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Vi har en god digital infrastruktur och 66 procent av hushål-
len har tillgång till fast bredband, med målet om 100 procent 
till 2025. Vi har duktiga ungdomar med hög digital mognad 
som om vi motiverar dem till att komma till industrin kan ge 
oss framtida konkurrensfördelar. Vi tror på Sverige som 
industrination och vill arbeta hårt för att hjälpa till att göra oss 
världsledande. Siemens är bland annat initiativtagare till IVA:s 
pris Smart industri som delades ut för andra året nu i januari. 
Tävlingen engagerar många företag och priset ska bidra till att 
öka intresset och sprida kunskap om digitalisering. Utveck-
lingen går i rasande takt och det är viktigt att förstå hur 
digitaliseringen påverkar såväl företagen som samhället i stort 
och att vi proaktivt tar tillvara på de möjligheter som digitali-
seringen och användningen av all data som genereras ger. 
Det finns ett stort intresse i svensk industri för digitalisering 
och vi vill gärna vara med och bidra till utvecklingen.

För att undersöka hur svenska företag inom industrin, bygg- 
och fastighetssektorn, transportsektorn och energisektorn 
förhåller sig till digitaliseringen och dess möjligheter har 
Siemens sammanställt denna rapport. Vi vill bidra med 
uppdaterad kunskap om svenska företags inställning till 
digitaliseringen så att företagsledare kan få en bättre bild av 
nuläget och möjligheterna som står för dörren. Med hjälp av 
attitydundersökningar bland både företagsledare och allmän-
heten belyser vi hur svenska företag kan vässa sina digitalise-
ringsstrategier och hoppas detta kan ge inspiration till diskus-
sion och nya idéer. 

Vi ser att det sker en mycket snabb digitalisering av företag i 
andra länder så vi behöver hålla tempo. Det är tydligt att 
digitaliseringen och artificiell intelligens kommer vara avgö-
rande för att vi ska bibehålla vår internationella konkurrens-
kraft. Enligt en ny rapport från Vinnova behöver Sverige öka 
ambitionerna i att ta tillvara på potentialen för artificiell 
intelligens för att inte hamna på efterkälke. Därför är det 
viktigt att, förutom industrin, även viktiga sektorer såsom 
bygg, fastighet, transport och energi skruvar upp tempot och 
satsar ännu mer på att ta tillvara de digitala möjligheterna.

Med en mycket bred digitaliseringsportfölj och vårt operativ-
system MindSphere hjälper vi företag att nyttja de möjlighe-
ter som digitaliseringen medför. 

MindSphere är ett öppet, molnbaserat operativsystem för 
Internet of Things (IoT), eller sakernas internet som det också 
kallas, som gör att företag kan koppla upp maskiner, system, 
databaser och infrastruktur till den digitala världen. Genom 
tillgång till data från miljarder intelligenta prylar kan vi till-
sammans komma till nya insikter som kan förändra hela 
verksamheten.

För bygg- och fastighetssektorn integrerar och analyserar 
Siemens energi- och systemprestanda från fastigheter samt 
arbetar med BIM, en digital process för planering, konstruk-
tion och drift av fastigheter som möjliggör en avsevärd pro-
duktivitetsökning inom byggsektorn. Siemens hjälper trans-
portföretag att följa upp data från spårvägsvägstrafik. 

Baserat på analyser av insamlad data har man kunnat tillsätta 
förebyggande underhållsåtgärder och har därmed kunnat 
säkerställa mycket högre trafiktillgänglighet. 

Siemens kan även erbjuda lösningar för att sammanföra och 
hantera data från miljontals enheter i energisystemet. Exem-
pelvis här i Norden möjliggör våra lösningar allt ifrån effektiv 
hantering av smarta elmätare, optimerad laststyrning till att 
möjliggöra för nya aktörer att erbjuda reservkraft på elmark-
naden. 

Siemens erbjuder det mest kompletta programmet för digita-
lisering och automatisering av industrin.  Vi erbjuder kompe-
tens, produkter och mjukvara för att skapa en digital tvilling 
av våra kunders produkter, processer och fabriker. Vi kan 
därmed hjälpa våra kunder att planera och simulera fabriker 
och produktionsflöden samt konstruktion av nya produkter på 
ett mer integrerat sätt än någon gång förut. Genom vårt 
kompletta mjukvaruprogram samt med Mindsphere hanterar 
vi den data som system och produkter genererar för att i sin 
tur kunna skapa värde.  

