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Förord
Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som
realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built
Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova,
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala
samhällsutmaningar.
Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför
samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp
över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för
spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller.
Programmets mål är att till 2030 uppnå:
 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och
renovering
 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och
renovering
 33 % minskning av de totala byggkostnaderna
 flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv,
plattformar samt nya konstellationer av aktörer
I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter,
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi
den kunskap som tas fram i programmet.
Förstudien Människan i byggnaden, det nya informationsflödet för ökat välmående är
ett av projekten som har genomförts i programmet. Det har letts av Nina Borgström
och har genomförts i samverkan med Digisen och NinaB´s AB.
Förstudien har undersökt tesen: Med fokus på människan i byggnaden och ett nytt
informationsflöde kan processen resultera i verifierat ökat välmående samtidigt som
värdeutvecklingen av fastigheten påverkas positivt.
Stockholm, 2020-04-20
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Sammanfattning
Tesen som förstudien har prövat är: Med fokus på människan i byggnaden och ett nytt
informationsflöde kan processen resultera i verifierat ökat välmående samtidigt som
värdeutvecklingen av fastigheten påverkas positivt.
Målsättning med förstudien har varit att tydliggöra vilka faktorer som påverkar
realisering av tesen samt precisera vad som behöver utvecklas vidare för att förvekliga
att ett verifierat ökat välmående leder till en positiv värdeutveckling av fastigheter.
Genomförandet i förstudien har bestått av att utreda fyra faktorer; process &
incitament, certifieringssystem, drivkrafter och teknik & metodik i syfte att tydliggöra
vad som påverkar realisering av ett nytt informationsflöde för ökad välmående som
leder till ett ökat fastighetsvärde. Utredningen är genomförd genom sammanställning
av relevant fakta för dessa fyra faktorer samt intervjuer med brukare och
fastighetsägare vilket gav följande sammanfattat resultat:
- Tesen stämmer, det finns en ekonomisk potential med att öka människors
välmående. Fastighetsägare ser detta som en konkurrensfördel vilket innebär att
det bidrar till att öka fastighetens värde. Vilket också styrks av brukarna som
tydligt uttalade att de föredrog en arbetsplats där fastighetsägaren arbetar med
ökat välmående.
- Wells indikatorer är relevanta att jobba med men man har inte löst hur man ska
mäta och följa upp på ett kontinuerligt och invid anpassat sätt.
- Lösningar för informationshämtning och visualisering av information, omfattande
teknik, metodik och kommunikation, behöver utvecklas utifrån brukares och
mottagares olika preferenser och förutsättningar.
Exempel på potentialer utifrån förstudiens resultat:
- Samhällsekonomiska vinster så som lägre sjukskrivningar och högre
skatteintäkter
- Vinster för fastighetsägera: Lättare att hyra ut lokaler till högre hyror
- Vinster för företag som är hyresgäster: Ökad produkivitet, mindre sjufrånvaro,
attraktivare arebtsplats
- Nya företag/affäreserbjudanden med lösningar som säkrar ett ökat välmående i
relation till välmående/Well.
Som ett nästa steg skulle förtstudiegruppen vilja genomföra projektet Välmående IRL*
(*In Real Life) med målet: Bevisa att potentialen går att realisera genom att testa
protoyplösning i tio pilotbyggnader samt utveckla affärsmodeller kopplat till lösning.
Där genomförande sker i nära kontakt med fastighetsägare, hyresgäster och brukare.
Utöver detta projekt identifierar även förstudien andra relevanta områden att skapa
utvecklingsprojekt kring.
Förstudiens resultat, identifierade potentialer och tänkta nästa steg bidrar till flertalet
av Smart Built Environments effektmål exempelvis Flera nya värdekedjor och
affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv samt nya tjänster eller produkter.
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Summary
The thesis this forestudy have tested is: By focusing on human wellbeing in the
building and with a new flow of information the process could result in increasing
wellbeing and a positive value growth of the property.
The objective has been to identify factors that influences the realization of the thesis
and specify areas that need further development in order to create verified increased
wellbeing that also leads to positive value growth of the property.
The forestudy has examined four factors; process and incentives, certification systems,
drivers and technology and methodology in order to clarify presumptions to prove the
theses true. The examination has been performed by summarizing relevant facts and
interviewing property owners and users which gave the following summarized results:
- The thesis is true, there is an economical potential in increasing human wellbeing.
The property-owners clary stated this as a competitive advantage and by that it
contributes to increase the property value. This is also confirmed by the endusers who stated that they prefer to work in a building where the property owner
focuses on increasing wellbeing.
- The indicators of the certification system Well are relevant to work but the
system does not clarify how to collect and visualize data in a continuous and an
individually customized way.
- Solutions for collecting and visualizing data, including technology, methodology
and communication, need to be developed based on different users’ preferences
and presumptions.
Some of the potentials the forestudy pointed out based on the result:
- Public revenues such as decreasing amount of sickleavs and increasing tax
revenues.
- Revenues for the property owner: Easier to lease spaces at higher price
- Revenues for the tenant: Increased productivity, decreasing amount of sickleavs,
attractive employer
- New business around solutions that assures an increased wellbeing
As a next step the forestudy group would like to perform a project, Wellbeing IRL with
the objective: Proof that the potential can be realized by testing protype solutions in
ten pilot prorperties and develop new business models around them. The project is
performed in close collaboration with property owners, tenants and endusers.
Beyond this project the forestduy also identified other relevant areas to create
developement projects around. The result, identified potentials and proposed next
steps contributes to several of SBE´s effect objectives such as new valuechains and
business models based on lifecycle perspective and new services or products.

