska områden. Det förväntas

ge en bredare bild av ämnet då det täcker en större marknad. Respondenterna i intervjustudien

arbetar aktivt med digitalisering och innovation vilket kan medföra en partisk inriktning då

det kan resultera i en överhängande positiv inställning. Vi valde dock dessa respondenter

strategiskt då det finns vissa svårigheter i att få utvecklande svar från respondenter som

saknar kunskap inom området.

Trovärdighet handlar även om att framför sådan information som inte framkommer under

studiens arbetsgång. En av författarna till studien arbetar på ett fastighetsbolag där en

respondent blev intervjuad. Det beror på att fastighetsbolaget i fråga är verksamt inom

digitalisering i sin förvaltning och kunde således bidra med relevant material till studien.

Intervjun följde samma process som för alla andra respondenter. 
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2.5 Etiska överväganden

För att kunna utforma och utföra en intervju måste etiska aspekter övervägas. De etiska

aspekterna inom forskningssammanhanget är att intervjuer ska genomföras på ett korrekt sätt

för att respondenterna inte ska komma till skada. Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det fyra

etiska överväganden som ska beaktas vid ett forskningsprojekt. 

Rätten till integritet och anonymitet under en frivillig basis är centralt för studien. Genom att

informera alla deltagare om studiens syfte och avsikt kommer respondenten att kunna ge sitt

samtycke skriftligen. Forskaren ska vid alla tillfällen framföra att samtycket kan avbrytas

under hela processen. Om en deltagare skulle avbryta processen får personen inte utsättas för

vidare påtryckning och materialet får inte publiceras. Konfidentialitetskrav gör att material

och respondentens kontaktuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Nyttjandekravet

innebär att allt insamlat material från intervjuerna endast får användas för ändamålet och inte

för något annat (Bryman, 2011). 

2.6 GDPR

Sedan den 25 maj 2018 infördes dataskyddsförordning (GDPR) inom hela EU (SFS:

2018/218). GDPR är en förkortning för Data Protection Regulation och avser att stärka

skyddet för behandling av personuppgifter. Lagen berörs av alla typer av verksamheter,

myndigheter och föreningar som behandlar personuppgifter. Personuppgifter av all form som

kan knytas till en levande person omfattas av GDPR och bör behandlas enligt

lagbestämmelserna (Regeringskansliet, 2018). 

En intervjuundersökning behandlar ett flertal personuppgifter och behöver därför förhålla sig

till lagen (SFS: 2018/218) om GDPR. Alla intervjuer i studien kommer att spelas in för att

kunna transkriberas och personuppgifter kommer samlas in vilket gör att samtycke kommer

att krävas innan påbörjad intervju. En samtyckeshandling skickades ut efter intervjuerna för

att bekräfta samtycket (se bilaga 1) i enlighet med GDPR. 
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3 Teoretisk referensram
Följande avsnitt presenterar tidigare forskning som kommer innehålla en grund för studiens

undersökning kring implementering av digital teknik och PropTech. 

3.1 Digitalisering 

En ny version av digitala tekniker som omformat fastighetssektorn kallas Real Estate 4.0 och

kan likställas med den fjärde industriella revolutionen där tekniken ska transformera och

omdefiniera olika företag (Starr et al., 2020). De framväxande teknologierna gäller över hela

verksamheten då de inkluderar förvaltning, fastighetsutveckling, finans, investering och

värdering. Real Estate 4.0 är en form av digitalisering som kan driva en förändring för

fastigheter, både för investerare och för användare. Teknologiska drivkrafter fortsätter att

accelerera vilket ger indikationer på att tekniska framsteg kommer att öka i framtiden.

Fastighetsägare måste således anpassa sig till förändringarna och öka sin kunskap om

fastigheter inom både ett tekniskt perspektiv och även i samverkan med människor. Vidare

diskuteras det att teknologisk innovation aldrig varit mer relevant än i dagens marknad och att

Real Estate 4.0 beskriver väsentliga framsteg när det kommer till effektivitet och flexibilitet.

Det är ett nytt synsätt på teknologi som är baserat på självmedvetenhet och nya system.

Begreppet smarta fastigheter diskuteras även, där avsikten initialt var att minska

energikostnaderna och sekundärt förbättra upplevelsen hos boende genom till exempel bättre

luftkvalitet och säkerhet. I och med pandemin har fokuset dock behövt skifta och drivkraften

har snarare handlat om att skapa ett mervärde. Fastighetsmarknaden är och har varit långvarig

när det kommer till förändring och en anpassning till nya innovationer. Konkurrenskraften och

framgången inom branschen kommer till stor del dikteras av hur snabbt fastighetsägare

omfamnar tekniska framsteg för att skapa bättre och mer effektiva miljöer. En överlevnad

inom branschen kräver en öppenhet för förändring och att våga experimentera med nya

teknologier (Starr et al., 2020). 

3.2 PropTech 

Fastigheter är det tillgångsslaget med störst omfattning men trots det har fastighetsbranschen

inte varit framstående beträffande förändringsbenägenhet (Baum, 2017). Branschen har en

branschpraxis som är utmärkande för att bestå av ineffektiva processer samtidigt som det

finns tillgång till flera plattformar inom olika användningsområden. Det har kunnat ske

genom informationsförsörjning, transaktioner, förvaltning och styrning. Ineffektiva processer
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och överflödiga transaktionskostnader hade kunnat undvikas om det fanns en större

benägenhet för förändring.

PropTech är en innovation som har betydelse för den digitala omformningen som äger rum

inom fastighetsbranschen just nu. Det är en innovation som verkar inom branschen när det

handlar om områden som informationsdelning, transaktioner och förvaltning. Delar inom

digitalisering som smarta fastigheter, delningsekonomin och FinTech är vertikala

PropTech-sektorer som fungerar som oberoende rötter till PropTech.

Proptech 3.0 kännetecknas av en blockkedja som är en teknik som introducerades 2008 och är

ett decentraliserat transaktionsregister och bygger på enhällighet mellan digital data (Baum,

2017). Syftet med blockkedjan är att förändra hur en verksamhet bedrivs inom

fastighetssektorn. Data är fördelad på olika länder eller institutioner och är decentraliserad

eftersom det inte existerar någon form av central administratör, datalagring eller liknande. En

blockkedja kan således förklaras som en andra informationsrevolution eftersom dagens

informationsflöde och data presenteras med förbättrad automation. PropTech har som syfte att

skapa en snabbare process för informationsutbyte men det har visat sig att

fastighetsmarknaden i hög grad fortfarande är bundna till mellanhänder. Fastighetsbestånden

och fastighetssektorn är inte immuna mot Real Estate 4.0 och den fjärde industriella

revolutionen, samt de innovationer som vuxit fram till följd av det. Idag har vi möjligheter att

använda datorer och mobiler för att styra en fastighet inom områden som fjärrstyrning inom

tillgänglig infrastruktur eller att reglera system på distans. 

En smart fastighet är en fastighet som implicerar teknologiskt baserade plattformar i syfte av

att främja nyttjandet av fastighetstillgångar, som till exempel mark, kontor, bostäder eller

liknande. Teknologiska plattformar kan i sin tur förse oss med information om prestandan i

byggnaden eller direkt ta kontroll över de tekniska funktionerna i byggnaden (Baum, 2017). 

