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Inledning och bakgrund 
Inom digitalisering har utvecklingen de senaste åren gått rasande fort, och har snabbats upp 

ytterligare genom COVID-19. Små företag har ofta helt hamnat efter i de nya sätten att digitalt 

mötas, kommunicera, projektarbeta, marknadsföra, sälja, svara digitalt på offentliga upphandlingar, 

signera och fakturera digitalt, och så vidare. Detta medför i sin tur att de minskar i lönsamhet och 

konkurrenskraft bl.a. eftersom  

• ineffektiva interna processer kostar tid och pengar som kunnat användas mer produktivt 

• deras utbud till en alltmer digitaliserad kundkrets inte motsvarar förväntningarna  

• deras marknadsföring är föråldrad och ineffektiv 

• de missar upphandlingar när de inte kan inkomma med adekvat digitalt underlag 

• deras bristande kunskap om IT-säkerhet gör dem ibland mindre benägna att digitalisera   

I SMB finns många sällananvändare av internet, samt att den generella kompetensen och 

kännedomen om digitala verktyg, vare sig det rör administration, marknadsföring eller försäljning 

generellt är ganska låg.  

SMB är en väldigt heterogen skara med olika utbildningsnivåer, förutsättningar och målgrupper. Om 

man däremot tittar på en enskild bransch blir såväl företagarna som deras behov betydligt mer 

homogena. Åtgärdsplaner utgår därför från respektive bransch. 

Vi har i denna förstudie koncentrerat oss på sju olika branscher: Besöksnäring, Butik, Bygg, Fastighet, 

IT-konsult, Småindustri/entreprenad och Återvinning. Fokus har varit att undersöka vilka åtgärder 

inom området digitalisering som främst kan öka deras konkurrenskraft och vad som hindrar dem från 

att uppnå detta. 

Informationsinsamling har skett med enkäter, möten och djupintervjuer med företag i respektive 

bransch, men även med digitaliseringsexperter och verksamhetsutvecklare i olika 

branschorganisationer samt organisationernas rapporter i ämnet.  

Stöd för digitalisering och stöd för säkerhetsrådgivning 
Under våra intervjuer och i samtal med branschorganisationer har det tydligt framkommit att 

säkerhetsaspekter är ett hinder för en trygg och hållbar digitalisering.  

Syftet med förstudien har varit att fokusera på ”positiva” åtgärdsplaner, dvs. att undersöka vilka 

områden som är relevanta för olika branscher och vilken typ av utbildning, konsultinsatser, coachning 

och uppföljning som leder till ökad digitalisering. Vi har dock under arbetets gång insett att vi inte 

kan bortse från säkerhetsaspekter i samband med detta. VI har därför lagt till säkerhet som en aspekt 

i förstudien.    

Detta har lett till två separata åtgärdsplaner: en för stöd till utökad digitalisering, en för 

säkerhetsaspekter.  
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Nuläge och behov 
Som nämnts ovan skiljer sig både nuläge och behov väsentligt åt inom SMB, men är mer homogent 

när man tittar på de olika branscherna. Vissa branscher har genomgående högre digital mognad än 

andra. Möjligheterna till ökad konkurrenskraft skiljer sig väsentligt åt – i vissa branscher är 

marknadsföring viktigast för de tillfrågade företagen, i andra branscher en intern effektivisering. I 

vissa branscher ser vi också en stor skillnad mellan vad branschorganisationerna anser vara viktigt 

jämfört med SMB i branschen.  

I detta avsnitt presenteras de viktigaste resultaten från enkäter och djupintervjuer samt analyser för 

respektive bransch. 

Samtliga branscher 
På frågan om vad som var viktigast för att öka omsättningen fick företagen välja mellan fem 

alternativ. Om man slår ihop första- och andrahandsval rankades de 

1. Effektivisera interna processer 28% 

2. Förbättrad webb 26% 

3. Förbättrad säj- och marknadsföring till befintlig målgrupp 21% 

4. Nå en bredare målgrupp 16% 

5. Digitalisera produkter och tjänster 9% 

Alternativet Effektivisera interna rutiner och processer var förstahandsval hos 44% Inget annat 

alternativ kom i närheten av så höga siffror som förstahandsval.  

Att digitalisera produkter och tjänster är däremot, som framgår, inte prioriterat hos SMB troligen 

både pga. kunskapsbrist och vad man mäktar med i tid och investeringar för att ställa om.   

Gemensamt för samtliga branscher är att 

• Brist på tid, och i andra hand brist på kunskap är en väsentlig orsak till att man kommit efter i 

digitalisering. Brist på kapital är det minsta problemet även om det spelar in. Det stora 

utbudet av utbildningar, många av dem kostnadsfria, blir därför inte intressant eftersom de 

är för generella för att vara tidseffektiva. Man vet inte heller vilka utbildningar som  är 

relevanta eftersom man har så lite kunskap inom området.  Även om man hittar rätt 

utbildning är den ofta inte tillräckligt spetsig för att det ska vara värt den nedlagda tiden. 

• Det finns inte intresse för att själv lära sig allting, Det är därför skillnad på vilka områden 

företagen anser viktigast för ökad konkurrenskraft, och vilka områden de vill öka sin egen 

kompetens om. En stor del av digital omställning vill de lösa med konsulthjälp och minimal 

egen insats.  

