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ning vill vi ge en mer djupgående bild av läget. 
 De tillfrågade har fått svara på ett 30-tal 
olika frågeställningar. Bland annat har de fått 
spegla sitt eget företags kunskap, mognad och 
fortsatta utveckling inom digitalisering. De 
har också fått bedöma hur digitalisering påver-
kar verksamhet och affärer i byggprocessen – 
idag och i framtiden.

OROVÄCKANDE NULÄGESBILD
Det oroväckande i undersökningen är en tydlig 
bild av låg digital utvecklingsgrad i en stor del 
av dagens byggsektor. 
 Förvisso uppger över 60 procent av de till-
frågade att de är väl införstådda med begreppet 
digitalisering, vilket innebär att kvaliteten på 
svaren bör vara på en god nivå. 
 Men den interna utbildningsnivån bedöms 
som relativt låg och flera företag bedömer att 

Digitaliseringen i den svenska byggsek-
torn har varit låg jämfört med många 
andra branscher. Men de närmaste åren 
accelererar utvecklingen. Det är det 
negativa och det positiva beskedet i den 
undersökning som Industrifakta gjort på 
uppdrag av Svensk Byggtjänst under 
januari och februari 2017.

Undersökningen baseras på intervjuer med 300 
chefer hos byggentreprenörer, installatörer och 
bostadsbolag. Urvalet är representativt gällan-
de geografisk spridning och företagsstorlek på 
den svenska marknaden.
 Tidigare studie, som Vismas digitaliserings-
index, har pekat på att byggsektorn är en av de 
sämsta branscherna i landet vad gäller digitali-
sering i övergripande ekonomiska och admi-
nistrativa termer. Med denna nya undersök-

Låg digital nivå i byggsektorn – men nu tar 
utvecklingen fart
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de inte ens fullt ut ha den interna kunskapen 
för att veta riktigt var de står i digitaliserings-
frågan. 
 Mindre än hälften bedömer att de kan 
erbjuda digitaliseringstjänster i sitt tjänsteut-
bud. Och bara 35 procent anger att de idag 
arbetar aktivt med digitalisering i verksam-
hets- och affärsplaner.

MYCKET LÅG KÄNNEDOM OM IOT
76 procent av de tillfrågade känner inte till eller 
har mycket låg kännedom om IoT (Internet of 
Things). Få av företagen anser att det sker ett 
skifte från produkt till tjänst, och ser idag inte 
någon risk i digitaliseringen.
 Kunskapsnivån och mognadsgraden är 
förvisso mycket större hos de allra största 
företagen och bland bostadsbolagen – än hos 
de medelstora och mindre. Men sammantaget 
visar undersökningen att byggsektorn har en 
resa och förflyttning att göra avseende digitali-
sering, kanske längre än andra branscher?

POSITIV FRAMTIDSSATSNING
Det positiva i undersökningen är att det finns 
en hel del insikter om behovet av och möjlighe-
terna med en snabbare utvecklingstakt vad 
gäller digitalisering.
 Idag befinner sig en fjärdedel av de intervju-
ade företagen i startgropen på sin digitalise-
ringsresa, medan ungefär 70 procent av företa-
gen tycker att de har kommit halvvägs eller 
längre. 
 De flesta ser en accelererande satsning den 
närmaste tiden och bedömer att de ska ha 
kommit en god bit på vägen framåt inom de 
närmaste två till tre åren.
 Främst de stora företagen och bostadsbola-
gen ser en tydlig ekonomisk vinning med 
digitaliseringen. Hälften av företagen bedömer 
att en ökad digitaliseringsgrad ger en bättre 
tjänst gentemot kund. Dock ser företagen det 
främst som en konkurrensfördel och bespa-
ringsmöjlighet snarare än en intäktskälla. 
 I tidigare undersökningar som Industrifakta 
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och Svensk Byggtjänst gjort, bedömer bran-
schens aktörer själva att bristande kommunika-
tion inom bygg- och förvaltningsprocessen kan 
kosta upp till 60 miljarder årligen.  
 I den nya undersökningen anser hälften av de 
tillfrågade att en ökad digitalisering i hög grad 
främjar samarbete både internt och externt. 
Ökad digitalisering ses med andra ord som en 
möjlighet att effektivisera samverkan och dia-
log i byggprocessen.  
 Vår förhoppning är att denna undersökning 
ska bidra till fortsatt diskussion och ett ännu 
mer fokuserat utvecklingsarbete inom digitali-
sering – ett område som på många områden är 
avgörande för att ytterligare lyfta effektivitet 
och kvalitet i den svenska byggsektorn.

