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Kommersiella fastigheter står inför stora utmaningar post Covid-19. 
Nyttjandegrad av ytor, klimatkrav och resurseffektivitet, samt behovet av 
att skapa nya kundvärden för att behålla hyresgäster när deras anställda 

stannar hemma. Datadriven verksamhets- och affärsutveckling för 
kommersiella fastigheter kan skapa nya kundvärden i byggprocessens 
sena skeden, men också i fastighetens hela livscykel. Data som skapas 

och fångas i byggprocessens initiala faser möjliggör nya datadrivna 
tjänster och affärsmodeller i hela livscykeln och ökar därmed 

konkurrenskraften. Datadrivna kundvärden operationaliseras genom att 
använda digitala tvillingar för att utveckla intäktsmodeller och processer 

genom att samla, bearbeta, lagra och dela data i öppna plattformar. 
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KUNDVÄRDEN GENOM PROPTECH 

1 Utmaningen 
1.1 Bakgrund, syfte och behov 

Kommersiella fastigheter står inför stora utmaningar post Covid-19 pandemin. 
Nyttjandegrad av ytor, krav på klimat- och resurseffektivitet, samt behovet av att 
skapa nya kundvärden för att behålla hyresgäster när konkurrensen är att 
hyresgästernas anställda stannar hemma. För att klara av dessa utmaningar finns det 
ett behov av datadriven verksamhets- och affärsutveckling. 

En tankemodell är att datadriven verksamhets- och affärsutveckling skapar nya 
kundvärden i byggprocessens sena skeden, men också i fastighetens hela livscykel. 
Data som skapas och fångas i byggprocessens initiala faser möjliggör nya datadrivna 
tjänster och affärsmodeller genom fastighetens hela livscykeln. 

Idag är bygg och förvaltning delat upp i ett antal fristående delar, där vart och ett av 
funktionerna är optimerade. Det har traditionellt sätt inneburit att varje del 
optimerar sina delar och därmed suboptimerar sina resurs- och informationsflöden. 
Inom PropTech finns en oöverskådlig digital flora av optimerade appar och system i 
respektive funktion. Det, i sin tur, leder ofta till att delarna inte kan kommunicera 
med varandra utan mänsklig översättning och de förväntade kundvärdena uteblir.  

Kundvärden skapas enbart när det finns en mottagare av värdet. En kund. En 
funktionell organisation har inte ett behov av att definiera kunden eller dess behov. 
Inom processtänkande däremot finns inte en process utan en kund. Därför kan ett 
processperspektiv hjälpa att definiera kunden och dess behov, det vill säga 
kundvärden. Utmaningen är att förstå hur kundvärden möjliggörs av PropTech och 
hur dessa kundvärden kan operationaliseras från ett processperspektiv.  

1.2 Testprojektet 

Testprojektet var Nordens högsta kontorsbyggnad, Skanskas Citygate i Gårda 
(https://www.citygategbg.se/), med en yta på 42 000 kvm, 36 våningar och en höjd 
på 144 meter. Byggstart var 2018 och inflyttning är planerad till hösten 2022.  

2 PropTech, byggprocessen och 
dess aktörer i testbädden 

Testbäddens arbete påbörjades genom att kartlägga PropTech, processer och aktörer. 

https://www.citygategbg.se/
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KUNDVÄRDEN GENOM PROPTECH 

2.1 PropTech 
Det är svårt att göra en entydig definition av PropTech, eftersom den används brett 
inom industrin och det är fritt fram för aktörer att definiera sig som leverantörer av 
PropTech. En beskrivning är att PropTech består av tre delar (Baum, 2020); Smarta 
byggnader, FinTech och delningsekonomi (Figur 1). När dessa delar interagerar 
innebär det att PropTech kan tillföra datadrivna kundvärden åt aktörerna i 
byggprocessen. 

 
Figur 1 Schematisk bild av PropTech 

2.1.1 Smarta Byggnader 
Smarta Byggnader kan definieras som byggnader som använder digitalisering och 
automation i syfte att effektivisera drift, övervakning och styrning av funktioner som 
exempelvis ventilation, elektricitet och vatten. Istället för att en fastighetsskötare 
eller en drifttekniker fysiskt reglerar värmen eller upptäcker ett fel i byggnaden 
handlar det istället om att fastighetsskötsel och förvaltning sker digitalt, så kallad 
anywhere operations, ofta utan ingrepp från en fysisk person. 

Genom att automatisera övervakning kan inomhusklimatet optimeras och anpassas 
till det avsedda ändamålet med lokalerna i byggnaden. Det effektiviserar förvaltning 
och underhåll men reducerar också driftskostnader och koldioxidutsläpp. Baum 
(2020) lyfter kopplingen mellan smarta fastigheter och hållbarhet och menar att 
automatisering innebär en högre avkastning och lägre driftskostnad.  

Europeiska unionens kommission arbetar med att hitta indikatorer för Smarta 
byggnader, ett så kallat Smart Readiness Indicator (Verbeke et al., 2020) där man 
pekar på kopplingen mot ökad hållbarhet genom resurseffektivisering. 
2.1.2 FinTech 
FinTech, ibland förtydligat som Real Estate Fintech, innefattar teknologi som 
underlättar alla typer av affärer (World Economic Forum, 2015) med 
fastighetstillgångar. Det kan vara fysiska byggnader men också fonder, skulder eller 
aktiekapital. Teknologin kan exempelvis effektivisera transaktioner av tillgångar eller 
hyresavtal, men innefattar även tjänster såsom; utlåningstjänster med 
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kreditbedömningar, betal och faktureringstjänster, crowdfunding och 
försäkringstjänster (KMPG, 2018). 
2.1.3 Delningsekonomi 
Delningsekonomi handlar om delning av tillgångar och resurser i form av utrymmen 
såsom bostäder och kontor med teknologi (Baum, 2020).  

Ett exempel är Airbnb vars affärsmodell bygger på att dela sin bostad med andra när 
den inte själv används, vilket ökar nyttjandegraden. Ett annat exempel är co-working, 
där företag hyr delar av kontor under mer flexibla former och därmed delar 
kontorslandskap med andra företag (KPMG LLP, 2017).  

Ett mer digitaliserat samhälle medför en större mobilitet av arbetsplatsen, där 
anställda nödvändigtvis inte behöver vara fysiskt närvarande vid kontoret för att 
utföra sitt arbete, vilket har blivit tydligt för vissa yrkesgrupper under pandemin. I en 
alltmer globaliserad marknad medför denna mobilitet att företag måste göra 
kostnadsbesparingar gällande dess fastigheter och kontor för att fortsätta vara 
konkurrenskraftiga, vilket ses i statistik där antalet kvadratmeter per anställd i 
kontor minskat drastiskt genom åren. (Deloitte LLP, 2015).  