Andra exempel är ett globalt dryckesföretag som med  
Siemens hjälp har ökat vinsten tack vare intelligent data.  
En turbintillverkare lyssnade på sin produktionsdata, skruvade 
på produktionen och fick ett rejält försprång. Och en skotill-
verkare började prata med sina sneakers för att ta fram nästa 
generations skor. 

Vi hoppas att rapporten kan ge nyttiga insikter och underlag 
till diskussion för ledare och verksamheter som antingen är i 
startgroparna eller i full gång med att digitalisera sin verk-
samhet. En diskussion där vi gärna deltar. Vi står nu inför en 
revolution av processeffektivitet och därmed ökad konkur-
renskraft – om vi fångar möjligheten. 

Ulf Troedsson 
VD Siemens AB och Siemens Norden/Baltikum

Förord
Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder och ligger på tredje 
plats i Europa enligt EU:s digitaliseringsindex över digital utveckling. 
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De tre förstnämnda sektorerna står tillsam-
mans för uppskattningsvis 40 procent av 
Sveriges BNP. Vi undersöker även allmänhe-
tens attityder kring digitaliseringen och vilka 
förändringar den förväntas innebära. Under-
laget bygger på en undersökning bland 100 
svenska företagsledare och en Sifoundersök-
ning bland 1 000 svenskar. 

Nedan följer en sammanfattning av  
rapporten:

• Digitalisering är de pågående samhälls- 
och beteendeförändringar som sker när vi 
övergår från analoga till digitala informa-
tionsströmmar. Dessa förändringar kan 
handla om allt från hur vi arbetar, hur vi 
transporterar saker och hur vi tar till oss 
och bearbetar information. 

• Digitaliseringen av samhället är en hög-
prioriterad fråga för både politiker och 
företag. Regeringen har bland annat 
inrättat ett digitaliseringsråd som ska 
främja genomförandet av den politik som 
ska göra Sverige världsbäst på digitalise-
ring. För företag är tillvaratagandet av 
digitaliseringens möjligheter en affärskri-
tisk fråga, som innefattar allt från kompe-
tensförsörjning, effektivisering av befint-
liga affärsmodeller och utveckling av nya, 
innovativa affärsmodeller.

• En Sifoundersökning visar att 85 procent 
av svenskarna upplever att de har en god 
eller mycket god förståelse av vad digita-
liseringen av samhället innebär. Och mer 
än var tredje svensk, 37 procent, tror att 
digitaliseringen inom en femårsperiod 
kommer bidra till fler jobb i Sverige.  
Resultatet betonar vikten för svenska 
företag att inkludera kompetensförsörj-
ning som en del av företagets digitalise-
ringsstrategi men också att vi attraherar 
ungdomar till industrin för att säkra 
kompetensförsörjningen.

• Åtta av tio företagsledare inom industrin, 
energisektorn, transportsektorn och 
bygg- och fastighetssektorn anser att 
digitaliseringen är viktig för deras före-
tag. Samtidigt saknar 47 procent av 
företagen en digitaliseringsstrategi. Så få 
som 3 procent anser att deras företag är 
fullt ut digitaliserade.

• Svenska företagsledare ser produktivitets-
skäl som den främsta anledningen till 
varför digitaliseringen är viktig. Åtta av 
tio anger att digitaliseringen är viktigt för 
att den accelererar och förbättrar proces-
ser vilket leder till en ökad produktivitet.

• Bland de undersökta sektorerna är ener-
gisektorn den mest digitaliserade. Här ser 
företagsledare framförallt nya affärsmöj-
ligheter som ett resultat av digitalisering-
en. Bygg- och fastighetssektorn är den 
minst digitaliserade av de undersökta 
sektorerna. Här har färre än fyra av tio 
företag en digitaliseringsstrategi. Samti-
digt anger 73 procent att digitalisering är 
viktigt för företaget, främst för att öka 
produktiviteten och sänka kostnaderna. 

• En nordisk jämförelse visar att svenska 
företag skiljer sig mot företag i andra 
nordiska länder, där svenska företag 
bedömer sig vara digitaliserade i högre 
grad och svenska företagsledare fäster 
större vikt vid digitaliseringsfrågor.  

