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Sammanfattning
Tillväxtverket fick sommaren 2018 ett regeringsuppdrag för att utveckla och genomföra
ett program med syfte att öka kunskapen kring digitalisering i små företags ledningar och
styrelser. Små företag ska strategiskt kunna hantera digitaliseringens möjligheter,
konkurrensfördelar och risker vid affärsutveckling och för ökad affärsnytta. Målet är också
att stötta förnyelse och verksamhetsutveckling hos olika företagsfrämjande aktörer.
Genomförandemodellen bygger på erfarenheter från Tillväxtverkets egeninitierade
program ”Kompetensutveckling för tillväxt i småföretag”, och särskilt pilotinsatserna för
digitalisering 2017–2019”.
Genomförandet – brett spektrum av olika projektmodeller
Projekten representerade olika främjarorganisationer, olika utmaningar och olika
genomförandemodeller. De involverade många olika typer av företag, från många
branscher och sektorer, en del mer tillväxtföretag än andra. Blandningen och bredden har
varit en bra utgångspunkt för ett ökat lärande. Till satsningen engagerade Tillväxtverket
följeforskare och en utvärderingskonsult, se vidare bilagorna 2, 3 och 4.
Slutsatser och rekommendationer
Behov av fortsatta insatser för digitalisering
Det finns ett behov och en potential i ett fortsatt arbete utifrån lärdomar och erfarenheter
från detta regeringsuppdrag genom en uppskalning i ett breddprogram som kombinerar
större insatser med fortsatta pilotinsatser, ref också till Tillväxtverkets budgetäskande.
Detta kopplar också an till Tillväxtverkets kommande regeringsuppdrag för att stärka små
och medelstora företags digitalisering på landsbygderna. Det är viktigt att vidareutveckla
och erbjuda insatser med stöd till mindre företag med olika förutsättningar och
utmaningar. Företagens kunskap om digitalisering för affärsutveckling, i synnerhet
kopplad till säkerhet måste stärkas. Främjandeaktörer har delvis en bristande
beställarkompetens av konsulter inom digitalisering och informationssäkerhet. Det finns
vissa brister till innehåll och anpassning i erbjudanden, rådgivning och konsultstöd
riktade till mindre företag inom digitalisering och särskilt informationssäkerhet.
Framtida insatser för ökad digital kompetens bör därför:
-

innehålla vissa moment av informationssäkerhet och digitala risker

-

tydligare nivå-, mognads- och målgruppsanpassas. Anpassningen kan innebära
att mer hänsyn tas till företagens storlek, affärsmässiga och digitala mognad,
utvecklingsskeden, typ av marknad, produkt, tjänst, vara,
internationaliserings- och finansieringsfokus etc. Vidare bör hänsyn tas till att
kvinnor är sämre representerade i små företags ledningar och styrelser och
särskilda satsningar bör därför övervägas.

-

också vända sig till små företags ledningar och styrelser. Det är fortsatt viktigt
att arbeta för att stötta företagens förändringsförmåga genom att involvera
ägare, ledare och styrelse.

-

stötta och utveckla kunskapen om digitala plattformar/företagens ekosystem.
Många företag behöver utveckla sitt ekosystem, dvs kontakter och nätverk till
leverantörer, kunder, samarbetspartner, akademi etc. som kan komplettera de
kompetenser som företaget inte har "in house".

-

använda och utveckla mer agila utvecklingsprocesser hos företagsfrämjare för
att stötta företagens lite mer komplexa digitala utmaningar och affärsmodeller.
Och som en process för företagen att använda själva, inte minst för att kunna
agera på en digital plattformsmarknad och i ett ekosystem med andra aktörer.

-

ha ett större fokus på företagens digitala säkerhet – inklusive affärsjuridiska
aspekter och praktiska lösningsalternativ. Genom att stötta fortsatta kunskapsoch kompetenshöjande pilotinsatser får vi viktig kunskap inför större
satsningar. De ska stärka och utveckla både företagens som företagsfrämjarnas
kunskaper, förmåga och förutsättningar till handling samt stärka matchningen
inom säkerhet (främjare/tillväxtföretag, myndigheter, forskningsinstitut,
privata marknaden). Vi behöver också mer kunskap utifrån studier,
undersökningar och internationell benchmarking inom området.

-

stötta och utveckla främjarsystemet. Digitaliseringen och särskilt informationsoch cybersäkerhet ställer krav på en ökad egen kompetens hos främjarna. Det
är nödvändigt att utveckla nya konstellationer av samarbeten mellan det
offentliga och privata.

-

undersöka förutsättningar för att inrätta en helpdesk för cybersäkerhet dit
företag kan vända sig för information och frågor om de blivit utsatta för en
cyberattack och dataintrång, både med telefonjour och webbguider och
information om system som kan ligga nere efter en attack. Exempel finns från
Nederländerna.

-

överväga att utveckla regionala kontaktpunkter för informations- och
cybersäkerhet som förstärker och nyttjar existerande strukturer av olika
främjandeaktörer, aktörer inom teknik, företag och akademi.

Måluppfyllelse och resultat
Programmet uppnådde sitt syfte med en övervägande positiv inverkan på företagens
digitala kompetens inklusive företagens styrelser och ledningar. Målet att öka företagens
förmåga att ”bedöma och hantera risker vid digitalisering ur ett ekonomiskt perspektiv”
visar på något svaga resultat.
Regeringsuppdraget resulterade i:
-

11 projekt med 277 deltagande småföretag
4 publikationer med tema digitala affärsrisker, informations- och
cybersäkerhetsäkerhet, digital mognad samt affärsjuridik och digitalisering
2 externa webbinarier om digitala affärsrisker och informationssäkerhet, filmerna
från den ena finns på Youtube
1 forskarstudie med särskilt fokus på företag
1 kartläggning om initiativ för informations- och cybersäkerhet
1 programutvärdering
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Tillväxtverket fick sommaren 2018, efter en presentation för
dåvarande digitaliseringsgrupp på Näringsdepartementet,
regeringsuppdraget ”Höjd kompetens om digitalisering i små företags
ledningar och styrelser”.
OECD lyfter i sin översyn av digitalisering i Sverige fram att
företagsledare och styrelsemedlemmar ansvarar för att hantera både
möjligheterna och riskerna med digitaliseringen (OECD Reviews of
Digital Transformation: Going Digital in Sweden). I regeringsuppdraget
lyfts därför också de digitala riskerna också fram. Uppdraget är inte ett
renodlat ledarskapsutvecklingsprogram utan pekar mer på vikten av
ledning- och styrelsernas medverkan i projekt och insatser i
programmet.
Digitaliseringen leder till ökad internationell konkurrens
Fokus för många småföretagare är att stärka sina erbjudanden,
produkter och tjänster, och att effektivisera processer för exempelvis
administration och kundservice, sälj- och marknadskanaler.
Digitalisering leder till en ökad internationell konkurrens för allt fler
småföretag, med krav på nya affärsmodeller, marknader och kunder,
och därmed större affärsvolymer. Mer digitaliserade företag är
generellt också mer internationella. Komplexiteten ökar och den
utmanar etablerade affärsmodeller, strukturer, ledarskap och
beteenden.
Olika branscher och affärsmodeller påverkas i olika grad av den
digitala omställningen. Utmaningen för ledningar och styrelser i små
och medelstora företag ligger i deras förmåga att nyttja de tekniker
och möjligheter som digitalisering innebär i form av förändrade
affärsmodeller och erbjudanden. Men ny kunskap och kompetens
kräver initialt både pengar och tid, och inte minst förmåga att agera.
Tillväxtföretag har en relativt bra bild av vad digitalisering innebär,
men de kan ändå sakna affärsmässiga strategier för ett mer
genomgripande arbete på lite längre sikt.

1.1

Mål

Det övergripande syftet med regeringsuppdraget är att stärka
företagens digitala konkurrenskraft ur ett affärsmässigt och
ekonomiskt perspektiv. Små företag ska strategiskt kunna hantera
digitaliseringens möjligheter, konkurrensfördelar och risker vid
affärsutveckling och för ökad affärsnytta.
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I regeringsuppdraget finns sex mål:


Ökad kunskap i små företags ledningar och styrelse om hur
företagen kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter.



Ökad förmåga i mindre företag att utnyttja digitaliseringen för
affärsnytta.



Ökad förmåga i småföretag att bedöma och hantera risker vid
digitalisering ur ett ekonomiskt perspektiv.



Ökad kunskap hos de deltagande företagen om aktörer som
kan bistå dem i digitalisering av deras verksamhet.



Utvecklade metoder och verktyg för att stärka företag i deras
strategiska styrelsearbete kring digitalisering. Dessa metoder
och verktyg bör vara skalbara och möjliga att sprida.