Miljönyttan återfinns i att konsumtion ersätts med nyttjande av redan befintliga 
tillgångar och resurser vilket minskar utsläppen från tillverkning av nya (Baum, 
2020). 

2.2 Byggprocessen 
Byggprocessen (Figur 2), nyttjandet av byggobjektet (fastigheten) och själva 
byggobjektet (fastigheten) har ett iterativt samspel över tiden där byggprojekten 
traditionellt driver aktiviteter för att skapa nya kundvärden kopplat till den fysiska 
produkten.  

Den första iterationen i samspelet består av nybyggnation och därefter följer 
iterationer i reparations- och tillbyggnadsaktiviteter under byggandens hela livscykel. 
Iterationen består av produktbestämning och produktframställning för att sedan 
övergå till produktanvändning. Kundvärden i produktanvändning kopplas till drift 
och underhåll av fastigheten. Slutligen skapas cirkulära kundvärden vid 
produktåteranvändning. 

Förvaltningsskedet är oftast den längsta tidsperioden i ett byggnadsverk livscykel. 
Det har en direkt påverkan på livscykelkostnaden och totala utsläpp av växthusgaser. 
Förvaltningsskedets påverkan på människans sociala förutsättning är väl 
dokumenterat. Dessutom har den en möjlighet att hjälpa oss att utveckla framtida 
produkter genom erfarenhetsåterföring till projektering och produktion. 
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Figur 2 Schematisk beskrivning av byggprocessen 

Det visade sig i testbädden att processerna kan brytas ner efter kundbehov till en mer 
detaljerad processkarta (Figur 5) som sedan kan användas för att fånga kundvärden. 

2.3 Aktörer 
Det finns ett antal aktörer, eller intressenter till bygganden vars intresse ökar 
varierar under byggprocessen (Figur 3). I den här testbädden har fokus varit på tre 
aktörer i byggprocessen sena skeden; det vill säga projektledare, transaktionschef 
och fastighetsägare. 

 
 

Figur 3 Aktörer kring byggnaden och byggprojektet i Testbädden 

3 Så här gjorde vi 
Designen av följestudien av testbädden var utmanande på grund av den pågående 
pandemin. Det var klart redan i början av studien att inga fysiska besök kunde göras 
på arbetsplatsen eller där utvecklingsteamet arbetade. Dessutom arbetade 
utvecklingsteamet agilt, vilket innebar att det pågick kontinuerlig utveckling 
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(Erikshammar & Stehn, 2021) och saknad lokal närvaro kunde innebära att vi skulle 
missa möjligheten att fånga upp diskussioner om kundvärden. 

Det viktiga i testbädden var att fånga de kundvärden som skapas byggprocessens 
sena skeden och förvaltning. Det viktiga var därför att samla och skapa en förståelse 
för testbädden av de förväntningarna av kundvärden men också de upplevda 
kundvärdena i byggprocessen sena skede. Citygate hade inte gått över till förvaltning 
under testbädden därför blev fokus att fånga upp vilka utmaningar aktörerna kunde 
se i detta skede inför överlämning. 

Undersökningen genomfördes som en kvalitativ och distansbaserad datainsamling 
som pågick från februari 2021 till augusti 2021 (Figur 4). 

 
Figur 4 Design av testbäddstudien 

Forskaren hade tillträde till fem arbetsmöten där utvecklingsteam på Skanska med 
projektintressenter (projektledning, transaktionschef, ägare, förvaltare, 
entreprenadingenjör) kontextualiserade kundbehov i projektens sena skeden och 
förvaltning. Därefter hade utvecklingsteamet veckovisa reflektionsmöten hur 
kundbehoven kunde operationaliseras. Operationalisering beskrev av 
utvecklingsteamet med antigen med Power Point eller olika prototyper så kallade 
mock-up1. Till sist genomfördes en avstämning med en forskarkollega för att behålla 
god forskningssed och vetenskaplig rigorositet eftersom det fanns en uppenbar risk 
att följeforskaren inte hade möjlighet att separera kundbehov, kundvärden och 
utvecklingsteamets tolkning av dessa. 

 
1 En mock-up är en enklare demonstrationsmodell, en prototyp, som tillhandahåller åtminstone en del 
av funktionaliteten i ett system och möjliggör testning av en design. 
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4 Utmaningar och risker i 
Testbädden 

Kontorsfastigheter står inför stora utmaningar och risker post Covid-19, men också 
ökade hållbarhetskrav och krav på digitala funktioner från hyresgäster bidrar till en 
föränderlig omvärld där aktörerna i projektet behöver adressera både utmaningar 
och risker. 

4.1 Fastighetens utmaningar 
Diskussionen i testbädden visar på att fastigheten står inför ett antal utmaningar i 
framtiden: 

1. Fånga och reducera energi- och resursslöseri 
2. Få kontroll och helhetsbild på byggnad och dess förvaltningsobjekt över tid 
3. Säkerhet och tillträde till fastigheten 
4. Kontroll på nyttjande av yta och övriga tillgångar 
5. Utveckla fastighetsnära tjänster 
6. Tillgodose förväntningar från hyresgäster 

Fånga och reducera energi och resursslöseri är en reell utmaning. Tekniken för att 
mäta onormal förbrukning av vatten, el, luft och kyla möjliggörs av sensorer både av 
inkommande flöden och för att kunna isolera var eventuellt läckage inträffar för att 
både isolera och effektivisera eventuellt underhållsarbete vid läckage. Energiläckage 
kan även ske från förvaltningsobjekt såsom ventilationsaggregat. Sensorer är antigen 
uppkopplade enheter, smarta enheter eller sakernas internet (IoT) enheter. Det 
innebär också en möjlighet att kontinuerligt övervaka och optimera förbrukning på 
enskilda, gemensamma och fastighetsövergripande ytor. Optimering kan ske baserat 
på beprövad erfarenhet, men med ökad digitaliserad mognad kan detta ske med 
smarta algoritmer. Vidare ger detta möjlighet att samordna inköp av energi (el) till en 
portfölj av fastigheter. Genom att balansera och utjämna försörjning- och effektbehov 
i fastigheten men också mellan fastigheter och sedan koppla detta mot uttag av el när 
det är förmånligast på en spotmarknad ger det en ökad attraktivitet av fastigheten. 