Sammanfattning  
av rapporten
Denna rapport syftar till att sammanställa hur digita-
liseringen ser ut bland svenska företag i fyra sekto-
rer: industrin, transportsektorn, bygg- och fastighets-
sektorn och energisektorn. 
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En nordisk jämförelse visar att svenska företag skiljer sig 
mot företag i andra nordiska länder, där svenska företag 
bedömer sig vara digitaliserade i högre grad och svenska 
företagsledare fäster större vikt vid digitaliseringsfrågor. 

5



Därför är digitaliseringen av företaget viktig enligt svenska företagsledare
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Förutsättning för innovation

Diagram 1. Varför digitalisering 
av företaget är viktigt enligt 
svenska företagsledare

Digitaliseringen en högprioriterad  
samhällsfråga 
Digitalisering är de pågående samhälls- och 
beteendeförändringar som sker när vi över-
går från analoga till digitala informations-
strömmar. Dessa förändringar kan handla 
om allt från hur artificiell intelligens an-
vänds för att analysera data, hur vi arbetar 
och hur vi samsas om gemensamma resur-
ser genom delningsekonomin. Sverige har 
som mål att vara bäst i världen på att nyttja 
digitaliseringens möjligheter, och vi är på 
god väg. Enligt EU-kommissionens digitali-
seringsindex DESI (Digital Economy and 
Society Index) ligger Sverige på tredje plats 
när det kommer till digital utveckling i 
Europa (Europeiska kommissionen, 2016). 
Sverige ligger i topp även i en global jäm- 
förelse (Europeiska kommissionen, 2016). 
Den dimension där Sverige rankas högst är 
internetanvändning, medan digitala offent-
liga tjänster är den största relativa svaghet-
en (Europeiska kommissionen, 2016). En 
viktig anledning till att vi rankas så högt är 
Sveriges goda digitala infrastruktur, som 
möjliggör övergången från analogt till 
digitalt. Till exempel har 66 procent av 
hushållen har tillgång till fast bredband, 
med målet om 100 procent till 2025 (Post- 
och telestyrelsen, 2016). Jämfört med andra 
europeiska länder saktar dock den digitala 
utvecklingen in i Sverige (Europeiska kom-
missionen, 2016). 

Digitaliseringen av samhället är en högprio-
riterad fråga för både politiker och företag. 
Regeringen har bland annat inrättat ett 
digitaliseringsråd som ska främja genomför-

andet av den politik som ska göra Sverige 
världsbäst på digitalisering. Under politiker-
veckan i Almedalen 2017 handlade nästan 
var tionde programpunkt om digitalisering. 
För företag är tillvaratagandet av digitalise-
ringens möjligheter en affärskritisk fråga, 
som innefattar allt från kompetensförsörj-
ning, effektivisering av befintliga affärsmo-
deller och utveckling av nya, innovativa 
affärsmodeller. 

Även allmänhetens förståelse av digitalise-
ringen som fenomen är hög. En Sifounder-
sökning visar att åtta av tio svenskar, 85 
procent, upplever att de har en mycket god 
eller ganska god förståelse av vad digitalise-
ringen av samhället innebär.

En av tre svenskar tror att digitaliseringen 
skapar jobb  
En återkommande fråga i samhällsdebatten 
är hur digitaliseringen och automatiseringen 
påverkar jobben. Mer än var tredje svensk, 
37 procent, tror att digitaliseringen inom en 
femårsperiod kommer bidra till fler jobb i 
Sverige enligt en Sifoundersökning på 
uppdrag av Siemens. Samtidigt visar en 
studie från Stiftelsen för strategisk forsk-
ning, SSF, att 53 procent av svenska jobb i 
dag finns i yrken som kan automatiseras 
inom 20 år. (SSF, 2014)  Men nya jobb 
kommer att skapas. En färsk rapport från 
McKinsey (McKinsey, 2017) pekar på att 
automatisering och AI-teknik kommer skapa 
en nettoökning av antalet arbetstillfällen 
med cirka 1,4 procent fram till år 2030. 
Framför allt är det jobb inom den digitala 
sektorn som står för ökningen. Digitalise-

Digitaliseringen 
av Sverige 

6



ringen kommer också innebära en förändring i kompeten-
skraven för många jobb. Att öka de anställdas förståelse för 
digital teknik och hur digitaliseringen kan utveckla verk-
samheten och affären och ge möjlighet till nya affärsmodel-
ler är centralt för att stärka konkurrenskraften. Därför är 
kompetensförsörjningen en viktig fråga som bör vara inklu-
derad i företags digitaliseringsstrategi. 

