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De tre allra viktigaste områdena för de
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Vad är viktigast - oavsett digitalisering?
Inte viktigt

Mindre viktigt

Säkerhet hyresgäster

96%

Förutse och förhindra skador

96%

Energioptimering 6%
Vetskap om fastigheternas skick

94%

9%

91%

Minska andelen akut underhåll

8%

90%

Skademinimering

13%

87%

Förbättra kommunikation med hyresgäster

8%

92%

Förbättrad hållbarhet (miljöcertifiering etc)

13%

85%

Förbättra inomhusklimatet hyresgäster

13 %

83%

Ihopkoppling av olika fastighetssystem

15%

Resursoptimering av tillgångar (ex. parkering, logistik rum)

81%
29%

Översikt över hur fastigheten används

62%

46%

48%
40%

Skapa förutsättningar för nya tjänster/intäkter
0%

De tre allra viktigaste områdena är hyresgästernas
säkerhet, att kunna förutse och förhindra skador
på fastigheterna samt energioptimering.
Hållbarhet och nöjda hyresgäster anges som de två
främsta drivkrafterna till att dessa områden toppar
listan. Att hållbarhet ligger högt på agendan är
tydligt och många anger att politiska skäl och
ägardirektiv ligger bakom. Energioptimering ses
också som viktig komponent i hållbarhetsarbetet,
vilket naturligtvis handlar om att bidra till en bättre
miljö men som samtidigt också sparar pengar åt
bolagen.

Viktigt

25%

44%

50%

75%

100%

“ Vi energioptimerar; vi vill spara energi och

det är en förtjänst både för oss och miljön.”
“Det har med hållbarhet att göra, tänker
särskilt på att klimatanpassa och optimera
och bevara resurser.”

“Jobbar just nu med hållbarhet och energi.
Frågan ligger högt på agendan, både hos oss
och i omvärlden.”

Digitalisering i fastighetsbranschen

www.attentec.se | 2022

Vad är viktigast - oavsett
digitalisering?
Högt upp hamnar också information om fastigheternas
skick, att minska andelen akut underhåll samt att
minimera omfattningen av skador som inträffar.

“Det är viktigt att känna till sina fastigheter. Det är
kostsamt att t ex råka ut för vattenskador,
stamrenoveringar, avloppsstopp och andra akuta
underhållsbehov. Därför viktigt med en överblick av
fastigheternas skick.”
“Vi har en prioriteringsordning; hälsa och säkerhet.
Digitalisering och optimering ingår i
prioriteringsordningen men säkerheten går före allt
annat.”
Områden som inte är fullt så viktiga, eller där det
åtminstone råder mer delade meningar, är
resursoptimering av tillgångar som t ex gemensamma
utrymmen och parkering samt information om hur
fastigheten nyttjas. Här spelar sannolikt typen av
fastighet in. Exempelvis är gemensamhetsutrymmenas
nyttjande kanske en viktigare fråga för bostäder än för
kommersiella eller allmännyttiga fastigheter, men med
flexibla kontor är t ex att hitta sin arbetsplats för dagen,
eller sin kollega, viktigt.
I botten av listan hamnar att skapa förutsättningar för
nya tjänster eller intäkter riktade till hyresgäster, även
om 44 % av de svarande fortfarande anser det viktigt. En
tolkning av resultatet är att detta helt enkelt inte är ett
prioriterat område just nu.

30%
av den energi som används i
en genomsnittlig kommersiell
byggnad går till spillo enligt
US Department of Energy.

1ºC
sänkning av
inomhustemperaturen innebär
en besparing på 5 % av
uppvärmningsenergin på ett
år, enligt Energimyndigheten.
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Var spelar digitalisering störst
roll i framtiden?
Två områden som generellt anses mycket viktiga för respondenterna, är information om
fastighetens skick samt skademinimering. Här har fastighetsbolagen inte någon större tilltro till
digitaliseringens möjligheter att bidra; bara 38 % respektive 33 % tror att digitaliseringen spelar
någon större roll inom information om skicket och skademinimering. Även hyresgästernas
säkerhet hamnar långt ned med 38 % som tror att digitalisering kan bidra där.