En kommersiell fastighet utvecklas kontinuerligt för att möta hyresgästernas 
varierande behov. Ett callcenterföretag har andra behov jämfört med exempelvis 
bank. Både när det gäller sekretess, skalskydd eller utformning av ytor för 
kundmöten. Det innebär att en kommersiell fastighet byggs om kontinuerligt. Att ha 
tillgång till beskrivning av fasader, ytor, ytskikt och konstruktion ger det en möjlighet 
att både förutsäga behov av underhåll, kostnader för ombyggnation och intäkter 
(kvadratmeter). Genom att snabbare presentera möjligheter med exakt kalkyl på 
både hyra och ombyggnation blir fastigheten mer attraktiv. Asset management, eller 
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underhåll, av förvaltningsobjekt är ett ytterligare område som ger utmaningar. 
Förvaltningsobjekt är ventilationsaggregat, sensorer, kommunikationsenheter och 
distributionscentraler. Genom att övervaka och optimera driften av dessa så kan även 
underhåll prognostiseras, planeras och effektiviseras. Planerat underhåll är mer 
effektivt då både hyresgäster kan informeras och att underhållstopp får kortare ledtid 
genom planerade inköp av reservdelar och avrop av tjänster. Oplanerade stopp 
innebär att hyresgästerna utsätts för minskad bekvämlighet med risken att 
hyresintäkter minskar under det oplanerade stoppet och eventuella andra 
kompensationer för verksamhetsbortfall. Ett oplanerat stopp innebär också att 
reservdelar blir dyrare genom minskad möjlighet till effektiv upphandling eller 
eventuella kostnader för expressfrakt. Det kan vara svårt att få tag i önskade 
reservdelar, vilket har visat sig bland annat i brist på halvledare under pandemin. 

Säkerhet i form av övervakning och detektion av brand, avbrott och inbrott ökar 
attraktiviteten för en fastighet. Genom att kontinuerligt övervaka både rörelser i 
anslutning till fastigheten och i fastigheten ökar både hyresgästernas säkerhet och 
möjliggör en eventuell evakuering på ett effektiv och säkert sätt. Det innebär att en 
fastighet med kontinuerlig information om rörelser ger möjlighet till förebyggande 
aktiviteter och på det sättet ökar hyresgästernas säkerhet, upplevda trygghet även i 
form av en pandemi är det möjligt att använda informationen för att separera flöden 
av människor i byggnaden i exempelvis hissar och passage. Även om en del 
hyresgäster föredrar fortfarande fysiska nycklar så kommer möjligheten till digital 
styrning av säkerhet innebära en effektiv administration eftersom man inte behöver 
hantera fysiska nycklar, men också kontroll av vilka som har tillgång till byggnaden. 

Att utveckla fastighetsnära tjänster kopplat till fastigheten möjliggör ökad 
attraktivitet. Fastighetsnära tjänster kan utgå från den yta som använda idag 
exempelvis för logistikcenter i fastigheten för att hantera ”sista meter” frågan för 
hyresgäster. Det kan också innebära uthyrning och digitala bokningar av ytor för 
samarbete eller coworking baserat på närvaro och nyttjande. Givetvis digital 
felanmälan, informationstavlor, fakturering och resursdelning (parkering, bil, cykel, 
matleveranser) är andra områden som nyttjar den långa svansen för nya 
affärsmodeller som kan kopplas till fastigheten. 

Den moderna, globala och mobila användaren är van att kunna nyttja digitala system 
och kräver en uppkoppling för att kunna arbeta effektivt. Det innebär att det finns 
förväntningar som skapats genom exempelvis den smarta telefonen intåg. Förväntan 
är att kunna planera sin tid och närvaro agilt beroende på andras nyttjanden. Den 
anställde förväntas röra sig sömnlöst mellan hem och arbete och fortfarande befinna 
sig på företagets interna nät för data och kommunikationsåtkomst. Det som är oklart 
från testbädden om det är förväntningar från hyresgästens medarbetare eller 
förväntningar på förväntningar. Det klara är att det krävs en digital och hållbar 
fastighet för att klara av framtidens krav. 
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4.2 Byggprojektets utmaningar 
Även byggprojektet står inför utmaningar som måste hanteras inom ramen för 
projektleveransen. Det finns ett antal beslut som behöver fattas och exekveras och 
som har konsekvenser långt framåt i tiden. 

Byggprojektets stora utmaning i hela byggprocessen är att synkronisera aktörernas 
informationssilos eller öar av information till en enda leverans åt beställaren. Varje 
aktör tenderar till att arbeta i egna databaser, Excel ark eller applikationer under 
byggprocessens gång – informationssystem som är optimerade för att leverera värde 
i den egna funktionen, men som sällan delar informationen med andra 

Byggprojektet behöver också hantera diskrepans mellan dynamiska behov och statisk 
beskrivning i underlag. Exempelvis justeringar av ingående material; detta är svårt 
att övervaka och det krävs att den som utför arbetet på plats på ett enkelt sätt kan 
justera byggnadsmodellen (BIM) med utfallet av metod- eller materialval. På grund av 
att detta behöver gå genom en expert, ofta en konsult, så finns det risk att 
byggprojektet helt enkelt förutsätter att det som förskrivits är även det som utförts 
men det kan då inte säkerställas eller spåras.  

En annan utmaning är att underlagen från beställaren är föreskrivna på ett föråldrat 
sätt. Exempelvis beskriver underlagen att ritningar ska skrivas ut och placeras i 
pärmar. Egentligen önskar ingen pärmar och det är inte en i praktiken möjligt att 
skriva ut den byggnadsmodell som tagits fram i projektering och modifierats i 
beredning och produktion. En paketering av modellen i USB eller CD-rom blir i 
praktiken svårt, då vissa datorer saknar helt enkelt dessa enheter då det är delar av 
en åldrande teknologi. 

Effektivisera, standardisera och automatisera hantering av stora mängder data vid 
överlämning från byggprojektet till förvaltningen är en annan stor utmaning. Varje 
silo (aktör) har arbetat med sin modell, sitt Excel ark eller sin app och det innebär att 
i praktiken behöver det finnas personer eller tjänster som sammanställer data från 
olika källor manuellt till en separat databas eller Excel ark som i sin tur ska levereras 
i en mappstruktur. Det innebär att det finns risk för felaktiga data eller att det saknas 
data i leveransen.  

Under byggprojektets sena skede uppkommer det nya behov och önskemål från 
hyresgäster om digitala tjänster som kopplas till fastigheten. Byggprojektet behöver 
därför också prioritera och besluta om att skaffa tjänster som är hållbara över tid och 
matchar framtida hyresgästers behov. Däremot är det inte säkert att den lösningen 
som önskas är användbar för andra framtida hyresgäster eller att tekniken är sådan 
att den inte går att skala eller saknar support, uppgraderingar och utveckling.  

Utmaningen för byggprojektet att välja väg accelereras av en föränderlig värld där 
många olika aktörer erbjuder olika lösningar till delar av kundens behov. Det 
uppkommer ständigt nya appar som löser det enskilda problemet eller förenklar för 
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en viss kund men där den lösningen inte kan prata med andra IT-lösningar eller 
processer. Om byggprojektet saknar IT-kompetens är det väldigt lätt att fatta beslut 
på grafiskt gränssnitt snarare än arkitektur eller funktion. 