47 procent av företagen saknar en digitaliseringsstrategi
En av de främsta faktorer som driver digitaliseringen av 
företag är Internet of Things och förmågan att samla in, tolka, 
bearbeta och utnyttja den stora mängd data som tekniken 
medför. Hur data samlas in, hanteras och tas tillvara är ofta 
en central del av företags digitaliseringsstrategi. Det möjlig-
gör enorma utvecklingsmöjligheter, både för ökad produktivi-
tet och för att identifiera nya affärsmöjligheter.

Siemens har låtit genomföra en undersökning bland nordis-
ka företagsledare inom industrin, energisektorn, transport-
sektorn och bygg- och fastighetssektorn. I Sverige står 
industrin, transportsektorn och bygg- och fastighetssektorn 
för uppskattningsvis 40 procent av vår BNP (SCB, 2017). 
Sektorernas digitaliseringsgrad är av central betydelse för 
Sveriges konkurrenskraft och för att vi ska nå målet om att 
vara världsledande på att nyttja digitaliseringens möjlighe-
ter. Undersökningen visar att åtta av tio svenska företagsle-
dare inom sektorerna, 82 procent, anser att digitaliseringen 
är viktig för deras företag. Samtidigt saknar 47 procent en 
digitaliseringsstrategi och så få som 3 procent anser att 
deras företag är fullt ut digitaliserade.

Därför är digitaliseringen viktig för företagen
Den i särklass främsta anledningen till varför digitalisering-
en anses vara viktig enligt de svenska företagsledarna är av 
produktivitetsskäl. Så många som åtta av tio anger att 
digitaliseringen är viktigt för att den accelererar och för-
bättrar processer vilket leder till en ökad produktivitet. Det 
näst viktigaste skälet är att digitaliseringen skapar nya 
affärsmöjligheter, vilket 49 procent anger. Bara 43 procent 
av de intervjuade svenska företagsledarna anger att de ser 
digitaliseringen som en viktig förutsättning för innovation.

Skillnad i digitaliseringsgrad mellan branscher
Enligt Tillväxtanalys har digitaliseringen till stor del drivit 
produktivitetsutvecklingen i Sverige under de senaste 20 
åren (Tillväxtanalys, 2014). Deras beräkningar visar dock 
att det till stor del varit IKT-sektorn (informations- och 
kommunikationstekniksektorn, på engelska ICT) som drivit 
på produktionsutvecklingen. Den stora tillväxtpotentialen 
ligger i att hela näringslivet drar nytta av digitaliseringen. 

Tillväxtanalys studier pekar på att det är stor skillnad i 
digital mognad mellan olika branscher. I en jämförelse av 
nio olika branscher har byggindustrin, transportbranschen 
och fastighetsbranschen lägst digital mognad, se tabell 1. 
Även energisektorn och tillverkningsindustrin har relativt 
låg digital mognad. Högst digital mognad har informations- 
och kommunikationsföretag.

I transportbranschen kan digitaliseringsgraden öka med hjälp 
av exempelvis självkörande fordon, automatisering av logis-
tikinformation och varuleveranser med robotar eller drönare. 
I industrin är det framför allt ökad automationsgrad, allt 
högre grad av systemintegration samt självlärande system 
som väntas driva på digitaliseringen. I bygg-och fastighets-
sektorn finns redan nu så kallade smarta hus, där information 
om exempelvis temperatur, energianvändning och luftfuktig-
het registreras av sensorer och korrigeras av ett centralsys-
tem. Detta väntas bli allt vanligare framöver. Det genomförs 
också projekt med uppkopplade stadsdelar, bland annat i New 
York. Där kopplas exempelvis byggnader, gator, trafikljus, 
parker och andra offentliga platser samman och styrs av ett 
kontrollcenter som justerar för effektiva trafikflöden, bättre 
luftkvalitet och temperatur (McKinsey, 2017).   

Sverige i topp av de nordiska länderna
Enligt vår undersökning så skiljer de svenska företagen 
inom industrin, energisektorn, transportsektorn och bygg- 
och fastighetssektorn ut sig jämfört med nordiska grannlän-
der. Digitaliseringen anses både vara viktigare och företa-
gen bedöms vara digitaliserade i högre utsträckning än i 
övriga nordiska länder. 