• Säkerhetsfrågor i samband med digitalisering har seglat upp som ett stort och eftersatt 

problemområde. Man talar om en ”säkerhetsskuld” dvs. att man har digitaliserat i en 

snabbare takt än man har byggt säkerheten. Det omvända är också sant – många avstår från 

att digitalisera för att man är osäker på vilka risker det innebär, vilket gör att man ibland helt 

i onödan avstår från effektiva inkomstbringande nya lösningar. 

Vi har därför för varje bransch delat in resultaten i Prioriterade områden, Prioriterad 

kompetensutveckling och Säkerhetsfrågor. Vi har dock med oss att när det gäller utbildning anser 

många att de behöver utbildning men kan inte överblicka vilken utbildning som skulle hjälpa 

dem.  
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Bygg 
Ca 9% av alla företag i Sverige tillhör byggbranschen varav 110 000 företag med högst 49 anställda. 

Den digitala kompetensen är oftast mycket låg, och så är även intresset för dessa frågor. Byggföretag 

har medarbetare med intresse för praktiska områden som aktivt valt bort arbete framför en dator.  

Prioriterade områden 
Av djupintervjuerna framgår att Interna processer, inte minst dokumenthantering, ekonomi, 

projektledning och kommunikation är de områden där man ser störst nytta med digitalisering. 

Byggprojekt är stora, komplicerade och omfattar många aktörer och dokument.  Tidsbrist utgör 

största hindret för kompetensutveckling, kostnaden spelar mindre roll. Tillgänglighet på mobil/Ipad 

är väsentligt eftersom man sällan sitter vid en dator.   

Byggföretagens egna prioriteringar för att förbättra omsättning och konkurrenskraft visade att 

Effektivisering av interna rutiner och Förbättrad webb var överlägset det som upplevdes som mest 

angeläget. 84% hade någon av dessa två som förstahandsval  och 66%, alltså två tredjedelar, som 

antingen första – eller andrahandsval. 
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På frågan om vilka interna rutiner som behövde förbättras var dokumenthantering det vanligaste 

förstahandsvalet, tätt följt av bokföring. 

För branschorganisationer och större byggbolag är digitalisering av produkter och tjänster en viktig 

fråga, liksom för fastighetsbolagen (se nästa stycke). Boverket har identifierat att ca 100 miljarder 

kronor kan sparas in av branschen genom mer digitalisering, hållbar hantering och cirkulär ekonomi.  

Däremot är det i det närmaste en icke-fråga för småbolagen, vilket tydligt framgår av graferna ovan. 

Ett typiskt citat är ”Vi jobbar med fasadrenovering, Hur digitaliserar man det?” Även om man är 

medveten om möjligheterna att öka lönsamhet samtidigt som man tillämpar ett mer hållbart 

arbetssätt ligger det långt ner på prioritetslistan att göra den investering i tid och pengar som krävs.  

Vid djupintervjuerna kunde dock vissa idéer på digitaliserade produkter/tjänster komma fram – 

något som visar att den låga prioriteringen till viss del beror på det faktum att man inte satt sig in 

möjligheterna Att kunna validera/verifiera på samma sätt som man gjort kring exempelvis 

våtrumsarbete är ett exempel som lyftes under en intervju. 

Prioriterad kompetensutveckling 
Bland byggföretagen ser man ingen tydlig trend när det gäller önskemål om kompetensutveckling. 

Både Office 365 och digital marknadsföring är intressant, medan en tredjedel inte anser att de ökar 

sin omsättning med ökad digital kunskap. 

 

IT-säkerhet 
Byggbranschen har problem med säkerhet ur en rad aspekter, där IT-säkerhet är en faktor. ID06 är 

ett centralt system för byggbranschen och installatörsbranschen där man genom kort och koppling 

till Skatteverket kontrollerar vilka som har tillgång till en byggarbetsplats.   

Fastighet 
Fastighetsbranschen har stora möjligheter att på olika sätt bidra till ett mer hållbart samhälle genom 

digitalisering.  Effektivare energiförbrukning, effektivare hantering av parkeringsmöjligheter, 

avfallshantering och lediga laddstolpar är några sådana områden.  

25%

17%

25%

33%

Prioriterad utbildning Bygg

Kunskap/färdigheter i Office
365

Kunskap/färdigheter i
Digital sälj- och
marknadsföring

Vet att jag behöver
kunskap, men vet inte vilka
områden

Ökar inte min omsättning
genom ökad digital
kompetens
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Intresseorganisationen Fastighetsägarna ser digitalisering som en oerhört viktig pusselbit i 

fastighetsägarnas utveckling de närmaste åren.  

Återigen är det dock skillnad branschorganisation och stora bolag jämfört med SMB. Exempelvis har 

30% av de tillfrågade företagen ett webbaserat energiuppföljningssystem – och troligen är detta de 

större bolagen som har mer att vinna på en sådan investering. Likaså har 13 procent angivit att de 

ökat sin budget för innovation och digital utveckling, och återigen kan man anta att detta är de större 

bolagen.  