Byggprojektet behöver också hantera beslut och prioriteringar vid okända faktorer 
där exempelvis ett nytt låssystem inte är framtids säkrat eller det är oklart vem som 
ska äga processdata av ventilationen på sikt; installatören, entreprenören, beställaren 
eller fastigheten? Det är en strategisk fråga medan byggprojektet arbetar oftast med 
operativa frågor. Dessutom ska byggprojektet visa på ett positivt ekonomiskt resultat, 
vilket riskerar att projektet fattar beslut på felaktiga grunder och kan leda i värsta fall 
till handlingsförlamning. För att säkerställa ekonomiskt resultat återgår 
byggprojektet till att leverera enligt specifikation (utskrift i pärmar) och ignorerar 
möjligheten till innovation (digital modell). 

Byggnadsinformationsmodelleringen (BIM), visualisering och delning kommer 
troligen att spela en allt viktigare roll i framtiden. Implementeringen av ett helt nytt 
informationssystem kräver att aktörer gör stora praktiska omställningar men har 
samtidigt potential att övergripande effektivisera byggprojektet. Det är dock 
utmanande för byggprojektet att standardisera detta val då olika aktörer utgår från 
olika grundsystem. Det kan upplevas som att om byggprojektet ställer krav på BIM 
kommer detta öka merkostnader. Det händer också att BIM system väljs baserat på 
vad den nyckelperson som anlitats för projektet känner till eller föredrar. Det innebär 
att svaret återigen blir operativ, trots att frågan snarare än strategisk. 

En ökad kravställning på hållbarhet och cirkuläret ställer nya utmaningar. Ibland 
tydlig på regelnivå, såsom avfallsdirektiv eller miljödeklaration men fortfarande 
otydlig i tillämpning och ansvar på juridiskt plan. Ibland är kraven mer otydliga 
såsom förväntan om hållbara produkter vilket är en annan utmaning. Kraven ökar 
och byggprojektet kommer att behöva hantera tillgång till data under garantitid men 
också paketera information inför överlämning som är spårbar, verifierbar och riktig.  

4.3 Identifierade Risker 
Det finns ett antal risker som identifierades under utvecklingsarbetet kopplade till 
PropTech.  

”Ingen ser helheten” 

Nuvarande arbetssätt skapar optimerade men isolerade öar av information. Det vill 
säga att var och en av aktörerna (Figur 3)hittar sina lösningar som passar sin 
funktion. Det kan innebära att kring både fastighet och byggprojekt skapas en flora av 
olika system och appar som i sin tur skapar och konsumerar data. För att dela data 
med andra tillkommer transaktionskostnader, då människor måste manuellt flytta 
över data eller skapa nya integrationer för att kunna automatiskt flytta över data 
mellan olika system.  
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”Alla vill skapa Proptechs iTunes” 

PropTech utvecklas och i den tillväxt som finns just nu där aktörer försöker snabbt 
hitta marknadsandelar för att säkerställa tillgång till data över tiden. Det finns en risk 
för inlåsningseffekter av kortsiktiga kommersiella intressen där en tillverkare av ett 
system eller en app föredrar proprietärintegration vilket gör det svårt att söka, 
bearbeta och skriva data utan dyra integrationer. 

Det finns också en uppenbar risk att suboptimering av aktören; exempelvis vid val av 
system av leder till högre totalkostnader för projektet och fastigheten. Det som verkar 
en enkel app eller ett bra stödsystem ökar transaktionskostnader på sikt. Det kan 
också innebära att eftersom varje funktion ser på sina lösningar och dessutom ett 
snabbt behov av att implementera lösningen så finns det en risk att integritets- och 
datasäkerhetsfrågor nedprioriteras för att möta tänkta kundbehov. Det finns en risk 
för dataintrång eller andra typer av IT-attacker. 

”Vem äger data? 

Vidare kan en vildvuxen flora av appar leda till ett oklart ägandeskap av data vilket i 
sin tur kan leda till juridiska frågeställningar på sikt. Ska data ägas av fastigheten och 
flyttas vid transaktion eller ska data ägas av fastighetsförvaltaren eller 
fastighetsägaren. Varje funktion kan tänkas använda data för att optimera sin 
verksamhet och dagliga drift. Det finns ett starkt incitament att samla in processdata 
eftersom data anses vara det nya guldet. Detta blir också en teknisk fråga om var data 
ska lagras (molnet, server, edge) och hur kan det bli tillgängligt för var och en av 
aktörerna. 

”Vi är i händerna på leverantören” 

En annan risk är att om byggprojektet inte har en uttalad PropTech strategi så kan 
det innebära att byggprojektet blir beroende av enskilda men drivna aktörer. 
Byggprojektet riskerar också att bli handlingsförlamat på grund av att det finns en 
risk att man väljer felaktiga system och appar. Det kan upplevas som att 
byggprojektet är i händerna på konsulter eller leverantörer, speciellt om det saknas 
IT-kompetens. 

5 Möjliggörare 
Testbädden identifierade ett antal möjliggörare för att möta de utmaningar som 
projektet och fastigheten aktörer står inför. De möjliggörare är processperspektivet, 
utvecklingsförmågan och teknologi. 
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5.1 Processperspektiv 
Det finns ett antal aktiviteter som utförs i vart och ett av byggprocessens olika faser 
från program till förvaltning (Figur 2) för att uppfylla behoven hos aktörer (Figur 3), 
det vill säga kundkrav. Kunderna kan ibland vara företagsinterna, där en mottagare 
av aktivitetens output är inom företaget, exempelvis så är projektinköpets kund 
byggplatsen. Kunderna kan också vara externa, exempelvis beställaren som tar över 
fastigheten från entreprenören efter avslutat projekt. En kund kan också vara en 
myndighet. 

En process är alltså aktiviteter som syftar till att skapa ett kundvärde för en aktör och 
där vart och ett av aktiviteterna bidrar till det kundvärdet. Om aktiviteten inte bidrar 
till kundvärde, antigen internt eller externt, så är det slöseri med resurser. 

Att utveckla processer består av två huvudsakliga delar, processkartläggning och 
processförbättring. Processkartläggning innebär att processen beskrivs och 
visualiseras för de aktörer som interagerar med processen. Processförbättring 
innebär att vi reducerar slöseri för att skapa kundvärde med så får resurser som 
möjligt och samtidigt säkerställa linjering med verksamhetsstrategin. 

5.2 Utvecklingsförmåga 
Genom att införa nya flexibla metoder så kan utvecklingsförmågan utvecklas. Nya 
agila metoder såsom DevOps skapar snabbare respons och möjlighet att anpassa 
teknik efter kundbehov (Erikshammar & Stehn, 2021). Detta möjliggörs både genom 
att fokusera på kundvärde i utvecklingsprocessen snarare än tekniken i sig, och där 
tekniken för att samla, bearbeta och visualisera data har blivit billigare och enklare. 