5

FÖRSTUDIE
MÄNNISKAN I BYGGNADEN

Innehållsförteckning
1 GENOMFÖRANDE

7

1.1

TES & MÅLSÄTTNING

7

1.2

FAKTORER, UTGÅNGSPUNKTER OCH AVGRÄNSNINGAR

7

1.2.1 PROCESS & INCITAMENT

7

1.2.2 CERTIFIERINGSSYSTEM

8

1.2.3 DRIVKRAFTER

9

1.2.4 TEKNIK & METODIK

9

1.3

9

TEKNIK & METODIK

1.3.1 INDIKATORER ATT STYRA OCH FÖLJA UPP MOT

9

1.3.2 EVIDENSBASERAD DESIGN

9

1.3.3 VALIDERING AV DIGITALA INFORMATIONSLEVERANSER

10

1.3.4 INSAMLING AV INFORMATION

10

1.3.5 VISUALSIERING AV RESULTAT

11

1.4

FASTIGHETSVÄRDE OCH MÄNSKLIGT VÄLMÅENDE

11

1.5

CERTIFIERINGSSYSTEMET WELL

12

1.6

BRUKARES MOTIVATION

13

1.6.1 ENGAGEMANG ATT BIDRA MED INFORMATION

13

1.6.2 MOTIVATION TILL FÖRÄNDRAT BETEENDE

14

1.6.3 INTERVJUER BRUKARE

14

1.6.4 INTERVJUER FASTIGHETSÄGARE

16

2 RESULTAT

18

3 POTENTIAL

19

4 NÄSTA STEG

19

5 KOPPLING TILL SBE´S EFFEKTMÅL

20

6 BILAGOR

21

7 REFERENSER

21

6

FÖRSTUDIE
MÄNNISKAN I BYGGNADEN

1 Genomförande
I förstudien har vi valt att utreda fyra faktorer i syfte att tydliggöra vad som påverkar
realisering av ett nytt informationsflöde för ökad välmående som leder till ett ökat
fastighetsvärde. Utredningen är genomförd genom sammanställning av relevant fakta
för dessa fyra faktorer samt intervjuer med brukare och fastighetsägare. Utifrån detta
underlag har sedan slutsatser dragits avseende potential och kommande steg.

1.1

Tes & målsättning

Tesen som ska undersökas är att med fokus på människan i byggnaden och ett nytt
informationsflöde kan processen resultera i verifierat ökat välmående samtidigt som
värdeutvecklingen av fastigheten påverkas positivt. Grunden är enkel, allt som går att
mäta och följa upp har potential att skapa realiserbara värden vilket innebär att om
mänskligt välmående är mätbart skulle det driva värdeutveckling av fastigheter på
liknande sätt som energiförbrukning gör idag.
Målsättning med förstudien är att tydliggöra vilka faktorer som påverkar realisering av
tesen samt precisera vad som behöver utvecklas vidare för att förvekliga att ett
verifierat ökat välmående leder till en positiv värdeutveckling av fastigheter.

1.2

Faktorer, utgångspunkter och avgränsningar

I förstudien har vi valt att utreda fyra faktorer som kan tänkas påverka realisering av
ett nytt informationsflöde för ökad välmående som leder till ett ökat fastighetsvärde:
 Process & incitament – Vilka förutsättningar och incitament finns i befintliga
processer som motverkar skapande av nytt informationsflöde kopplat till
välmående och hur skulle en process kunna se ut som gynnar detsamma.
 Certifieringssystem – På vilket sätt kan ett certifieringssystem bidra till
styrning och uppföljning av välmående.
 Drivkrafter – Drivkrafter som kan påverka ett nytt informationsflöde för ökat
välmående.
 Teknik & Metodik – Kriterier och approach till teknologi som kan vara
relevanta delar i en lösning för att skapa ökat välmående och driva
värdeutvecklingen utifrån detsamma.
Undersökning av dessa fyra faktorer skall tydliggöra förutsättningar för insamling och
visualisering av data för att realisera tesen.

1.2.1

Process & incitament

Produktiviteten i bygg- och förvaltningsindustrin ligger långt efter många andra
industrier vilket bland annat förtydligas i Imagining construction’s digital future som
McKinsey publicerat. Branschen är generellt långsam att implementera digitala
lösningar. I Sverige har branschen realiserat få av BIMs potentiella värdeskapare så
som exempelvis snabbare projektering, effektivare förvaltning eller optimering av
design utifrån olika parametrar. Detta har lett till att det i dagsläget finns många som
kritiserar BIM, som Örjan Wikforss utrycker i Byggindustrins artikel ”Dags att syna
BIM-bluffen”. Det finns en uppenbar risk att skepticismen breder ut sig till andra
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teknologiers värdeskapande möjligheter. Det är svårare att finna källor som pratar om
vilka hinder vi skulle behöva övervinna för att möjliggöra ett värdeskapande av
exempelvis BIM. Hinder som exempelvis:
- Affärsmodeller som inte skapar incitament för produktivitet
- Otydliga kravställningar i kombination med icke existerande data valideringar
- Processer och ledarskap baserat på analoga arbetssätt och modeller utan
uppföljning av uppsatta värden i den byggda miljön i syfte att lära för
framtiden.
Bygg och fastighetsbranschen arbetar i ett silo-baserat arbetssätt där optimering sker i
den egna silon och den digitala informationsförädlingen med
fokus på värdeskapande i ett livscykelperspektiv går förlorat,
en typisk suboptimering. Exempelvis nyttjas inte teknologin, i
den utsträckning vi skulle kunna göra det, till att exempelvis
evidensbasera designlösningar utifrån olika
livscykelperspektivkriterier i processkeden då förändringar är
kostnadseffektiva.
I förstudien har vi utifrån ovanstående beslutat att utgå från en
ny självlärande process där behov och värden, befintliga som
önskas bevaras eller nya som man vill uppnå, konkretiseras i
indikatorer (KPI´er) som kan användas för att styra
projektering och produktion samt nyttjas för att följa upp
utfallet i den byggda miljön, se bild till höger.
Under skapandet av denna idé till ny process konstaterades att
det för att fungera optimalt kräver:
- Nya sätt att kommunicera med olika intressenter i processen
- Utveckling av ledarskapet i olika delar av
processen samt kunskap om
förändringsledning
- Affärsmodeller som skapar incitament att tänka
helhet med fokus på värdeskapande i ett
livscykelperspektiv.
- Teknologi som underlättar
kommunikation/dialog, konkretisering av
indikatorer, evidensbaserat och iterativt arbetssätt samt validering, insamling
och visualisering av data.
Förstudien har för process och incitament begränsat arbetet till processmomentet
”Användning Utvärdering” och endast peka ut områden där det krävs mer arbete för
att skapa förutsättningar för ett nytt informationsflöde i övriga delar av processen.