Ökat utbud av målgruppsanpassade utbildningar och stöd
kring digitalisering av företag.

Programmet ska inspirera och leda till ny och ökad kunskap och
kompetens både hos växande företag och hos företagsfrämjande
organisationer. Genom att stötta och utveckla verksamheten hos olika
företagsfrämjande organisationer, bidrar regeringsuppdraget till en
ökad nytta hos mindre tillväxtföretag. Företagen ges utbildning, stöd,
rådgivning och coachning för en fortsatt utveckling av verksamheten.
Omvärldsbevakning och relevant kunskapsutveckling är av stor vikt
för programutvecklingen
Tillväxtverket ska i genomförandet av uppdraget samverka med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra
relevanta aktörer som på olika sätt stöttar små företags digitalisering.

1.2

Målgrupp företag

Målgruppen i de olika insatserna och aktiviteterna i programmet är
primärt små företag med 2–49 anställda, särskilt företag med
tillväxtpotential och tillväxtvilja. Insatsen ska hjälpa företagen att se
möjligheterna att utveckla sin sina digitala kunskap och kompetens,
utveckla sina strategier och affärsmodeller.

1.3

Målgrupp projektägare

Projektägarna är etablerade affärsutvecklingsorganisationer, en
majoritet s.k. offentliga företags- och innovationsfrämjare. Projekten
har samarbetspartner, i de flesta fall privata sådana. I ett av projekten
har regionen en aktiv roll.

10

1.4

Metod

Regeringsuppdraget bygger vidare på genomförandemodellen
utvecklad i Tillväxtverkets egeninitierade program
”Kompetensutveckling för tillväxt i småföretag”, särskilt
delprogrammen inom digitalisering, 1.
1.4.1
Göra, testa, lära
En resurskrävande och en snabbt föränderlig värld, med en allt högre
komplexitet, ställer krav på förberedelser, på nya kunskaper och
kompetenser. Inträdet på nya marknader, nationella och
internationella, kan gå snabbare genom rätt typ av förberedelser och
kunskapsinhämtning. Genom att initiera och testa nya insatser får
Tillväxtverket en ökad kunskap om företagens behov och om nya
potentiella utvecklingsområden.
Förnyelse
Insatsen ska leda till ett visst nyskapande och förnyelse. Förnyelse
behöver i sig inte innebära ”helt nytt på marknaden”. Det kan handla
om:
-

Nytt sätt och ny kunskap att erbjuda målgruppen det som
företagsfrämjaren vill genomföra
Ny målgrupp och nytt arbetssätt för erbjudandet
Vidareutveckling av metoder för genomförandet

Testa och lära
Fokus för genomförandet är lärande och kunskapsuppbyggnad och att
testa i liten skala. En övergripande utgångspunkt är att företagens
behov ska styra innehållet i olika aktiviteter i projekten.

Det ska finnas ett visst utrymme för revideringar i program- och
projektgenomförandet. Gruppdynamiken och relevansen för
deltagande företag i projekten och gruppdynamiken vid
erfarenhetsträffarna för projektägarna är också vägledande.
Grundbulten att försöka att arbeta med en kombination av systematik,
flexibilitet, lärande och team (projektorganisationer, konsulter
och/eller forskare samt Tillväxtverket).
Under genomförandet tas en eller flera studier fram på olika teman.

Tillväxtverket publikation nr 0345 Pilotinsatserna för digitalisering 2017–
2019 - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
1
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1.4.2

Olika projektorganisationer, utmaningar och
genomförandemodeller

Projekten representerar olika främjarorganisationer, olika utmaningar
och genomförandemodeller och genomförs oftast tillsammans med en
eller flera relevanta samarbetspartner. Projektgenomförandet består
av olika aktiviteter för att täcka in information, utbildning, coachning,
affärsrådgivning och användandet av nya analys- och strategiverktyg
och metoder.
1.4.3

Extern dialog och samverkan

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är utpekad i
regeringsuppdraget som en samarbetsaktör. Detta kopplar bl a an till
MSBs tidigare regeringsuppdrag för en informationskampanj inom
informationssäkerhet och där verksamt.se var av samarbetspartnerna.
1.4.4
Kunskapsuppbyggnad genom följeforskning och utvärdering
Det övergripande syftet med följeforskningen är att vara ett
uppföljnings- och kunskapsstöd i genomförandet av
regeringsuppdraget. Modellen bygger på erfarenheter av tidigare
följeforskning2.
En programutvärdering samt en uppföljning och utvärdering av de
fyra kompletterande pilotprojekten genomförs också.

Tillväxtverket Pub.nr. 0285 2019, Följeforskningsstudie om att stötta och
förbereda små tillväxtföretags internationalisering.
2
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2

Slutsatser och rekommendationer

2.1

Lärdomar från regeringsuppdraget

Agila arbetssätt - våga och kunna anpassa och testa efter resans gång
Det kan vara utmanande för främjarorganisationer att utveckla och
vidareutveckla angreppssätt, metoder och verktyg. Speciellt i projekt
som kräver ett visst mått av utforskande och flexibilitet och därmed en
agil utvecklingsprocess. Samtidigt är systematik och tydliga arbetssätt
viktiga för genomförandet. Detta kräver förmåga och erfarenheter
både i egen projektorganisationen, hos samarbetspartner och
konsulter. Agila utvecklingsprocesser är i många fall en förutsättning
för att företag ska kunna agera på en plattformsmarknad och i ett
ekosystem med andra aktörer.
Gruppdynamik – lärande mellan deltagande företag i projekten
En viktig utgångspunkt för projektens genomförande är att kunna
erbjuda företagen gemensamma aktiviteter för utbyte av erfarenheter.
En bra interaktion kräver rätt format och innehåll förstås, men också
rätt typ av företagssammansättning. Företagen behöver inte komma
från samma bransch, men storlek, utvecklingsskede, företagsmognad
och verksamhetsinriktning är av vikt för att få till dynamiken. Med
pandemin blev alla möten digitala. Fysiska möten berikar
interaktiviteten, om det så är projektorganisationerna som har möten
med företag eller Tillväxtverket som har möten med projektledarna.
Specifika och relevanta erbjudanden samt marknadsföring
Projekt som hade väldefinierade specifika utmaningar/teman och en
befintlig grundmetodik, egen grundkompetens inom digitalisering och
affärsutveckling, hade lättare att marknadsföra projektet och kunde
generellt erbjuda företagen mer konkret och relevant stöd.
Digitalisering och säkerhet - en integrerad del av affärsutveckling
Digitalisering är inte en separat aktivitet, utan en integrerad del av
tillväxtföretagens affärs- och verksamhetsutveckling, som idag också
särskilt hänger samman med företagens arbete med informations- och
cybersäkerhet, internationalisering, affärsjuridik, hållbarhet och
innovation. Extra viktig blir förmågan hos småföretagen att kunna
omvärldsbevaka och analysera trender, marknader och kunder.
Ledarskapets roll för digitalisering
Företagandet går mot en ökad komplexitet där digitaliseringen
adderar till behovet av förändring. De tillväxtföretag som lyckats väl
med digitalisering har ett ledarskap som prioriterar och skapar
förutsättningarna för det digitala förändringsarbetet. De skapar en
företagskultur där digitalisering är en självklarhet och där
förändringsarbetet kräver olika typer av kompetenser.
Förändringsarbete sker ofta i små steg, inkrementellt, och utgår ifrån
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en grundläggande företagsanalys på denna. Den digitala
omställningen och förnyelsen drivs av behovet av ett
förändringsledarskap.
Digitalisering inte alltid en affärsstrategisk fråga
Företagen ser fortfarande inte alltid digitalisering som en
affärsstrategisk fråga. Bristen på digital mognad och på ett aktivt
förändringsarbete är fortsatt en generell utmaning hos många små och
medelstora företag. De allra minsta företagen har ibland svårt att se
den ekonomiska vinningen med den nya tekniken och hur denna kan
anpassas för egen verksamhet och hur digitala affärsstrategier kan
vara en konkurrensfördel. En annan fråga är att på egen hand välja
bland de digitala verktygen som finns på marknaden.
Plattformar kopplar an till företagens ekosystem
Många marknader baseras idag på en gemensam plattform som skapar
förutsättningar för att förbättra styrning av innovationer, göra
marknadsföring och köpa och sälja produkter. När traditionella
produktion- och konsumentmarknader digitalt transformeras uppstår
nya ömsesidiga beroenden både mellan företags produkter och
tekniker, kunder och mellan företagen själva (ekosystem).
Företagets förmåga att känna av vad som händer hos användarna på
olika plattformar påverkar den digitala kompetens som företaget
förvärvar. Nära relationer med intressenter, såsom kunder gör att
företag både förstår sina kunder och konkurrenter bättre. Plattformar
och ekosystem förutsätter nära samarbete och öppen kommunikation.
Gemensamma digitala plattformar kan, utöver att vara en
marknadsplats för försäljning och marknadsföring också koppla ihop
olika intressenter, medlemsföretag i branschorganisationer eller
företag i samarbete.
Småföretag ingen homogen grupp
De deltagande företagen i projekten hade en stor bredd och kunde
kategoriseras enligt följande:
Målgrupp 1 har låg kompetens om hur de kan bättre digitalisera sin
verksamhet. De har svårt att se möjligheterna med den nya tekniken
och de kan inte själva välja bland de digitala verktygen på marknaden.
Målgrupp 2 har kommit i gång med viss digitalisering och har viss
kompetens men tycker det är svårt att veta var de ska vända sig för att
få hjälp och hur de ska implementera det i sina affärsplaner på bästa
sätt. De har både tids- och kompetensbrist för att hitta rätt digital
leverantör.
Målgrupp 3 är små och medelstora företag som arbetar genom digitala
kanaler för försäljning och marknadsföring, också på internationella
marknader. Företagens ledning och styrelse saknar ändå en strategi
för sin digitala transformation.
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Små företag är en heterogen grupp med varierande intresse för
digitalisering, olika behov och olika förmåga att arbeta för att bli
” di gi talt mogna” . Figuren nedan förklar ar kort vad som kännetecknar
fyra olika för etagstyper 3.
Figur 1. Fyra företagstyper (företagspersonas)