3.3 Technology Acceptance Model

I syfte av att kunna undersöka hur implementeringen av digital teknik fungerar måste det

finnas en grundläggande förståelse för vilka faktorer som gör att implementeringen accepteras

av användarna. Davis (1986) utvecklade därför Technology Acceptance Model, förkortat

TAM, i syfte av att förstå användaracceptans för teknologiska system och tjänster (se figur

3.3.1). Nya tekniska produkter och servicetjänster misslyckas i ett flertal fall att
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implementeras, på grund av att det finns en svårighet kring användningen av tekniken eller av

användarnas motvilja att se fördelarna med tekniken. I det här fallet menar man därför att det

är av vikt att identifiera de faktorer som gör att implementeringen av teknik och acceptansen

kring teknik ökar. Identifieringen av faktorerna är därför avgörande för teknikens framgång

och TAM medför att det går att kartlägga acceptansen av en viss teknologisk lösning.

Människor skapar en viss attityd och intention redan vid första anblicken av ny teknik. Det

betyder att förutbestämda åsikter baserat på teknikens lätthet och användbarhet ligger till

grund för acceptansen.

 

Perceived usefulness är den del i modellen som beskriver till vilken grad en person tror att det

nya systemet kommer att vara till nytta (Davis, 1986). Vad som kommer att bedöma

användbarheten är en persons egna funderingar om hur relevant systemet är för sitt arbete, om

den håller en högre kvalitet i jämförelse med det befintliga systemet samt tidigare

erfarenheter. Personer som arbetat med liknande system anses även vara mer benägna att testa

och implementera systemet i sitt arbete. Perceived ease of use handlar om användningen av

systemet kommer att kunna ske utan större ansträngning. Fri från ansträngning handlar om

hur simpelt, alternativt komplext, det är att lära sig det digitala systemet. I de fall där systemet

inte är mentalt eller fysiskt ansträngande att lära sig kommer det att påverka uppfattningen om

vilken nytta som finns att hämta.

 

Olika faktorer kommer att påverka attityden för ett nytt teknologiskt system, där attityden kan

vara positiv eller negativ (Davis, 1986). Den attityd som skapas kommer i sin tur att styra hur

benägen en person är att använda och implementera lösningen i sitt arbete. En frivillighet i

relation till att använda påtvingade teknologiska lösningar kommer att påverka den attityd

som modellen visar.

 

Technology Acceptance Model är ett sätt för företag, chefer och medarbetare att lättare förstå

hur en ny teknologisk lösning kommer att implementeras och hur processen ser ut. Genom att

kunna kartlägga faktorerna går det att förstå vad som kommer att kunna accepteras av

användarna (Davis, 1986). 

14



Figur 3.3.1: Technology Acceptance Model (Davis, 1986, s.24). 

3.4 User Acceptance of Information Technology

Modell Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, förkortat UTAUT, integrerar

TAM-modellen och sju andra acceptansmodeller i syfte av att förstå vilka faktorer som

påverkar beteendet och den faktiska användningen av en teknologisk lösning (Venkatesh et

al., 2003). Modellen utgår från fyra bestämmande faktorer samt fyra underkategorier som

kommer att påverka de bestämmande kategorierna (Se figur 3.4.1). Performance expectancy

benämns som en bestämmande faktor i modellen och handlar om vilket värde den

teknologiska lösningen kan ha för användaren. Performance expectancy kommer att påverka

avsikten att använda systemet baserat på vilket grad användaren anser att systemet kommer

förbättra det dagliga arbetet. Vanliga mätningar som utförs är därför om effektiviteten ökas

och vilken nytta systemet gör för företaget och anställda. Effort expectancy grundar sig i

innovationens komplexitet, om interaktionen med systemet är enkelt och ansträngs fritt.

Social influence innebär att genom uppmuntran av ledningen och kollegor kommer det sociala

inflytandet att påverka den faktiska användningen i en positiv riktning. Socialt inflytande

inom teknologisk acceptans är komplext och subjektivt med ett flertal kognitiva inflytande,

och är som starkast vid introduktionsdelen. Facilitating conditions handlar om att anställda

upplever att det finns en organisatorisk och teknisk infrastruktur för att kunna stödja

användningen av systemet. Genom att tillhandahålla rätt kunskap och resurser kommer det

underlätta acceptansen.
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Performance expectancy, effort expectancy och social influence är alla påverkande faktorer

för att kunna mäta intentionen att acceptera och använda ett system samtidigt som facilitating

conditions istället är direkt kopplat till användarbeteendet (Venkatesh et al., 2003). Kön, ålder,

erfarenhet och frivillighet är också bidragande till hur systemet kommer att mottas,

implementeras, accepteras och användas. Användningen av ett system kan inte likställas med

acceptans för den då användningen sker utifrån beslut av ledning eller chefer, medan

acceptans är en mer komplex och subjektiv fråga.  

Figur 3.4.1: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Venkatesh et al., 2003, s.447).

3.5 Antifragil

Begreppet antifragility är ett sätt att bli starkare av en black swan-händelse (Taleb, 2012). En

black swan-händelse kan beskrivas som en oförutsägbar händelse som ger en betydande effekt

på en person, företag eller hela samhället. Hur ett företag reagerar på oförutsägbara händelser

är vad som beslutar om de är fragil, robust eller antifragil. Fragila företag kommer inte att

kunna hantera förändringen och tar oproportionerligt mer skada av händelsen. Fragila företag

kännetecknas av att vara mindre förändringsbenägna vilket gör att riskerna vid en förändring

ökar markant. Ett robust företag väljer i sin tur att ignorera och inte reagera på förändringar,
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medan antifragila företag förbättras vid volatilitet. Osäkerhet inför framtiden är givet och

black swan-händelser är oundvikligt vilket gör att spekulation, forskning och analyser i syfte

av att försöka förutsäga förändringen inte är nödvändigt.

 

Genom att istället inrikta sig på att exponera sig för felsatsningar kommer stabiliteten och

konkurrenskraften att öka (Taleb, 2012). Vid oförutsägbara förändringar inom en bransch

kommer företagen som valt att hålla nere sina kostnader på kort sikt att skala upp riskerna för

framtiden. Framför allt vid uppskalning av IT och teknologi. Investering och implementering

av teknologi resulterar dessvärre inte i en automatisk säkerhet inför framtiden.

Digitaliseringen kan istället göra företag mer sårbara genom att öka risken för dataintrång som

kan ge förödande konsekvenser. Skillnaden mellan ett bra och ett mindre bra teknologiskt

system handlar om att i små steg, implementera nya resurser och sätt att arbeta som initialt

kommer öka ansträngningen för personalen men som successivt ökar konkurrenskraften mer

hos företaget. Påverkan och ansträngningen för på personalen och företaget blir liten i

jämförelse med riskerna som minskar för framtiden. Genom att kontrollera exponeringen

kommer försök om att förutsäga framtiden bli irrelevant för antifragila företag. Fördelarna

skapas av att skala upp och vara öppen för små misslyckanden vilket gör att risker kan

minskas inför framtiden. 

3.6 Digitala initiativ

Definitionen av digitalisering kan vara något otydlig menar Koller, Goedhart och Wessels

(2020). Digitaliseringen skulle kunna definieras som en form av uppdatering av befintliga

IT-lösningar. Eller som ett sätt för företag att kunna utveckla deras digitala marknadsföring,

försäljning och erbjuda en förbättrad kundservice. Med omfattande teknologiska lösningar har

allt fler företag valt att implementera det i sina verksamheter. 