Har du frågor om rapporten, kontakta
Erik Kalmaru, Svensk Byggtjänst
tel: 076-579 28 68
e-post: erik.kalmaru@byggtjanst.se
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1. Kunskap
1.1 BEGREPPET DIGITALISERING

Av de 300 intervjuade är 62 procent väl inför-
stådda med vad digitalisering innebär. Det är 
bara 6 procent av företagen som har låg känne-
dom om begreppet digitalisering. Det är 
instal lationsföretagen som anger högst värden, 
vilket troligtvis kan förklaras av att det är de 
som först kommer i kontakt med nya produkter 
och tjänster inom digitaliseringen och därför 
har ett naturligt försprång gentemot övriga 
företagsgrupper. Bland de stora företagen är 
det inget som inte känner till digitalisering. 
Intressant är att det är de små orterna som har 
störst kännedom gentemot storstad och stad.

Är ni väl införstådda med begreppet 
digitalisering? 
1–10, där 1 är känner ej till och 10 är fullt 
införstådd. (Bas: 300)

1–3

4–7

8–10

6%

32%

62%
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,6

7,3

8,0

7,4

7,4

7,6

7,8

9,3

7,3

7,4

8,2

Totalt

Byggentreprenör

Installationsföretag

Bostadsbolag

Små 

Medel

Stora

Mycket stora

Storstad

Stad

Mindre ort

MEDELVÄRDE

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totalt

Byggentreprenör

Installationsföretag

Bostadsbolag

Små 

Medel

Stora

Mycket stora

Storstad

Stad

Mindre ort

FÖRDELNING

1–3

4–7

8–10

1–10, där 1 är 
känner ej till  
och 10 är fullt 
införstådd
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1.2 BEGREPPET IOT (INTERNET  
OF THINGS)?

Kännedomen om IoT eller Internet of Things 
är mycket låg hos de intervjuade, vilket är 
anmärkningsvärt med hänsyn till hur väl de 
känner till digitalisering från första frågan. 
Lägst kännedom återfinns hos byggentre-
prenörerna. Dock har de större företagen en 
god kunskap vid jämförelsen mellan företags-
storlekarna. Den geografiska skillnaden i 
kännedom är marginell.

Känner du till IoT (Internet of Things)?
1–10, där 1 är känner ej till och 10 är känner 
mycket väl till. (Bas: 300)

1–3

4–7

8–10

11%

76%

13%
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0 1 2 3 4 5 6 7

2,6

2,0

2,2

3,5

2,2

2,1

3,8

5,9

2,5

2,5

2,6

Totalt

Byggentreprenör

Installationsföretag

Bostadsbolag

Små 

Medel

Stora

Mycket stora

Storstad

Stad

Mindre ort

MEDELVÄRDE

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totalt

Byggentreprenör

Installationsföretag

Bostadsbolag

Små 

Medel

Stora

Mycket stora

Storstad

Stad

Mindre ort

FÖRDELNING

1–3

4–7

8–10

1–10, där 1 är 
känner ej till 
och 10 är känner 
mycket väl till
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1.3 EKONOMISKA FÖRDELAR  
MED DIGITALISERINGEN 

När det gäller möjligheten att tjäna pengar på 
digitaliseringen är det stora skillnader mellan 
synsätt hos de minsta respektive största före-
tagen, där de stora företagen i betydligt större 
utsträckning ser större möjligheter att kapita-
lisera på digitaliseringen. Dock bör det poäng-
teras att de små företagen i större utsträckning 
är antingen positiva eller negativa till intjänings-
möjligheterna än övriga grupper. Det är även 
en stor skillnad mellan storstad och landsbygd. 
Bostadsbolagen är de som ser den största 
affärsnyttan med digitaliseringen, troligtvis ser 
de en tydlig möjlighet att effektivisera förvalt-
ningen med hjälp av en ökad digitaliserings-
grad och därigenom kunna sänka drift- och 
förvaltningskostnaden.

Ser ni digitaliseringen som en möjlighet att 
spara/tjäna pengar? 
1–10, där 1 är ingen möjlighet och 10 är mycket 
stor möjlighet. (Bas: 300)

1–3

4–7

8–10

12%

46%

42%
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5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

6,7

6,5

6,5

7,1

6,4

6,9

7,1

7,6

7,0

6,5

6,7

Totalt

Byggentreprenör

Installationsföretag

Bostadsbolag

Små 

Medel

Stora

Mycket stora

Storstad

Stad

Mindre ort

MEDELVÄRDE

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totalt

Byggentreprenör

Installationsföretag

Bostadsbolag

Små 

Medel

Stora

Mycket stora

Storstad

Stad

Mindre ort

FÖRDELNING

1–3

4–7

8–10

1–10, där 1 är 
ingen möjlighet 
och 10 är mycket 
stor möjlighet
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1.4 NULÄGE AVSEENDE 
DIGITALISERINGEN 

I genomsnitt befinner sig ca 25 procent av de 
intervjuade företagen i startgropen på digitali-
seringsresan. En klar majoritet (70 procent) av 
företagen bedömer att de har kommit halvvägs 
eller längre inom digitaliseringsarbetet. Hela  
13 procent av de stora företagen anser att de är 
färdiga med digitaliseringsarbetet och arbetar 
med ständiga förbättringar. Av de företag som 
har kommit en god bit på vägen (ca 75 procent) 
kommer ungefär dubbelt så många från en 
storstad eller mindre ort än en stad.