Energioptimering

90%

Ihopkoppling av olika fastighetssystem

71%

Förbättra inomhusklimatet hyresgäster

65%
52%

Förbättra kommunikation med hyresgäster
Förbättrad hållbarhet (miljöcertifiering etc)

46%

Förutse och förhindra skador

44%

Minska andelen akut underhåll

44%

Resursoptimering av tillgångar (ex. parkering, logistik rum)

44%

Skapa förutsättningar för nya tjänster/intäkter

40%

Översikt över hur fastigheten används

40%

Säkerhet hyresgäster

38%

Vetskap om fastigheternas skick

38%

Skademinimering

33%
17%

Annat
0%

25%

50%

75%

100%
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Var spelar digitalisering
störst roll i framtiden?
När vi frågar inom vilka områden digitalisering kommer
att spela störst roll i framtiden, så hamnar tveklöst
energioptimering högst upp på listan. Hela 90 % av de
tillfrågade anger detta alternativ.
Att koppla ihop och integrera system som idag inte
kommunicerar med varandra hamnar på en andra plats (71
%). Många fastighetsbolag som vi pratat med säger att
de har olika system för olika tillämpningar; t ex ett för
övervakning av värme- och elförbrukning och ett annat
för exempelvis ventilation. Detta är inte bara ett
administrativt gissel för bolagen, utan det skapar också
vad som brukar kallas för informationssilos dvs isolerade
“öar” av information. Genom att istället låta systemen
utbyta information med varandra, så skapas en bättre
helhetsbild och ett sammanhang, vilket i sin tur leder till
att systemen själva (eller de användare som nyttjar
systemen) kan fatta bättre beslut. I McKinseys rapport
IoT: mapping the value beyond the hype uppges att 40 %
av värdeskapandet av IoT går till spillo om man inte
kopplar ihop sina informationssilos.
På tredje plats (65 %) hamnar att förbättra
inomhusklimatet för hyresgäster.
Vi människor har olika ämnesomsättning, känslighet och
krav på välbefinnande. Därför skiljer sig det optimala
inomhusklimatet åt mellan individer. Om ett större antal
människor vistas i en byggnad med optimala förhållanden,
så är enligt Boverket, minst 5 % av människorna
missnöjda med inomhusklimatet.
På fjärde plats kommer att förbättra kommunikation med
hyresgästerna. Att visualisera och återkoppla
förbrukning till hyresgästen bidrar till ökad medvetenhet
och delaktighet i hållbarhetsfrågor. Det skapar också
förutsättning för ökad trygghet och enklare tillgång till
gemensamma resurser. Allt sammantaget bidrar detta till
ökad trivsel och kundlojalitet.

90%
av respondenterna svarade att
energioptimering kommer att spela
störst roll i framtiden.

71%
av respondenterna svarade att
ihopkoppling av olika system som
idag inte kommunicerar med
varandra löses med digitalisering.

65%
av respondenterna svarade att
förbättring av inomhusklimatet
för hyresgäster kommer på en 3:e
plats.

40%
av värdeskapandet av IoT går till
spillo om man inte sammankopplar
sina informationssilos enligt
McKinsey.
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Samlar ni in och använder någon form av
digital data eller mäter realtidsinformation
om era fastigheter idag?

Ja, samlar in
10%

Ja, samlar in och använder
88%

Nej
2%
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Vilken data samlas in idag och varför?
Undersökningen visar att de allra flesta (98 %) av respondenterna samlar in data om sina
fastigheter idag. Men det är inte alla som faktiskt använder den; 10 procent anger att de
samlar in data, men inte använder den till något specifikt ändamål.

100%

Energianvändning

87%

Temperatur

77%

Larm brand

60%

Koldioxidhalt
Status dörrar/Fönster

55%

Larm vattenläckage

53%

Närvaro

47%

Luftfuktighet

43%

Status dörrar/Fönster

40%
30%

Positionering utrustning
Personräknare (in-ut)

19%

Ljusstyrka

15%

Ljudnivå

15%
13%

Annat
Inget av ovanstående
0%

25%

50%

75%

100%
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Vilken data samlas in idag
och varför?
Av de som uppger att de samlar in data, så rör det sig i
samtliga fall om energianvändning och 87 % anger även
temperatur (som är nära relaterat till energianvändning).
De bakomliggande orsakerna till att samla in just denna
typ av data är energioptimering, att skapa ett bra
inomhusklimat åt sina hyresgäster och att förbättra
hållbarhet.
Även insamling av data från brandlarm är vanligt (77 %)
medan larm för vattenläckage är något mindre vanligt
(53 %) bland respondenterna. En möjlig anledning till
detta är tekniken för uppkopplade brandlarm är ganska
mogen och det finns gott om lösningar. Inom
vattenläckage finns också lösningar, men de är i större
utsträckning fokuserade på inkommande ledningar till
fastigheter snarare än individuella lägenheter eller rum.
Positionering av utrustning, personräknare, ljusstyrka
och ljudnivåer hör till de mindre vanliga parametrarna
inom datainsamling hos respondenterna. Här spelar
sannolikt typ av lokaler roll. Personräknare är exempelvis
viktigt för den som driver affär eller butik, men inte lika
viktig för den som äger och/eller hyr ut lokalen. Däremot
kan det ligga i hyresvärdens intresse att erbjuda sådan
information till hyresgästen för att öka
attraktionskraften hos sina lokaler. Att mäta ljudnivåer i
bostäder är inte så angeläget som i industriella miljöer
där mycket buller förekommer.
Minst vanligt är att använda data för att förbättra
kommunikation med hyresgästerna eller till att skapa
förutsättningar för nya tjänster.