5.3 Teknologi 
Teknik och teknikutveckling är en central del av PropTech. Det inte finns någon 
specifik teknologi kopplad till definitionen. Definitioner bygger på digitalisering, 
automatisering och snabb utveckling. Om ångmaskinen, elektriciteten och transistorn 
var plattformar för de tidigare industriella revolutionerna så är digitalisering 
plattformen för PropTech. 

Däremot finns det ett antal teknologier kopplade till PropTech, som har sitt ursprung 
både från Industri 4.0 som enligt Boston Consulting group (2015) består av nio 
komponenter medan den tyska motsvarigheten Industrie 4.0 (2016) utgår från 
digitalisering som en plattform med ett antal teman bestående av standardisering av 
nätverksarkitektur, säkerhet, forskning och utveckling, legala strukturer, samt 
kunskapsplattform.  
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I testbädden blev det klart att digitala tvillingar, mobilitet, molnbaserade lösningar, 
autonoma system, smarta algoritmer, automation, sakernas internet (IoT), 
integration och simulering som viktiga teknologier. 
5.3.1 Digital tvilling 
En digital tvilling är enkelt uttryckt en digital kopia av ett byggobjekt som finns i 
verkligheten. Det kan vara en ett hus, en bro eller en hel stad. Det verkliga 
byggobjektet rapporterar processdata till den digitala tvillingen, exempelvis med 
hjälp av sensorer (Borgström et al., 2021). Det underlättar drift och 
underhållsplanering. Med tvillingen kan man dessutom simulera olika scenarion 
innan man utför påverkan på det verkliga byggobjektet. Att arbeta med en digital 
tvilling blir ett resurs- och kostnadseffektivt sätt att förvalta fastigheten. Det kan 
finnas en tvilling för hela produktionsprocessen och en tvilling för produkten 
förvaltningsprocessen. Nödvändig informationen återkopplas till 
fastighetsförvaltaren, fastighetsägaren eller entreprenören och bildar ett cirkulärt 
system. 
5.3.2 Mobilitet 
5G ger möjlighet att samla processdata för anslutna sensorer och applikationer som 
styr och fattar beslut i realtid. Ett fast kabelnät är inte flexibelt eller skalbart eftersom 
kablar är dyra att installera och underhålla, speciellt efter att byggobjektet är klart. 
Modern 5G uppfyller kravet på robust mobilbaserad kommunikation, med kryptering 
och identitetsautentisering, för affärskritiska applikationer. 5G ger låg och 
förutsägbar latens, även vid stor belastning och många användare men också 
möjliggör flexibilitet i distributionen av bandvidd och skalning av nätverkskapacitet.  

5.3.3 Molnbaserat 
Molnbaserade lösningar innebär att informationslagring, bearbetning eller 
applikationer finns inte längre inom företagets gränser. Där det var vanligt tidigare 
att databasserver eller applikationsserver både övervakades och underhölls fysiskt 
företagsinternt innebär det idag att dessa ligger i en virtuell konstellation i en 
molnbaserad lösning. Det innebär också en möjlighet att utveckla datadrivna tjänster 
för produktionssystem. Det ger också en lägre transaktionskostnad genom att 
infrastrukturen kan fördelas på många, men också att övervakningssystem för 
kontroll, styrning och uppföljning kan vara molnbaserade. 
5.3.4 Autonoma system och smarta algoritmer 
Autonoma system innebär att systemet i sig själv kan interagera och fatta 
självständiga beslut i interaktion med andra maskiner eller människor. Autonoma 
system är ett vidare begrepp då det inte kräver en fysisk instans. Men kan mycket 
effektivt kombineras med exempelvis robotteknik. Autonoma system kan agera inom 
en maskin där underhållssystemet lär av sig själv när det behöver skapas en 
underhållsorder. 
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Det som blir centralt i autonoma system är att det finns ett beslutsstödsystem och 
smarta algoritmer, ibland kallat artificiell intelligens, där systemet kan lära sig på 
återkommande stimuli (maskininlärning). Enkelt utryckt kan vi säga att systemet lär 
sig som ett barn; genom att säga var är bilen varje gång man er en bil eller hur låter 
bilen repetitivt så lär sig barnet att identifiera en bil. Genom at ge många exempel 
genom exempelvis stora datamängder (dig data) skapas ett underlag för det 
autonoma systemet att lära sig att fatta beslut. 
5.3.5 Automation 
Automatisering, även ibland kallat robotisering, har pågått under en längre tid även 
sedan ångmaskinens inträde, det vill säga att maskinen utför ett arbete. Automation 
innebär att det kräver ingen manuell övervakning utan maskinen innehåller någon 
form av styrsystem. Automation innebär arbetsuppgifter för fysiska flöden men också 
sådant som handlar om att hantera informationsflöden, exempelvis att hantera stora 
mängder data, kundtjänst eller planering av underhållsorder.  

5.3.6 Sakernas internet 
Internet-of-things, eller IoT, översätts med sakernas internet och betyder att 
maskiner, fordon och byggnader som försetts med sensorer och processorer är 
kopplade till externa eller interna nätverk och system. Därmed kan sakerna utbyta 
data med varandra eller med övergripande system, såsom en digital tvilling. 

Detta underlättar då det inte är viktigt var den styrande och kontrollerande enheten 
befinner sig fysiskt och därmed innebär det ekonomiska fördelar genom högre 
effektivitet och exakthet. Exempelvis kan de som underhåller fastigheter övervaka en 
fastighetsportfölj eller processer på en global nivå och på det sättet både ha bättre 
kunskap och nå högre produktivitet.  

Detta är ett sätt at fånga stora mängder data effektivt och korrekt och på sätt 
användas i simulering enligt tidigare. Industriell IoT särskiljs från vardagsföremål då 
det finns andra krav på cybersäkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet inom 
industrin.  
5.3.7 Integration 
Integration både internt och externt för företaget med sammankopplande och 
automatiska processer. Integration innebär att materialflöden och betalningsflöden 
effektiviseras genom ökad transparens av informationsflöden i och mellan 
organisationer. Detta gäller både horisontella (företag som är i samma position i 
värdekedjan) och vertikala (företag som är i leveransförhållanden till varandra) 
försörjningskedjor (Björnfot, Torjussen & Erikshammar, 2011).  
5.3.8 Simulering 
Genom att använda sig av teknik kan data kopplas tillbaka till den digitala tvillingen 
för att kontinuerligt uppdatera och förbättra processerna. Genom att analyserar 
kostnad, kvalitet och effektivitet processen kan processen sedan förbättras. Det är 



 
 

16 
 
 

KUNDVÄRDEN GENOM PROPTECH 

exempelvis eliminering av byråkrati, minska respons eller genomloppstid (ledtid), 
felsäkring av processen, standardisering och automatisering eller integration i 
värdekedjan. 

