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Sammanfattning
Tillväxtverket fick under 2019 i uppdrag av regeringen att kartlägga
förutsättningarna för små och medelstora företags förmåga att
använda data som strategisk resurs. Uppdraget bestod av två delar. I
den första delen ska Tillväxverket genomföra en kvalitativ studie och
litteraturgenomgång och identifiera inom vilka sektorer det finns
störst potential att utveckla arbetet med data och där datadriven
affärsutveckling skulle ha stört potential. I den andra delen ska
Tillväxverket med utgångspunkt i resultatet genomföra insatser till
riktade målgrupper.
Kartläggning av datalandskapet ger anger riktning för insats
En kartläggning över tillgång till och användande av strategisk data
genomfördes för att identifiera branscher med störst
utvecklingspotential, dvs branscher med god tillgång på data, men med
lågt nyttjande.
Förutom tillgången av data inventerades branschernas digitala
mognad och tillgång till stödstrukturer. Digital mognad är viktigt för
att företagen ska kunna tillgodogöra sig insatser och stödstruktur
säkerställer att det finns tillgång till aktörer som kan stödja insatser.
Kartläggnings delade in branscherna i de som klara sig själv, de som
inte bör väljas, de som kan övervägas och de som bör prioriteras.
Handel och Life-science och Finans och Försäkringsverksamhet
bedöms ha goda förutsättningar att klara sig själva. Branscherna har
god digital mognad och god tillgång till stödstrukturer i form av
branschorganisationer, testbäddar samt forskning och utveckling.
Sex branscher pekades ut som prioriterade. De bedöms ha en stabil
stödstruktur, men låg digital mognad; Transport och magasinering,
Gröna näringar, Tillverkningsindustri, Bygg och fastighet, Vård och
omsorg och Verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik.
Vidare bedömdes Kulturella och kreativa näringar ha hög digital
mognad, men sämre stödstruktur och bör inte väljas medan
Besöksnäringen tvärtom bedömdes ha bra stödstrukturer, men låg
digital mognad och kunder övervägas att tas vidare för djupare analys.
Av de prioriterade branscherna valdes fem branscher ut för djupare
analys; Transport och magasinering, Gröna näringar,
Tillverkningsindustri, Bygg och fastighet och Besöksnäringen.
Analysen gick igenom styrkor, svagheter och förutsättningar som de
fem branscherna har för att arbeta med data som strategisk resurs.
Vård och omsorg och Verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap

och teknik valdes bort då branscherna ligger utanför Tillväxtverkets
resultatområden.
Under sommaren 2020 gjordes därefter en utlysning riktat till fyra av
branscherna, Transport och magasinering, Gröna näringar,
Tillverkningsindustri, och Besöksnäringen. Bygg och fastighet
bedömdes sakna tillräckligt stödsystem för att ingå i utlysningen.
Ett stort intresse för frågorna visade sig i det faktum att totalt 27
ansökningar inkom, men uppdragets begränsade storlek medgav
endast stöd till tre av dessa. Fokus för de tre projektet var att inom
industrin använda sig av data för att förutsäga underhåll av
maskinparken, att inom gröna näringar ta fram datastöd för dagliga
driftbeslut och långsiktiga investeringsbeslut, samt inom
besöksnäringen en förstudie till en dataplattform för bättre
beslutsunderlag.
Resultaten i de tre projekten visar att data kan göra stor nytta när de
kopplas ihop med faktiska behov som identifieras hos företagen som
till exempel kundprocesser, produktions och processdata.
I industriprojektet användes en modell som utgår ifrån ett antal frågor
som ska hjälpa företaget att identifiera förbättringsåtgärder och
formulera mål med hjälp av data.
Projektet som riktar sig till företagen inom gröna näringar har en
likande metod där behov utforskas genom frågeformulär och
workshops. Genom att kombinera data och odlingskunskap skapas ett
beslutsystem som kan underlätta daglig drift och långsiktiga
affärsbeslut.
Inom besöksnäringen används i dag system för insamling av data om
enskilda händelser till exempel hotellnätter. Företagens egen data
tillsammans med data om kunders rörelsemönster och beteende via
betalning och positioneringsdata kan ge företag underlag att ta beslut i
realtid till skillnad från att idag basera sina beslut på statistik eller
kundundersökningar.
Tillväxtverket rekommenderar fortsatta insatser för att simulera
användandet av data som strategisk resurs.