Urval av fyra typföretag. Källa Digital mognad, publ nr 0344

Nya digitala lösningar ökar den digitala sårbarheten
Med en ökade globalisering och med nya tekniker kommer arbetet
med informations- och cybersäkerhet och riskhantering bli en viktig
3

Tillväxtver ket Digital mognad, publ 0344
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framgångsfaktor för företagen och ha stor betydelse för en lyckad
hållbar digitalisering och en fortsatt tillväxt.
Insikterna om vikten om och arbetet med att integrera
informationssäkerheten i företagens ordinarie arbete med
riskhantering måste öka. Rätt hanterat kan informationssäkerhet ses
som en konkurrensfördel och som en affärsnytta. Fel hanterat kan
företags bristande riskhantering vara en ingång för olika typer av
cyberattacker och kan ge stora konsekvenser i en kedja av företag,
kunder och leverantörer.
Utbud inom informations- och cybersäkerhet inte väl känt och inte
tillräckligt anpassat till mindre företags behov
Erbjudanden och information på marknaden till mindre företag är
oftast relativt okänt och mer fokuserat på informationssäkerhet som
en intern fråga för organisationen än att se till de faktiska
utmaningarna, de affärsstrategiska möjligheterna och affärsnyttan.
Flertalet privata aktörer erbjuder både konsulthjälp och certifieringar.
Få erbjudanden verkar dock vara riktade mot eller anpassade till små
och medelstora företags behov eller till mer komplexa affärsmodeller
och utmaningar. Frågan är också om utbudet är tillräckligt.
Stort ansvar på tjänsteleverantörer av IT-lösningar
Viktiga slutsatser är att det ligger ett stort ansvar på
tjänsteleverantörer av olika IT-lösningar. Alla bolag pekar på sina
leverantörer snett uppåt. Det lilla bolaget utgår ifrån att sin leverantör
levererar säkert, där denna leverantör i sin tur utgår ifrån att sin
leverantör är säker, och så vidare.
Behov av ökad beställarkompetens av digitala system hos köparna
Många leverantörer tycker även att företagen behöver bättre
beställarkompetens. Många IT-produkter och tjänster är väldigt enkla
att köpa och installera, när allt fungerar bra. Detta har betytt att
beställarkompetens inte har varit nödvändig att ha inom IT-området.
Köparna litar på leverantörerna. Företag ser därför inte egen ITkompetens som en nödvändighet. Ekonomichefen vet vilka funktioner
som krävs av ett ekonomisystem, men inte vilka krav de ska ställa på
back-up.
Digitalisering och informationssäkerhet – två sidor av samma mynt
Det är viktigt att digitalisering och informationssäkerhet integreras i
framtida insatser, utifrån behov, och i flernivåinsatser. Också
affärsjuridik och legala frågor bör integreras i framtida satsningar.
Juridiken måste lyftas in tidigare i de digitala utvecklingsskedena,
särskilt i mindre tillväxtföretag med internationella marknader.
Juridiken behöver finnas med när system upphandlas, utvecklas och
designas eftersom kostnaderna riskerar att öka annars. Behoven av
kunskap om juridik behöver kompletteras med IP-strategier.
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Främjarsystemet – nytänkande nödvändigt
Med allt fler komplexa utmaningar och affärsmodeller, inte minst i
spåren av digitaliseringen behöver främjarsystemets
marknadskompletterande roll och funktion utvecklas och förändras.
Offentliga företags- och innovationsfrämjare behöver tydligare ingå i
ett ekosystem av nätverk, konsulter och samarbetspartner. När
säkerhetsfrågor adderas till uppdragen kommer helt nya
konstellationer och former för samarbete att behöva utvecklas på
marknaden, mellan det offentliga och det privata, där geografin i vissa
fall spelar en mindre roll. Främjarna får en tydligare roll som
facilitator och förmedlare av kunskaper, information och kontakter för
att slussa företagen vidare till andra aktörer och konsulter. De små och
medelstora företags behov är styrande. Det kan finnas ett behov av en
ökad specialisering och fler samarbeten i främjandesystemet, och med
en mer holistisk syn på företagsfrämjandet.
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2.2

Slutsatser och rekommendationer

2.2.1

Behov av fortsatta insatser för digitalisering

Tillväxtverkets erfarenheter från detta regeringsuppdrag och från
andra genomförda uppdrag och egna insatser för att stötta små och
medelstora företags digitalisering bekräftar det fortsatta behovet av
insatser. Det är viktigt att fortsätta utveckla och erbjuda olika former
av stöd anpassade från företagens behov och i flera nivåer:
-

Mer generella behov hos småföretag, exempelvis för information
och marknadsföring via sociala medier (i de minsta företagen är
även interna processer för digitalisering nära sammanflätat med
strategierna för extern digitalisering)

-

Mer specifika behov utifrån företagsstorlek, sektor och bransch,
samt marknad. (Nationell marknad och särskilt internationalisering
är mer diversifierad beroende på om fokus är en produkt,
försäljning, B2B, B2C, organisation, produktion eller
marknadsföring.)

-

Roll i ekosystem (vissa branscher har tydligare koppling till
ekosystem som besöksnäring, andra inte), beroende på former av
samarbeten, val av digitala plattformar och konkurrensutsättning.

-

Affärsstrategisk, organisatorisk och digital mognad, egen
kärnkompetens

-

Kundperspektiv

Fler målgruppsanpassade insatser – mer agila utvecklingsprojekt


Program, initiativ och projekt för småföretag behöver
målgruppsanpassas och nischas i större utsträckning. Insatser
behöver kunna erbjuda utifrån företagens mer specifika behov och
mognadsnivå. Målgruppsanpassning kan innebära att mer hänsyn
tas till företagens storlek, affärsmässiga och digitala mognad,
utvecklingsskeden, typ av marknad, produkt, tjänst, vara,
internationaliseringsfokus, finansieringsfokus etc. Snävare
inriktningar kan också underlätta rekryteringen av företag till
insatser.



För de minsta företagen kan konsultstöd på timbasis för enklare
IT-stöd och digitaliserings- och affärsrådgivning - exempelvis
sociala medier som kanaler för marknadsföring - vara en modell.
Andra exempel kan vara mer webbaserad information och
utbildningar.



För vissa företag är utmaningarna och problemlösningarna mer
komplexa varför mer agila utvecklingsprocesser kan vara
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nödvändiga arbetssätt för företagsfrämjarna, också för att lära ut
processerna till företagen. Nischade insatser för digitalisering för
marknadsföring och försäljning, data, informations- och
cybersäkerhet, affärsjuridik och legala frågor kan vara exempel på
insatsteman.
Företagens förändringsförmåga och ledarskapets roll för digitalisering
Många företag kan ha en bra bild av digitaliseringens
affärsmöjligheter, särskilt de entreprenörsledda tillväxtföretagen, men
de saknar strategier och kompetens för ett mer genomgripande
förändrings- och utvecklingsarbete. Och även om kunskapen finns där
agerar man inte alltid


Insatser behöver fortsatt ha en inriktning mot ägare, styrelse och
ledning. Den digitala omställningen och förnyelsen i små och
medelstora företag drivs inte i första hand av tekniken, utan av
styrnings- och ledningsfrågor, av behovet av ett
förändringsledarskap.