Processer utvecklas, testas och optimeras i den digital tvillingen. Där simuleras och 
testas egenskaper, kvalitet och alternativa processer i realtid både för drift, underhåll 
och reparation (ROT) innan processutvecklingen implementeras i verkligheten. 

6 Kundvärden 
Kundvärdet är inte enbart pris och kvalitet. Det saknas en koncensus i dagsläget 
angående kundvärde beroende på den snabba digitala utvecklingen och det svåra i att 
göra det överblickbart. Från testbädden kan vi konstatera att olika aktörer ser olika 
värde. Värde är därmed ett relativt begrepp (Erikshammar et al., 2010) och måste 
utgå från de behov som kunden till de olika processerna har. Genom att visualisera de 
olika processerna (Figur 5) kan vi identifiera ett antal kundvärden som kan realiseras 
med PropTech.  

 
Figur 5 Processer i testbädden 

Genom att kombinera möjliggörare med de utmaningar och risker som identifierats i 
testbädden för respektive process (Figur 5) skapas en syntes av kundvärden: 

• Datadrivna intäktsmodeller 
• Datadriven processutveckling 
• Integration av processer 
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6.1 Datadrivna intäktsmodeller 
Utveckling och förändring av processernas intäktsmodeller möjliggörs av PropTech, 
det kan vara exempelvis genom att få upp hyresnivån. Det kan göras delvis genom att 
öka uthyrning av fastigheten genom att säkerställa att lokaler är uthyrda vid varje 
tidpunkt. En viktig del är att fånga processdata på avtal, uppsägningstider och 
vakansnivåer för fastigheten för att kunna vara proaktiv i marknadsföring och 
försäljning.  

Genom att ha kontroll på lokalers uthyrningsnivå ger det också möjlighet att 
undersöka vidare om vissa områden är utan hyresgäst under en lång tid eller om 
vakanser är återkommande. Då finns aktiviteter som fastighetsägaren kan göra för att 
öka attraktionskraften för de områden som underpresterar med nya tjänster, 
ombyggnationer eller arbeta med andra längder avtalsperioder. Idag gör den 
analysen utifrån ekonomisystemet, men med begränsad möjlighet att visualisera data 
mot fastigheten. 

”Är den digitala tvillingen en marginalhöjare? Kanske. Det är definitivt alla fall en 
relevanshöjare jus nu. Imorgon är det en hygienfaktor” 

Det kan innebära också att öka uthyrningen genom att undersöka hyresgästens 
beteenden och behov. Beteenden och behov kan fångas upp dessa med sensorer. 
Fastighetsägaren kan föreslå ombyggnationer eller andra lämpliga tjänster för 
bokning av konferensutrymmen eller co-working. På det sättet kan fastighetsägaren 
bygga upp nya business case som möjliggör ökade eller förändrade intäktsmodeller.  

Genom att simulera och utveckla nya tjänster kan fastighetsägaren möta ändringar i 
beteenden och förväntningar hos hyresgästens kunder eller medarbetare. Både när 
det gäller smarta funktioner med exempelvis digitala lås. Det kan också innebära att 
snabbt visualisera layout, mötesrum eller andra behov. Det är exempelvis enklare att 
förklara varför ett kök inte kan placeras vart som helts i byggnaden om den tänkta 
hyresgästen kan se modellen istället för 2D ritningar. Det går att skapa 
lokalanpassningsguider med direkt prognosmodell eller möjlighet till att föreslå 
typlösningar med fasta prisintervall. Oavsett så underlättas dialog med byggsidan om 
kundanpassningar, såsom säkerhet, om alla aktörer har tillgång till samma data under 
sena skeden och att det data kan visualiseras för personer utan kunskap eller vana av 
byggprocessen. 

”Smarta hus borde ge högre intäkt” 

Datadrivna beslut ger minskad administration och manuell hantering av ytor och 
mängder vid byte av hyresgäst eller ombyggnation genom att den digitala tvillingen 
kan lagra data. Det gör att manuellt arbete undviks vilket i sin tur öppnar upp för 
snabbare och bättre estimat av intäktsmodellen. 
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”Ingen köper väl en TV som inte är HD-ready. Det är kanske det smart readiness index 
kan tillföra?” 

Ett färdigt ekosystem och ett smart readiness index (Verbeke et al., 2020) gör det 
möjligt att processerna kan utforska nya intäktsmodeller inom befintligt erbjudande. 
Det kanske kan innebära att intäktsmodeller kan anpassas efter storlek på hyresgäst. 
Det är oklart om Leed eller Well certifieringar kan ge förändrade intäktsmodeller 
utan är kanske snarare en hygienfaktor. Det kan ge ökad intäkt om dessa 
certifieringar kan kopplas till Green Bonds för lägre inlåning och risk vilket borde 
göra att marknaden accepterar en lägre yield. 

6.2 Datadriven processutveckling 
En datadriven processeffektivisering kräver en beskriven och operationaliserad 
kärna av tjänster, datalager, gränssnitt och arkitektur. Genom att ha en sådan kärna, 
eller digital plattform, för att fånga, uppdatera och visualisera data möjliggör 
datadriven processeffektivisering. 

”Vad är baseline för en digital tvilling?” 

Processutveckling kan ske genom att utveckla förbättringar och innovationer genom 
att reagera på avvikelser, risker eller möjligheter. Genom att exempelvis följa upp och 
validera energiförbrukning under garantitid kan både metod- och materialval 
optimeras i projektering och produktion av framtida byggnader.  

Det ger också en möjlighet att arbeta med grid-optimering, det vill säga att 
fastigheten eller en portfölj av fastigheter köper och säljer energi när det är 
lönsammast för portföljen. Det går att utjämna behovet i en fastighet eller balansera 
mellan fastigheter för att få ett optimalt energiuttag baserat på exempelvis kostnad. 

Avvikelser som driver förbättringar i alla processer kan signaleras baserat på 
mätvärde och nyckeltal såsom kWh/m2. Det är klart att rent fysiskt att allt inte går att 
mäta och PropTech är beroende av de sensorer som projekterats in för att få ett 
kostnadseffektivt sätt att fånga data. Å andra sidan verkar uppkopplade enheter och 
sensorer gå ner i pris och det blir allt enklare att komplettera med sensorer även efter 
byggprocessen. 

”Vi kan inte mäta allt, men vi kan mäta mycket” 

Genom att ha en operationaliserad hantering av den digitala tvillingen underlättas 
utveckling av due diligence processen då det är klart att operationell effektivitet är på 
rätt nivå, intäkterna och tillgångarna såsom hyresavtal, underhållsobjekt och 
tillträdeskontrakt är säkerställda. 

Genom att arbeta med ordning och reda även i informationen skapar det en känsla av 
kvalitet. Vid tillträdet är det synligt vilka delar som är på plats och vilka inte är detta. 
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Det möjliggör en visualisering till skillnad från idag då data ligger i ett gigantisk Excel 
ark. Det ger också en möjlighet till att optimera den dagliga driften och på det sättet 
fokusera på ökad driftsnetto men också producera bevis av driftsnetto.  