En undersökning gjord av Mckinsey Digital (2018) visar att åtta av tio organisationer hade

påbörjat deras digitala transformering, dock var det endast 14% som menade att det

resulterade i en utmärkande effektivitet. Vidare visade det sig att endast 3% kunde med

framgång upprätthålla förändringen.
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3.6.1 Värdet av digitala initiativ 

Det utgör en svårighet att processa och välja ut vilka digitala initiativ som ska implementeras

(Koller et al., 2020). Något som dock måste stå fast är de fundamentala principerna: digitala

projekt ska värderas utifrån kassaflödet som de förväntas generera. Investeringsbeslut borde

analyseras utifrån det alternativa tillvägagångssättet. Alternativet för digitala projekt kan även

vara att låta bli helt. Att inte göra något betyder inte att utgå från noll i kassaflöden, det är

snarare ofta nyckeln till att utvärdera de digitala projekten.

 

En bransch som mött liknande typ av utmaning enligt Koller et al. (2020) är banker. Omkring

70- och 80-talet introducerade banker automatiserade uttagsautomater. Under 2000-talet

lanserades internetbanken och vid 2010 introducerades bankappar i mobilen. Att banker var

tvungna att introducera innovationer likt bankappar verkar i efterhand uppenbart, men

innovationerna resulterade inte i några nya intäktsströmmar. Det var kunden som förväntade

sig förbättringen. Trots att de mobila bankapparna hade en strategisk meningsfullhet, skapade

det inga nya intäktsströmmar. Det är här vikten av ett “base case” kommer in. Om banken inte

hade valt att utveckla en app eller introducera automatiserade uttagsautomater, skulle den

förmodligen förlora stora marknadsandelar och intäkter som följd. Projektet hade förmodligen

ett positivt nuvärde trots att de initialt inte skapade nya intäktsströmmar. 

3.6.2 Kostnadsminskning och kundnöjdhet

Många digitala implementeringar har  sin grund i att kunna hjälpa företag att minska

driftkostnaderna (Koller et al., 2020). Med hjälp att automatiserade mjuk- och hårdvaror kan

svåra och utmanande uppgifter utföras genom AI istället för manuellt arbete. Förståelsen över

kostnadseffektivisering är komplext. Att uppskatta nuvärdet genom att diskontera besparingar

och subtrahera det med investeringskostnaden är endast en del i analysen. Det är viktigt att se

till vad konkurrenterna på marknaden gör. Om besparingar kan göras, överförs det till kunden

genom sänkta priser och kan beroende på branschen även påverka företagen som inte valt att

implementera digitala lösningar. Det är även kritiskt att analysera konkurrenskraften av att

implementera digitala lösningar för att öka kundnöjdheten. Analysen ska därför ha sin grund i

om investeringen i digitaliseringen ökar intäkter genom att öka kundnöjdheten och antal

kunder eller om den endast gör att företaget kan bibehålla sina marknadsandelar på grund av

att konkurrenterna gör samma. Idag förväntar sig kunden att kundupplevelsen håller en högre

standard och kontinuerligt förbättras utan att betala mer. Trots att företagen i sig inte får mer

intäkter har många företag till slut inget val trots att det kan resultera i en minskad lönsamhet.
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Det menar Koller et al. (2020) beror på att risken av att förlora stora delar av företagets

vinster och intäkter.

3.7 Strategic fit

Teorin Contingency theory bygger på att det inte finns en grundläggande strategi som alla

branscher och företag kan tillämpa. Utgångspunkten är att förstå sin verksamhet och vilka

yttre faktorer som påverkar den. Grant (2016) menar att företags resultat kan förklaras genom

organisationen strategi och struktur. Globaliseringen idag har lett till snabba förändringar,

framför allt tekniska, vilket leder till större krav på organisationer. Att förstå förändringen blir

en väsentlig del av ett företags överlevnad. Hur väl organisationen anpassar sig efter

förändringar blir i sin tur viktig för att bibehålla marknadsandelar. Grant (2016) talar om

strategic fit. Strategic fit är en modell som illustrerar hur yttre faktorer och organisationer är

sammankopplade. Yttre faktorer handlar om de delarna som företaget inte kan styra över.

Företag kan inte besluta om kundens behov, teknologiska utvecklingar eller nya produkter i

branschen. Det organisationer kan styra över är deras förhållningssätt till förändringarna.

Genom att anpassa interna färdigheter till externa omständigheter på ett effektivt sätt kommer

aktörer lyckas skapa konkurrensfördelar och öka intäkter som följd.

3.8 Energieffektivisering

Klimatmodeller visar att förbättrad energieffektivisering är en kritisk faktor för att kunna

främja en mer hållbar framtid (Lange, Pohl, Santarius, 2020). Det måste ske en snabb

förändring i minskad energianvändning och utsläpp av fossila bränslen. Digitaliseringen blir

en förhoppning om att kunna minska dagens utvecklade efterfråga på energi och kan skildras

som en metod att applicera informations- och kommunikationsteknologi (IKT).

Förhoppningarna som finns idag om att bli mer energieffektiva bygger främst på potentiella

lösningar i framtiden. Därför riktas kritik mot om digitaliseringen faktiskt kan minska

energiefterfrågan för en mer hållbar framtid. 

Tidigare forskning tyder på ett positivt samband mellan digitalisering och en ökad

elförbrukning (Lange et al., 2020). Det går att se mellan åren 2012–2017, då IKT-sektorn hade

en ökning av elförbrukning på 90%. Det tyder på att det finns en viss svaghet om

digitaliseringens potential att minska energiefterfrågan. Samtidigt visar prediktiva studier att

digitala enheter och program möjliggör energieffektivisering i sektorer som
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fastighetsbranschen. Med smart energiåterkoppling kan energieffektiviseringen öka och som

följd minska kostnaderna. 

Digitaliseringen har potential att öka energieffektiviteten markant i framtiden och för med sig

en ökad ekonomisk tillväxt. Enligt Lange et al. (2020) kommer den ekonomiska tillväxten

vara en kritisk faktor till att energikonsumtionen förblir hög. Genom att digitalisera större

delar av ett samhälle för en bättre framtid sätter press på ökad energiförbrukning. Det är en

anledning till att förhoppningar om att digitaliseringen ska minska vår energiförbrukning inte

kunnat motiveras. Progressionen har istället orsakat ytterligare energieffekter då den

ekonomiska tillväxten har varit större än de energireducerande påföljderna.

 

Rebound-effekten innebär att energieffektivisering med hjälp av teknik inte kommer leda till

proportionerligt minskad energiförbrukning (Lange et.al, 2020). Anledningen är att ett mer

teknologiskt samhälle främjar energikonsumtionen. Slutsatsen kan därför dras att

rebound-effekterna inte är tillräckligt stora för att hindra minskat energibehov utan leder

snarare till en ökning. 
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4 Empiri 
I avsnitt presenteras resultatet från de semistrukturerade intervjuerna som genomförts med

fem aktörer inom fastighetsbranschen som äger eller förvaltar kommersiella fastigheter, (se

tabell 4.1).  

Tabell (4.1): Presentation av fastighetsaktörerna. 