100%
av respondenterna anger att de
samlar data till energioptimering.

77%
av respondenterna anger att de
samlar data från brandlarm.

53%
av respondenterna anger att de
samlar data om vattenläckage.

Digitalisering i fastighetsbranschen

www.attentec.se | 2022

Vad används den insamlade data till?
Energioptimering

90%

Förbättra inomhusklimatet hyresgäster

86%

Förbättrad hållbarhet (miljöcertifiering etc)

60%
52%

Ihopkoppling av olika fastighetssystem
Minska andelen akut underhåll

50%

Förutse och förhindra skador

45%

Skademinimering

45%

Vetskap om fastigheternas skick

45%

Resursoptimering av tillgångar

45%

Säkerhet hyresgäster

43%

Översikt över hur fastigheten används

43%
24%

Skapa förutsättningar för nya tjänster/intäkter

21%

Förbättra kommunikation med hyresgäster
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Vilken typ av data planerar ni
samla in i framtiden?
89%

Energianvändning

80%

Temperatur

73%

Larm vattenläckage

71%

Larm brand

69%

Status utrustning
Koldioxidhalt

67%
62%

Luftfuktighet

60%

Status dörrar/Fönster
Närvaro

56%
44%

Positionering utrustning

Planerar ni att samla in
mer data i framtiden?

36%

Ljusstyrka
Ljudnivå

24%

Personräknare (in-ut)

24%

Annat

16%
0

Nej
6%

25

50

75

100
Ja
94%
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Bakgrund och genomförande
Undersökningen riktade sig till små och medelstora företag som äger eller
förvaltar fastigheter i Sverige. De tillfrågade var chefer eller ansvariga inom
affärsutveckling, drift, hållbarhet, miljö, kvalitet eller digitalisering.

Fakta om de tillfrågade: befattning/område

Projektledare
4%

Hållbarhet
8%

Energistrateg/chef
19%

Övrigt
12%

Fastighet/förvaltningschef
15%

VD
8%

Drift
17%

Teknisk
17%

Datainsamlingen har skett via telefonintervjuer genomförda av Norstat.
Totalt genomfördes 48 stycken telefonintervjuer.
De tillfrågade bolagens fastighetsbestånd utgörs av en blandning av
bostäder, kommersiella och allmännyttiga fastigheter.
60 % av de tillfrågade bolagen har mellan 11 och 100 fastigheter i sitt
bestånd och 36 % har mellan 101 och 1000 fastigheter. 98 % av de
tillfrågade uppger att deras bestånd huvudsakligen utgörs av
fastigheter byggda år 2000 eller tidigare.
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Vill du digitalisera dina
fastigheter?
Ta kontakt med oss! Vi är en oberoende expert på internet of things
(IoT) och hur det används för att skapa nya affärsmöjligheter. Vi kan
hjälpa dig att ta vara på digitaliseringens möjligheter som att öka ert
driftsnetto, få nöjdare hyresgäster och göra era fastigheter mer
hållbara.
Om du inte redan är igång eller om du vill undersöka hur
fastighetsövervakning kan bidra till ökad effektivitet kan vi även
rekommendera vårt prova-på-paket. Det är busenkelt att komma
igång!
Upptäck prova-på-paket!

Om Attentec
Attentec är en oberoende expert och systemintegratör inom internet of things
som hjälper er att välja och utveckla rätt IoT-lösning. Vi gör era processer,
produkter och erbjudanden bättre och mer konkurrenskraftiga.
Vi finns i Stockholm, Linköping och Oslo.
Kontakta oss för alla dina frågor om internet of things, från inspiration,
utvärdering av affärsmöjligheter, förstudier, säkerhet, teknik till nyckelfärdig
leverans av kompletta lösningar.

www.attentec.se

|

+46 (0) 70-620 96 59