För fastighetsägare är en väsentlig konsekvens av digitalisering det som kallas ”Hometail” dvs. att 

hemmet blir ett nav för alla aktiviteter – folk arbetar hemifrån och beställer mat och tjänster till 

hemmet. Utifrån det bör fastighetsägare se över vilka krav som finns när det gäller t.ex. bra 

bredbandslösningar och hållbarhet som exempelvis i samband med återvinning  

Medan Fastighetsägarna som organisation är oerhört intresserade av digitalisering av produkter och 

tjänster är företagen själva helt ointresserade när man tittar på SMB-segmentet. Det är också svårt 

för mindre företag att själva utveckla eller finansiera lösningar som digitala lås och standardiserade 

datamodeller för att förstå BIM (3D-modelleringi byggprojekt), CoClass (ett digitalt klassificerings-

system, Internet of things och så vidare.  

Prioriterade områden 
SMB är betydligt mer fokuserade på marknadsföring, och i viss mån på interna rutiner är det gäller 

digitalisering. Sälj/marknadsföring i olika former (befintlig målgrupp, utökad målgrupp, webb)  står 

för 75% av förstahandsvalen och även för 75% av första- och andrahandsvalen när företagen får välja 

vilka områden de tycker är viktigast för att öka omsättning och konkurrenskraft.

 

0%
25%

25%

50%

0%

1:ahandsval Fastighet

Digitaliserade
produkter/tjänster

Effektivisera interna rutiner

Förbättra vår webb

Förbättrad sälj/marknadsf till
nuvarande målgrupper

Nå en bredare målgrupp t.ex.
geografiskt
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Prioriterad kompetensutveckling 
Även inom Fastighet är det en stor andel som inte ser något utbildningsbehov – 25%. Av de som vill 

utbilda sig är digital marknadsföring överlägset högst prioriterat. I andra hand kommer ”annat” dvs. 

branschspecifika system. 

 

Säkerhet 
Även inom fastighetsbranschen är IT-attacker en stor ökad risk pga digitaliseringen, och att skydda 

både det egna företaget och de boende i fastigheten blir en allt viktigare aspekt. Fastighetsnära 

funktioner som värme, ventilation, hissar etc. styrs digitalt och är därför sårbart för attacker och 

funktionsfel. En ökad digitalisering är därför helt beroende av en lika ökad säkerhet för att inte 

riskera att boende blir utan värme och vatten, eller inte ens kan komma in i sin lägenhet med sin 

digitala nyckel.  

0% 12%

25%

25%

38%

1:a och 2:ahandsval Fastighet

Digitaliserade
produkter/tjänster

Effektivisera interna rutiner
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geografiskt
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Ökar inte min omsättning genom
ökad digital kompetens

Annat
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Butik 
I Sverige finns ca 60 000 företag inom detaljhandel. Många av dessa butiker i Stockholm har 

tillräckligt hög omsättning och personalstyrka för att avsevärt kunna  öka sin omsättning med större 

kunskap om digital försäljning och digital marknadsföring. Att hänga med i de olika sociala medierna 

och ha förståelse för vilka medier som riktar sig till de olika målgrupperna är viktigt.  

Butiker tillhör de branscher som har stor andel kvinnliga företagare. Intresset för digital 

marknadsföring är stort, och det är även inom detta område som de flesta ser störst eget 

utvecklingsbehov för att öka sin omsättning.  

Man ser även en stor potential i att effektivisera sina interna rutiner, både vad gäller ekonomi och 

allt runt kommunikation – projektledning, kommunikation med personal etc. Både tid, pengar, och 

okunskap om vilka verktyg som finns för att effektivisera, stoppar utvecklingen. Medan det finns ett 

markant intresse för att öka sin egen kompetens inom digital marknadsföring, är viljan mindre att 

satsa egen tid på att effektivisera interna rutiner. Idealet för de flesta butiksägare är att de får hjälp 

från en extern konsult att ta reda på vilka nya verktyg som behövs, installera och anpassa dem, och 

sedan utbilda personalen. En minimal tidsinsats och utbildning begränsad till nödvändigt 

handhavande är vad som efterfrågas. 

Prioriterade områden 
Butiksbranschen ser möjligheter i alla områden. Som för de flesta andra branscher är 

marknadsrelaterade områden intressantast, men inte oväntat är även digitalisering av produkter och 

tjänster intressant för den här gruppen – betydligt mer än för andra branscher. Dels naturligtvis e-

handel, men även live shopping eller enklare digitala events som t.ex. frågestunder på Instagram är 

intressant för SMB för att nå fler kunder.   
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40%
20%

20%

7%

Förstahandsval Butik

Digitaliserade
produkter/tjänster

Effektivisera interna rutiner

Förbättra vår webb
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geografiskt
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Prioriterad kompetensutveckling 
När det gäller utbildning är det, som i de flesta branscher, digital sälj- och marknadsföring som är 

absolut mest intressant. Många anger också att de behöver kunskap men vet inte inom vilka 

områden. 

 

Säkerhet 
IT-säkerhet är en stor fråga även inom handel. 43 procent av handelsföretagen har utsatts för IT-

relaterad brottslighet det senaste året och 39 procent är oroliga eller mycket oroliga för att drabbas 

av IT-relaterade brott. Enligt en rapport från branschorganisationen Svensk Handel saknar närmare 

hälften av företagen kunskap om vilka åtgärder som bör vidtas för att minska risken för IT-

brottslighet och 30 procent saknar rutiner för hur man hanterar vanliga problem som avvikande mejl. 