6.3 Datadriven drift och underhåll 
PropTech ger en förmåga att simulera, effektivisera och optimera en fastighets eller 
en fastighetsportföljs drift och underhåll genom att arbeta med smarta enheter, 
uppkopplade sensorer eller IoT ger det en möjlighet att optimera fysiska flöden 
såsom luftkvalitet (CO2), luftfuktighet, ozon, partiklar, och på sikt även virus. Det kan 
vara också vara kontinuerlig mätning av vattenkvalitet eller radon beroende på 
hyresgästens behov eller myndigheternas föreskrifter. Det innebär också möjlighet 
att anpassa enklare saker som termisk komfort. Optimering sker via 
fastighetsautomation. 

Givetvis kan data användas till att energioptimera husen genom att visualisera med 
businessintelligens verktyg, optimera belysning eller elbilsladdboxar utifrån 
verksamhetsbehov och nyttjandegrad. På sikt kan även smarta algoritmer användas 
för energioptimering. Det finns redan idag aktörer som använder smarta algoritmer 
för att optimera energiförbrukning eller effektuttag.  

Det ger också en möjlighet till energiuppföljning på ett bättra sätt genom att 
kontinuerligt fånga data vilket ger svar på om projektering ger den förväntade 
prestandan samt vilka delar som inte uppfyller eller där det finns behov för ändrade 
materialval, metodval eller ändringar av beteenden. 

”Ska vi renovera även den digitala tvillingen”? 

Kommersiella fastigheter renoveras kontinuerligt och det är viktigt att alla aktörer 
ska kunna revidera den digitala tvillingen för att kunna nyttja det data som finns. På 
så sätt kan reparations och tillbyggnadsarbeten planeras och genomföras mer exakt 
än idag. Det innebär att alla aktörer ska och förväntas uppdatera modellen för att 
säkerställa rätt data. Det möjliggör estimat på ett helt annat sätt än idag. 

”Var är pärmarna” 

Genom att använda teknologin möjliggör det också hantering av information istället 
för att hantera tusentals filer eller hålla ordning på dokumentation av både fastighet 
och förvaltningsobjekt. Det innebär en effektivisera administrativ och teknisk 
förvaltning med det tillkommer en digital förvaltning av modellen. Men genom att ha 
en uppdaterad modell med extern åtkomst så möjliggör det anywhere operations för 
drift och underhåll. Det innebär också att en kontinuerlig digital förvaltning möjliggör 
att kontinuerligt svara på frågor om processdata (mätvärden) och ritningar. Det 
behövs inga pärmar i källaren längre.  
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6.4 Integration i processen 
En integration av processer möjliggörs av ett samlat gränssnitt för fastighetens 
ekosystem. Det innebär givetvis en kontroll, styrning och ledning (management) av 
ekosystem och integrationer. Datadrivna processer och processutveckling kräver ett 
gemensamt språk för appar och människor. Det innebär kanske inte att huset ska 
prata ett språk, men det behöver finnas en översättare som håller över tid, för att 
kunna arbete med olika processer. Det behöver finnas ett gränssnitt som kopplar 
ihop data med modellen och möjliggör att de processer som behöver data har access 
till den. 

”Huset måste prata ett språk.” 

Idag hänger inte olika dokument ihop i en informationsmodell. Det finns ett stort 
antal dokument såsom tillträdesdokument, äta, relationshandlingar som inte hänger 
ihop. Det finns olika format på dokument från papper, pärmar, USB och CD och 
informationen är ostrukturerad. Därför behöver det finnas ett sätt att sammanställa, 
strukturera och lagra information för att sedan kunna använda denna. 

Integration kräver ett strukturerat säkerhetsarbete för att säkerställa integritet för 
hyresgästerna, efterleva GDPR och säker åtkomst till data. Integration bör också 
säkerställa bakåtspårbarhet från varje entreprenör.  

”I vissa projekt är relationshandlingar och artiklar hur vi önskar att vi byggde, snarare 
än hur vi verkligen byggde” 

Idag är integration personberoende. Det är oklart hur mycket mantimmar som 
används till att hantera data för exempelvis en avvikelselista i form av manuell 
hantering av Excel ark, SharePoint, inköpssystem och externa databaser. Formatet är 
oftast PDF men det är ostrukturerad data. Integration möjliggör ett tillstånd där 
relationshandlingar, besiktningsprotokoll, areauppmätning, avtal, bolagshandlingar, 
aktiebrev kan ges tillgång med rättigheter och behörigheter och som saknas helt idag. 

6.5 Öppna plattformar 
I testbäddens olika faser har det framkommit att för att effektivisera 
informationshantering, styrning och kontroll av ritningar och förvaltningsobjekt 
borde det finnas standard för olika byggnader. Det saknas idag men genom att bygga 
på öppna plattformar så kan det standardiseringen öka.  

Däremot finns det rörelser då tillgång till data anses vara viktigt och ett framtida 
konkurrensmedel att alla vill låsa in data i sin silo. Om arbete med stora mängder data 
(data lake, big data) ska skapa kundvärden så behöver det skapas öppna 
förutsättningar för detta. Det finns ett antal initiativ idag (CoClass, Fi2XMLoch 
fastAPI, Project Haystack och BrickSchema, RealEstateCore och Proptech os) som 
siktar mot detta och ett sätt att skapa kundvärden är att ställa krav dessa i projekten. 
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Standardisering är nyckeln om projekten ska kunna ställa krav på integration utan 
onödigt stora kostnader. Öppna plattformar ger också en framtidssäkring. 

7 Resultat från testbädden 
Tankemodellen som vi testat baseras på att PropTech skapar nya kundvärden i 
byggprocessens sena skeden men också i fastighetens hela livscykel. Data som skapas 
och fångas i byggprocessens initiala faser kan grundlägga nya datadrivna tjänster 
genom fastighetens hela livscykeln. För kundvärden som syntetiserats i testbädden 
krävs en digital plattform. 

7.1 En digitalplattform 
En digital plattform (Figur 6) krävs för interaktion mot processer (Figur 5) och 
aktörer (Figur 3).  

 

 
Figur 6 En digital plattform för PropTech 

Den digitala plattformen behöver ha förmåga till mänsklig interaktion genom 
gränssnitt. Ett gränssnitt för att skriva och läsa data, men också för att visualisera 
data så att människor kan fatta datadrivna beslut.  

Den digitala plattformen behöver också en förmåga till maskinell interaktion för att 
kommunicera med andra system för strukturella data och processdata. En del av 
denna interaktion sker genom IoT. Fastighetsautomation är en central del för att 
styra och kontrollera fastighetsnära processer, men också för att fånga data. Det 
centrala är den digitala tvillingen (Borgström et al., 2021), som kan knyta strukturella 
data till den processdata som krävs för att optimera aktuell process.  