Tabell 1. Digital mognad i ett 
antal branscher (Tillväxtanalys, 
2014)

Anm: (1) Typföretag: omsättning 
250 miljoner, 100 anställda, ej 
del av koncern (nationell eller 
internationell), ej i IKT-sektorn, 
ingen IT-specialist anställd. (2) 
Typföretag: omsättning 250 
miljoner, 100 anställda, ej del av 
koncern (nationell eller interna-
tionell), har en IT-specialist. 
Viktat för det relativa antalet 
företag i branschen som tillhör 
IKT sektorn (24% tillverkningsin-
dustri, 76% informations- och 
kommunikationsföretag.)
Källa: Företagens användning av 
IT. Företagens ekonomi, SCB, 
Internationella företag, Tillväxt-
analys. Egna beräkningar.

IT-baserade 
affärssystem

Kundhante-
ringssystem

Marknad & 
Integration

Sociala 
medier

Övergripande 
digital 
mognad

Bransch (1)

Information och  
kommunikationsföretag

0,54 0,52 0,25 0,34 0,34

Handel m.m. 0,63 0,53 0,32 0,11 0,25

Andra tjänsteföretag 0,54 0,44 0,17 0,16 0,22

Tillverkningsindustri 0,72 0,37 0,23 0,09 0,20

El, gas och värmeverk m.m. 0,47 0,35 0,17 0,12 0,19

Hotell och restauranger 0,47 0,34 0,24 0,06 0,16

Fastighetsbolag och  
fastighetsförvaltare

0,59 0,40 0,11 0,08 0,14

Transport och magasinering 0,50 0,15 0,28 0,03 0,12

Byggindustri 0,45 0,17 0,14 0,04 0,10

IKT-sektorn (2)

IKT-användande branscher 0,72 0,55 0,35 0,27 0,37

IKT-sektorn 0,68 0,59 0,22 0,21 0,29

Mer digitalt mogen    Mindre digitalt mogen
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– Företag behöver arbeta med både inre och 
yttre digitalisering. Dels kan man effektivise-
ra interna arbetsprocesser och jobba på ett 
smartare och mer lönsamt sätt, dels kan 
digitaliseringen ge upphov till nya affärs-
möjligheter. Det sistnämnda brukar kallas 
för digital transformation och är oftast en 
svårare nöt att knäcka och ställer högre krav 
på att ha en uttalad strategi, att vara proak-
tiv snarare än reaktiv.

En bra digitaliseringsstrategi bör utgå från 
hur företaget kan göra vardagen enklare för 
kunden, eller kundens kund. Affärslogiken 
är densamma, men digitaliseringen innebär 
nya möjligheter genom ökad tillgång till 
information. Tack vare den mängd data som 
digitala lösningar genererar har företag i 
dag en helt annan möjlighet att få inblick i 
kundens vardag, såväl som detaljerad över-
blick över företagets alla processer.

– Vi vet att produktivitet är en av de främsta 
anledningarna för företag att satsa på 
digitaliseringen. Det handlar både om att 
effektivisera processer och att på ett smarta-
re sätt kunna utveckla produkter och tjäns-
ter. Till exempel kan man genom så kallad 
closed-loop manufacturing återföra infor-
mation från hur en produkt används av 
kunden, hela vägen tillbaka till designen av 
produkten. Med en digital tvilling av hela 
produktionsprocessen kan man förbättra 
produktens egenskaper eller använda min-
dre material i produktionen.

Men digitaliseringen kan också vara en 
viktig förutsättning för innovation, enligt 
Rikard, som menar att Internet of Things och 
molnplattformar är två viktiga faktorer för 
att utveckla verksamheten.

– Genom Internet of Things kan du få infor-
mation, koppla samman olika system i 
molnet, dra slutsatser och därmed utveckla 
verksamheten. Tyvärr är det fortfarande 
vanligt att företag använder klassisk system-
integrering, vilket innebär att verksamheten 
delas upp i olika digitala silos. Man kan likna 
det vid att ha två avdelningar med medarbe-
tare som behöver samarbeta, men inte alls 
pratar med varandra. Det är ohållbart.