Kombinationen av bristande kunskap och hög utsatthet inom branschen gör digitaliseringen osäker 

för SMB. 
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Småindustri/entreprenad 
I denna bransch är den digitala kompetensen ofta låg. Produktionen kan vara digitaliserad (beroende 

på verksamhet), men på tjänstemannanivå har man stora brister som man själv är medveten om. När 

det gäller digitalisering av produkter och tjänster är man också beroende av mottagarsidan. Många 

av dessa småindustrier är underleverantörer till företag som även de har låg digital kompetens och 

som därför inte efterfrågar digitala tjänster eller produkter. Att ställa om till digitala 
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produkter/tjänster upplevs inte som realistiskt eller relevant. Ett typiskt åsikt är ”Vi är en 

verkstadsindustri… kan inte digitalisera så mycket mer utan att ta in robotar. Vi är för små för det”. 

Digitalisering ger dock möjligheter att göra produktionen både mer lönsam och mer hållbar. Genom 

att flytta stora delar av automationslösningen till molnet skapas förutsättningar för 

kostnadsreduktion, energieffektivisering, resursdelning, ökad flexibilitet och stärkt 

innovationsförmåga. Till exempel kan ett företag som specialiserat sig på produktionsoptimering 

effektivisera en produktionsanläggning baserad på data från en stor mängd anläggningar, samtidigt 

som även förebyggande underhåll underlättas. Förutsättningarna för produktion-som-tjänst 

förbättras genom att molnet underlättar drift och underhåll av en större mängd anläggningar. 

Återigen ligger branschorganisationerna före medlemsföretagen, och försöker att genom 

branschtidningar, webb etc. utbilda om digitaliseringens fördelar och även dess risker. 

Prioriterade områden 
I enkäten har ingen angivit digitala tjänster/produkter som ett första- eller andrahandsval. Däremot 

är både marknadsföring och intern effektivisering intressant. 50% har effektivisering av interna 

rutiner som förstahandsval (även om en relativt stor andel inte anser sig ha behov av detta). Det som 

främst hindrar är tid och kunskap – alltså inte ekonomi. 

När det gäller digital marknadsföring är det främst förbättring av webben som står i fokus. Vissa 

industrier ser stort behov av kunskap inom digital marknadsföring medan många inte ser något 

behov alls. Dessa är troligen främst industrier som är kända inom sin nisch och som har ett antal 

återkommande kunder som de bygger sin verksamhet på. 

Utgångspunkten för utveckling av interna rutiner och skapa nya kanaler för rekrytering och insikt om 

försäljning och marknad för tillväxt är att många av dessa inte har sälj och marknadsfunktioner utan 

dom som arbetar i dessa bolag själva står i produktion.  
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Prioriterad kompetensutveckling 
I den mån man vill ha utbildning är det främst inom marknadsföring, men en stor andel, 41% anser 

inte att de ökar sin omsättning med ökad digital kompetens. Många ägare till SMB i den här sektorn 

står själva i produktion och kan inte se sig själva i rollen som digital marknadsförare. När 

verksamheten bygger på ett antal återkommande kunder, och man inte ser förutsättningar för att 

utöka – exempelvis för att det skulle kräva dyra investeringar i större lokaler och utrustning – ser 

man ingen anledning att ändra verksamheten. 

Andra ser dock möjligheter att nå fler kunder i befintlig målgrupp, och även nya kunder inom 

exempelvis ett bredare geografiskt område. Det finns ett stort intresse av att förbättra sin webb.  

 

Säkerhet 
Digitaliseringen av produktionssystem innebär att systemen direkt eller indirekt kan bli tillgängliga via 

Internet. Att ha dålig koll på IT-säkerheten blir både dyrt och svårt att lösa om säkerheten inte är 

inbyggd från början. För småindustrier gäller därför att, förutom vanliga säkerhetsfrågor som 

lösenordshantering, också kunna kravställa vilken säkerhet som måste finnas när man beställer 
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produktionssystem. Att komma med säkerhetskraven i efterhand är ofta för sent eller för dyrt – 

alltför mycket måste göras om.  

Konsulter 
I Stockholmsområdet finns många konsultföretag inom Management och IT. Tvärtemot vad man ofta 

tror saknas både kunskap och inte minst tid för att effektivisera interna processer. Även om de 

anställda har en hög utbildning är deras digitala kunskap ofta fokuserad på de produkter de tillverkar. 

Digitala processer för exempelvis interna processer och marknadsföring kan vara lika eftersatta i 

hightech-bolag som i lowtech 

Några kommentarer från djupintervjuerna kring utmaningar i branschen;  

• Många lyckas inte erbjuda sina anställda konsulter de spännande uppdrag eller den 

ersättning de ”lovade” initialt. 

• Ägarnas personliga mål om frihet (i tid och pengar) har inte införlivats. 

• Ägarna sitter fast i leverans. 

• Rekrytering är ett område som är svårt eller som helt enkelt inte ”hinns med”. 

• Man tvingas konkurrera med timpris snarare än värde. 

• Administration måste göras på kvällar eller helger på grund av kraven att leverera i 

kundprojekten 

• Det finns ingen tid för intern utveckling. 

• Man har inte kompetens inom vissa digitala områden 

• Toppar av intensiv leverans följs av perioder av hektiskt, ofta ineffektivt, säljarbete. 

Många av dessa problem skulle helt eller delvis lösas med hjälp av digitalisering.  