1.2.2

Certifieringssystem

Certifieringssystem som LEED, BREAM och Miljöbyggnad driver idag utvecklingen mot
hållbara byggnader utifrån olika indikatorer för exempelvis energiförbrukning,
inomhusklimat och dagsljus. Det som driver på denna utveckling är att certifieringen
förväntas bidra med mer värden som ökad efterfrågan från hyresgäster och
investerare, effektivare drift eller möjlighet till gröna lån och finansiering.
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Förstudien har valt att utgå från certifieringssystemet WELL, ett snabbt växande
certifieringssystem som bedömer hur den bebyggda miljön kan stödja människors
hälsa, välmående och produktivitet.

1.2.3

Drivkrafter

Förstudien har valt att studera följande drivkrafter i att skapa nytt informationsflöde
för ökat välmående:
- Faktorer som driver värdeutvecklingen av fastigheter
- Motivatorer till förändring av beteende hos brukare
- Brukares vilja att bidra med information

1.2.4

Teknik & metodik

Tekniken med tillhörande metodik är en möjliggörare som ska skapa konkretiserade
värden. Relevanta teknologi och metodik för förstudien är, med ovan beskrivna
process som utgångspunkt, teknologi och metodik som:
1) Underlättar konkretisering av indikatorer att styra och följa upp mot
2) Förenklar evidensbaserad design, ex. generative/parametrisk design
3) Medger validering av digitala informationsleveranser
4) Samlar in information (sensorer, survey-verktyg, appar mm)
5) Visualiserar resultat och fungerar som ett bra beslutsunderlag
Med avgränsning i avsnittet ovan, ”Incitament och process” kommer förstudien
endast peka ut områden där det krävs utveckling av teknik och metodik för nummer
1-3 i listan ovan.

1.3

Teknik & Metodik

Tekniken med tillhörande metodik är en möjliggörare som ska skapa konkretiserade
värden. I detta avsnitt presenteras relevanta teknologi och metodik för förstudien samt
eventuella behov av utveckling.

1.3.1

Indikatorer att styra och följa upp mot

Förstudien har konstaterats att det saknas lösningar som underlättar
konkretisering och prioritering av indikatorer att styra och följa upp
mot enligt processen beskriven i avsnittet ”faktorer, utgångspunkter &
avgränsningar”. Vi tänker oss någon form av konfigurator som
omvandlar värden och behov till relevanta KPI´er/Indikatorer som
därefter kan prioriteras, se skissen till höger.

1.3.2

Evidensbaserad design

Evidensbaserad design är ett förhållningssätt där kunskap från olika
forskningsdiscipliner integreras i designarbetet för att skapa mätbara relationer
mellan fysisk miljö och dess olika effekter. I detta sammanhang utgör indikatorerna för
välmående input till designarbetet för att optimera och säkra lösningar som skapar
välmående. Exempel på teknologi som kan stödja denna typ av iterativa processer som
evidensbaserad i relation till indikatorer är parametrisk design, generative design,
machine learning och AI. Dessa typer av lösningar kräver förutom traditionell
yrkeskompetens även att man har kompetenser på företaget som behärskar
programmering. Parametrisk design har funnits i branschen i många år och är till stora
delar integrerat i arbetsmetoderna för att optimera utifrån indikatorer som exempelvis
dagsljus i relation till fönsterplaceringar och -storlekar. Generative design,
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machine learning och AI är teknologier som har förutsättningar att göra ett mer
strukturerat och kontinuerligt arbeta med indikatorer för välmående i kombination
med andra typer både enklare och tydligare speciellt i alla delar av en cirkulär process
typ den förstudien skissat på. Dessa teknologier kommer ändra om roller, ansvar,
leveranser och processer. Konsekvenser, möjligheter och hinder kopplade till dessa
teknologier borde branschen sätta igång att utforska och förtydliga så snart som
möjligt.

1.3.3

Validering av digitala informationsleveranser

I takt med att vi får allt bättre beskrivning av strukturen på den digitala informationen
avseende innehåll och användningsområde blir det allt viktigare att vi har effektiva
valideringsverktyg. Det är endast validerad data utifrån kravställning som har något
värde. Exempel på ett sådant verktyg är Tyréns IFC validator som förstudien anser
borde vara en modul på en ständigt växande och anpassningsbar valideringsplattform.