Förvaltare/fastighetsägare Stad

Respondent 1 Fastighetsägare Stockholm

Respondent 2 Fastighetsägare Göteborg

Respondent 3 Fastighetsägare Stockholm 

Respondent 4 Förvaltare Malmö 

Respondent 5 Förvaltare Stockholm

4.2 En trögrörlig och underdigitaliserad bransch 

Samtliga tillfrågade fastighetsaktörer anser att fastighetsbranschen ligger efter i

digitaliseringen i jämförelse med andra branscher. Den främst nämnda anledningen till att

branschen inte har en snabb utveckling kring teknik är att branschen per definition redan har

en hög lönsamhet då fastighetsbolagen är kapitalstarka aktörer. Det beror bland annat på att

fastighetsaktörer har monopol på lägena eftersom beståndet står där det står, vilket har till

följd att det inte finns mycket incitament för vidare teknisk utveckling. En annan anledning

som samtliga respondenter lyfter är att det finns en brist i den tekniska kunskapen på

ledningsnivå.

”Det har inte funnits ett jättestort behov utifrån så här primära drivkrafter såsom ja, hur det går finansiellt. Det

har ju gått rätt bra för fastighetsbolagen ändå utan att man digitaliserar sig.” (Respondent 5).

Respondent 1 nämner att det beror på att det inte funnits något behov av den typen av

kompetens tidigare utan att den vuxit starkare på senare år, vilket orsakar att kompetensen

brister i kombination med att det uppkommer flera teknologiska lösningar. Respondenten

menar att det finns mer teknik tillgänglig än vad som är implementerat och när kompetensen

även brister så skapar det en utmaning för hur fort vi kan röra oss framåt. Tekniken är längre

fram än vad vi är och det finns stora förväntningar på att all teknik ska prestera på en hög
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nivå, där vi som användare även blir mer kräsna. Respondent 4 styrker det faktum att det finns

brister i kompetensnivå och att det är en anledning till att branschen inte kommit längre.

Respondent 3 nämner även problematiken kring tidsbrist då det påverkar engagemanget kring

nya system och lösningar eftersom implementeringen tar tid. Historiskt sett anser respondent

5 att branschen har underinvesterat i IT och teknologi i förhållande till som finns tillgängligt

på marknaden. 

Samtliga respondenter klargör att det trots allt finns en nyfikenhet och intresse att

implementera fastighetsteknologi som PropTech. Det finns en förståelse för att det finns en

risk att värdet på fastigheter sjunker om vi inte automatiserar eller förädlar våra processer,

verktyg och system. Fastighetsbolagen är byggda för leverans och leverans och utveckling

finns inte traditionellt inom branschen utan det är främst under de senaste 5-10 åren som

fastighetsbolag börjat ta steget in på sådana områden. En annan del som respondenterna anser

kommer driva på digitaliseringen är regleringar kring hållbarhet och energieffektivisering. 

4.3 Implementering av digitala verktyg

Frågan kring fördelar och nackdelar med implementering av fastighetsteknik som PropTech

renderade i olika svar från fastighetsaktörerna. Den fördel som samtliga aktörer benämnde är

att digitalisering skapar en högre effektivitet. Effektiviteten medför i sin tur en större

produktivitet där aktörerna kan leverera bättre lösningar samtidigt som de sparar tid och

pengar. Respondent 2 berättar att vi kan hålla nere kostnaderna och öka värdet på fastigheter

vilket i sin tur ökar konkurrenskraften. Respondenten nämner även att det skapar en större

attraktivitet i en lokal för kunder vilket respondent 4 bekräftar. Det är möjligt att skapa mer

attraktiva ytor som kunder drar sig till eftersom det skapas lokaler där systemen kan känna av

människors behov. Ur ett långsiktigt perspektiv handlar det om att skapa unika upplevelser för

besökarna i fastigheten vilket PropTech-lösningar hjälper till med. Respondent 1 nämner att

PropTech möjliggör för delning av resurser vilket är en faktor som inte varit enkel tidigare.

Respondenten menar att det finns fördelar med att digitalisera tjänster för att få tillgång till

olika typer av fysiska resurser. Det blir då en fråga kring hur vi nyttjar våra resurser och

använder dem på ett smartare sätt, vilket är en fördel med den tekniska utvecklingen. En

annan fördel som nämns är hållbarhet och hur optimeringar av fastigheter för att skapa gröna

fastigheter. Hållbarhetsaspekterna kring digitalisering av fastigheter är självklara för samtliga

aktörer. 
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De negativa aspekterna kring PropTech skiljer sig hos respondenterna. Respondent 2 menar

att de digitala systemen gör oss beroende av en leverantör som har monopol och kan sätta sina

egna priser. Det finns även en problematik kring funktionaliteten då brist på kompetens gör

det svårare att utvärdera systemen, för både fastighetsbolaget och för besiktningsmännen.

Respondent 3 anser att det finns för få fall att härleda. Det finns för få referenser att jämföra

med vilket skapar en utmaning där fastighetsbolaget inte vet om en lösning är bra eller dålig. 

Respondent 4 förklarar att det finns en problematik kring att fastighetsägaren får för lite plats i

relation till PropTech-bolagen. Det finns en fara i att PropTech-bolag kan ta över

fastighetsägarens data då det resulterar i en förlorad kontroll över sin egen information, vilket

kan resultera i en fråga om IT-säkerhet som respondenten anser vara ett säkerhetshot.

Respondent 5 anser att det inte finns många negativa aspekter kring tekniken, snarare att det

kan handla om en problematik kring hur mottaglig användaren är att hantera den.

Fastighetsbranschen har inte en hög IT-utveckling kring förvaltning vilket ställer till med en

del komplexitet för många bolag då det inte finns en strategi för hur olika lösningar ska

hanteras. 

”Det finns få negativa aspekter. Däremot så kan man ju stöta på en del utmaningar exempelvis kring IT

mognad.” (Respondent 5).

4.4 Avgörande för implementering

Fastighetsaktörerna anser att det finns olika faktorer som är avgörande när det kommer till

implementeringen av PropTech men en återkommande beståndsdel är det organisatoriska

perspektivet. Det handlar om att lyckas transformera hela organisationens syn på teknisk

utveckling och leveransen av teknik. Respondent 1 beskriver att den organisatoriska

transformationen är nyckeln snarare än att hitta fler tekniska lösningar då det finns gott om

teknik att använda sig av. Respondent 2 pratar även om att tillsätta interna resurser som stöttar

kärnverksamheten med nya idéer, funktioner, tjänster och produkter för att anpassa verktyg

och system att kunna jobba mer effektivt. Det handlar även om att den tekniska förvaltningen

arbetar med modernisering och utveckling av kärnverksamheten, samt med riskförebyggande

arbete. En annan syn är det väsentliga med att se tekniken ur ett långsiktigt perspektiv och

agera med försiktighet för att säkerställa en kvalitetssäkrad utvärdering av resultatet. Även

respondent 5 benämner interna enheter där det framkommer att vi behöver jobba mer

explorativt och se förbättringar i det dagliga arbetet för att kunna hålla en hög förändringstakt.

Respondent 2 tar även upp de interna systemen som en avgörande faktor för implementering
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av PropTech. Det handlar om hur vi interagerar med leverantörer och samarbetspartners då

det är en viktig beståndsdel. 

Respondent 4 anser att den viktigaste faktorn är att avsätta tid och våga experimentera med

teknologiska lösningar. Större fastighetsbolag har flera olika system som måste fungera

genom hela värdekedjan som resulterar i större krav och innebär att implementeringen är

enklare för mindre fastighetsägare. 

”Ett stort bolag har jätte många fördelar men nackdelen är att vi inte är först på bollen. Nej det är de andra som är

det och det är väl lika bra för då går de på alla minor och sen kommer vi in här.” (Respondent 3).

De större bolagen har en större organisation vilket skapar en större orörlighet då man vill

komma åt stordriftsfördelar och använda systemen på flera hundra olika fastigheter. 