Prioriterade områden 
Effektivare interna rutiner är högprioriterat. Så är även att nå en bredare marknad med stöd av 

digitaliseringen: en effektiv marknadsföring med hjälp av en bättre webb och exempelvis 

automatiserad säljtratt. Det handlar både om att etablera sig digitalt men också att hitta nya kunder 

kanske utanför den region man är geografiskt placerad i.  

Som djupintervjuerna gjorde tydligt är man i denna bransch intresserad av digitaliserade produkter 

och tjänster för att slippa en leverans som alltid kräver den egna närvaron och som debiteras med ett 

kraftigt konkurrensutsatt timpris.   
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Prioriterad kompetensutveckling 
Konsultbranschen är i sig en heterogen bransch. Även om vi har fokuserat på IT- och 

managementkonsulter finns även inom IT-branschen så pass många olika inriktningar att 

deltagarföretagen har väldigt olika utmaningar och problem. En tredjedel ser inga möjligheter till 

ökad omsättning genom utbildning. Andra vill tvärtom utbilda sig inom många områden - under 

kategorin ”Vet att jag behöver kunskap men vet inte vilken” finns även de som har svarat att de 

behöver utbildning i flera av de angivna områdena.  

Eftersom konsultbranschen är oerhört tidspressad - varje timme som tillbringas i utbildning är en 

förlorad debitering – måste alla insatser vara extremt tidseffektiva och helst kunna räknas hem inom 

någorlunda närtid. Samtidigt är det en kunskapsintensiv bransch, där många, särskilt inom IT-sektorn 

givetvis, förstår värdet av digitalisering och att man måste hålla sig aktuell.  Managementkonsulter 

som säljer sig själva har svårare att se nyttan med ökad digital kunskap för egen del, särskilt de som 

har sin tid fullbokad och därför inte behöver sälja. 
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Säkerhet 
För konsulter är säkerhetsfrågor ett mer vagt begrepp. De använder sig av olika system sinsemellan 

och det är svårt att sätta fingret på något särskilt gemensamt problem. IT-konsulter måste 

naturligtvis vara medvetna om säkerhetsaspekter i sina leveranser, men där måste kompetensen 

finnas inhouse hos de som levererar. För konsultbranschen blir det därför troligen den mer generella 

delen av säkerhets-helpdesken (se åtgärdsplanen nedan) som blir relevant.  

Besöksnäring 
Besöksnäringen är en stor och viktig bransch i Stockholmsregionen. Branschen har blivit hårt drabbad 

av pandemin, men nu när vaccinet börjar träda i kraft behöver besöksnäringen synas i det digitala 

flödet för att locka nya besökare.  

Dock är intresset för digitalisering lågt. Man ser inte fördelarna, och i de områden som man anser 

viktiga, som digital marknadsföring, anser man sig ha tillräcklig kunskap. Att erbjuda en kunddriven 

”innan-under-efter-upplevelse” som delvis är digital är inte prioriterat. Medan 

branschorganisationen Visita ser digitalisering som oerhört väsentligt är det tydligt att företagen 

själva inte gör det. De anser själva att de kan det som de behöver kunna och som är relevant i deras 

bransch.  

Eftersom både intresset och det upplevda behovet är så lågt bedömer vi att det inte finns någon 

möjlighet att genomföra något projekt för denna bransch, varken vad gäller kompetensutveckling 

eller verksamhetsutveckling. Att få med deltagande företag är alltid en utmaning även bland 

motiverade företagare pga. deras tidsbrist – med omotiverade företagare bedömer vi chansen att få 

deltagare som närmast obefintlig.  

Återvinningsindustri 
Här finns flera större företag i Stockholm såsom SORAB och Liselotte Lööf. Vår utgångspunkt när vi 

valde Återvinningsindustrin var att hållbarhet idag är så pass viktigt att ett företag i just den 

branschen också måste hänga med i vad som händer runt digitalisering för att hela tiden ligga i 

framkant. 

Detta visade sig dock vara en optimistisk approach. Förstudien har visat att för SMB i den här 

branschen upplevs digitalisering inte alls som relevant. Ägarna är ofta idealister och har varken 
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intresse för digitalisering, kapital att göra några investeringar, och/eller arbetar väldigt nischat med 

fysiska produkter för exempelvis avfallssortering. Hos branschorganisationer lägger man självklart 

stort fokus på en cirkulär ekonomi, och där samarbetar man med Sveriges största företag som IKEA 

och H&M, medan digitalisering spelar en mindre roll.  

Bygg- och installatörsbranscherna har mycket avfallshantering och det finns ett intresse hos 

branschorganisationerna för återvinningsindustrin, bygg- och åkeribranscherna att genom 

digitalisering kunna effektivisera hanteringen för att öka lönsamheten för alla parter, men återigen är 

det väldigt stora aktörer inblandade. SMB kan naturligtvis kan dra nytta av utvecklingen, men de kan 

inte själva utveckla eller påverka (annat än genom branschorganisationerna), och lösningarna känns 

inte aktuella för dem i dagsläget. De mindre bolag som verkligen är intresserade av att utveckla sin 

verksamhet gör detta just genom samarbeten med fler och större företag och organisationer. 