1.3.4

Insamling av information

Digisens genomförda marknadsundersökning visar att sensorteknologi är på
frammarsch i många branscher. Lika så fastighetsbranschen där noggrannare mätning
av energiförbrukning har blivit populärt och återspeglar branschens fokus på billigare
drift och mindre miljöpåverkan. Modern sensorteknologi har också möjliggjort
kontinuerliga realtidsmätningar med hög noggrannhet av inomhusklimat, tillskillnad
från tidigare teknologi där enbart korttidsmätningar med låg noggrannhet kunde göras
på ett fåtal platser. Detta kan användas för allt från realtidsstyrning för att optimera
inomhusklimatet till datainsamling för lärdomar inför långsiktiga förbättringsåtgärder
både i existerande byggnader och vid nyproduktion.
Vad all denna nya sensorteknologi i fastighetsbranschen har gemensamt är att det
fokuserar på ett mindre antal mätvariabler och med dem försöker beskriva en komplex
verklighet. Där alla dessa mätvariabler är mätbara genom sensorer, men som inte kan
uppfatta en fastighetsbrukares åsikter, uppfattningar och upplevelse. Brukarens
upplevda inomhusklimat är mycket viktig, i komplement till det faktiska
inomhusklimatet, för att modellera och dra slutsatser från en byggnads
inomhusklimat. De flesta byggnader uppförs för människor och det långsiktiga värdet
bygger på nyttan byggnaden tillför brukarna, ändå glöms brukaren ofta bort.
Modern sensorteknologi behöver kombineras med datainsamlingsmetoder som klarar
av och uppmuntrar brukaren att dela med sig av sina upplevelser i fastigheten. Denna
kombination av upplevt och faktiskt inomhusklimat ger möjligheten att optimera
fastighetens drift, och uppförandet av nya fastigheter, för att maximera driftsekonomi,
miljöpåverkan och ett produktivt och hälsofrämjande inomhusklimat.
Till skillnad från sensorer som mäter kontinuerligt i alla lägen så behöver engagemang
skapas hos brukare för att deras data om upplevelsen ska samlas in. Med öppenhet och
transparens i data uppmuntras brukare att delta när de ser att deras input,
tillsammans med det faktiska inomhusklimatet, är viktigt i analysen för förbättringar
och slutsatser.
Teknologin för insamling av brukarens upplevda inomhusklimat behöver därmed vara
i ett format som gör det lätt för brukaren att smidigt dela med sig av sina upplevelser,
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kan trigga engagemang och anpassas på individbasis för olika användares preferenser
kring informationsdelning och interaktion.
Med moderna sensorteknologin skapas möjlighet att ta nästa steg genom att engagera
burkarna och på sätt kunna modellera komplexiteten i en fastighet där
fastighetsekonomi, miljöpåverkan och inomhusklimat samtidigt ska optimeras. Där
den sista beståndsdelen, människan, effektivt kan inkluderas med modern
smartphoneteknologi där smartphonen kan verka som ytterligare en sensor som
engagerar brukare och är gränssnittet för att samla in data från brukaren kring dess
upplevda inomhusklimat.
Det är dock inte bara tekniska lösningar som är avgörande för att få till ett
kontinuerligt informationsflöde kring välmående utan även kommunikation och
metodik baserat på brukares individuella preferenser och förutsättningar. Det saknas
idag uppbyggd erfarenhet och konkreta exempel på lösningar där samtliga delar
integrerats med detta syfte.

1.3.5

Visualsiering av resultat

Digisens genomförda marknadsundersökning tydliggör att det finns flera olika
mottagare av visualiseringen av resultat exempelvis den vanliga anställda,
företagsledning hos hyresgäst, anställda och företagsledning i hyresvärdens
organisation. Alla mottagare behöver kartläggas och dess behov av information
tydliggöras.
Värdet i data kan bara realiseras när det struktureras på ett sätt som gör det mottagligt
för den tänkta användaren. När människor är mottagaren så är en visuell
representation av data ofta mest lämpligt. Men även då behöver det anpassas utefter
mottagens kompetens, erfarenhet och syfte för att vara möjligt att ta in, bearbeta och
ha som grund i åtgärder och beteendeförändringar.
Därtill för att skapa det så viktiga engagemanget beskrivet i tidigare del, behöver det
vara möjligt med interaktion där användaren förstår att dess agerade påverkar och att
dess åsikter tas i beaktning. Det kan för en kontors brukare vara individanpassad enkel
representation i en app, en skärm som för alla visar en övergripande situation på
kontoret eller en dashboard med detaljerad information och analys för en
fastighetsförvaltare.
Förstudien har inte funnit några bra exempel på visualiseringslösningar som på ett
tydligt och enkelt sätt hanterar de olika mottagarnas behov och förutsättningar.