Tillväxtverket har i sitt budgetinspel förslagit större insatser inom
digitalisering och strategisk data. I ”Regeringsuppdraget att förslå
ett strategiskt program för digitalstrukturomvandling”
(N2021/00041) lämnas flera förslag på program för att stimulera
användandet av data.



Det behövs fortsatt insatser som adresserar bredd, mindre förtag
behöver hjälp att använda de system som finns i företagen på ett
effektivt sätt, enklare tjänster kan ha stor effekt på effektivitet och



lönsamhet. Det handlar både om sälj och kundprocesser,
produktions och processdata.
Riktade insatser behövs till företag som har förutsättning att
utveckla produktivitet och affär med hjälp av till exempel modell
från Robotlyftet där företaget får hjälp med en ingående analys av
företagets förutsättningar.



För att möta samhällsutmaningar behöver myndigheter och
näringsliv samarbeta för att stimulera användandet av data och
säkerställa att data håller rätt kvalité och är långsiktig.
Företagsdata behöver kunna kombineras med bransch och
offentlig data.



Informationssäkerhet behöver vara en del av alla insatser.



Data kan när den används rätt ge effektivare resursutnyttjande,
säkerställa hållbar produktion och nya affärsmöjligheter.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Ett av delmålen i den svenska Digitaliseringsstrategin är att det ska
finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer
ska utvecklas, spridas och användas. I regerings
nyindustrialiseringsstrategi Smart Industri (dnr N/2016/00496/FÖF)
uppmärksammas vikten av snabb och effektiv dataanalys för
framtidens affärsutveckling. OECD gjorde under 2017-2018 på
uppdrag av regeringen en översyn av Sveriges digitala transformation.
Det framgår av rapporten att svenska företags användning av stora
datamängder är i jämförelse med övriga OECD länder låg 1.
Regeringen gav sommaren 2019 Tillväxtverket i uppdrag att främja
små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk
resurs. Uppdraget bestod av två delar. I den första delen ska
Tillväxverket genomföra en kartläggning. Kartläggningen ska genom
en kvalitativ studie och litteraturgenomgång identifiera inom vilka
sektorer det finns störst potential att utveckla arbetet med data och
där datadriven affärsutveckling skulle ha stört potential.
I den andra delen ska Tillväxtverket med utgångspunkt i
kartläggningen rikta kunskapshöjande insatser mot utvalda
målgrupper i syfte att nå de företag som saknar relevant kunskap men
där det finns potential att nyttja data strategiskt för att utveckla
verksamheten och innovativa tjänster som till exempel kan lösa
samhällsutmaningar.
Tillväxtverket ska också på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och
erfarenhet som finns inom Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap och Myndigheten för digital förvaltning.

1.2

Mål

Tillväxtverket ska genomföra en kvalitativ studie och litteraturgenomgång
och identifiera inom vilka sektorer det finns störst potential att utveckla
arbetet med data och där datadriven affärsutveckling har störst potential.
Med utgångpunkt i kartläggning ska Tillväxtverket rikta kunskapshöjande
insatser mot utvalda målgrupper i syfte att nå de företag som saknar
relevant kunskap men där det finns en potential att utnyttja data

1

OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden s.83 (dnr N2017/07509/D)

OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden | en | OECD
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strategiskt för att utveckla verksamheten och innovativa tjänst som till
exempel kan bidra till att lösa samhällsutmaningar.