Man ser även här möjligheterna med effektivisering av interna processer, men vill inte lägga tid på 

detta. Området upplevs som för komplext och för ointressant för att man ska orka ta sig an det. Även 

digital marknadsföring ses av vissa som en möjlighet men de har svårt att se sig själva i rollen som 

digital marknadsförare. Som vanligt är också tidsbrist en faktor som anges. 

Återvinningsbranschens stora fokus för utveckling ligger idag i området cirkulär ekonomi, inte 

digitalisering. Liksom för besöksnäringen bedömer vi därför att vi inte kommer att kunna nå fram till 

målgruppen i dagsläget.  
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Åtgärdsplan stöd till digitaliserad verksamhet 
Såväl enkäter som djupintervjuer visar att SMB saknar kunskapen att kunna använda digitalisering till 

att öka sin konkurrenskraft. Man saknar också tid för att utbilda sig i någon större skala, men vill 

däremot gärna ha fungerande och effektiva lösningar. 

Sammanfattat per område kan man se att företagens behov och önskemål är följande: 

Digital sälj- och marknadsföring: Här ser alla branscher möjligheter till ökad omsättning, och här 

finns också ett ganska stort intresse av kompetensutveckling. Sälj- och marknadsföring är ett 

komplext område som till stor del faller på ägaren i SMB, så det är naturligt att det finns ett stort 

intresse för detta. Att förbättra sin webb är genomgående ett prioriterat område. 

Effektivisering av interna processer: Många företag ser effektivisering av interna processer som det 

viktigaste inom digitalisering för att öka sin omsättning. Det finns en utbredd förståelse för hur 

mindre administration ökar tid för leverans, sälj- och marknadsföring och därmed konkurrenskraften. 

Däremot finns i många branscher – särskilt de mer praktiskt inriktade som Byggbranschen - inget 

intresse för att lägga tid på att lära sig så mycket att man själv kan implementera detta. Här är istället 

önskemålen att en konsult gör större delen av jobbet så att man själv och de anställda bara kan gå in 

i en fungerande lösning, antingen det gäller bokföring, dokumenthantering eller dokumentation som 

är de tre delar som oftast nämns.  

Verksamhetsutveckling genom digitaliserade produkter och tjänster: Med undantag av 

butiksbranschen och konsultbranschen är intresset och kunskapen låg. Flera branscher kan arbeta 

både mer hållbart och lönsamt genom digitalisering, men medan branschorganisationerna har god 

kunskap om detta har det inte nått ut till SMB. 

Slutsatser och aktiviteter 
I den mån SMB är villig att lägga sin knappa tid på utbildning måste den vara oerhört spetsig – dvs. 

både relevant och tidseffektiv. Generella utbildningar uppfyller ofta inte de kraven. Digital 

marknadsföring innebär exempelvis helt olika saker om man är en industri, ett fastighetsbolag eller 

en butik. Deras målgrupper, kanaler och budskap är alla olika. De kan därför inte gå samma 

utbildning, eftersom den blir för allmänt hållen.  

De många kunskapsportaler som finns blir också för överväldigande eftersom man inte vet vad man 

söker efter. Många anger att de behöver utbildning, men vet inte exakt vad. Man behöver stöd från 

någon som förstår verksamheten och som med utgångspunkt från den kan rekommendera verktyg 

och lösningar. Vilket projektledningsverktyg behöver vi? Vilken kanal ska vi marknadsföra oss i? Osv. 

Själva leveransmodellen kan dock vara till stor del liknande för samtliga eftersom behoven visat sig 

vara ganska likartade. Vi undantar här Återvinning och Besöksnäring eftersom intresset för 

digitalisering ännu så länge är så lågt i dessa företag. Tyvärr ser vi därför inga möjligheter att nå dessa 

företag och få deltagare till några aktiviteter oavsett i vilken form.  

För de branscher som vi vill arbeta med ser vi att Tillväxtverkets konsultcheckar kan fylla en bra 

funktion under förutsättning att mottagande företag någorlunda enkelt kan ansöka om dem. Vi vill 

därför ta fram färdiga mallar för projekt för att förenkla ansökningsförfarandet – alternativt att 

pengarna tillfaller branschorganisationerna direkt som sedan kan dela ut dem till de företag som 

deltar i programmet. 
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Program 
För de fem branscher som vi fokuserar på: Bygg, Fastighet, Butik, Småindustri/entreprenad och 

Konsult föreslår vi följande program där själva innehållet är anpassat till respektive bransch: 

1. Enkät/Analys. Företagen anger vad de vill ha hjälp med, t.ex. Digital marknadsföring, 

Digitaliserad bokföring, Effektivare projekthantering, Förstå möjligheterna med digitalisering 

allmänt, Förstå möjligheterna med digitalisering avseende [ett visst område t.ex. 

kommunikation, verksamhetsutveckling, projekthantering…] 

2. Digital utbildning. Företagen ser kortare filmer för att få grunderna inom området och för att 

kunna föra en relevant dialog om vad som ska uppnås. Dessa filmer kan till vissa delar vara 

gemensamma för branscherna, men blir i de flesta fall branschspecifika för att optimera 

relevans och tidsåtgång.  