1.4

Fastighetsvärde och mänskligt välmående

Fastighetens värde kan delas upp i två delar från fastighetsägarens perspektiv – den
påverkbara (prissättar rollen) och den icke påverkbara (pristagarrollen).
Till de saker som är utom fastighetsägarens kontroll hör inlåningsräntor,
avkastningskrav och områdeshyror. Områdeshyror fungerar som ett ankare där det
går att drifta åt båda hållen från en medelpunkt. Detta görs genom att fastighetsägaren
påverkar byggandens utformning och kvalitetsnivå – både i nybyggnation och
befintligt bestånd.
Det är möjligt att påverka både kostnadssidan och intäktssidan av en byggnad. Mest
genomarbetat är idag kostnadssidan där förbättringar ger direkt återkoppling som
syns på resultaträkningen.
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Certifieringssystem som fokuserar på energi, tex LEED och BREEAM, påverkar värdet
på fastigheter positivt.
Värdet är främst kopplat att de lägre kostnader som den gröna certifieringen medför,
snarare än den gröna profilen i sig. Anledningen till att det fokuserats så mycket på
energi hittills är att det är enkelt att mäta den kostnadsreduktion som uppstår och
beräkna ett nuvärde av de framtida kassaflödesbesparingarna relativt sett
investeringskostnaden.
Påverkan på intäktssidan tar längre tid att bevisa eftersom den inkluderar både
vakanser och hyresnivåer. Ett samband mellan ökade hyror och LEED certifiering har
fastställts i USA över en tioårsperiod. Människligt välmående hos hyresgäst kommer
inte upp på vare sig resultat eller balansräkning hos hyresvärd vilket gör
förändringsbenägenheten lägre. För att uppmuntra till förändring krävs först att den
dolda kostnaden som lägre välmående utgör på arbetsplatser synliggörs.
Personalkostnader och förmåner uppgår till 90 % av kunskapsintensiva företags totala
kostnader.
Detta gör att välbefinnande och i förlängningen produktivitetsökningar har en stor
hävstång vars vinster bör kunna delas mellan hyresvärd och hyresgäst.
Problematiken ligger i att bevisa det högre välbefinnandet genom systematiska
undersökningar över tid samt att koppla dessa till produktivitetsökningar som
företaget kan mäta. Det krävs alltså en samordning och partnerskap mellan hyresgäst
och hyresvärd för att på ett gemensamt plan sänka kostnader och öka välmående. För
att göra detta krävs en modell för hur investeringskostnaden och besparingar ska
fördelas.
Fastighetsbolagen som går före i detta får en stor fördel och kommer på sikt växa mer
alternativt tvinga andra att följa efter.
Dessutom kan nöjda hyresgäster driva ner kostnaderna indirekt genom lägre
omsättningshastighet på hyresgäster vilket leder till lägre ombyggnadskostnader samt
en mindre klimatpåverkan.
Lägre kostnader för hyresgästen kan uppstå vid högre produktivitet, lägre
personalomsättning och lägre sjukfrånvaro.
Den ekonomiska potentialen för investeringar för ökat mänskligt välbefinnande i
byggnader är mycket större än de ekonomiska vinster som hittills realiserats av
energiåtgärder. Det kräver nya samarbetsformer mellan hyresgäst och hyresvärd för
att uppnå sin fulla potential. Både hyresgäst och hyresvärd kan dock enskilt påbörja en
förbättringsresa med goda resultat.

1.5

Certifieringssystemet Well

WELL building institute har samlat många interdisciplinära kompetenser och över en
lång period sammanställt och strukturerat vad som är viktigt för människans
välmående i byggnader. Systemet är uppbyggt kring olika områden med indikatorer
för att påverka välmående positivt.
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WELL erbjuder en strukturerad arbetsmetod för att jobba med mänskligt välmående i
byggnader. Systemet är flexibelt i hur man ska uppnå indikatorer för att uppmuntra till
kreativitet och anpassning efter projektens unika förutsättningar.
WELL löser en stor del av frågeställningarna som måste göras i samband med arbetet
för mänskligt välbefinnande. Däremot saknas idag standardiserade metoder för att
kontinuerligt mäta de indikatorer som identifierats. En generell koppling görs mellan
indikatorer och kroppens olika funktioner. En möjlig utveckling av certifieringen och
mätning skulle innehålla en mer individuell anpassning av indikatorerna och hur
brukaren reagerar på de faktiska förhållandena.
Eftersom det idag utgörs av statistiska samband finns en risk för felstyrning på
individnivå. Detta kan avhjälpas med regressioner över individers preferenser och
faktiskt data kopplat till samma tid och plats som individens preferens har samlats in.

1.6

Brukares motivation

Avgörande förutsättning för att lyckas skapa de nya informationsflödena som kan
användas som underlag för att optimera mänskligt välmående i exempelvis en fasighet
är:
- Insikt i hur man skapar engagemang hos brukare att bidra med information
- Förståelse för vad som motiverar brukare till ett förändrat beteende

1.6.1

Engagemang att bidra med information

Det talas inom psykologin om inre och yttre motivation faktorer som får oss att handla
på ett eller annat sätt. Förenklat handlar de yttre faktorerna om olika typer av
belöningar medan de inre handlar mer om engagemang med en koppling till en känsla
av meningsfullhet. Hur en individ beter sig är kopplat till både motiv och värderingar
vilket gör att motivationen ofta är olika för olika människor. Det skrivs också om en
tredje form av motivation som kallas amotivation, en bristande intention att vilja
genomföra aktiviteten om den inte känns viktig eller man inte tror att man klarar av
uppgiften. Ett viktigt resultat i detta sammanhang är att man från undersökningar
påvisat att positiv feedback leder till att människor känner sig kompetenta och viktiga
vilket ökar motivationen. (Källa: Uppsats av Elin Schildt Inre och yttre motivation)
Utifrån forskning inom området motivation är följande aspekter viktiga att ta med sig
vid utveckling av teknik och informationsinsamling från brukare:
- Syftet, sammanhang och process skall vara tydligt
- Informationslämning kan om möjligt vara kopplat till någon form av belöning
- Direkt feedback vid informationslämning skall ges med tack och information
kopplat till syfte, sammanhang och process
- Resultat skall redovisas så nära inpå tillfället för informationsinsamling som
möjligt
- Åtgärder till följd av resultat skall löpande kommuniceras tydligt kopplat till
den eller de unika informationsinsamlingarna
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1.6.2