Hur långt bedömer du att ni har kommit inom 
digitaliseringen idag? (Bas: 300)

Totalt
Byggentreprenör
Installationsföretag
Bostadsbolag

Har inte påbörjat  
arbetet med  

digitalisering

Har precis påbörjat 
arbetet med  

digitalisering

Har kommit  
halvvägs  

i arbetet med  
digitaliseringen  

(ca 50%)

Har kommit en god  
bit på vägen  

med digitaliseringen  
(ca 75%)

Anser att vi är  
färdiga med  

digitaliseringsarbetet

Är färdiga med 
digitaliseringen och 

arbetar ständigt med  
förbättringsarbete

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

4%

6%

1%

6%

20%

17%

19%

24%

45%

47%

38%

49%

25%

27%

31%

17%

1%

4%

4%

3%

6%

3%
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Har inte påbörjat  
arbetet med  

digitalisering

Har precis påbörjat 
arbetet med  

digitalisering

Har kommit  
halvvägs  

i arbetet med  
digitaliseringen  

(ca 50%)

Har kommit en god  
bit på vägen  

med digitaliseringen  
(ca 75%)

Anser att vi är  
färdiga med  

digitaliseringsarbetet

Är färdiga med 
digitaliseringen och 

arbetar ständigt med  
förbättringsarbete

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

5%

4%

4%

18%

27%

16%

41%

47%

45%

27%

16%

30%

1%

1%

2%

8%

2%

2%

Storstad
Stad
Mindre ort

Har inte påbörjat  
arbetet med  

digitalisering

Har precis påbörjat 
arbetet med  

digitalisering

Har kommit  
halvvägs  

i arbetet med  
digitaliseringen  

(ca 50%)

Har kommit en god  
bit på vägen  

med digitaliseringen  
(ca 75%)

Anser att vi är  
färdiga med  

digitaliseringsarbetet

Är färdiga med 
digitaliseringen och 

arbetar ständigt med  
förbättringsarbete

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

6%

3%

2%

20%

17%

26%

25%

46%

45%

42%

38%

20%

31%

28%

24%

2%

1%

6%

2%

2%

13%

Små
Medel
Stora
Mycket stora
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1.5 DIGITALISERING OM 2–3 ÅR

Om 2-3 år bedömer mer än hälften av före-
tagen att de har kommit en god bit på vägen  
(75 procent) jämfört med dagens 25 procent. 
Vidare bedömer cirka 20 procent att de är 
färdiga med digitaliseringsarbetet, medan 
endast hälften av dessa har insikten att digita-
liseringsarbetet handlar om ständigt förbätt-
ringsarbete. 

Hur långt bedömer du att ni har kommit inom 
digitalisering om 2–3 år? (Bas: 300)

Har inte påbörjat  
arbetet med  

digitalisering

Har precis påbörjat 
arbetet med  

digitalisering

Har kommit  
halvvägs  

i arbetet med  
digitaliseringen  

(ca 50%)

Har kommit en god  
bit på vägen  

med digitaliseringen  
(ca 75%)

Anser att vi är  
färdiga med  

digitaliseringsarbetet

Är färdiga med 
digitaliseringen och 

arbetar ständigt med  
förbättringsarbete

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

1%

1%

2%

9%

3%

19%

53%

51%

49%

58%

9%

11%

11%

4%

10%

8%

13%

9%

16%

20%

20%

3%

0%

5%

Totalt
Byggentreprenör
Installationsföretag
Bostadsbolag
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Har inte påbörjat  
arbetet med  

digitalisering

Har precis påbörjat 
arbetet med  

digitalisering

Har kommit  
halvvägs  

i arbetet med  
digitaliseringen  

(ca 50%)

Har kommit en god  
bit på vägen  

med digitaliseringen  
(ca 75%)