3. Möten med leverantören för att producera kravspecifikation, projektplan och ansökan om 

finansiering.  

a. Kravspecifikation och projektplan. Inledande möte(n) blir en analys över vad som kan 

och bör göras, där leverantören ingående förklarar och demar hur olika lösningar kan 

se ut. Utifrån detta görs en projektplan. Projektplanen följer till stor del en av flera 

mallar. 

b. Ansökan om finansiering. Som tidigare nämnts vill SMB i de flesta fall lägga så lite tid 

som möjligt på att få lösningar på plats. En konsult som utifrån kravspecifikation gör 

större delen av jobbet är ofta nödvändig för att ägare till SMB ska mäkta med. Detta 

kan finansieras med exempelvis Tillväxtverkets digitaliseringscheckar eller 

motsvarande. 

4. Utbildning och coachning. När lösningen är framtagen utbildas samtliga som ska jobba i de 

nya systemen (detta kan naturligtvis i många fall vara enbart ägaren/VD). Utbildningen ska 

vara fokuserad på de specifika arbetsmoment som respektive medarbetare ska utföra. En 

stor del av stödet blir riktad coachning. Återigen – företagarna har inte tid att sitta igenom 

utbildningar som inte är hundraprocentigt relevanta. Efter exempelvis en inledande 

utbildning i Facebookmarknadsföring behövs coachning för att optimera de egna 

kampanjerna och annonserna. 

5. Uppföljning/förankring. Att utbildas i nya arbetssätt räcker inte –  direkt efter utbildningen 

måste man i möjligaste mån säkerställa att nya verktyg används och nya arbetssätt tillämpas. 

Förändringsobenägna medarbetare, bristande kunskaper och en stressad ägare som själv 

kanske inte känner sig helt bekväm med verktygen kan annars stjälpa hela projektet. 

Uppföljningen sker i form av 

a. Uppföljning. Genom t.ex. gamification och/eller coachning säkerställs att 

åtgärdsplanen följs. Genom att exempelvis lova viss del av deltagaravgiften 

återbetald kan företagen motiveras att arbeta enligt det nya sättet. 

b. Helpdesk. Medarbetarna kan kontakta en bemannad support genom telefon, mail 

eller chatt för att snabbt få svar på enkla frågor som hindrar dem från att komma 

vidare.  

c. Kunskapsportal Filmer, lathundar, tips finns tillgängliga i företagsfrämjarnas 

befintliga kanaler. 

Samtliga moment kanske inte blir relevanta i samtliga projekt. Ibland kan utbildning i digital 

marknadsföring för en person vara det enda behovet och önskemålet.   
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Deltagande företag kan främst nås genom branschorganisationer som t.ex. Byggföretagen, 

Industriarbetsgivarna, Almega, Svensk Handel, Installatörsföretagen samt andra organisationer och 

nätverk knutna till dessa branscher.  

Aktiviteter 
1. Hitta samarbeten med fler företagsfrämjande organisationer. Även om ansökan skrivs av 

företagsfrämjande organisation behöver vi inom projektet bredda samarbetet med flera 

organisationer. Kommentar; Syftet med breddning är att nå fler företag och ta samlat grepp 

med beprövad modell och enkätunderlag. 

2. Framtagande av enkäter som grund för en första analys av behovet. Enkäterna bör vara 

branschspecifika för att uppnå relevans och tydlighet i frågorna. 

3. Mallar för kravspecifikation, projektplaner och ansökan om digitaliseringscheckar. 

Inledande möte(n) blir en analys över vad som kan och bör göras, där leverantören ingående 

förklarar och demar hur olika lösningar kan se ut. Utifrån detta görs en projektplan. 

Projektplanen följer till stor del en av flera mallar. 

4. Framtagande av material till utbildningar och supportportal. Innehållet kommer att 

placeras i befintliga portaler, digitala akademier etc. som företagen redan har tillgång till 

genom sina respektive branschorganisationer.  

a. Specifikation av innehåll per område. Filmer och lathundar per bransch samt 

gemensamt ej branschspecifikt innehåll.  Viss utbildning kommer att skräddarsys 

inom projekten för att specifikt motsvara det enskilda företagets lösning, men även i 

de fallen kan man ofta utgå från ett grundmaterial.   

b. Framtagande av lathundar och filmer enligt specifikation. 

5. Framtagande av program för uppföljning 

a. Framtagande av gamification-app. En grund tas fram som sedan anpassas per 

bransch och område (digital marknadsföring, effektivare dokumenthantering etc.) 

och vid varje leverans, per kund vid behov. Genom att jobba med “pushteknik” i app 

kan vi skapa en tydlig och löpande uppföljning av mål och resultat i insatser. 

b. Bemanna en support. Underleverantören Lexicon driver idag en supportverksamhet 

varför en infrastruktur så som växel och ärendehanteringssystem redan finns. 

6. Kommunikationsplan för att nå företagen tillsammans med företagsfrämjare. I allt som görs 

ska fokus vara på att ha ett inkluderande innehåll, och målsättningen är att deltagande 

företag ska ha minst 20% kvinnliga ägare och minst 10% utländska ägare. 

Med tanke på det låga intresset för digitala produkter och tjänster, och den vikt digitalisering 

av utbudet har för en mer hållbar leverans bör en del av kommunikationen också fokusera på 

att motivera företagen att satsa på hållbarhet och en cirkulär ekonomi. Genom att fokusera 

på möjligheterna detta ger för ökad lönsamhet hoppas vi få företagen mer intresserade av 

att ställa om.  