Motivation till förändrat beteende

Förändring av beteende är i detta sammanhang relevant för att förstå faktorer som kan
öka brukares motivation till att bidra med information och vad som kan påverka
brukarna att ändra sitt beteende för att bidra till högre välmående hos sig själva och
andra. Många av våra beteenden ändras på grund av digitaliseringen, ofta så långsamt
att vi inte medvetet fattar ett beslut om att ändra vårat beteende. Faktorer som
påverkar dessa förändrade beteenden är en önskan om
att förenkla, teknisk nyfikenhet och en förbättringsidé
som vi verkar ha inbyggt i oss. Självklart har också
kapitalismen en pådrivande kraft där det då omnämns
som effektivisering, optimering eller nya
affärsmöjligheter. (Källa Skolverkets ”Drivkrafter
bakom teknikens förändring”) Vid en föreläsning på
KTH i mars 2020 fick eleverna frågan vad de trodde
drev den digitala utvecklingen, se resultatet i bilden…
Utifrån det vi undersökt kring motivation till förändrat
beteende är följande relevant att förhålla sig till:
- Människor gillar att vara delaktiga i förändring
- Förbättringar som man upplever förenklar upplevs som positiva
- Att bidra till andras välmående skapar mening

1.6.3

Intervjuer brukare

I syfte att förstå drivkrafter i förstudiens sammanhang genomfördes intervjuer med
brukare, ca. 20 stycken.
Brukarna fick följande scenario presenterats för sig inledningsvis:
Fastighetsägaren har bestämt sig för att satsa på att förstå och ökat välmående för alla
som jobbar i det huset du arbetar. De tänker sig använda Well som certifieringssystem
i detta arbete. Well innehåller indikatorer som man kan följa upp inom tio områden:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Luft: Bra ventilation, luftfiltrering.
Vatten: Tillgång till rent dricksvatten.
Kost: Tillgång till hälsosam mat.
Ljus: Kvalitativt och funktionellt ljus.
Rörelse: Främja rörelse och bra ergonomi.
Komfort: Bra inomhusklimat.
Sinne: Atmosfär som stöder välmående.
Ljud: Minska störningar från ljud.
Material: Minska exponeringen för farliga ämnen och material.
Gemenskap: Etablera inkluderande och integrerade samhällen.

För att kunna få till det behöver man få igång en kontinuerlig informationsinsamling
från brukare på olika sätt beroende på indikator i Well. Fastighetsägarens motivation
till att göra det är att göra byggnaden så attraktiv som möjligt för befintliga och ev. nya
hyresgäster.
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Frågorna vi ställde:
1. Vilka tre saker i den fysiska miljön är viktigast för dig för att du ska trivas på din
arbetsplats?
2. Vad krävs för att du kontinuerligt skulle bidra med “din välmående
information”? Vad skulle kunna få dig att inte bidra?
3. Hur och med vilket tycker du att insamlad information kopplat till beteenden
som påverkar välmående, i ena eller andra riktningen, ska synliggöras? För
individ och grupp.
4. Hur skulle ett resultat av en informationsinsamling kunna påverka dig att ändra
beteende? För din egen skull? För att stötta andra?
5. Skulle du föredra att arbeta på ett kontor som jobbar med att öka välmående på
ett kontinuerligt och tydligt sätt?
1.6.3.1
Utfall intervjuer brukare
De tre viktigaste faktorerna i den fysiska miljön
framgår av bilden till höger där storleken på
orden speglar antalet brukare som ansåg just den
faktorn viktig. Vid en koppling till Wells områden
var områdena ljus, ljud, komfort och välmående
mest representerade i brukarnas svar.
Vad som krävs för att brukarna skulle bidra med
sin välmående information och hur man önskade
informationen presenterad varierade väldigt
mycket, nedan några citat från intervjuerna på
dessa två frågor:
”Det får inte vara för omfattande”
”Det måste vara saker som intresserar eller är
viktiga för mig”
”Jag måste uppleva att min input leder till förändring”
”Jag drivs inte av tävlingsmoment, jämförelser med andra är inte intressant”
”Att bli tillfrågad räcker som incitament för mig det tyder på att fastighetsägaren bryr
sig. Detta har stor potential att stötta mig i min roll som VD i arbetsmiljöarbetet”
”Resultat ska presenteras digitalt och löpande, faktabaserat och på ett språk som är
relevant för mig”
”Jag vill gärna ha jämförelsetal, kanske normalvärden, och åtgärder i kommunikationen
om resultaten”
”Vore bra att få kostnadsförslag på åtgärder så att jag kan vara med i beslutsprocessen
då åtgärderna troligen påverkar hyresnivån”
”Det ska vara enkelt att bidra, exempelvis genom en app där jag också kan lämna feedback på saker som inte fungerar”
”Jag vill inte ha push notiser om att jag borde trapporna istället för hissen”
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”En förutsättning för att fortsätta lämna information är att jag löpande får feed-back på
vad som händer utifrån den information jag lämnar”
”För egen del krävs det väldigt mycket för att jag skulle bidra med min
välmåendeinformation eftersom jag enkelt sorterar bort miljön runt mig och fokuserar
på att leverera”
”Om jag vet att min information används till något som skapar verkliga värden och inte
används i kommersiella syften skulle jag såklart bidra.”
”För mig är det viktigt att jag kan lämna feed-back anonymt”
”Informationen vill jag kunna se övergripande och i detalj, min egen information i
relation till gruppen”
”Så länge jag känner mig inkluderad dvs förstår vad insamlingen leder till bidrar jag”
”Visualiseringen av informationen vill jag ha enkel och grafisk gärna min data relation
till andra då jag är en tävlingsmänniska”
”Jag skulle uppskatta en push notis som påminner mig om att ta trapporna istället för
hissen”
I princip alla brukare trodde att de skulle ändra sina beteende mer eller mindre
medvetet som resultat av en tydlig och precis visualisering av informationen. En
majoritet uttryckte också man kunde tänka sig att ändra sitt eget beteende för att
stötta andra.
Samtliga brukare skulle, om de kunde, välja att arbeta på en arbetsplats där
fastighetsägaren arbetade med att öka välmående på ett kontinuerligt och tydligt sätt.
Den VD vi intervjuade sa: ”Absolut, jag kan tänka mig att byta lokal för att få en
fastighetsvärd som jobbar proaktivt med att öka välmående på ett inkluderande sätt”