Anser att vi är  
färdiga med  

digitaliseringsarbetet

Är färdiga med 
digitaliseringen och 

arbetar ständigt med  
förbättringsarbete

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

1%

1%

1%

3%

6%

7%

21%

18%

18%

48%

49%

59%

10%

8%

9%

13%

14%

6%

Storstad
Stad
Mindre ort

Har inte påbörjat  
arbetet med  

digitalisering

Har precis påbörjat 
arbetet med  

digitalisering

Har kommit  
halvvägs  

i arbetet med  
digitaliseringen  

(ca 50%)

Har kommit en god  
bit på vägen  

med digitaliseringen  
(ca 75%)

Anser att vi är  
färdiga med  

digitaliseringsarbetet

Är färdiga med 
digitaliseringen och 

arbetar ständigt med  
förbättringsarbete

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

1%

1%

7%

5%

2%

20%

14%

23%

29%

51%

54%

56%

43%

9%

8%

10%

14%

8%

15%

6%

14%

2%

Små
Medel
Stora
Mycket stora
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1.6 KUNSKAP OM DIGITALISERING  
INOM FÖRETAGET 

Självinsikten om den interna kunskapen avse-
ende digitalisering är god. Särskilt om vi 
beaktar att över 60 procent (se kapitel 1.1) har 
god kännedom om begreppet digitalisering 
medan 23 procent av de intervjuade företagen 
bedömer kunskapen avseende digitaliseringen 
i det egna företaget som mycket god. Även här 
är det installatörsföretag och de mycket stora 
företagen som bedömer att de har bäst kompe-
tens i frågan. 

En intressant reflektion är att i tidigare fråge-
ställningar (se kapitel 1.4) har 70 procent av 
företagen bedömt att de har kommit cirka 
50–75 procent på vägen i digitaliseringsarbetet 
samtidigt som de totalt har 6,0 i medelvärde 
avseende kunskap om digitalisering, vilket kan 
signalera att de inte riktigt fullt är medvetna 
om var de står i digitaliseringsfrågan.

Hur bedömer du att er kunskap är om 
digitalisering inom företaget?
1–10, där 1 är låg/ingen kunskap och 10 är  
mycket god. (Bas: 300)

1–3

4–7

8–10

8%

69%

23%
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5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6

6,0

6,0

6,5

5,6

6,1

5,9

5,8

6,5

6,2

5,8

6,0

Totalt

Byggentreprenör

Installationsföretag

Bostadsbolag

Små 

Medel

Stora

Mycket stora

Storstad

Stad

Mindre ort

MEDELVÄRDE

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totalt

Byggentreprenör

Installationsföretag

Bostadsbolag

Små 

Medel

Stora

Mycket stora

Storstad

Stad

Mindre ort

FÖRDELNING

1–3

4–7

8–10

1–10, där 1 är 
låg/ingen kunskap  
och 10 är  
mycket god
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1.7 RISK MED DIGITALISERING  
FÖR FÖRETAGET 

Över 60 procent av de intervjuade företagen 
bedömer att risken med digitalisering är  
mycket låg, vilket om de har full förståelse för 
skeendet är mycket positivt. Samtidigt kan vi 
konstatera att kunskapen om vad digitalisering 
innebär är på olika nivåer hos företagen, vilket 
troligen innebär att flera av de intervjuade före- 
 tagen underskattar riskmomentet. Bostads-
bolagen och de medelstora företagen är något 
mer medvetna om risken, men även de bedö-
mer risken som ganska liten. Totalt sett är det 
endast 4 procent av företagen som bedömer 
att digitalisering kan vara något som kan hota 
deras verksamhet.

Bedömer du att digitaliseringen är en risk för 
ert företag?
1–10, där 1 är ingen risk och 10 är mycket hög 
risk. (Bas: 300)

1–3

4–7

8–10

4%

62%

34%
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ingen risk 
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1.8 KUNSKAP OM DIGITALISERINGEN 
HOS BESTÄLLARNA 

När vi frågade hur kunskapen såg ut i det egna 
företaget (1.7) gavs samtliga totalt ett medelvär-
de på 6,0. Det speglar ganska väl den bild de har 
på hur kunskapsnivån ser ut hos deras bestäl-
lare, där de bedömer kunskapsnivån till 5,7. 
Störst kunskap bedöms kunderna till de stora 
före tagen, tillsammans med de små inneha. 
Där emot är det inte någon större skillnad 
mellan storstad och en mindre ort.