4.5 Digital förvaltning

Respondenterna gav sin syn på vilka områden inom förvaltningen som behöver genomgå en

digitaliseringsresa. Majoriteten av aktörerna anser att dokumentation och avtal fortfarande

sköts analogt i större grad än vad som är nödvändigt. Ett annat område som behöver

digitaliseras enligt respondenterna är driften när det kommer till hur den hanteras och vilka

styrsystem som finns. I frågan om drift kommer samtliga respondenter in på hållbarhet och

energioptimering då det finns lösningar på marknaden som kan mäta energiåtgång bättre för

att i sin tur kunna vidta rätt åtgärder. Lösningarna är väsentliga då det är svårt att förbättra

någonting som inte går att mäta. De globala hållbarhetsmålen tas även upp av respondent 4

som beskriver att fastigheter gör ett stort avtryck på klimatet, vilket i sin tur förutsätter att

aktörer energioptimerar sin förvaltning. Det finns även en vinning i att se till hållbarhet

eftersom det skapar attraktiva ytor och en bättre image för fastighetsbolag som vidare kan

resultera i en möjlighet att ta en högre hyra för lokaler. 

4.6 Investeringsvilja

Det finns en investeringsvilja kring fastighetsteknik som PropTech hos de flesta

fastighetsbolag enligt respondenterna. Viljan motiveras främst av möjligheten att spara pengar

på energiförbrukning som anses vara en god investering.  Några av fastighetsaktörerna

menade dock på att det även finns problem gällande investeringsviljan. Respondent 5 menar

att många är intresserad av att köpa nya teknik men att det finns olika mognadsfaser för att
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kunna hantera den sortens utveckling. Det kan handla om att öka förståelsen för olika

lösningar eller vilka aktörer som bör väljas. 

”Det finns sällan ett egenvärde av digitalisering utan det handlar om vad det är vi faktiskt vill uppnå.”

(Respondent 5).

Respondent 3 vittnar om att de har ett problem när det kommer till att våga testa nya

lösningar. Tekniken går fort fram idag vilket får till följd att det finns en osäkerhet i när det är

ett bra tillfälle, eftersom det konstant skapas bättre produkter. Idag finns det även en

överdriven vilja att investera i PropTech enligt respondent 2 som tar upp att det blir

problematiskt att vara fartblind kring IT. Respondenten menar att en programmering inte kan

fixa en läcka i ett tak utan att den tekniska traditionella förvaltningen fortfarande är väsentlig.

Respondent 1 tar upp samma problem och anser att den tekniska utvecklingen är fragmenterad

då det finns för mycket material på marknaden.

4.7 Framtidsutveckling

Respondenterna gav sin syn på fastighetsbranschens framtid med ett spann om 10–20 år när

det kommer till digitalisering, vilket ledde till skiftande åsikter. En gemensam nämnare är att

drift och förvaltning lär skötas på distans eftersom det kommer finnas en större tillgång till

information och data. Respondent 1 tror att branschens digitaliseringsresa kommer ta längre

tid att implementera än vad vi hoppas och tror, på grund av att den mänskliga faktorn saktar

ner utvecklingen. Trots det lär teknologin utvecklas och blir värdeskapande för användarna

men inte i den fart som aktörer i branschen pratar om idag. Respondent 2 anser att vi kommer

vara beroende av vår omvärld och kommer kunna förhålla oss bättre till frågor om hållbarhet,

där vi kommer se framsteg inom energisystem som gör att vi använder oss av mindre energi.

Det handlar bland annat om att branschen kommer hitta lösningar som är mer effektiva med

automatiska styrsystem. En effektiv lösning är förhoppningen att kunna samverka mellan

samhällen och byggnader där byggnader som har ett överskott av energi ska kunna överföra

energin till omgivande konstruktioner. Aktören menar även att det kommer skapas fler

lagstiftningar som ställer högre krav på fastighetsägare. Respondent 3 har samma synsätt och

bedömer att digitaliseringen inom branschen kommer utvecklas i en snabb takt där de flesta

momenten är digitala, som kontraktsskrivning, styrsystem, parkeringsfrågor med mera. I

princip vartenda arbetsmoment förutspås på något sätt vara digitalt och ha AI som räknar ut
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element som människor inte kan göra. Digitalisering kommer inte vara något som diskuteras i

lika stor utsträckning eftersom det kommer uppstå nya affärsstrategier enligt respondent 5.

”Vi behöver inte en digital strategi utan vi behöver en strategi som tar hänsyn till digitalisering och jag tycker

nog att det vi där vi börjar liksom landa även i fastighetsbranschen. Och så kommer digitalisering och liksom

digitala lösningar bli mer och mer av en självklarhet.” (Respondent 5).

Det innebär att aktörer inte behöver en digital strategi, utan en strategi som tar hänsyn till

digitalisering där tekniken utgörs vara en självklarhet. Generellt sett finns teknologin idag

men det förväntas en större integration av partnerskap mellan Techbolag och fastighetsaktörer

som medför ett större värdeskapande och för med sig fördelar i branschens digitaliseringsresa.

Respondent 4 betraktar att digitaliseringen kommer hjälpa fastighetsbranschen att bli grön

som i sin tur kommer dra till sig fler intressenter, då hyresgäster vill vara i fastigheter som är

hållbara. En annan synvinkel är förhoppningen att fastighetsägare kommer ta stafettpinnen

inom marknaden genom att äga sin data och inte vara beroende av att andra aktörer har

tillgång till den. 

4.8 Risk 

Respondenterna presenterade olika risker med att investera i PropTech. En respondent

beskriver utmaningen i att få tekniska lösningar att växa globalt då det finns en risk att den

lösning som ett bolag investerar i inte integreras, vilket resulterar i att bolaget förlorar pengar.

Det kräver att aktörer är sunda och försiktiga i processen då digitala lösningar innehåller stora

värden som förutsätter en förståelse för att kunna ta beslut kring investeringar i PropTech. Det

finns flera Techbolag som är i ett tidigt stadie där det finns mycket lösningar men inte någon

lösning som etablerat sig väl på marknaden ännu, vilket skapar en osäkerhet att investera rent

finansiellt. Respondent 1 beskriver även en risk kring att fastighetsägare kan behöva addera

infrastruktur till en befintlig byggnad för att kunna implementera digitala lösningar. Det

resulterar i kostnader för fastighetsägaren där intäkterna landar hos operatörerna som i sin tur

svänger om affärstänket och blir en omställning för branschen då det blir ytterligare en faktor

att förhålla sig till. 

”Till exempel 5g har ju väldigt kort räckvidd vilket gör att j*vligt mycket infrastruktur krävs för att få det att

funka i ett samhälle. Och då inser man att då kommer de där hamna på våra fasader och de kommer hamna

inomhus och så vidare och då får vi bygga den här infrastrukturen för att våra kunder förväntar att det ska

fungera. Det är ju ganska dålig affär för oss eftersom intäkterna landar hos operatörerna.” (Respondent 1).
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Respondent 4 redogör att det finns en större risk för cyberattacker i samband med

digitalisering av fastigheter. Digitalisering av fastigheter måste därför göras med säkerhet

eftersom det är viktigt att vi skyddar informationen som finns i dem. Tekniska lösningar som

AI eller styrsystem på distans underlättar för hållbarhetsfrågor men skapar samtidigt en risk

för intrång i datasystem som möjliggör att utomstående får tag i data som inte tillhör dem,

vilket kan resultera i stora konsekvenser. Respondenten tror att vi kommer få se exempel där

IT-säkerheten brister och hoppas att det kommer medföra ett större fokus på säkerhet kring

data. 
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5 Analys 
I syfte av att analysera studiens resultat presenterar analysen intervjuerna med

fastighetsaktörer som vävts samman med den teoretiska referensramen. 