Ekosystem och digitala plattformar


Många företag behöver utveckla sitt ekosystem, dvs kontakter och
nätverk till leverantörer, kunder, samarbetspartner etc. som kan
komplettera de kompetenser som företaget inte har "in house". Det
är viktigt att släppa in ny kompetens i företagen och att hitta
tekniker för att arbeta mer utforskande och agilt.

Nya konstellationer för samarbete


När mer specifika digitaliserings- och säkerhetsfrågor adderas till
uppdragen kommer helt nya konstellationer och former för
samarbeten för företagsfrämjandet, mellan den offentliga och den
privata marknaden, behövas. Inte minst för att bristen på relevanta
konsulter och experter inom digitalisering och informations- och
cybersäkerhet gör det nödvändigt. Men också för att det måste
vara de små och medelstora företagens behov, ibland omedvetna
behov, som är styrande.

2.2.2

Digital säkerhet och affärsutveckling – fristående och
kompletterade fortsättningsuppdrag
Kunskapshöjande pilotinsats för att stötta tillväxtföretag till en större
medvetenhet och en förändring av arbetet med informationssäkerhet
Syftet för en pilotinsats är att öka kunskapen om små och medelstora
företags behov och förutsättningar inom säkerhet. Den ska stärka,
utveckla och stötta både företagens som företagsfrämjarnas
kunskaper, förmåga och förutsättningar till handling samt stärka
matchningen inom säkerhet (främjare/tillväxtföretag, myndigheter,
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forskningsinstitut, privata marknaden). Grundidén är att arbeta med
olika nivå- och målgrupper av företag och företagsfrämjare för att
testa och lära. Syftet är att dra nytta en pilotinsats för att vara ett
kunskapsstöd och brobyggare till kommande insatser inom området:
exempelvis informations-, utbildnings- och rådgivningsinsatser inom
regionala och nationella program, uppdragen för digitala
innovationshubbar och regionala digitaliseringskoordinatorer.
Grundkunskaper och erfarenheter finns framför allt från Linköping
Science Parks pilotutbildning men också från andra projekt och
framtaget material i regeringsuppdraget för höjd digital kompetens.
Det finns också kopplingar till det inleda samarbetet med MSB inom
området informations- och cybersäkerhet samt till regeringsuppdraget
att ”Främja små och medelstora företags förmåga att använda data som
strategisk resurs”
2.2.3

Helpdesk

En helpdesk skulle vara en samlad ingång dit företag kan vända sig för
information och frågor om de blivit utsatta för en cyberattack och
dataintrång, både med telefonjour och webbguider och information
om system som kan ligga nere efter en attack. Målgrupper för en
helpdesk-funktion skulle vara företag med liten eller ingen egen ITkompetens, eller som saknar säkerhetsleverantör.
Det bör finnas tillgängliga guider med förslag på åtgärder vid ITincidenter. Guiderna kan vara anpassade efter olika typer av
incidenter och kan vara sektors- och branschspecifika.
2.2.4

Regionala kontaktpunkter för informationssäkerhet

En utgångspunkt när man bygger upp regionala kontaktpunkter bör
vara att man förstärker och nyttjar existerande strukturer av olika
främjandeaktörer. Den som tar ett regionalt ansvar för att arbeta med
informations- och cybersäkerhet bör ha en bred kompetens inom
teknik och företagande och ett nätverk inom näringsliv och akademi.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

3.1

Programgenomförandet

Pandemins påverkar på programgenomförandet
Pandemin påverkande i olika grad:







Vissa revideringar av innehåll och aktiviteter i projekt- och
programgenomförande. Merparten av projekten förlängda med
några månader.
Två av projekten, som drevs av branschorganisationer, hade
utmaningar i själva organisandet av genomförandet.
Övergång till digitala möten. Fler inslag av utbildningar och
föreläsningar.
För vissa projekt gav pandemin en skjuts i rekryteringen av
företag, för andra var läget tvärtom.
Ökad förståelse, insikter och kunskaper om digitalisering och
digitala risker både hos företag och företagsfrämjare.
På grund av pandemin valde några företag att hoppa av sitt
deltagande i projekten. I vissa projekt påverkades
rekryteringen, eller valet av rekryteringsstrategi, tydligt av
pandemin.

Aktiviteter i projektgenomförandet
I genomförandet av uppdraget genomförde Tillväxtverket tio
erfarenhetsträffar (arbetsgruppsmöten) – tre fysiska och sju digitala,
två digitala temaseminarier och tre workshop – för och tillsammans
med projektägare, forskare, föreläsare och konsulter.
Projektorganisationerna erbjöds också några timmars stöd av en
digitaliseringsexpert. Forskare och utvärderare intervjuade
projektägarna. Intervjuunderlag med representanter för projekten är
också framtaget för en kommande publicering på webben.
Övriga aktiviteter i uppdraget
Tillväxtverket lät också ta fram några kartläggnings- och analysstudier,
fyra av fem är publicerade, samt filmade föreläsningar på lite olika
teman; digital mognad, digitala affärsrisker och informations- och
cybersäkerhet, se vidare under 3.6 och 3.7 samt 3.5.3.
Dialog och inledande samarbete med MSB
MSB deltog i genomförandet av ett webbinarium och i ett
specialseminarium om informationssäkerhet, i kontakter och dialoger
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med flera andra aktörer (ex.vis Linköping Science Park och Almikoncernen). Arbetet fortsätter mellan Tillväxtverket och MSB för att
vidareutveckla ett enklare informationsklassningsverktyg.

3.2

Projekten

De elva projekten arbetade med att vidareutveckla processer, metoder
och digitala verktyg med syfte att överföra kompetens till företagen i
målgruppen. För flera låg utmaningen i att skapa en bra process, en
attraktiv paketering och marknadsföring för rekryteringen av företag
samt att skapa ett bra team tillsammans med olika typer av
samarbetspartner.
Projekten adresserar olika behov och utmaningar hos små företag
relaterat till digital affärsutveckling och omställning. Fokus för många
av projekten var marknadsföring och försäljning, sociala medier,
förändringsledarskap, styrelsearbete samt informations- och
cybersäkerhet/digitala risker.
Projekten representerar olika främjarorganisationer, utmaningar och
genomförandemodeller. Projekten har oftast en regional förankring för
genomförandet och genom medfinansiering, genom
avsiktsförklaringar om stöd och om genom olika samarbetspartner.
Lite förenklat arbetade projekten med flera av dessa komponenter:








Framtagning av specifikt innehåll för utbildning, coachning och
rådgivning i grupp och individuellt - utifrån upplevda behov
hos företagen
Metodutveckling – vidareutveckling av analysverktyg (behovoch omvärldsanalyser, en första selektering ofta via ett enklare
självskattningsverktyg/digital mognadstest) och
processmodeller som stöd för företagens
kompetensutveckling.
Workshops, seminarier och föreläsningar
Stöd för att använda digitala verktyg, ex marknadsföring via
sociala medier samt enklare verktyg för kund- och
marknadsanalys och -uppföljning samt sökoptimering.
Kompetens- och metodutveckling av egen organisation
Regionalt samarbete för projektgenomförandet

Några projekt arbetade helt eller delvis med
 Agila arbetssätt och utvecklingsprocesser i framtagningen och
anpassningen av genomförandet för målgruppen av deltagande
företag
 Nya koncept och erbjudanden anpassade och paketerade för
målgruppen
 Affärsmodellering och coachning individuellt av företagen i
konkreta ”case”, framtidsanalyser.
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Utveckling av kunskaps- och lärplattformar samt digitala
showroom
Internationaliseringsfrämjande
Kombination av upplägg både om intern digitalisering och
extern digitalisering

Fram till pandemins utbrott gjorde Tillväxtverket och följeforskarna
också några enskilda projektbesök. Sedan mars 2020 har alla
erfarenhetsträffar och avstämningsmöten och intervjuer genomförts
helt digitalt.
Mer framgångsrika projektmodeller
Några av projekten får ses som mer framgångsrika i termer av nytt
koncept och ämne (cybersäkerhetsutbildning med advisory board),
arbetssätt (team som arbetar med agila utvecklingsprocesser),
analysverktyg och rådgivning/coachning (för digital marknadsföring
och försäljning) samt konkreta digitala verktyg (vidareutveckling av
digital kunskapsbank och digitala showroom).
Målgruppen företag

Källa: Slutrapport följeforskningen, se bilagorna 2 och 3. Med ekosystem
avses här företagsfrämjarnas ekosystem

Det var en bred målgrupp av deltagande företag i de sju
huvudprojekten och de fyra pilotprojekten som: startups,
produktutvecklingsbolag, eller konsultbolag med produkter och
tjänster inom mjukvara och industriella system. Det deltog företag
inom bokföring, HR-tech, läkemedel. utbildning, bygg, handel,
designers, agenter och återförsäljare av mode och inredning samt
företag inom besöksnäring.
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Tillväxtverket finansiering av de elva projekten uppgick till totalt 10,3
mkr - efter återföringar av projektmedel om ca 0,7 mkr. Projektens
kompletterande finansiering uppgick till knappa 3 mkr.