Hur bedömer du att kunskapen är gällande 
digitalisering hos era beställare? 
1–10, där 1 är låg och 10 är mycket hög. (Bas: 200)

1–3

4–7

8–10

9%

78%

13%
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låg och 10 är  
mycket hög

* Bostadsbolag utgör gruppen “beställare” – därav har frågan ej ställts till dem .
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1.9 UTBILDNINGSNIVÅ PÅ DIGITALISERING 
INOM FÖRETAGET 

Vid en branschmässig jämförelse är installa-
törsföretag lite bättre utbildade på digitalise-
ring inom företaget än övriga branscher, dock 
kan vi konstatera att det är en förhållandevis 
låg utbildningsnivå sett över samtliga bran-
scher. Bäst rustade avseende utbildning inom 
digitalisering finner vi hos de mycket stora 
företagen, där ungefär hälften av de intervjuade 
har svarat med ett värde mellan 8 och 10. Mer 
än 20 procent av de intervjuade företagen 
bedömer att utbildningsnivån är mycket låg.

Hur bedömer du att er utbildningsnivå är inom 
företaget avseende digitalisering? 
1–10, där 1 är låg och 10 är mycket hög. (Bas: 300)

1–3

4–7

8–10

7%

72%

21%
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2. Affärsmöjlighet
2.1 PRODUKT- OCH TJÄNSTEOMRÅDE 

Var företagen själva ser att de kan finna nya 
produkter och affärer inom digitaliseringen är 
en mycket viktig fråga inför framtiden. En hel 
del pekar på att här finns mycket att göra och 
inspireras av andra branscher. Vi ser också att 
det har tillkommit nya aktörer i en rad olika 
branscher som med disruptiva affärsmodeller 
snabbt har tagit marknadsandelar alternativt 
slagit ut företag. Tydligaste och mest kända 
exemplen inom digitalisering är Spotify, Airbnb 
och Uber m fl.

Inom vilka produkt- respektive tjänsteområden 
kopplat till digitalisering anser du att ni behöver 
utveckla och/eller göra fler affärer inom/med?  
(Bas: 300)

Förvaltning

Utveckla tjänster mot kunder

Ekonomi/Fakturering

Administrativt
0

5

10

15

20

25

30

Produkt- och tjänsteutveckling, antal
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2.2 SAMARBETE I PROJEKT 

Över 50 procent av de tillfrågade företagen 
anser att de har mycket att vinna med hjälp av 
digitalisering i projekt. Vid en branschjämfö-
relse är bostadsbolagen mest positiva. 75 procent 
av de mycket stora företagen har angivit ett 
värde på 8 till 10, vilket får anses som mycket 
högt.

Bedömer du att digitaliseringen underlättar 
och främjar samarbete i projekt? 
1–10, där 1 är instämmer inte alls och 10 in-
stämmer helt. (Bas: 300)

1–3

4–7

8–10

5%

51%
44%
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instämmer helt
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2.3 EFTERFRÅGAN AV DIGITALISERINGS-
TJÄNSTER I SAMBAND MED NYPRODUK-
TION

När det gäller efterfrågan av digitaliserings-
tjänster rankas lokaler och byggnader som är 
kopplade till antingen vård eller produktion 
inom tjänste- och industrisektorn högst. Det 
tyder på att byggherrarna, tillsammans med 
brukarna av dessa lokaler, har en tydligare bild 
på vad de efterfrågar i form av digitaliserings-
tjänster än verksamheter som är mer kopplade 
till konsument och allmänhet. Att skollokaler 
hamnar näst sist på rankingen bedöms som 
anmärkningsvärt, då det är de som med hän-
syn till utbildning av framtida arbetskraft 
kanske borde ligga överst. Det tyder på att 
beställarna av skollokaler behöver bli bättre på 
att formulera kravspecifikationer m.m. för att 
säkra att utbildningslokalerna även framöver 
håller en god och hög kvalité avseende digitali-
sering och utbildningsnivå.

Inom vilka av följande sektorer bedömer du att 
det finns störst efterfrågan på digitaliserade 
tjänster från de som nyttjar de färdigbyggda 
lokalerna alternativt bostäderna?
Rangordna från 1–7. (Bas: 200)
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2.4 MARKNADSBEVAKNING 

Av samtliga intervjuade företag anser cirka 30 
procent att digitaliseringen avsevärt förenklar 
marknadsbevakningen. Främst är det de stora 
företagen som anser att det underlättar, medan 
de små är mer försiktiga i sin bedömning.  
Hos de mycket stora företagen är åsikterna mer 
svart eller vitt, där cirka 50 procent är mycket 
positiva och knappt 40 procent är negativa till 
att digitaliseringen underlättar vid marknads-
bevakning.