5.1 En trögrörlig och underdigitaliserad bransch

Den teknologiska utvecklingen öppnar upp möjligheten att bli mer effektiv inom

fastighetsbranschen (Starr et al., 2020). Respondenternas svar bekräftar uppfattningen om att

digitaliseringen resulterar i en ökad effektivitet och en större flexibilitet. Respondenterna

svarar för att kunskapsgapet är påtagligt vilket gör att framstegen går långsammare i

jämförelse med andra branscher. Starr et al. (2020) menar även att det är kritiskt för

fastighetsägarna att utbilda och öka sin kunskap inom ämnet, vilket stödjs av Baum (2017)

som belyser trögrörligheten som ett tecken på bristande kunskap. 

Med monopol på lägen och ett historiskt sett lönsam bransch finns det få incitament för

fastighetsägare att implementera PropTech lösningar. Samtliga respondenter nämner att

fastighetsbranschen är kapitalstark, men trots en stabil bransch kommer konkurrenskraften att

öka. I takt med implementeringen av ny teknik kommer det även att vara en kärnfaktor till

fortsatt framgång (Baum, 2017). Det medför även ett skydd för organisationen vid

oförutsedda förändringar på marknaden (Taleb, 2012). 

Målet och förhoppningarna med PropTech handlar främst om att kunna utveckla självstyrning

med tydliga målsättningar för varje specifik fastighet. Baum (2017) förklarar att fördelarna

med självstyrande fastigheter är att programmen kommer kunna tillhandahålla information till

fastighetsägaren på ett tydligt sätt. Data kommer även att möjliggöra effektivare processer

med informationsförsörjning och en möjlighet att minska sina kostnader. Respondenterna

förklarar att många PropTech företag erbjuder nischade lösningar och befinner sig i ett tidigt

stadie vilket gör att endast ett fåtal företag erbjuder lösningar för hela förvaltningen. Dock

menar alla intervjuade att utvecklingen är oundviklig, frågan blir snarare när förändringarna

kommer att ske. Genom att vara mer förändringsbenägen kommer företagen enligt Taleb

(2012) att kunna bibehålla sin konkurrenskraft. Samtidigt menar Koller et al. (2020) att det

finns ett stort värde i att veta om implementeringen ökar konkurrenskraften eller endast gör att

fastighetsbolagen hänger med i utvecklingen för att hålla jämn takt med sina konkurrenter. En
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respondent diskuterade en farhåga att fastighetsvärdet kommer minska om processer inte blir

automatiserade, vilket stämmer överens med det teoretiska perspektivet.  

5.2 Implementering av digitala verktyg

Anledningen till att det förekommit få försök till implementering av fastighetsteknik handlar

även till stor del om att respondenterna ser utmaningen i att kunna härleda vilka lösningar som

gynnar företaget. Koller et al. (2020) beskriver att ett investeringsbeslut bör analyseras utifrån

ett alternativt tillvägagångssätt som för digitala projekt kan innebära att inte göra någonting.

Ett flertal av respondenterna anser att de befinner sig i en avvaktande period. 

Den upplevda användbarheten för individen är ett grundläggande steg för att kunna se

fördelarna med nya teknologiska lösningar (Venkatesh et al., 2003). För att kunna se fördelar

och nackdelar med ett system krävs det även analys och utvärdering av implementeringen

(Davis, 1986). En av respondenterna menar att det sker alltför sällan inom branschen. Trots att

fastighetsbranschen anses vara mindre förändringsbenägen menar majoriteten av

respondenterna att intresset och investeringsviljan har blivit märkbart större. Med en låg

kunskapsnivå i kombination med en vilja att investera i PropTech blir förståelsen och

analysen om vad investeringen faktiskt innebär en kritisk faktor (Koller et al., 2020). En

respondent upplever en allmän övertro på PropTech lösningar. Övertron tycks därför ha skapat

en viss fartblindhet hos många aktörer. Anledningen tror respondenten beror på högre

fastighetspriser vilket gör att fler investeringar vill läggas på att optimera befintligt bestånd.

 

Koller et al. (2020) och respondenterna redogör att kundens förväntningar på simpla digitala

lösningar har ökat vilket skapar incitament att utvecklas. Medvetenheten och krav på

hållbarhet har även stärkts (Lange et.al, 2020). Dock förklarar Koller et al. (2020) att ett

flertal lösningar för att tillgodose kundens behov inte alltid genererar nya intäkter utan bevarar

endast befintliga. En respondent förklarade att förväntningar och efterfrågan på den nya

telekommunikationsstandarden, 5G, är något som kommer behöva installeras på

fastigheternas fasader och tak. Vilket anses vara en dålig affär för fastighetsbolaget eftersom

intäkterna landar hos operatörerna, samtidigt som det främjar kundens vilja. Teorin talar dock

för att sådana investeringar likväl ger ett positivt nuvärde för andra värden än rena intäkter,

som en möjlighet att behålla marknadsandelar och vara konkurrenskraftig. En respondent

talade även om risken i att addera infrastruktur till befintligt bestånd vilket även kan
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sammankopplas till värdet av digitala initiativ och risken i att förlora marknadsandelar och

intäkter som följd. 

 

Majoriteten av respondenterna beskrev hållbarhet som en positiv anledning till att

implementera digitala lösningar i förvaltningsprocessen, specifikt var energieffektivisering

den främst angivna anledningen. Grunden för smarta och effektiva fastigheter har till stor del

baserats på energieffektivisering framför hyresgästens upplevelse (Starr et al., 2020). 

Anledningen beror på att energieffektivisering har möjlighet att minska driftkostnader vilket

är en betydande anledning till att implementera digitala lösningar (Koller et al., 2020).

Samtliga respondenter vävde även in resonemanget att digitaliseringen öppnar en möjlighet

att minska sina kostnader på sikt. En respondent ansåg dock att kundens upplevelse även var

en prioritering när det kommer till energieffektivisering då det skapar fördelar som

attraktivare ytor. Det leder i sin tur till en bättre image för fastighetsbolaget och en möjlighet

att locka till sig attraktiva hyresgäster. Fastighetsaktören underströk det väsentliga med att se

hur fastigheter kan utvecklas och bli mer attraktiva, då en brist på ett sådant synsätt kan

medföra ett misslyckande i att attrahera rätt kunder. Det går hand i hand med vad Koller et al.

(2020) som tidigare nämnt kring att nya projekt kan generera positiva nuvärden. Genom att

utvecklas med kunden och den oundvikliga digitala utvecklingen kommer företagen att få ett

försprång enligt Grant (2016).

I syfte av att kunna få ut de positiva effekterna av en digital integrering krävs det att anställda

använder och förstår syftet med integreringen (Davis, 1986). Respondenterna beskriver på

olika sätt att organisationernas ledningsgrupp inte besitter tillräcklig kunskap vilket enligt

Davis (1986) kommer att påverka arbetsplatsens allmänna syn på digitalisering.