Den digitala plattformen behöver också kunna lagra data över tid. 
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Den digitala plattformen är alltså inte vissa specifika appar eller funktioner utan en 
infrastruktur för byggprojektet och fastigheten, som skapar en långsiktigt hållbar 
lösning. Den digitala plattformen kan nyttja de appar och teknologier som finns 
tillgängliga idag, eller som utvecklas i framtiden, och möjliggör interaktion med de 
processer som behöver data. 

7.2 Är PropTech trasigt? 
Men om dessa delar inte kan interagera så kan det innebära att PropTech inte tillför 
datadrivna kundvärden. PropTech är då trasigt. Testbädden visar på att det finns ett 
behov av ett snabbt agerande som ett agilt synsätt och aktivt arbete med 
förändringsledning kan gynna processerna i sitt digitaliseringsarbete. Testbädden 
indikerar också att det finns en risk att byggprojektet fastnar i ett vakuum där det blir 
svårt att fatta beslut. 

Det krävs ett aktivt arbete med den digitala plattformen då tillgången till data är 
begränsad på grund olika aktörer arbetar i olika system och programvaror. Det 
saknas även ett helhetstänk mellan aktörer och de system som finns i byggnaderna; 
det saknas helt enkelt integrationskontrakt som reglerar hur data ska delas mellan 
processer och aktörer. Testbädden indikerar också att det saknas en hel del viktig 
kompetens inom IT, vilken har visat sig vara viktig för att kunna ställa krav.  

PropTech behöver inte vara trasigt men förändringstakten i omvärlden gör att 
projekten och fastigheterna måste rustas för en integrerad värld för att vara 
relevanta. Den digital plattformen för PropTech kan vara en del av lösningen. 

7.3 Integration av delarna genom processtänkande och öppna 
data 

Den digitala plattformen gynnas av ett processtänkande, där respektive process 
bestämmer hur integrationen ska gå till och vilka kundvärden som data kan skapa. 
Det kräver en annan typ av ledning och styrning av integrationer när det tidigare 
handlade om att samordna underentreprenörer och konsulter i ett byggprojekt. Det 
behövs andra förmågor och resurser i byggprojekten.  

Resurser läggs på att integrera system och tillgängliggöra data genom den digitala 
plattformen. Det kommer också krävas hantering av integrationskontrakt, det vill 
säga reglering av hur data bearbetas, distribueras och lagras. Öppna data möjliggör 
också att skapa tjänster av hög kvalitet, som är anpassade till alla processers behov, 
och som kan leda till nya intäktsmodeller eller datadriven utveckling av processer.  
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7.4 En ny byggdel växer fram 
I testbädden har Skanska byggt den digitala byggnaden samtidigt som den fysiska 
byggnaden. Det växer fram en ny byggnadsdel som blir lika viktig och relevant som 
den fysiska bygganden när det gäller att skapa nya kundvärden. Det borde kanske 
rent av formaliseras en ny byggdel (10 enligt BSAB) som kravställs på samma sätt 
som de andra delarna i ett byggprojekt i en upphandling. 

Det kommer att krävas nya kompetenser och resurser som brinner för digitalisering. 
All kompetens behöver nödvändigtvis inte finnas i byggprojektet, utan kan även nås 
via kunskapsöverföring och partnerskap med konsulter, leverantörer eller 
underentreprenörer. 

8 Testbäddens viktigaste 
erfarenheter 

Lärdomar från testbädden sammanfattas i följande utmaningar och erfarenheter. 

8.1 Utmaningar 
• Testbädden indikerar att projektorganisationen utsätts för nya utmaningar 

genom digitalisering av fastigheten och byggprocessen. För att fånga 
innovationer och implementera dem krävs en projektorganisation som kan ta 
hand om innovationerna och integrera som en del i den löpande verksamheten 
hos Skanska. Företagsledningen behöver visa vägen och sätter ramarna för 
byggprojektets inriktning, men också visa sitt stöd till de personer som är 
drivande i utvecklingen av digitaliseringsfrågor. Det viktiga är att skapa en 
struktur som stöttar innovation och lärande i organisationen för att minska 
personberoendet.  

• Testbäddens intervjuer och workshops visar på problematiken: vem ska äga 
data? Ska fastighetsägaren göra det eller ska det följa med fastigheten – vad 
händer med värderingen av fastighetsbolaget, går det att tänka olika lager att 
data, dvs aggregerade data är nyttig för fastighetsägarens portfölj medan data 
på lägre nivå följer med fastigheten? Testbäddens arbete indikerar att 
fastighetsdata, strukturell och prestation bör följa med fastigheten men 
processdata bör kanske ägas av processerna och dess aktörer.  

• Utmaningen är att hitta nya arbetssätt och metoder när det önskade tillståndet 
är oklart. Projektet behöver hitta lösningar på unika problem som kommer att 
påverka fastigheten under en lång tid framöver. Det är viktigt att ha acceptans 
kring att investeringar i teknologikan misslyckas. 
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• Det är viktigt att hålla sig uppdaterad på trender är en förutsättning för att 
kunna agera snabbt. Den digitala utvecklingen fortsätter att eskalera och det 
är ett faktum att data är en viktig råvara i dagens samhälle. En strukturerad 
omvärldsbevakning är en av utmaningarna för företagen och projekten. 

8.2 Erfarenheter 
• Testbädden visar på att det är både viktigt att börja testa för att lära sig. Det är 

oftast en gångbar strategi att börja enkelt i liten skala såsom 
relationshandlingar, besiktigningsprotokoll eller fånga enkla logistikdata. 

• En annan erfarenhet är att arbeta agilt då slutmålet och kundbehoven 
utvecklas över tiden. Det gör det möjligt att anpassa utvecklingen efter rörliga 
mål. 

• Arbeta med öppna system eller system som är etablerade såsom Microsoft har 
varit en viktig erfarenhet. Detta för att både säkerställa utveckling av tjänster i 
framtiden, support och underhåll av plattformar. 

• Deltagarna i testbädden lyfter fram behovet av att rekrytera IT-kompetens och 
sprid kunskap inom Skanska för att komplettera befintlig 
byggprojektorganisation. Det är viktigt att ha en förståelse och kunskap om 
processernas behov för att kunna omvandla behoven till digitala tjänster. 
Genom att ha kompetensen inom byggföretaget och i byggprojekten minskar 
motståndet och det kanske kan rent av accelerera innovation och tillämpning.  

• Den sista erfarenheten är att skapa spårbarhet genom att processer skapar 
digitala avtryck under resan. Det kommer att underlätta underhåll och drift av 
de digitala modellerna, men kommer också att bidra till att förenkla 
exempelvis artikelhantering eller klimatdeklaration. 
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