På frågan om hur företag kan bli mer inno-
vativa är just samarbete ett vanligt återkom-
mande svar. Begrepp som Wisdom of 
Crowds och Co-Creation blir allt vanligare, 
alltså att man bjuder in externa parter till att 
ta del av företagets data för att utveckla nya 
affärsidéer. Siemens har utvecklat ett opera-
tivsystem för Internet of Things, en platt-
form som även andra företag kan använda 
för att erbjuda digitala tjänster till sina 
kunder, som ett slags iTunes för företag.

”En vinst för både 
affären och för miljön”
Rikard Skogh är försäljningschef inom IoT på Siemens 
och arbetar med att hjälpa företag att ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter. Han menar att de flesta 
företag i dag troligen arbetar med att hantera digita-
liseringen, även om de inte har en uttalad digitalise-
ringsstrategi. 

Rikard Skogh, försäljningschef 
IoT, Siemens

8



– Många företag har insett att de inte är 
experter på allt. De behöver utifrånperspek-
tiv och hjälp att utveckla nya lösningar för 
att hinna med den snabba utvecklingstak-
ten. Samtidigt upplever kanske många 
företagsledare att det finns en oförståelse 
för affären från en aktör som aldrig jobbat 
med till exempel industriproduktion. Där vill 
Siemens fungera som en brygga mellan 
domänkunskap och IT-kunskap – vi förstår 
den verklighet våra kunder lever i och ser till 
att de utomstående lösningarna fungerar.

Samtidigt vill Rikard belysa vikten av ett väl 
fungerade arbetssätt kring IT-säkerhet, som 
han menar är en förutsättning för digitalise-
ring av företag.

– Ställ er frågan – vad måste vi göra själva? 
Vilka system är kritiska för oss och vem har 
tillgång till vad och hur? Ställ krav på era 
underleverantörer och se till att ni har 
försvar i flera led när det gäller att hålla 
företagets system säkra. Det innebär allt 
från fysisk säkerhet på anläggningar och 
brandväggar till regelverk och rutiner. 

Rikards viktigaste medskick till företagsleda-
re som arbetar med att digitalisera sina 
verksamheter är att helt enkelt kavla upp 
ärmarna och sätta igång. Dessutom kan en 
ökad digitalisering vara en möjlighet att 
minska företags miljöpåverkan.

– Ökad effektivisering kan leda till miljömäs-
siga vinster. Det behöver inte innebära att 
man producerar mer, utan att man blir 
bättre på att göra rätt saker till de som 
faktiskt vill ha dem. Digitaliseringen kan 
med andra ord vara en vinst för både affä-
ren och för miljön. 
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61%

Digitaliseringen av den nordiska energisektorn

Nästan två tredjedelar av företagen, 61 procent, 
anser att digitaliseringen är en viktig förutsättning 
för innovation.

Topp 3 

1 Ökad produktivitet 

2 Ökad kvalitet
       (delad förstaplats)

3 Nya affärsmöjligheter

anledningar att digitalisera 
enligt företagen

0 20 40 60 80 100

96 procent anser att digitalisering
är viktig för företaget

57 procent anger att deras företag 
har en digitaliseringsstrategi

13 procent anser att deras 
företag är fullt ut digitaliserade

Digitaliseringen håller på att stöpa om våra 
energisystem i grunden, från att vara starkt 
centraliserat till en ökad decentralisering. 
Smarta elnät är ett begrepp som beskriver 
ett modernt elsystem där förnybar och 
variabel elproduktion samspelar med lagring 
och flexibel energianvändning. 

Digitaliseringen av den 
nordiska energisektorn

I ett elsystem som bygger på förnybar energi 
och digitaliseringens möjligheter handlar 
smarta nät om effektiv överföring och 
lagring av energi. För företag inom energi-
sektorn kan digitala molntjänster och effek-
tiva verktyg för att tolka data bland annat 
bidra till att optimera elproduktionen, 
prognosstyrning eller ge slutkonsumenter 
möjlighet att i realtid se sin elförbrukning.