Kan en ökad digitalisering underlätta er 
marknadsbevakning?
1–10, där 1 är instämmer inte alls och 10 
instämmer helt. (Bas: 300)

1–3

4–7

8–10

21%

33%

46%
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2.5 INTÄKTSKÄLLA

Det är hela 50 procent av de intervjuade före-
tagen som anser att digitaliseringen inte är en 
möjlig ny intäktskälla, vilket är anmärknings-
värt. En förklaring till det kan vara att kunderna 
redan idag efterfrågar digitaliseringstjänster/
produkter men betalningsviljan för dem är låg. 
En annan, kanske mer trolig förklaring, är att 
de intervjuade företagen ännu inte har hittat 
rätt erbjudande till sina kunder och därför inte 
ser någon möjlighet att tjäna pengar inom 
detta område. Störst möjlighet till affärer ser 
installationsföretagen, där 20 procent av de 
tillfrågade företagen har svarat med ett värde 
mellan 8 och 10.

Ser du digitalisering som en möjlig ny in-
täktskälla? 
1–10, där 1 är instämmer inte alls och 10 in-
stämmer helt. (Bas: 300)

1–3

4–7

8–10

50%

15%

35%
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2.6 BESPARINGSPOTENTIAL 

Till skillnad mot tidigare frågeställning, att se 
digitalisering som en intäktskälla är företagen 
betydligt mer positiva till att se digitalisering 
som en potentiell besparingsåtgärd. Hos de 
mycket stora företagen är det närmare 90 
pro cent av de intervjuade som har svarat med 
ett värde på 8 till 10. Det är främst bostads-
bolag som ser en möjlig besparingspotential  
i digitalisering, vilket till en stor del kan för-
klaras av att de, mer än de andra intervjuade 
branscherna, är verksamma inom förvaltning 
och drift, där optimering av system och energi-
åtgång tydligt avspeglar sig på resultatet. 

Ser du en besparingspotential i digitalisering?
1–10, där 1 är instämmer inte alls och 10 
instämmer helt. (Bas: 300)

1–3

4–7

8–10

46%

14%

40%
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2.7 KONKURRENSFÖRDEL

Precis som i föregående frågeställning är det de 
mycket stora företagen som ser störst konkur-
rensfördelar med en ökad kunskap och utbud 
av tjänster inom digitalisering. Det beror med 
all sannolikhet på att de även har störst möjlig-
het att avsätta tid och resurser för att utveckla 
digitaliseringstjänster. Intressant är när vi ser 
på vad företagen svarar på om digitaliseringen 
som en möjlig intäktskälla (se kapitel 2.5) och 
kopplar det till att det är en konkurrensfördel. 
Svaren i den tidigare frågeställningen ger att 
det är färre företag som ser en möjlighet att 
tjäna pengar på digitaliseringen samtidigt som 
de paradoxalt nog anser att det är en konkur-
rensfördel gentemot sina konkurrenter. 

Ser du en möjlig konkurrensfördel genom ökad 
kunskap och utbud av digitaliseringstjänster? 
1–10, där 1 är instämmer inte alls och 10 in-
stämmer helt. (Bas: 300)

1–3

4–7

8–10

45%

15%

40%
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3. Produkt/Tjänst
3.1 DIGITALISERING KOPPLAT TILL 
VERKSAMHET/AFFÄRSPLAN 

Totalt arbetar en övervägande majoritet av 
företagen aktivt med att implementera digitali-
seringsfrågor kopplat till sin verksamhet. Det 
är en tydlig skillnad mellan företagsstorlekar 
i hur aktiva företagen är, där de mycket stora 
företagen har störst aktivitet, vilket med all 
sannolikhet är kopplat till hur stora resurser de 
kan allokera. Arbetet med digitalisering kopp-
lat till respektive företags verksamhet och 
affärsplan bedöms som realistisk utifrån hur 
långt de anser sig ha kommit inom digitalise-
ring om 2 till 3 år (se kapitel 1.5).

Arbetar ni aktivt med digitaliseringsfrågor i er 
verksamhet/affärsplan? 
1–10, där 1 är instämmer inte alls och 10 in-
stämmer helt. (Bas: 300)
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4–7

8–10

41%

24%

35%
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3.2 KUNDBEHOV AVSEENDE  
DIGITALISERING 

Det är främst installationsföretagen tillsam-
mans med bostadsbolagen som ser ett kundbe-
hov avseende digitalisering. Vid en jämförelse 
mellan kundbehov och kundkunskap så får de 
samma medelvärde (5,7), men det är en tydliga-
re polarisering i svaren gällande hur kundernas 
behov ser ut. Hälften av kundernas behov anses 
antingen som mycket stort eller mycket litet. 
Störst behov anser de stora företagen att deras 
kunder har samt att kundbehovet främst finns  
i storstaden.