7. Genomföra programmen enligt ovan. 
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Åtgärdsplan Säkerhet 
En trygg digitalisering ställer höga krav på IT-säkerhet. Precis som med kompetensutveckling skiljer 

sig säkerhetsmedvetande åt mellan branscherna. Behoven är också mycket olika beroende på vilka 

säkerhetsproblem man har, vilka system som används och av vilka (kunder, anställda osv).  

I vissa branscher är enstaka system helt kritiska, exempelvis ID06 för byggbranschen som syftar till 

att identifiera de anställda för att säkerställa att inga obehöriga vistas på byggarbetsplatserna.  

Det är inte realistiskt att tro att SMB, trots att de är medvetna om att säkerhet är ett viktigt område, 

kommer att lägga tid på att utbilda sig inom detta. Även om de gör det, är detta kunskap som inte 

tillämpas regelbundet och som därför kan ha blivit inaktuell om de råkar ut för en cyberattack.  

För att säkerställa att företagen har relevant kunskap ständigt tillgänglig vid behov är förslaget att 

inrätta en Helpdesk för säkerhetsfrågor. En sådan helpdesk måste vara till stor del branschspecifik 

eftersom olika branscher arbetar med helt olika system.  

Idén till denna lösning kommer från Linköping Science Park  som i ett tidigare projekt finansierat av 

Tillväxtverket lyft en säkerhets-helpdesk för SMB som en viktig åtgärd just med tanke på SMB:s brist 

på tid och pengar, samtidigt som de ändå är utsatta för risker. 

En helpdesk ska inte enbart kontaktas vid cyberattacker utan kan också konsulteras vid inköp av 

system. Idag avstår företag från digitalisering för att de är osäkra på riskerna och inte har tid och ork 

att sätta sig in i om risker är reella eller bara hörsägen. ”Jag har hört att det är osäkert med molnet” 

är den typ av vaga påståenden som kan hindra SMB från att genomföra åtgärder som med ganska 

liten insats skulle bespara dem åtskilligt med tid i sin vardag. En helpdesk som förstår respektive 

bransch och vad företagens egna kunder kräver kan ge råd som företagen kan lita på. 

Aktiviteter 
1. Hitta samarbeten med fler företagsfrämjande organisationer. Även om ansökan skrivs av 

företagsfrämjande organisation behöver vi inom projektet bredda samarbetet med flera 

organisationer. Detta kan till stor del samordnas med åtgärdsplanen för utökad digitalisering. 

2. Kartlägga och dokumentera behov för respektive bransch. Vilka system som används, vilka 

risker som finns. 

3. Ta fram lathundar och filmer. Även om grunden är att företagarna ringer en helpdesk kan 

det vara till stor hjälp om de efter ha pratat med en agent får med sig dokumentation och 

filmer för att exempelvis gå igenom ganska komplicerade fakta en gång till, eller dra för 

ledningsgrupp/kunder/kollegor/anställda. Även detta material ska göras tillgängligt i de 

portaler som de redan har tillgång till, på samma sätt som utbildningsmaterialet i 

åtgärdsplanen för ökad digitalisering. 

4. Utbilda och bemanna en helpdesk. Viss kunskap är gemensam för alla branscher – 

exempelvis säker hantering av lösenord – medan mycket kunskap är branschspecifik. Olika 

agenter kommer att behöva specialisera sig på olika branscher. 

5. Utarbeta och genomföra en kommunikationsplan. Detta kan ske genom att 

branschorganisationer sprider kunskap om helpdeskens existens och kontaktvägar i sin 

kommunikation med sina medlemmar, men också genom att kommuner och regioner delar 

informationen genom de kanaler som de använder för att kommunicera med sina 

medborgare. 

6. Genomföra programmet med deltagande företag 
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Sammanfattning av åtgärdsplaner 
Leveransmodellen kan vara densamma för samtliga branscher, där fokus är att få ett så tidseffektivt 

stöd som möjligt, både vad gäller riktade konsultinsatser/coachning och spetsiga, branschspecifika 

utbildningar. 

För att säkerställa att utbildning och konsultinsatser ger önskad effekt blir en del av leveransen 

uppföljning i form av gamification, coachning och helpdesk för att ge stöd i övergången. 

För en hållbar och trygg digitalisering krävs också att företagen har tillgång till stöd i säkerhetsfrågor 

för att kunna göra upplysta val av systemlösningar och få omedelbar hjälp vid säkerhetsincidenter. 

Framtida möjliga projekt 
Med vår erfarenhet av att arbeta med SMB vet vi att de inte avsätter tid för något som de inte anser 

högprioriterat. Medan branschorganisationer och större företag ser möjligheterna att öka sin 

lönsamhet genom digitalisering och mer hållbara produkter och tjänster är SMB ofta inte där. Den 

investering i tid och pengar som skulle krävas för att ta fram nya lösningar och tillämpa nya 

arbetssätt är mer än vad de flesta mäktar med (butik och konsult till viss del undantaget). 

Den satsning på affärsutveckling som ger en kombination av ökad lönsamhet och hållbarhet är därför 

svår att genomföra på ett sådant sätt att man når SMB på ett sätt som verkligen gör skillnad. 

Däremot går ju utvecklingen hela tiden framåt, och ett projekt med detta fokus kan säkert vara 

aktuellt om ett par år.  

  