Fastighetsägarna och konsulterna som uttryckligen kunde beskriva hur deras ledning såg på

digitaliseringen hade ungefär samma åsikter själva, vilket stödjer Venkatesh et al. (2003)

forskning om det sociala inflytandet. För att medarbetare ska acceptera och välkomna en

sådan process krävs det rätt resurser och ett stöd från ledningen (Venkatesh et al., 2003). I

kombination med ett användarvänligt system enligt Davis (1986).  Få respondenter kunde

svara för att större delen av deras förvaltning hade digitaliserats. Koller et al. (2020) förklarar

att tidigare studier visar på få framgångsrika digitala transformeringar. Vid ett sådant

misslyckande kommer anställda undermedvetet bli mindre förändringsbenägna och se färre

fördelar med implementeringen som följd (Davis, 1986). Risken blir då att få företag arbetar
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horisontellt utan vertikalt vilket innefattar mindre investeringsvilja i tekniken som i sin tur

exponerar företaget inför större risker i framtiden (Taleb, 2012). 

Davis (1986) modell Technology Acceptance Model beskriver som tidigare nämnt att

implementeringen av teknologiska produkter misslyckas i de fall där användare har en

motvilja att se fördelarna med tekniken. En respondent nämnde att de har ett problem med att

våga testa samt att det är fördelaktigt att låta andra fastighetsaktörer “gå på minor” för att se

hur resultatet blir. Respondenten anser att det kontinuerligt kommer nya lösningar kring

digitalisering i förvaltningen vilket utgör en svårighet att veta vad som är bra. Davis (1986)

modell går i linje med den inställningen kring teknik, då de faktorer som ingår i modellen

påverkar attityden för teknologiska system. Implementeringen är beroende av att användare

har en vilja att se fördelar med teknik. Komplexiteten gör att behovet av tydliga strategier

måste utarbetas utifrån tillgänglig teknik som Grant (2016) menar är en absolut

nödvändighet. 

En respondent nämner att det kan vara fördelaktigt att dra i handbromsen och inte vara för

optimistisk, utan istället prova sig fram långsamt. Begreppet antifragil inbegriper en fördel i

att implementera nya resurser i små steg i syfte av att minimera ansträngning för personal

samt risker inför framtiden (Taleb, 2012). Det går hand i hand med respondentens uppfattning

att det finns en framgångsnyckel i att testa mindre implementeringar av nya resurser och göra

en utvärdering innan man går vidare till ett nytt moment. Även en annan fastighetsaktör

beskrev en fördel i att kontrollera implementeringen i mindre steg för att se i vilken

utsträckning riskerna kan minimeras inför framtiden. Samtidigt menar Grant (2016) att

nyckeln till en framgångsrik affärsstrategi handlar om att uppmärksamma och förstå

förändringar i branschen och anamma det internt. 

5.3 Digital förvaltning  

En respondent belyser att fastighetsmarknaden kommer förbli en attraktiv marknad, men för

att locka till sig rätt kunder kommer det bli nödvändigt att digitalisera stora delar av

förvaltningen. Det beror på att man effektivt vill kunna ge en bättre upplevelse till kunden.

Starr et al. (2020) förklarade att det har skett ett skifte i fokus sedan pandemin började där

smarta fastigheter initialt var avsedda för att minska energikostnaderna, vilket utvecklats till

att skapa ett mervärde för kunden. En respondent pratar om att PropTech och smarta

fastigheter  långsiktigt handlar om att skapa en unik upplevelse för användarna. Respondenten
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anser att upplevelsen för kunder i samband med att optimera fastigheten ur ett

hållbarhetsperspektiv är det främsta incitamentet till att digitalisera sin förvaltning. 

Som tidigare nämnt anser respondenterna att investeringsviljan kring teknik är märkbart större

idag än tidigare. Det finns dock en orolighet kring att mognaden för att hantera den sortens

utveckling brister då det inte finns en tydlig bild kring vad som är nytta och vad som är

“häftigt”, vilket i sin tur påverkar uppfattningen om vilken nytta som finns att hämta (Davis,

1986). En respondent förklarar att i syfte av att komma förbi de initiala mognadsfaserna krävs

det en ökad förståelse för hur PropTech kan utnyttjas i förvaltningen och vad som faktiskt är

tillgängligt på marknaden. Det är väsentligt eftersom det kontinuerligt skapas nya produkter

och nytt material som i sin tur kräver att organisationen är insatt i den digitala tekniken. 

5.4 Framtidsutveckling 

Framtidsutsikterna för förvaltningen tror respondenterna kommer innebära att alla delar av

förvaltningen blir digitalt samtidigt som analogt arbete förväntas försvinna helt.

Implementering av fastighetsteknik medför att efterfrågan på energi förväntas öka (Lange

et.al, 2020). Framtida energiprogram måste kunna upprätthålla en hög nivå av effektivisering

för att hålla jämna steg med den förväntade konsumtionsökningen. En respondent tror att

transformeringen kommer att förändra hyressättningen och grundas till viss del på kronor per

uppkopplad yta. Som Lange et al. (2020) beskriver kommer den potentiella ekonomiska

tillväxten att överskugga hållbarhetsaspekten om energieffektivisering. Trots att forskningen

inte kan fastställa att energieffektivisering kommer att kunna överträffa den ökade

energikonsumtionen, belyste inga av respondenterna några likande resonemang. Det framgick

att majoriteten av respondenterna har uppfattningen att fler hållbarhetsmål och regleringar är

att förvänta för fastighetsbranschen och synen på vad digitaliseringen kommer kunna bidra

med är endast positiv. Inställningen går i enlighet med Lange et.al. (2020) förklaring om att

många av lösningar kring energieffektivisering främst bygger på potentiella lösningar inför

framtiden och inte befintliga.

Respondenterna presenterade några risker med att investera i PropTech där en återkommande

problematik innefattar risken i att investera i en lösning som inte håller måttet. Investeringen

förutsätter då en försiktighet och sundhet i processen som Taleb (2012) anser vara en fördel.

Framför allt för större organisationer som respondenterna menar behöver finna lösningar som

täcker ett större bestånd. Som tidigare nämnt handlar implementeringen av teknologiska
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system om att implementera i mindre steg och vara öppen för små misslyckanden. Det

kommer skapa andra fördelar då man kontrollerar sin exponering och kan minimera risken

inför framtiden. Det hänger även ihop med risken kring dataintrång och cyberattacker då

påverkan för fastighetsbolaget blir mindre än den hade blivit om man exponerade en total

mängd på samma gång. Teorin talar för att det är bättre att investera än att hålla nere sina

kostnader då det, som tidigare nämnt, kan ske oförutsägbara händelser inom branschen

samtidigt som det finns en större kontroll över resurser om det skulle ske. Riskerna som

respondenterna ser idag förutsätt blir större i framtiden om inte rätt hantering vidtas (Taleb

2012; Grant 2016). 
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6 Slutdiskussion 
Fastighetsbranschen kännetecknas av sin traditionella och trögrörliga approach och forskning

tyder på att PropTech-bolag har svårt att implementeras i fastighetsbranschen. Studien visar

på att fördelarna med fastighetsdigitalisering framgår hos fastighetsaktörer men trots det sker

inga större förändringar. Effektivare verksamheter, kostnadsbesparing och affärsmöjligheter är

alla starkt förankrat med digitalisering men riskerna att investera i PropTech anses fortfarande

vara något för höga. Det är tydligt att forskning menar på att det finns en risk i att låta bli att

investera i digitala lösningar. Samtidigt menar aktörerna att det finns risker i att investera

idag, frågan blir då om det någonsin finns en rätt tidpunkt att börja investera. Det skapar

problematiken kring att aktörer står stilla och inte är förändringsbenägna. 