Den nordiska undersökningen visar att 
energisektorn skiljer ut sig från industrin, 
transportsektorn och bygg- och fastighets-
sektorn. I ingen annan sektor anger så hög 
andel av de nordiska företagsledarna, hela 
74 procent, att nya affärsmöjligheter är en 
av de främsta anledningarna till varför 
digitaliseringen är viktig för företaget. 
Energisektorn är också den bransch som 
anses vara bäst på att ta tillvara digitalise-
ringens möjligheter. Hela 13 procent av de 
nordiska företagsledarna inom energisek-
torn anser att deras företag är fullt ut digita-
liserade och 96 procent anger att digitalise-
ringen är viktig för dem. Det är också den 
bransch där flest företag, hela 57 procent, 
har en digitaliseringsstrategi. Nästan två 
tredjedelar av företagen, 61 procent, anser 
att digitaliseringen är en viktig förutsättning 
för innovation.
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36%

Digitaliseringen av den nordiska byggnadssektorn

Drygt en tredjedel av företagen anser att digitaliseringen 
är en viktig förutsättning för innovation.

Topp 3 

1 Ökad produktivitet 

2 Minskade kostnader

3 Ökad kvalitet

anledningar att digitalisera 
enligt företagen

0 10 20 30 40 50 60 70 80

73 procent anser att digitalisering 
är viktig för företaget

39 procent anger att deras företag 
har en digitaliseringsstrategi

0 procent anser att deras företag 
är fullt ut digitaliserade

Inom några år väntas produktiviteten inom 
bygg- och fastighetssektorn öka tack vare 
digitalisering. Ökad användning av robotar, 
3D-modellering, digitala tvillingar, BIM, 
mobilitet, virtual reality och augmented 
reality är några områden som spås få bety-
delse. Det förväntas resultera i lägre bygg-
kostnader och högre kvalitet.

Totalt 73 procent av respondenterna i bygg-
sektorn svarar att digitalisering är viktigt 
eller mycket viktigt för det egna företaget. I 
de andra sektorerna ligger motsvarande 
siffror mellan 71 och 96 procent. Värdet av 
digitalisering är olika beroende på vad den 
ska användas till. För bygg- och fastighets-
sektorn är värdet störst för att förbättra 
produktiviteten genom att skapa effektivare 
processer, det svarar 83 procent. Lägst är 
det för att skapa nya affärsmöjligheter, 33 
procent, och att det är en nödvändighet för 
innovation, 36 procent. Det är också de två 
användningsområden som bygg- och fastig-
hetssektorn ligger lägre än de andra tre 
sektorerna. Inom bygg- och fastighetssek-
torn skulle bara 22 procent använda intern 
kompetens för att digitalisera företaget, 
vilket är lägst av de fyra sektorerna. Man 
ligger även lägst när det gäller att ha en 
strategi för digitalisering, 39 procent mot 
41–57 procent för de andra sektorerna.

Digitaliseringen av den nordiska 
bygg- och fastighetssektorn
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47%

Digitaliseringen av den nordiska transportsektorn

Nästan hälften av företagen anser att digitaliseringen är 
viktig för att den är en förutsättning för innovation.

Topp 3 

1 Ökad produktivitet 

2 Minskade kostnader

3 Ökad kvalitet

anledningar att digitalisera 
enligt företagen

0 10 20 30 40 50 60 70 80

71 procent anser att digitalisering 
är viktig för företaget

52 procent anger att deras företag 
har en digitaliseringsstrategi

6 procent anser att deras företag är 
fullt ut digitaliserade

Transportsektorn är ett av de områden som 
spås genomgå störst förändringar de kom-
mande åren tack vare digitalisering. Förarlö-
sa bilar, bildelning, uppkopplade bilar och 
elektrifiering är exempel på innovationer 
som många tror kommer spela stora roller 
för att minska fossilberoendet och skapa nya 
urbana miljöer. Det pågår även försök att 
med hjälp av automation minimera avstån-
den mellan långtradare i syfte att sänka 
bränsleförbrukningen och öka konkurrens-
kraften mot andra transportslag.

I transportsektorn svarar 71 procent att 
digitalisering är viktigt eller mycket viktigt 
för det egna företaget. I de andra tre sekto-
rerna ligger motsvarande siffror mellan 73 
och 96 procent. Den största nyttan med 
digitalisering anses vara att förbättra pro-
duktiviteten genom att skapa effektivare 
processer. Det tycker 87 procent av de 
svarande, vilket är högst av alla branscher. 
Minst viktigt är att skapa nya affärsmöjlighe-
ter, vilket 42 procent svarar. Transportsek-
torn sticker ut som den sektor där vd oftast 
är ansvarig för digitalisering. Det svarar 38 
procent, mot 17–37 procent för övriga 
sektorer. Nästan hälften av företagen, 47 
procent, anser att digitaliseringen är en 
viktig förutsättning för innovation.