1.3

Målgrupp för aktiviteterna

Målgrupp för aktiviteterna är små och medelstora företag i de av
kartläggningen utpekade branscherna. Projekten drivs av främjare
eller aktörer som redan har tillgång till data via testbädd eller annan
upparbetad arbetsstruktur.

1.4

Metod

1.4.1

Definition av data





1.4.2

I slutrapporten används data synonymt med strategisk data.
Delad data, data som delas mellan företag eller inom eller
mellan branscher.
Med öppen data menas data som publiceras av offentliga
myndighet.
Kartläggningen

En kartläggning upphandlades2 för att göra en genomlysning av
svenska branscher. Urvalet av branscher utgick från svensk
näringsgrensindelning (SNI) i kombination med Tillväxtverket
branschindelning i rapporten ”Digitaliseringen i svenska företag”3. Det
resulterade i att 13 branscher valdes ut för kartläggning.

Figur 1: Översikt branschindelning

2 Kartläggning – Data som strategisk resurs Data som strategisk resurs i små och medelstora

företag (publector.org)
3

Tillväxtverket Rapport 0220 Digitalisering av företag (tillvaxtverket.se)
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De 13 branscher som valdes ut var.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Transport och magasinering
Gröna näringar
Industri (tillverkning, utvinning)
Bygg och fastighet
Besöksnäring och turism
Finans och försäkring
Energi
Informations- och kommunikationsteknologi
Life science
Handel
Vård och omsorg
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Kulturella och kreativa näringar

Kartläggningen gjordes i två steg. I ett första steg genomlystes de 13
branscherna med avseende på digital mognad och stödstruktur.
Digital mognad användes som ett mått på företagens möjlighet att ta
emot riktade insatser. Stödstruktur4 bedömdes som viktigt för att
säkerställa att det finns aktörer som kan genomföra piloter inom
strategisk data.
I steg två gjordes en djupare analys av de branscher som identifierats
ha god tillgång till data, låg kunskap hos företagen och samtidigt en
god förmåga att tillgodogöra sig insatser.
Digital mognad utgår från Tillväxtanalys definitioner; företagens
digitala kompetens, de digitala verktyg som företag använder och de
digitala kontakter med kunder företag i branschen har. 5
För att bedöma en branschs tillgång till stödstruktur analyserades
branscherna utifrån:






Branschens kapacitet att arbeta med mobilisering och analys
inom digitalisering.
Möjligheter till stöd inom EU:s struktur och investeringsfonder.
Partnerskap inom AI eller tillgång till datalabb eller testbäddar.
Stora företag som kan driva på förändring i branschen.
Förekomsten av branschstandarder, det vill säga gemensamma
överenskommelser för hur företagen arbetar med data.

4 Stödstruktur - sammanvägning av resurser som finns till stöd till företag i en bransch som

branschorganisation med kapacitet, tillgång till forskning för små och medelstora företag,
testbäddar, större företag som fungerar som draglok.
5 Tillväxtanalys PM 2019:12 Dnr 2019/128 Företagens digitala mognad 2018 - Tillväxtanalys

(tillvaxtanalys.se)
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Förekomst av forskning och utveckling som små och
medelstora företag kan dra nytta av.

De 13 branscherna placerades efter analys in utifrån digital mognad
och stödstruktur enligt tabell 1.