3.3

Huvudprojekten

Med start under mars/april 2019 drev sju företagsfrämjande
organisationer olika utvecklingsprojekt. Projekten beviljades medel av
Tillväxtverket efter en utlysning runt årsskiftet 2018/2019.
Utlysningen vände sig till olika typer av företagsfrämjande aktörer.
Tema var affärsutveckling och ökad affärsnytta genom digitalisering
samt digitalisering som en integrerad del av företagens affärsstrategier och riskhantering.
Totalt fick Tillväxtverket 17 ansökningar. Det var en tydlig skiljelinje
mellan de organisationer som fick bifall och de som fick avslag - i egen
förmåga och förslag till projektgenomförande, kännedom och tillgång
till relevanta nätverk för att nå företag samt egna digitala
grundkunskaper relaterat till affärsutveckling.
Projekten drevs under ca två år.
Totalt deltagande företag: 107 företag (något färre än planerat i
projekten).
Tillväxtverkets finansiering av huvudprojekten - utfall: ca 5,6 mkr.
Almi Företagspartner Mälardalen
Strategisk digitaliseringskompetens i ledningar och styrelser
Västmanland och Örebro
Målet var att utveckla strategier för och kapaciteten hos företagens
ledningar. Målgruppen var en blandad grupp av småföretag med en
viss digital grundmognad. Genom projektet vidareutvecklade Almi
erbjudandet VD-grupp, ett koncept som alla Almi-bolag erbjuder. Vid
gruppträffarna avhandlades starten av en digital resa, e-handel,
marknadsföring och finansiering av den digitala resan
(grundkonceptet Din Affär). Projektet bidrog också till att
kompetensutveckla och förnya den egna rådgivningsmodellen.
Dialoger och utbyte genomfördes med andra Almi-bolag inom ramen
för Almis uppdrag för landsbygdsutveckling. Utbyte skedde också med
Compare, ett annat projekt inom ramen för programmet.
Deltagande företag: 8 företag, merparten mikroföretag
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Compare
Be Digital 2.0
Värmland
Medlemsklustret Compare (IT, telekom, webb, kommunikation) utgick
från sin etablerade metod för digital transformation och matchning Be
digital för att utveckla konceptet. Projektet erbjöd 13 öppna
workshops om digitalisering i samverkan med lokala företags- och
näringslivsfrämjare. Huvudnumret var ett fördjupande
kompetensutvecklings- och rådgivningsprogram för en blandad grupp
av småföretag. Tre IT-konsultföretag från Compares företagsnätverk
engagerades för att testa och utveckla principerna och mognadstestet i
Be digital-plattformen. Företagen fick individuellt fördjupande stöd att
identifiera behov och möjligheter med digitalisering.
Deltagande företag: 9 företag, de flesta mikroföretag, samt 167 företag
i öppna workshops
Företagarna – i samarbete med Lexicon
Höjd digital kompetens för Företagarnas medlemmar
Östergötland, Stockholm, Mälardalen, Västra Götaland och mellersta
Norrland
Syftet vara att genomföra fem utbildningar med tio företag där varje
utbildning skulle generera en digitaliseringsplan för deltagande
företag. Detta genomfördes i stort.
Genom Företagarnas regionala föreningar erbjöds småföretag
utbildning och coachning både i grupp och individuellt i strategisk och
operativ affärsplanering, till en viss del också i riskhantering. I
utbildningen fick deltagande företag ta del av konkreta exempel för
både intern och extern digitalisering som bokföringssystem, säljande
webb – säljsystem kopplade till digital marknadsföring och
molnbaserade verktyg för samarbete och projektplanering. Deltagarna
fick också tips på digitala kanaler för omvärldsbevakning samt
kunskap om hur företag kan analysera digitala uppföljningsleveranser
ex vis kunddata. Tillsammans med utbildnings- och
kompetensutvecklingsföretaget Lexicon utvecklade Företagarna också
sin digitala utbildningsplattform med material, filmer och webbinarier.
Lärdomar och insikter från projektgenomförandet tillgängliggörs och
paketeras på plattformen.
Deltagande företag: 50, bred grupp av deltagare från olika branscher
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GU Ventures
Professionellt ägar- och styrelsearbete i en digital värld
Västra Götaland
Projektet syftade till att hjälpa ägargrupper, styrelser samt ledningar
att utveckla och använda nya smarta digitala verktyg och arbetssätt,
särskilt fokus var på digitala verktyg för styrelsearbetet. Bolagen har
många komplexa situationer som rekrytering, produktutveckling
investeringsrundor, samarbeten, lansering och utlandsexpansion. För
att kunna fatta beslut, ofta snabba, krävs ordning och reda samt en
säker digital miljö med ett tydligt fokus på säkerhetsperspektiv. Några
utvalda styrelseplattformar testades på deltagande företag. Företagen
valdes ut efter fördjupande behovsanalyser. Syftet var också att göra
företagen mer säkra i sina val av digitaliseringsstrategier. Två företag
tog också ta fram ägardirektiv inom ramen för projektet. En styrgrupp
var engagerad till genomförandet.
Deltagande företag: 7 startups/scaleups
High Five, Halmstad Business Incubator
Digiboard LEAD
Halland
Syftet var att vidareutveckla tidigare framtagna affärs- och
digitaliseringsverktyg och arbetssätt hur bolag kan skapa sig hållbara och
långsiktiga konkurrensfördelar och bedöma digitala risker. Målet är också
att få en ökad förståelse för förändringsbehoven i ledning och operativ
verksamhet samt att addera ett mindset perspektiv. Precis som i High Fives
generella processer arbetade projektet också agilt, med ett loopande och
lärande. Genom användandet av nya digitala verktyg i processerna försökte
de också inspirera företagens bolagsledningar att göra detsamma.
Projektet screenade runt 30–35 bolag genom samtal och intervjuer och
landade i 10 som ville gå vidare. Projektledare, omvärldsanalytiker och
digital strateg, ett team av interna och externa personer, medverkade i alla
workshops. High Five funderar nu på att anställa en UX-designer.
1 Now. Nuläge, vision och digital skattning.
2 Understand. Förstå och inspireras av sin omvärld
3 Inspiration.
4 Change. Våra möjligheter (Fem av företagen tog fram konkreta protyper)
5 Future. Val av framtidsstrategi
Deltagande företag: 10 från olika branscher, både tjänste- och
tillverkningsföretag, med stor variation i omsättning och ekonomi
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STUA – Sörmlands Turismutveckling
Ledarskap i besöksnäringen i en digital värld
Sörmland
Det finns digitala utmaningar i besöksnäringen. Många företag arbetar
med extern digitalisering som bokning, hemsidor och digital
marknadsföring, men att använda digitalisering strategiskt i
företagsutvecklingen görs i mindre utsträckning. Projektet syfte var att
få digitalisering att bli en mer integrerad del av företagens
affärsstrategier. Genomförandet byggde på erfarenhetsutbyte då
chefer och ägare i små besöksnäringsföretag ofta är rätt ensamma i sin
roll. STUA valde ut tio teman för nio deltagarträffar, en extra
uppskattad föreläsning handlade om att applicera lean-metoden för
tjänsteverksamheter. STUA utvecklade och använde sig också av en
lärplattform där deltagarna hade möjlighet att kommunicera med
varandra och ta del av material från träffarna.
Projektet drevs med stöd från Region Sörmland.
Deltagande företag: 10
TPS, Trade Partners Sweden
Digitala showroom
Nationellt
Projektet skulle accelerera den digitala utvecklingen hos
medlemsföretagen och hos företag som ingår i Stockholm Fashion
Districts. Satsningen hade särskild fokus på ledningen inom olika typer
av företag som agenturer, distributörer och designers/tillverkare inom
mode, men också inrednings- och möbelföretag m.fl. Insatsen skulle
också komplettera TPS rådgivning inom juridik med digital
affärsutveckling, handel och internationalisering. Efter pandemins
utbrott blev projektets huvudsyfte att bygga en digital plattform för
företagen. Företagen behövde också stöttning generellt i digitalisering
även om många av medlemsföretagen redan arbetar digitalt och t om
har egna B2B- och B2C-plattformar. Generellt ligger dock kreativa
näringar efter i digitaliseringen trots att det är en stor exportindustri.
Projektet hade tre ben:
Den digitala plattformen byggdes för att fungera som ett digitalt
showroom, för varje varumärke, motsvarande ett eget rum på en
mässa, för en branschspecifik matchning. Plattformen blev också
anpassad för användning i mobil. Dessutom vidareutvecklades en
kunskapsbank med artiklar och filmer om exempelvis digitala
säljmöten, affärsutveckling och bolagsstyrning.
Projektet arrangerade utbildningar med teman halvårsvis, exempelvis
”AI, digitalisering och level up” samt ”Modeindustrin efter coronan”.
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Projektets tredje ben var nätverksbyggande. Att koppla samman
företag är en viktig uppgift för TPS som förbund.
Vissa justeringar blev nödvändiga i genomförandet till följd av
pandemin, exempelvis att förlägga delar av aktiviteterna med
företagen till genomförande av ett i stora delar digitalt Fashion Week.
Projektet drevs med stöd från Region Stockholm och med studenter
från Hyper Island som samverkanspartner (förstudie)
Deltagande företag: 13