Bedömer du att det finns ett behov från era 
kunder idag gällande digitalisering?
1–10, där 1 är instämmer inte alls och 10 
instämmer helt. (Bas: 300)

1–3

4–7

8–10

52%

21%

27%
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3.3 DIGITALISERINGSTJÄNSTER 

Knappt hälften av företagen bedöms kunna 
erbjuda digitaliseringstjänster i sitt tjänsteut-
bud. Den stora skillnaden finns hos de mycket 
stora företagen, vars svar tolkas som att de i 
hög utsträckning kan erbjuda digitaliserings-
tjänster. Sämst är de små och medelstora 
företagen. Intressant är att skillnaden mellan 
ortsstorlekar gällande tjänsteutbudet följer den 
som redovisades i behovsfrågan (se kapitel 3.2). 

Finns det digitaliseringstjänster i ert tjänsteutbud? 
1–10, där 1 är inte alls och 10 helt och hållet. (Bas: 300)
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3.4 MERVÄRDE FÖR KUND 

Över hälften av de tillfrågade företagen anser 
att digitalisering ger en mycket bättre service 
och tjänst mot kund än utan. Endast 9 procent 
av företagen instämmer inte i påståendet.  
Även här anger det mycket stora företagen 
högst värde, i att de kan ge en ökad service och 
tjänst gentemot kund med hjälp av digitalise-
ring. Vid en branschjämförelse är det främst 
bostads bolag som anser att de kan tillföra sina 
kunder ett mervärde i digitaliseringen, men 
även de andra branscherna ser de positiva 
effekterna med att kunna erbjuda tjänsten. 

Ger digitalisering en bättre service och tjänst 
mot kund än utan? 
1–10, där 1 är instämmer inte alls och 10 
instämmer helt. (Bas: 300)
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8–10

9%

51%

40%
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3.5 ENERGIEFFEKTIVISERING 

Potentialen att kunna öka energieffektivise-
ringen med hjälp av digitalisering bedöms av 
de intervjuade som mycket god, där över 50 
procent av företagen anger värdet 8 till 10. 
Störst potential ser bostadsbolagen, vilka även 
är de som har störst intjäning att göra i form av 
en effektivare drift och förvaltning av sina 
fas tig heter. Det är också de mycket stora 
företagen som ser störst potential inom detta 
område.

Bedömer du att det finns energieffektiviserings-
potential genom ökad digitalisering i byggbranschen?
1–10, där 1 är instämmer inte alls och 10 instämmer 
helt. (Bas: 300)
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4–7

8–10

13%

51%

36%
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3.6 FÖRFLYTTNING FRÅN PRODUKT TILL 
TJÄNST 

Idag ser vi en trend där fler och fler områden 
förflyttas från produktförsäljning mot att kun-
derna istället erbjuds en tjänst med ett innehåll 
anpassat efter kundens behov. Ett exempel är 
ökad privatleasing av bilar. Närmare 40 pro-
cent av de intervjuade företagen ser inte denna 
trend inom sin egen verksamhet. Den bransch 
som främst ser en förflyttningstrend är bostads-
bolagen, vilka traditionellt ligger närmast att 
erbjuda tjänster i form av t. ex. hyreslägenheter. 
Övriga jämförelser mellan företagsstorlek och 
ortsstorlek påvisar marginella skillnader.

Ser du en förflyttning från produkt till tjänst i 
och med en ökad digitalisering? 
1–10, där 1 är instämmer inte alls och 10 
instämmer helt. (Bas: 300)

1–3

4–7

8–10

15%

49%

36%
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4. Attityd
4.1 BYGGBRANSCHEN 

Knappt 20 procent av de tillfrågade företagen 
bedömer att byggbranschen har en låg mog-
nadsgrad avseende digitalisering, vilket matchar 
deras bedömning på den interna utbildnings-
nivån (se kapitel 1.9) i företaget. Även om 
företagen totalt sett inte ser digitalisering som 
en ny intäktskälla (se kapitel 2.5), kan en ökad 
mognadsgrad i branschen innebära ett skifte 
avseende hur de ser på den möjligheten i fram-
tiden. Vår bedömning är att i takt med att mog- 
 naden ökar finner även företagen en möjlighet 
till en ökad förtjänst med hjälp av en ökad 
digitaliseringsgrad.

Hur mogen bedömer du att byggbranschen är?
1–10, där 1 är inte alls mogen och 10 är mycket 
mogen. (Bas: 300)

1–3

4–7

8–10

8%

73%

19%
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mycket mogen



51/62 Byggbranschen och digitalisering

4.2 IOT (INTERNET OF THINGS)

Paradoxalt nog är över 50 procent av företagen 
mycket positiva till IoT, vilket med hänsyn  
till den låga kännedomen (se kapitel 1.2) om 
begreppet, gör att frågeställningen är svår-
tolkad. Troligtvis är det så att efter hand som 
respondenterna har svarat på frågorna i denna 
undersökning, så har innebörden av vad IoT 
innebär ökat deras attityd och förståelse för 
begreppet. Mest positiva är bostadsbolagen 
som vi även bedömer har störst praktisk nytta 
av en ökad tillämpning av IoT. Installatörs- 
och byggentreprenörsföretag bör finna goda 
affärsmöjligheter hos bostadsbolagen.