1.6.4

Intervjuer fastighetsägare

I syfte att förstå värdeutveckling av fastigheter i förstudiens sammanhang
genomfördes intervjuer med brukare, ca. 10 stycken.
Följande frågor ställdes:
1. Vad tänker du kring följande tes:
Med fokus på människan i byggnaden och ett nytt informationsflöde erhålls ett
verifierat ökat välmående samtidigt som värdeutvecklingen av fastigheten
utvecklas positivt. Grunden är enkel, allt som går att mäta och följa upp har
potential att skapa realiserbara värden vilket innebär att om mänskligt
välmående är mätbart skulle det driva värdeutveckling av fastigheter på
liknande sätt som energiförbrukning gör idag.
2. Vad tror du är avgörande för att tesen ska bli verklighet?
3. Well är ett certifieringssystem för välmående med indikatorer för tio
områden, skulle ett sådant certifieringssystem förenkla ett arbete med att
kontinuerligt öka välmående?
o
o
o
o

Luft: Bra ventilation, luftfiltrering.
Vatten: Tillgång till rent dricksvatten.
Kost: Tillgång till hälsosam mat.
Ljus: Kvalitativt och funktionellt ljus.
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o
o
o
o
o
o
4.

Rörelse: Främja rörelse och bra ergonomi.
Komfort: Bra inomhusklimat.
Sinne: Atmosfär som stöder välmående.
Ljud: Minska störningar från ljud.
Material: Minska exponeringen för farliga ämnen och material.
Gemenskap: Etablera inkluderande och integrerade samhällen.

Skulle du kunna tänka dig att er organisation skulle börja använda Well?

1.6.4.1
Utfall intervjuer fastighetsägare
Samtliga fastighetsägare ansåg att tesen var rimlig då man tyckte att det skulle
förtydliga hur olika aspekter hänger ihop och påverkar människorna i fastigheten. En
del fastighetsägare arbetar redan idag med vad de kallar ”nöjdare kundindex” och de
såg detta som en möjlighet att arbeta mer effektivt och inkluderande med frågorna.
På frågan om vad som krävs varierade svaren utifrån två perspektiv:
1. Vilka fördelar det skulle ge de fastighetsägare som jobbade enligt tesen
2. Vilka förutsättningar som faktiskt krävs för att jobba på detta sätt
Tre citat tydliggör detta:
”Den som jobbar med det här kommer att få lättare att hyra ut sina lokaler, de kommer
ha en fördel på marknaden. Det ser vi redan hända idag med miljöcertifierade
byggnader”
”Vi måste ha data, människor måste vilja bidra och det måste vara tydligt och enkelt att
mäta”
”Det måste vara enkelt för oss att se och förstå resultaten så att vi kan fatta bra beslut
samtidigt som kommunikationen med brukarna inte får ta för mycket tid”
Samtliga fastighetsägare ansåg att certifieringssystemet Well kunde vara intressant för
sin verksamhet men ett stort antal uttryckte en oro för att det bara skulle vara en
papperstiger som inte skapar riktiga värden.
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2 Resultat
Utredning av de fyra faktorerna; process & incitament, certifieringssystem,
drivkrafter och teknik & metodik, gav i kombination med intervjuer av
fastighetsägare och brukare följande resultat:
 Tesen stämmer, det finns en ekonomisk potential med att öka människors
välmående. Fastighetsägare ser potentialen i att öka värdet på sina fastigheter
genom att arbeta med att öka välmående på ett kontinuerligt och tydligt sätt.
Förutsättningar för att det ska lyckas är att det går att implementera teknik
och metodik som stödjer det kontinuerliga arbetet. Tekniken och metodiken
ska göra det enkelt att samla in data, kommunicera med brukare och få bra
underlag för beslut.
 Variationen i brukarnas svar avseende vad som får dem att bidra och hur de
vill ha informationen visualiserad visar tydligt att tekniken och metodiken för
insamling samt visualisering av informationen måste kunna anpassas utifrån
individers olika intressen och drivkrafter. Vidare krävs det en tydlig process
för feed-back och åtgärder för att skapa ett kontinuerligt inflöde av välmående
information från brukarna.
 Att en majoritet av brukarna ansåg sig villiga att ändra beteenden utifrån
resultat från insamlingen i kombination med att man föredrar att arbeta i en
fastighet där ägaren arbetar med att öka välmående på ett kontinuerligt och
tydligt sätt bevisar att tesen är korrekt.
 Wells indikatorer är relevanta att jobba med men man har inte löst hur man
ska mäta och följa upp på ett kontinuerligt och invid anpassat sätt.
 Det saknas en del tekniska lösningar för att få till ett helhetstänk kring
välmående indikatorer i hela processen:
o Lösningar som underlättar konkretisering och prioritering av
indikatorer att styra och följa upp mot
o Strukturerat arbete kring teknologier som generative design och AI
och dess möjligheter och påverkan på branschen
o Kravställning och validering av data
 Lösningar för informationshämtning och visualisering av information,
omfattande teknik, metodik och kommunikation, behöver utvecklas utifrån
brukares och mottagares olika preferenser och förutsättningar.
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3 Potential
Förstudien visar på att tesen stämmer, det går att skapa ett positiv värdeutveckling av
fastiheten med ett nytt informationsflöde med målsättningen ökat välmående. Vidare
tydliggör förstudien att det saknas lösningar som kombinerar teknik, metodik och
kommunikation som säkrar kontinuerligt informationsflöde baserad på berörda
människors drivkrafter. Detta innebär att det finns följande tydliga potentiella vinster
utifrån förstudiens resultat:
 En självlärande process med indikatorer baserade på de behov och värden
man önskar styra och följa upp mot säkrar värden, gör processen mer effektiv
och hjälper oss att undvika att göra om samma misstag flera gånger.
 Samhällsekonomiska vinster så som lägre sjukskrivningar och högre
skatteintäkter
 Vinster för fastighetsägera: Lättare att hyra ut lokaler samt högre hyresnivåer
 Vinster för företag som är hyresgäster: Ökad produktivitet, mindre
sjufrånvaro, attraktivare arebtsplats
 Vinster för anställda hos hyresgäst: Höge livskvalitet
 Nya företag/affäreserbjudanden med lösningar som säkrar ett ökat välmående
i relation till välmående/Well.