Digitaliseringen av den 
nordiska transportsektorn
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38%

Digitaliseringen av den nordiska industrin

Mer än var tredje företag, 38 procent, anser att 
digitaliseringen är en viktig förutsättning 
för innovation.

Topp 3 

1 Ökad produktivitet 

2 Minskade kostnader

3 Nya affärsmöjligheter
       Ökad kvalitet

anledningar att digitalisera 
enligt företagen

0 10 20 30 40 50 60 70 80

79 procent anser att digitalisering 
är viktig för företaget

41 procent anger att deras företag 
har en digitaliseringsstrategi

2 procent anser att deras företag 
är fullt ut digitaliserade

Digitalisering i form av artificiell intelligens 
eller ökad automation stärker konkurrens-
kraften för industrin i Norden jämfört med i 
låglöneländer. Det kan leda till att industrier 
i framtiden i större utsträckning placeras 
här. När robotar dessutom kopplas ihop i 
nätverk kan de lära av varandra. Ökad 
digitalisering spås få effekter på sysselsätt-
ningen. Vissa arbetstillfällen kommer ratio-
naliseras bort, nya kommer tillkomma.  

Inom industrin svarar 79 procent att digitali-
sering är viktigt eller mycket viktigt för det 
egna företaget. Det viktigaste området för 
digitalisering är att förbättra produktiviteten 
genom att skapa effektivare processer. Det 
svarar 84 procent vilket är näst högst bland 
de fyra sektorerna. Endast 41 procent av de 
svarande anser att det egna företaget har en 
digitaliseringsstrategi, något högre än inom 
bygg- och fastighetssektorn (39 procent) 
men klart lägre än energi och transport (57 
respektive 52 procent). Osäkerheten om 
vem som är ansvarig för digitalisering är 
störst inom industrin. På frågan ”Vem inom 
företaget är ansvarig för digitalisering”, 
svarar 41 procent ”någon annan” än de 
roller som angavs som alternativ, eller att de 
inte vet. Mer än var tredje företag, 38 pro-
cent, anser att digitaliseringen är en viktig 
förutsättning för innovation.

Digitaliseringen av den 
nordiska industrin
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Metod
Denna rapport är baserad på två undersökningar, en 
svensk Sifoundersökning riktad till allmänheten samt 
en nordisk undersökning riktad till företagsledare 
inom industrin, energisektorn, transportsektorn samt 
bygg- och fastighetssektorn med över 50 anställda.

Sifoundersökning till allmänheten
Undersökningen genomfördes av KANTAR 
Sifo den 4–17 december 2017 som en 
webbaserad undersökning i Sverige. Frågor-
na besvarades av ett representativt urval för 
Sveriges befolkning bestående av 1 000 
personer. Följande frågor besvarades:

Nordisk undersökning till företagsledare
Undersökningen genomfördes av Kantar 
TNS under maj–juni 2017 i Norge, Danmark, 
Sverige och Finland. 391 telefonintervjuer 
genomfördes med nordiska företagsledare, 
varav 100 i Sverige, med kunskap om företa-
gets digitaliseringsstrategi, såsom vd, CTO, 
CDO, CSO eller affärsutvecklare. Företagen 
är verksamma inom industrin, energisek-
torn, transportsektorn samt bygg- och 
fastighetssektorn med över 50 anställda. 

Följande frågor besvarades:

•  Hur viktig är digitalisering för ditt företag?

•  Varför är digitalisering viktigt för ditt 
företag?

•  I vilken utsträckning är ditt företag  
digitaliserat?

•  Har ditt företag en strategi för  
digitalisering?

I vilken utsträckning upplever du att du har förståelse för vad digitaliseringen av 
samhället innebär?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Tveksam, vet ej

Mycket god förståelse

Ganska god förståelse

Liten förståelse

Ingen förståelse

Tror du att digitaliseringen, inom en femårsperiod, kommer bidra till fler eller 
färre jobb i Sverige?

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Tveksam, vet ej

Ja, mycket fler jobb

Ja, något fler/marginellt fler jobb

Nej, något färre/marginellt färre jobb

Nej, mycket färre jobb
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