3.4

Kompletterande pilotprojekt

Projektgenomförandet för pilotprojekten var kortare än för de s.k.
huvudprojekten, ca 1 års projektgenomförande. Pilotprojekten
kompletterade övriga projekt i insatsen genom att erbjuda nya
utbildningar för styrelse, ledare och ägare inom digitalisering,
pilotutbildning inom cybersäkerhet för techföretag, en
fortsättningsinsats inom digital marknadsföring och försäljning samt
en mindre fortsättningsinsats för internationella techföretag. Samtliga
projekt förhåll sig till grundkriterierna för inriktningen i
Tillväxtverkets utlysning.
Det krävs en viss förmåga och tillräckliga grundkunskaper både i
digitalisering och affärsutveckling för att driva rena utvecklings- och
pilotprojekt. Det var därför en viss utmaning att få ihop tillräckligt
många bra projekt – och som kopplade till alla mål i
regeringsuppdraget - enbart genom en traditionell utlysning, varför
Tillväxtverket kompletterade med ytterligare några projekt.
Totalt antal deltagande företag: 170 företag
Tillväxtverkets finansiering av pilotprojekten - utfall: ca 4,7 mkr
Almi Företagspartner Skåne – i samarbete med Kunskapspartner
Digital Scorecard - En digital strategi för försäljning och
marknadsföring
Skåne
Digital Scorecard var ett fortsättningsprojekt som utgår ifrån
grundkoncept och lärdomar från tidigare projekt.
Syftet med projektet var att mindre företag ska kunna öka sin
lönsamhet och konkurrenskraft genom att arbeta mer strategiskt med
sina digitala sälj- och marknadsföringsprocesser.
Verktyget är visuellt och hjälper verksamheter att kartlägga sin
digitala strategi inom sälj- och marknadsföring. I projektet erbjuds
företag att göra en nulägesanalys (Digital Scorecard-analys), kartlägga
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digitala aktiviteter genom hela kundresan inklusive eftersäljningsprocessen, ta fram en handlingsplan samt implementera och följa upp
planen. Under webbinariet fick alla deltagare göra en light-version av
Digital Scorecard med 18 frågor. De företag som ansökte för fortsatt
deltagande gjorde en s.k. Pro-version om 180 frågor, deltog i
workshops samt fick individuell rådgivning och coachning med Almirådgivare och externa experter.
Projektet drevs med stöd från och i nära samarbete med Region Skåne.
Deltagande företag: 130 (800 företag i webbinariet)
Styrelseakademien – i samarbete med Knowit
Digital affärsutveckling för små och medelstora tillväxtbolag Styrelseutbildning i digitalisering
Stockholm
Syftet med projektet var att erbjuda en småföretagsanpassad styrelseoch ledningsutbildning för att lyfta deltagarnas digitala
affärskompetens, en slags instegsutbildning i digital affärsutveckling
och digital strategi. Med utgångspunkt i rapporter och egna
undersökningar genomfördes en digital utbildning, två halvdagar av
digital workshop och med material och övningar samt slutprov i en
lärplattform. Projektet undersökte och testade ett antal lärplattformar
först. Utbildningen avsåg att adressera ett hål i marknadsutbudet.
Utbildningen träffade rätt i sak. Formatet har en stor potential att
vidareutvecklas. Både Styrelseakademien och Knowit har lärt mycket
om målgruppen mindre företag och hur utbildningar ska
marknadsföras och förpackas. Styrelseakademien planerar för fler
utbildningar och sprider kunskap inom Styrelseakademien.
Deltagande företag: 11 från styrelser, ledning och ägare
Linköping Science Park – i samverkan med advisory board
Cyber Security Pilot – Pilotutbildning inom cybersäkerhet
Östergötland
Syftet med pilotprojektet inom cybersäkerhet var att öka kunskap och
beredskap i avancerade små teknikföretag. Målgruppen var ledning
och styrelse. Det är viktigt att svenska innovationsbolag får rätt
förutsättningar att skydda sina kunskapstillgångar. Pilotutbildningen
innefattade fem tillfällen, där deltagande bolags fick kunskap om hur
de kan skapa arbetssätt som integrerar säkerheten redan i tidiga
utvecklingsskeden, i såväl affärsutveckling, produktutveckling som i
löpande verksamhetsförvaltning. Mest uppskattat var det när
föreläsarna gick igenom verkliga case. Temaområdena var
cybersäkerhet, riskhantering, datakommunikation, lagkrav och
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organisation. Projektet drevs operativt genom rådgivning och stöd
från en s.k. advisory board av experter från 13 större bolag.
Projektet bidrog till att stärka deltagande företags insikter, intresse
och förmåga avseende cybersäkerhet och även stärka säkerheten i sina
erbjudande till sina kunder. 12 av 19 bolag påbörjade ett strukturerat
riskanalysarbete i form av en handlingsplan under ledning av tre
experter inom riskhanteringsarbete i en heldags workshop.
Projektet genomförde också en nationell kartläggning och analys av
nuläget på cybersäkerhetsområdet - i samverkan med SecurityLink, ett
strategiskt forskningscentrum (ett samarbete mellan Linköpings
universitet, Linköping SP, KTH och FOI).
cyberrapportv5.pdf (linkopingsciencepark.se)
Deltagande företag: 19
Inclusive Business Sweden
Go Africa - Tech for Good - ett projekt med syfte att ge inspiration,
kunskap, nätverk och stöd till svenska tillväxtföretag som vill utforska
affärsmöjligheter söder om Sahara.
Nationellt
Insatsen är ett mindre och fristående fortsättningsprojekt till en annan
satsning för förberedande internationalisering inom Tillväxtverket.
Projektet hade ett övergripande mål att öka antalet digitala svenska
små och medelstora "techföretag" som gör affärer söder som Sahara.
Det hade också som mål att förbättra samarbetet mellan svenska och
afrikanska företag. Deltagande företag fick 1–3 dagar av
affärsrådgivning som anpassats till respektive företags specifika behov
för att nå ut till marknaderna i södra Afrika.
Ett webbinarium anordnades för en bredare grupp av företag och
andra deltagare från Sverige, Europa och Afrika. Under eventet
”pitchade” 9 av 10 företag sina affärsidéer. Tillfälle fanns också till
nätverkande och matchmaking.
Deltagande företag: 10
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3.5

Studier – uppföljning och utvärdering och kartläggning

3.5.1

Slutrapport följeforskning- Tillväxtverkets program Digital
kompetens i styrelse och ledning

Slutrapporten är baserad både på en kvantitativ analys av hur företag
upplevde deltagandet i projektet och på några kvalitativa fallstudier av
utvalda företag. I den kvantitativa undersökningen är data insamlade
med hjälp av en företagsenkät. Analysen av programmets effekter
utgår från Tillväxtverkets förändringsteori och fokuserar på:
1. generella effekter på företagen
2. effekter i de sju olika projekten
3. effekter på företagsnivå utifrån en klusteranalys där företagen
grupperas och jämförs
Huvudsakliga slutsatser


Programmet uppnådde sitt syfte med en övervägande positiv
inverkan på medverkande företags digitala kompetens och nådde
och engagerade också många medverkande företags styrelser och
ledningar.