4 Nästa steg
Förstudiegruppen skulle som nästa steg vilja söka medel för att genomföra följande
projekt:
Välmående IRL* (*In Real Life)
Mål: Bevisa att potentialen går att realisera genom att testa protoyplösning i tio
pilotbyggnader samt utveckla affärsmodeller kopplat till lösning.
Genomförande sker i nära kontakt med fastighetsägare, hyresgäster och brukare med
följande huvudsakliga aktiviteteter:
 Indentifiera pilotbyggnader, fastighetsägare och hyresgäster som vill vara med
och bevisa tesen
 Genomlysning av Wells indikatorer för att konkretisera mätmetoder samt
eventuella indikatorer som saknas samt om det kräver certifiering
 Konkretisering av vinster för fastighetsägare, hyresgäster och brukare med
bland annat djupintervjuer.
 Kartläggning av befintlig teknik, metodik och kommunikation
 Utveckling av prototyplösning omfattande teknik, metodik och
kommunikation som säkrar kontinuerliga välmåendeinformationsflöden
(faktisk och upplevd) samt ändamålsenlig visualsering av informationen
anpassad till olika mottagare.
 Tester i pilotbyggnader under 12 månader där noll-värde mäts upp månad 1
så att resultat kan analyseras månad 12.
 Affärsutveckling kring prottyplösning
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Utöver det projekt förstudiegruppen önskar genomföra skulle även projekt kunna
formas kring följande:
 Självlärande process
 Ledarskap för den självlärande processen
 Affärsmodeller som skapar incitament i ett livscykelperspektiv
 Lösningar som underlättar konkretisering och prioritering av indikatorer att
styra och följa upp
 Möjligheter och påverkan på branschen utifrån teknologier som generative
design och AI
 Utveckling av en växande och anpassningsbar valideringsplattform.

5 Koppling till SBE´s effektmål
Förstudiens resultat, identifierade potentialer och tänkta nästa steg bidrar till Smart
Built Environments effektmål på följande sätt:
 Behovet av nya lösningar som adderar värden till fastighetsägare, hyresgäster
och brukare bidrar direkt till programmets övergripande effektmål: Flera nya
värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, plattformar
samt nya konstellationer av aktörer, effektivare myndighetsprocesser,
minskad resursförbrukning och spill i processer, förändrade arbetssätt,
processer och organisering inom samhällsbyggandet
 Mätning av välmående enligt Well bidrar till programmets övergripande
effektmål: 40% minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för
nybyggnad och renovering av byggnader och infrastruktur samt effektmålet
digitalisering, optimering eller industrialisering som leder till lägre CO2
och/eller energianvändning, minskad resursförbrukning och spill i processer
 Ett fokus på mänskligt välmående med tydliga indikatorer i en självlärande
process bidrar till effektmålen: Förbättrat obrutet informationsflöde i
samhällsbyggandets processer, öppna data tillgänglig för byggande, brukande
och underhåll, ökad produktivitet och innovationer baserade på öppna data,
nya organisatoriska former för byggprojekt, aktörer och roller, minskad
resursförbrukning och spill i processer, förändrade arbetssätt, processer och
organisering inom samhällsbyggandet
 Behovet av nya företag/affärserbjudanden bidrar till effektmålet nya tjänster
eller produkter, nya aktörer inom akademi och näringsliv, ökad
innovationskraft, affärsmodeller baserade på digitalisering och
industrialisering i ett livscykelperspektiv
Förstudien berör även andra effektmål som saknas i Smart Built Enviroments mål som
kan kopplas till de globala målen, agenda 2030:
 Mänskligt välbefinnande
 Hållbara beteenden
 Motivera människor att bidra till att påverka sin miljö
 Incitament för förändring och utveckling
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