Kombinationen av bristande kunskap och en bestående bransch gör det svårt att förändra

beteendemönster. Utan kunskap finns det heller ingen vilja att jämföra och utvärdera

alternativen. Statistiskt sett har Tech-bolag en låg överlevnadsgrad, vilket gör storskaliga

investeringar osäkra och riskfyllda. Moderna PropTech-lösningar är nya och många gånger

outforskade vilket gör att det finns en avsaknad i analyser om hur implementeringarna

kommer att fungera på sikt. Grunden till digitaliseringen handlar till stor del om att minska

driftkostnader och fördelarna är välstuderade, men vilka framtida nackdelar som kommer att

kunna ske har ännu inte visats. 

Trots att det inte går att se en tydlig förändring i branschen är inställningen positiv. Både

tidigare studier och fastighetsaktörer är medvetna om och redogör för att förändringar

kommer att ske i framtiden. Företagen befinner sig i olika stadier i utvecklingsprocessen,

vilket gör att det nu blir tydligt att branschen befinner sig i en övergångsfas. På grund av att

det finns en sådan stor kunskapsbrist på ledningsnivå, som speglar sig genom hela företaget,

krävs det att investeringar främst sker i kompetenshöjning innan man investerar i faktiska

lösningar. Det är betydande för att förstå hur en digitalisering av fastighetsbeståndet kan

stödja processer och främja innovation. Om den interna affärsstrategin inte implementerar

eller inkluderar digitala förändringar är det svårt att se en större förändring. 

Det finns skillnader beträffande implementeringsviljan kring PropTech hos olika

fastighetsbolag. Den skillnad som utmärker sig är skepticismen kring att faktiskt

implementera det versus de aktörer som är framgående i sin digitala transformering i

dagsläget. Det visade sig även att de respondenter som enbart förvaltar kommersiella
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fastigheter, och inte äger dem, har utvecklat tjänsteerbjudanden kring PropTech och är aktiva

när det kommer till att implementera det på marknaden. Av respondenternas svar att döma kan

vi se att fastighetsägarna agerar med en större försiktighet kring investeringar rent finansiellt

samtidigt som förvaltarna resonerar ur ett synsätt där tjänsterna redan erbjuds och snarare hur

utvecklingen ska kunna växa och bli mer pådrivande. Trots skillnader i implementeringsvilja

så är alla medvetna om att digitaliseringen är oundviklig och de fördelar som en sådan

utveckling för med sig. Det går inte att urskilja om en större förändring är på ingång om inte

konkurrensen blir mer märkbar på marknaden. I syfte av att skapa större konkurrens måste

fastighetsaktörer förändra sin syn på branschen som en tillräckligt stabil bransch och inse

vilka incitament som finns för att motivera en förändring. 

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv anses digitaliseringen kunna minska klimatavtrycket men det

blir distinkt att vilja och strategi inte helt hör ihop hos fastighetsbolagen.

Hållbarhetsperspektivet är ett tydligt sätt för bolagen att marknadsföra sig men det blir svårt

att motivera som en drivande faktor för implementeringen. Fastighetsbranschen har ett stort

avtryck på miljön vilket är välstuderat och illa känt. Ett större intresse och ett utformat

tjänsteerbjudande kring teknik som PropTech hade kunnat leda till att fastighetsbranschen

genomgår en större utveckling inom hållbarhetsfrågor. Miljö och hållbarhet verkar vara en

betydelsefull beståndsdel hos fastighetsaktörer, men hur väl det speglar sig i det faktiska

agerandet är inte helt begripligt eftersom det torde innebära att utvecklingen bör ha kommit

längre.

Hållbarhet har visat sig vara en viktig fråga rent marknadsföringsmässigt och det finns en

slags självklarhet i att digitalisering av fastigheter kan underlätta för sådana frågeställningar.

Det finns dock inga specifika komponenter som tyder på att det är en avgörande faktor när det

kommer till att driva digitaliseringen framåt. Det fastställs snarare att man förväntar sig fler

regleringar som kommer tvinga fram en förändring, men det är inte en omständighet som är

det som främst motiverar majoriteten av de intervjuade att implementera PropTech i sin

förvaltning. 

Beståndsdelar som motiverar fastighetsaktörer att implementera PropTech i sin förvaltning

handlar till stor del om att få nya intäkter eller att bevara sina intäkter, utifrån respondenternas

uppfattning. Det innebär att det finns ett egenintresse inom bolaget som handlar om att se ett

positivt kassaflöde för att genomföra en investering av PropTech. Ännu en betydelsefull
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faktor är kundens förväntningar på lokalers utformning och tekniska kvalitet, samt huruvida

de kan vara villiga att betala för en förändring. 

Teknologiska revolutioner har sin grund i disruptiv teknik som driver förändringen. Forskning

visar att disruptiva lösningar får sin start utifrån kundens krav och förväntningar. Med tanke

på att hyresgästen endast ser och upplever en del av förvaltningsarbetet blir kravsättningen

lägre. Kunden kan endast utvärdera de delar som är märkbara eller som integrerar kunden

vilket minskar fastighetsägarens incitament att digitalisera hela förvaltningen. Det blir därför

tydligt att hyresgästen inte förväntar sig en reformation. Det mynnar ut i att branschen står

stilla och inte förändras, även eftersom branschen varit stabil de senaste åren där det funnits

en tydlig brist på utbud.  

6.1 Förslag till framtida forskning 

Förslag till framtida forskning skulle kunna innebära att vända blicken mot hyresgästerna och

se vad de faktiskt efterfrågar. Det inbegriper även en kartläggning om huruvida hyresgäster är

medvetna om de fördelar som finns med fastighetsdigitalisering som PropTech. I samverkan

med hyresgäster kan man undersöka vilka affärsstrategier som hade kunnat gynna

fastighetsbolag och dess utveckling. 
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Bilaga 2 Intervjumall

Uppvärmande frågor

● Beskriv din roll på XX?

● Vet du vad PropTech innebär?

Allmänna frågor

● Anser du att fastighetsbranschen ligger efter i digitaliseringen jämför med andra

branscher? Om ja, vad beror det på

● Vilka fördelar och nackdelar finns det med att implementera digitalisering/PropTech i

sin förvaltning?

● Vilket område inom förvaltningen anser du behöver digitaliseras? 

Företagsspecifika frågor

● På vilket sätt arbetar ni på XX för att vara en del av den teknologiska utvecklingen?

● Vilka faktorer är avgörande för att implementera digitala lösningar hos er?

● Idag kan vi se att samhället rör sig mot en allt mer digital värld, hur ser du att

förändringen påverkar ditt arbete?

● Anser du att det finns ett stort intresse och investeringsvilja kring fastighetsteknik som

PropTech? , vad beror det på

● Ser du att det finns en risk i att investera i PropTech?

● Om ni har investerat i digitala lösningar/PropTech, vad har ni fått för resultat eller

effekt? om ja, använde ni er av något PropTech-företag? 

Framtiden

● Hur tror du digitaliseringen kommer utvecklas de närmsta 10-20 åren inom

fastighetsbranschen?

● Upplever du att pandemin har snabbat på teknologiska processer inom förvaltningen?

Anser ni det isåfall vara en fördel eller nackdel, och på vilket sätt? 

● Utöver våra frågor, har du några andra tankar kring PropTech eller digitalisering inom

fastighetsbranschen? 
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