Medverkande företags digitala förkunskaper, många väletablerade
företag, verkar inte påverkat nyttan av deltagandet. Detta påvisar
att programmet hade en positiv påverkan på företag oavhängigt
digitala förkunskaper, vilket visar på vikten av en bred
företagsrekrytering.



Delmålet att öka företagens förmåga att ”bedöma och hantera
risker vid digitalisering ur ett ekonomiskt perspektiv” visar på
något svaga resultat.

Rekommendationer för framtida insatser


Fortsatt fokus på att väcka intresse för digitaliseringens
möjligheter



Förbereda företagen för digitaliseringsresa utifrån företagens
specifika förkunskaper



Bistå med hjälp till prioritering av digitala verktyg, i att bygga egna
digitala ekosystem (kunder, leverantörer, samarbetspartner,
plattformar etc.) samt att utveckla företagens digitala
”kundkunskap”



Ha en kontextualiserad rådgivning och ett anpassat stöd till
företagen



Ha ett större fokus på företagens digitala säkerhet - inklusive
affärsjuridiska aspekter och praktiska lösningsalternativ.
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Ha ett större fokus på finansiering av digitala lösningar och
kompetenser, kartlägga och öka kunskaperna om
finansieringsmöjligheter och finansieringsalternativ.



Ha en bred rekrytering av medverkande företag utifrån ett
ekosystemsperspektiv snarare än en branschtillhörighet. I stället
för att hitta företag enbart inom samma bransch fokusera på
digitaliseringens sammankopplande möjligheter och därmed ett
ökat fokus på insatserna där de gör skillnad för många.

Rekommendationer till Tillväxtverket


Ta hänsyn till parallella effekter vid denna typ av program, såsom
kompetensutveckling för inkubatorer och överspillningseffekter
till näraliggande företag utifrån ett ekosystemsperspektiv.



Ta hänsyn till, i utformningen av insatser, det relativt stora antalet
aktörer inom digitaliseringsfrämjandet, IT-konsulter och
systemleverantörer inräknade, då fr.a. småföretag kan uppleva det
som fragmenterat.

I rapporten förs också ett resonemang kring vikten av digital
kompetens och digital transformation som en komplex kunskapsutveckling. Agila utvecklingsprocesser, som ett managementsystem,
lämpar sig bra för mer komplexa utmaningar där lösningarna inte är
givna. Många lösningar på digitala problem måste sökas utanför
företaget, i interaktion med och i ett beroende av andra aktörer.

3.5.2
Slutrapport - programutvärdering av regeringsuppdraget
WSP hade uppdraget att genomföra en mindre programutvärdering av
regeringsuppdraget avs. resultat och nytta:
— En utvärdering av de fyra pilotprojekten
— En översiktlig genomgång av de sju huvudprojekten
— En liten fördjupning kopplad till säkerhetsfrågorna
Uppdraget genomfördes genom desk research av slutrapporter, av
annat relevant material och av studier, genom deltagande vid
projektpresentationer samt genom intervjuer av projektledare och
deltagande företag i pilotprojekten.
Några slutsatser:


Programmet uppnådde sitt syfte och hade en övervägande positiv
inverkan på deltagande företag. De företag som intervjuats inom
ramen för de fyra pilotprojekten var generellt nöjda med
deltagande och leverans.



Företagens kunskap om digitalisering, i synnerhet kopplad till
säkerhet måste stärkas.
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Främjandeaktörer har delvis en bristande beställarkompetens av
konsulter inom digitalisering och informationssäkerhet.



Det finns ett visst marknadsglapp i erbjudanden, rådgivning och
konsultstöd riktade till mindre företag inom digitalisering och
informationssäkerhet

Samtliga projekt berörde på olika sätt och i olika utsträckning frågor
och informations- och cybersäkerhet och vilka risker det medför för
verksamheten.
3.5.3

Säker digitalisering hos SMF – kartläggning av behov och
initiativ på marknaden

Syftet med rapporten är att kartlägga små och medelstora företags
behov och stödsystem för en säker digitalisering samt identifiera
nuvarande och kommande behov av stöd i arbetet med informationsoch cybersäkerhet.
Målgrupperna i kartläggningen delades in i tre kategorier, där den
första kategorin tech-företag utgörs av företag verksamma i
techbranschen med både nationella och internationella kunder. I
kategorin utvecklande företag ingår företag som arbetar med
utveckling av exempelvis produktutveckling, tjänsteutveckling eller
varu-utveckling. I kategorin övriga företag ingår företag som inte
passade in i de andra två kategorierna. De valda målgrupperna
grundar sig i att samhället präglas av komplexa digitala leveranskedjor
där småföretagens brister inom IT-säkerhet riskerar drabba både dem
själva, övriga organisationer, samt samhället i stort.
I rapporten finns bl a sammanställningar av delar av det svenska
utbudet av informationsblad, rapporter, guider checklistor och tester
för olika målgrupper av företag och för privatpersoner. Det görs också
en internationell utblick, bl a till initiativ för informations- och
cybersäkerhet i Spanien och Nederländerna.
Det finns stöd till små och medelstora företag inom informations- och
cybersäkerhet, då det erbjuds både utbildningar, guider, checklistor,
tester, försäkringar och konsulttjänster, från både privata och
offentliga aktörer. Det kräver dock att företagen själva letar upp
informationen, utbildningarna, och konsultstödet. Delar av utbudet
riktar sig till en större målgrupp, exempelvis organisationer rent
generellt, vilket gör att utbudet inte är specifikt utformat för små och
medelstora företag.
I rapporten framhävs bl a ett behov av


Ökad spridning av kunskap, tjänster och utbildning till och för
företagsfrämjare för att nå och kunna stötta små och medelstora
företag. Arbetet kan ha branschfokus eller arbeta i
industrivertikaler där de stora bolagen skulle kunna ta ett större
ansvar att hjälpa sina underleverantörer.
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En helpdesk dit företag kan vända sig om de blivit utsatta för en
attack, både med telefonjour och webb med guider och
information om system som kan ligga nere efter en attack



Olika kompetenshöjande åtgärder. Det kan vara breddutbildningar
som riktar sig till många men också åtgärder i form av riktade
utbildningar som är anpassade till en viss typ av företag eller
bransch.



En utgångspunkt när man bygger upp regionala kontaktpunkter
bör vara att man förstärker och nyttjar existerande strukturer av
olika aktörer. Den som tar ett regionalt ansvar för att arbeta med
frågan bör vara en neutral part med kompetens inom teknik och
breda nätverk inom bolag såväl som i stödsystemet, företag och
akademi. Exempel på existerande nationella strukturer som skulle
kunna nyttjas är organisationen SISP, Swedish Inkubators &
Science

3.6

Publikationer

3.6.1
Digitala affärsrisker
Kunskapsöversikt av riskmedvetenhet och informations- och
cybersäkerhetsarbete i små och medelstora företag
I rapporten redovisar författarna för kartläggningar och analyser av
utbud och efterfrågan på marknaden för informations- och
cybersäkerhet, pekar på bristen på digital spetskompetens, gör en
genomgång av lagstiftning och juridik inför området samt en
internationell utblick.
Några slutsatser från studien:
Informationssäkerhet – ett försummat ämne bland tillväxtföretag
Medvetenheten om hot och risker är generellt låg hos mindre företag.
Det ställs också få eller inga generella krav på arbetet med
informationssäkerhet från myndigheters, kunders eller
företagsfrämjares sida. De företag som arbetar strukturerat med
frågorna gör det oftast om det finns sektorsspecifika lagkrav, om
kunden kräver ett informationssäkerhetsarbete eller om de själva
råkat ut för dataintrång och cyberattacker.
Inget tydligt samband mellan graden av digitalisering i företaget och ökad
riskmedvetenhet
Företagens utsatthet för digitala risker ökar med en högre
digitaliseringsnivå. Affärsmodeller som uteslutande existerar på
internet, kanske också på en internationell marknad, är självklart mer
känsliga för cyberattacker. Det verkar dock inte finnas ett tydligt
samband mellan en högre grad av digitalisering i företagens
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verksamhet och en ökad riskmedvetenhet och förståelse för de digitala
risker som företagen utsätter sig för.
Utbud inom informations- och cybersäkerhet inte väl känt och inte
tillräckligt anpassat till mindre företags behov
Det finns information och erbjudanden på marknaden som både
offentliga och privata aktörer tillhandahåller. Flertalet privata aktörer
erbjuder både konsulthjälp och certifieringar inom området. Få
erbjudanden verkar vara riktade mot eller anpassade till små och
medelstora företags behov eller till mer komplexa affärsmodeller och
utmaningar.
Digitala affärsrisker - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
3.6.2