Hur positiv är du till IoT (Internet of Things)? 
1–10, där 1 är inte alls positiv och 10 är mycket 
positiv. (Bas: 300)

1–3

4–7

8–10

4%

52%

44%
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4.3 SÄKERHET 

Ungefär lika många anser att digitaliseringen 
ökar säkerhetsriskerna som de som inte ser 
någon ökad fara. Det är främst företag i stor-
stad och bostadsbolagen som ser en ökad risk, 
medan de mycket stora företagen inte i samma 
utsträckning ser en ökad risk. Troligtvis kan 
svaren härledas till hur företagen redan idag 
hanterar säkerhetsfrågor och vilka rutiner de 
har implementerat i den dagliga driften av sin 
verksamhet. 

Bedömer du att säkerhetsriskerna (t ex 
avseende sekretess och integritet) ökar med 
digitalisering?
1–10, där 1 är instämmer inte alls och 10 
instämmer helt. (Bas: 300)

1–3

4–7

8–10
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26%

53%
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5. Egna företaget
5.1 ÄGARE AV DIGITALISERINGEN INTERNT 

Hur företagen hanterar digitaliseringsfrågan 
internt är avgörande för hur väl de lyckas i fram-
tiden. Den bör hanteras av ledningsgruppen 
och är i högsta grad en fråga att äga för den 
verkställande direktören, vilket också avspeglas 
i svaren. Beroende på företagsstorlek hanteras 
frågan därför olika, men den skall finnas med 
på styrelsens agenda för att säkerställa konkur-
renskraften i företaget.

Vem äger (yrkesroll) digitaliseringsfrågan 
internt i ert företag? (Bas 300)

Styrelse/Ägare

Ledningsgrupp

IT-ansvarig

Övriga chefer*
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* Administrativ chef, ekonomichef, 
fastighetschef, förvaltningschef, 
marknadschef etc .

Ägare av digitaliseringen internt, antal svar
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5.2 NYA BETALNINGSMODELLER 

Det är ungefär lika många företag som ser ett 
behov av nya betalningsmodeller som inte ser 
behovet. Främst är det bostadsbolagen och de 
medelstora företagen som ser ett ökat behov. 
Företag belägna i en storstad har ett större 
behov än företag på en mindre ort. Det är även 
tänkbart att det i framtiden kommer att krävas 
olika betalningsmodeller beroende på om 
företagen har en b2b eller b2C verksamhet.

Innebär en ökad digitalisering nya 
betalningsmodeller?
1–10, där 1 är instämmer inte alls och  
10 instämmer helt. (Bas 300)

1–3

4–7

8–10
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23%

52%
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5.3 INTERN TILLÄMPNING 

Närmare 25 procent av de tillfrågade företagen 
arbetar idag fullt ut med digitaliserade metoder 
internt, dock ger inte frågeställningen svar på 
hur avancerad tillämpning är, vilken troligtvis 
kan skilja sig en hel del åt mellan företagen. 
Det är främst företag verksamma på mindre 
orter och i större städer som tillämpar digitali-
serade arbetsmetoder. Av branscherna är det 
installatörsföretagen som har högst medelvärde.
 

I vilken utsträckning tillämpar ni digitaliserade 
arbetsmetoder internt i företaget? 
1–10, där 1 är inte alls och 10 är helt och hållet. 
(Bas 300)
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5.4 INTERN NYTTA 

Hälften av företagen anser att de har en mycket 
stor nytta av en ökad digitalisering internt. 
Effektivare administration, kostnads- och resul-
tatuppföljning men även kundvård är områden 
som ger en omedelbar effekt på det interna 
arbetet. Främst är det bostadsbolagen som är 
positiva, vilket är naturligt med hänsyn till 
förvaltning samt drift- och underhållsarbeten 
där det finns en stor effektiviseringspotential i 
samband med en ökad digital hantering. 
Främst är det de stora och mycket stora företa-
gen som ser en intern vinning i samband med 
en ökad digitalisering.

Hur stor nytta anser du att ni har internt av en 
ökad digitalisering? 
1–10, där 1 är ingen nytta alls och 10 är mycket 
stor nytta. (Bas 300)
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Denna undersökning är genomförd av Industrifakta AB, på 
uppdrag av AB Svensk Byggtjänst, under perioden januari  
till februari 2017. Använd gärna materialet, men uppge källa.

tel. 08-457 10 00     e-post: kundservice@byggtjanst.se