Informationssäkerhet – en viktigt strategisk förmåga hos
tillväxtbolag
Syftet med rapporten är öka kunskapen om behoven av
informationssäkerhet hos mindre företag, särskilt hos tillväxtföretag
med mer avancerade affärsmodeller, företag som utvecklar digitala
produkter och företag som delar information i ekosystem av olika
organisationer, samarbetspartner, leverantörer och kundföretag.
Informationssäkerhet handlar om att skapa rätt förutsättningar för
verksamhet och affär i en värld där digitaliseringen sker i allt snabbare
takt. I många företag ligger så mycket som 80 procent av värdet i data
och information. Den digitala ekonomin är en ”beroendeekonomi” där
kraven är att hålla samma säkerhetsnivå genom olika typer av s.k.
ekosystem och leverantörskedjor. Lagstiftning, regelverk och de stora
företagen sätter spelreglerna. Det gäller för de små bolagen att hänga
med. Informationssäkerhet handlar både om affärsmöjligheter och
riskhantering.
Stora företag, börsbolag och banker satsar avsevärda medel och
resurser på säkerhetsarbete. Trots detta är säkerhetsfrågorna en
ständig oro för styrelse och ledning hos våra storbolag. För små och
medelstora företag är utmaningarna annorlunda men minst lika stora.
Här handlar det i ännu högre utsträckning om prioriteringar eftersom
de har begränsade resurser och kompetens. Företagens behov och
efterfrågan av experter, av konsultstöd och rådgivning inom
informationssäkerhet matchar inte alltid marknadens erbjudanden.
Det ställer krav på ägare, styrelse och ledning i de mindre
tillväxtföretagen att ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta
systematiskt, affärsstrategisk och att kunna göra rätt prioriteringar/ha
alternativa strategier i händelse av en cyberattack.
Informationssäkerhet – en viktig strategisk förmåga hos tillväxtbolag Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
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3.6.3

Digital mognad – förutsättningar, möjligheter och hinder för en
digitalutvecklingsresa i småföretag

Det finns ett antal gemensamma nämnare hos företag som har
förmågan till en digital omställning och som också har tydliga
tillväxtambitioner:
De har en förmåga att hitta generella drivkrafter och arbeta utifrån
”digital first”, och att digitalisera strategiskt i små steg. Det handlar
ofta om små insatser där målmedvetenheten över tid ger resultat.
De vågar ”pröva och testa” och har en kultur som tillåter att man
prövar olika möjliga utvecklingsvägar och vågar investera samt vågar
ompröva.
De sätter ”mål som inte enbart bygger på digitalisering”, utan för en
förflyttning framåt av företaget, exempelvis för marknadspositioneringen eller produktutvecklingen.
Rapportförfattarna konstaterar att ledarskapsförmågor har stor
betydelse. De lyfter fram förmågan att omvärldsbevaka, till vision och
strategier, förmåga att beställa, upphandla och välja ”rätt tekniska
system” samt att samarbeta med aktörer som kan bistå med smarta
tekniska lösningar.
Digital mognad - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se
3.6.4

Affärsjuridikens betydelse vid digitalisering

I en värld i snabb förändring genom digitalisering och
internationalisering spelar affärsjuridiken en allt viktigare roll.
Kunskaper i affärsjuridik och lagstiftning kan påverka valen av digitala
system och tjänster, kunder och leverantörer.
I rapporten redovisar författarna för företagens behov av affärsjuridik
vid digitalisering. Olika typer av digitalisering ställer olika krav på
affärsjuridik och på vad marknaden kan erbjuda. Medvetenhet bidrar
högre konkurrenskraft. Det är viktigt att tillväxtbolag redan tidigt i
utvecklingsarbetet är medvetna om behoven av digitalisering för sina
affärer och att dessa fungerar ur ett affärsjuridiskt och
informationssäkerhetsperspektiv. Dels för att affärsmodellen
överhuvudtaget ska vara genomförbar och hållbar, dels för att undvika
nutida och framtida risker. Lyckas tillväxtföretagen med att använda
affärsjuridiken som en möjlighet kan tillväxtbolagen dra nytta av den
som ett medel för att säkra och skapa nya innovativa affärsmodeller.
Därför är det viktigt att tillväxtföretag blir mer medvetna om vilka
fördelar de kan dra av att arbeta med affärsjuridik och
informationssäkerhet som en integrerad del av sin affärsutveckling.
Informationssäkerhetsarbetet bör ske oavsett typ av digitalisering.
Affärsjuridikens betydelse vid digitalisering - Tillväxtverket
(tillvaxtverket.se)
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3.6.5
En kompletterande publikation
Under 2017–2019 drev Tillväxtverket två pilotinsatser för
digitalisering: Digital och affärsjuridisk kompetens och Digital
kompetens i styrelse och ledning. Rapporten bygger på kunskaper och
erfarenheter från denna satsning.
(Pilotinsatserna för digitalisering 2017–2019 - Tillväxtverket
(tillvaxtverket.se) )

3.7

Externa webbinarier

Tillväxtverket genomförde också två webbinarier om cyber- och
informationssäkerhet, bland annat i samarbete med MSB och
Linköping Science Park.
Föreläsningarna från seminariet om digitala affärsrisker och
informationssäkerhet finns på Tillväxtverkets Youtube-kanal i kortade
versioner som är textade och i fulla versioner, se under Kunskapsbank
för digital kompetens - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

3.8

Resultat och måluppfyllelse

Enligt uppföljning och utvärdering av forskare och av en
utvärderingskonsult uppnådde programmet sitt syfte med en
övervägande positiv inverkan på medverkande företags digitala
kompetens inklusive medverkande företags styrelser och ledningar.
Medverkande företags digitala förkunskaper, många väletablerade
företag, verkar inte påverkat nyttan av deltagandet.
Målet att öka företagens förmåga att ”bedöma och hantera risker vid
digitalisering ur ett ekonomiskt perspektiv” visar på något svaga
resultat. Företagens kunskap om digitalisering, i synnerhet kopplad till
säkerhet måste stärkas.
Främjandeaktörer har delvis en bristande beställarkompetens av
konsulter inom digitalisering och informationssäkerhet. Detta hänger
delvis ihop med bristen på relevanta konsulter och experter. Troligen
handlar det om en viss eftersläpning på en ännu omogen marknad.
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Tillväxtverkets förändringsteori för regeringsuppdraget
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget löpte mellan åren 2018–07 och 2021–08. Budgeten var
totalt 15 mkr, varav, efter korrigering av personalkostnader, inga
särskilda medel kommer att återbetalas

Resultaträkning, tkr
Finansiering
Särskilda
medel
Bidrag

Näringslivs- Förvaltningsanslaget
anslaget

15 000

15 000

Anslag
Summa

SUMMA

0
15 000

0

0

15 000

Verksamhetskostnader
-Personalkostnader

1 263

1 263

-Köpta tjänster

3 418

3 418

19

19

-Övriga kostnader
S:a
verksamhetskostnader

4 700

Transfereringar

10 300

Summa utbetalningar

15 000

Att återbetala

0

0

10 300
0

0

0

Antal timmar

OH-påslag (250 kr/h)*

Summa inkl OH-påslag

15 000
0

BUDGET
Utfall mot budget, %

4 700

0
0%

0%

0%

2 158

0%
2 158

540

0

0

540

15 539

0

0

15 539
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Nyckeltal
Särskilda
medel
Andel transfereringar/
summa utbetalningar

Näringslivs- Förvaltningsanslaget
anslaget

SUMMA

69%

0%

0%

69%

31%

0%

0%

31%

Personalkostnader/
verksamhetskostnader

27%

0%

0%

27%

Köpta tjänster/
verksamhetskostnader

73%

0%

0%

73%

Andel
verksamhetskostnader/
summa utbetalningar

Vi bedömer att projektet har uppfyllt de finansiella villkoren i
regeringsbeslutet.
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Bilagor 2–9. Studier, uppföljning & utvärdering och
publikationer

Bilaga 2. Slutrapport forskningsuppdrag
Bilaga 3. Presentation till forskningsuppdraget
Bilaga 4. Programutvärdering
Bilaga 5. Säker digitalisering hos SMF – kartläggning av behov och
initiativ på marknaden
Bilaga 6. Digitala affärsrisker, nedladdningsbar publikation, Digitala
affärsrisker - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
Bilaga 7. Informationssäkerhet, nedladdningsbar publikation,
Informationssäkerhet – en viktig strategisk förmåga hos tillväxtbolag Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
Bilaga 8. Digital mognad, nedladdningsbar publikation, Digital mognad
- Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
Bilaga 9. Affärsjuridikens betydelse vid digitalisering, nedladdningsbar
publikation, Affärsjuridikens betydelse vid digitalisering Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
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