Tabell 1: Tabell över Digital Mognad och Stödstruktur

De branscher som enligt analysen klarar sig själva är; Informations och
kommunikationsteknik (IKT), Energi, Handel och Life-science och
Finans och Försäkringsverksamhet. Kulturella och Kreativa näringar
bedömdes ha hög digital mognad men låg stödstruktur och
Besöksnäringen bedömdes ha både låg digital mognad och låg
stödstruktur. Sex branscher bedömdes ha låg digital mognad och stabil
stödstruktur. Branscherna var Transport och Magasinering, Gröna
näringar, Tillverkningsindustri, Bygg och Fastighet, Vård och omsorg
och Verksamheter inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap och Teknik.
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Tabell 2 Översikt Resultat

I steg två valdes de branscher ut där företagen ansågs ha bäst
förutsättningar att öka sin förmåga att använda data strategiskt och
tillgången på data ansågs som god för en djupare analys.
Kartläggningens rekommendation var att gå vidare med
Transportsektorn, Gröna näringar och Tillverkningsindustri, Vård och
omsorg och Verksamhet inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap och
Ekonomi. Vård och Omsorg och Verksamheter inom Juridik, Ekonomi,
Vetenskap och Teknik bedömdes ligga utanför Tillväxtverket
resultatområden och lämnades utanför analysen.
I dialog med Tillväxverket inkluderades besöksnäringen i den fortsatta
analysen dels för att det görs flera statliga satsningar för att öka
besöksnäringens digitalisering bland annat via Tillväxtverket och att
branschen är digital i konsumentledet med god tillgång till data.
I de fördjupade analyserna genomfördes det förutom litteraturstudier,
tankesmedjor där representanter från branschorganisationer och
forskning deltog i samtal för att ge sin syn på hur respektive bransch
tar sig an data som strategisk resurs.
Resultatet av den fördjupade analysen var att transportsektorn
bedömdes ha god tillgång till realtidsdata. Branschen står inför stora
förändringar med nya typer av mobilitetslösningar och där många små
företag som inte är knutna till större aktörer står inför stora
förändringar.
Inom de gröna näringarna är tillgången till data god och kan förväntas
öka med fler uppkopplade maskiner. Det finns god stödstruktur men
generellt är datamognaden låg hos företagen även om det finns en
medvetenhet om det affärsmässiga värdet av data.
Industrin visar en stor mångfald och sträcker sig över många
delbranscher. Det är stor risk att mindre företag halkar efter i skuggan
av de större företagen. Vissa delbranscher är mer datamogna andra.
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En utmaning inom industrin är svårigheten att tillgängliggöra data
som ofta är låsta i olika system.
Bygg och fastighetsbranschen bedömdes ha begränsade möjligheter
att utveckla företagens affärsmodeller med hjälp av data. Små och
medelstora företag saknar tillgång till stödstrukturer och en insats
skulle ha svårt att nå ut enligt analysen.
Den fördjupade analysen visade att företagen har en låg digital
mognad och att stödstrukturerna inte är tillräckligt starka. Det finns en
risk att näringen inte har tillräcklig kapacitet att arbeta med data
strategiskt.
1.4.3

Kartläggningens resultat och slutsatser

Kartläggningen konstaterade att små och medelstora företag kan
uppnå strategiska fördelar av att använda realtidsdata och kombinera
data från olika källor. Data kan öka produktiviteten, effektivisering,
förbättra lönsamhet, stärka konkurrenskraft, ge fördjupad
kundförståelse och öka hållbarhet och stödja cirkulära affärsmodeller.
Data kan komma från källor som produktion, affärsverksamhet,
sensorer, uppkopplade ting men också sociala medier och offentlig
öppen data.
Av de 13 kartlagda branscherna sticker Finans- och Försäkring,
Energisektorn, Handeln, Life Science och IKT ut med goda möjligheter
att nyttja data som strategisk resurs. Kartläggningen visar att det som
utmärker dessa branscher förutom hög digital mognad inom
branschen är starka stödstrukturer i form av branschorganisationer,
miljöer inom forskningsinstitut och lärosäten. I flera av branscherna
bedrivs omfattande forskning och utveckling.
Kartläggningens djupanalys rekommenderade att inte gå vidare med
Bygg och Fastighet och Besöksnäringen. Bygg och fastighet bedöms ha
sämre förutsättningar att använda sig av strategisk data för
affärsutveckling. Besöksnäringen bedöms ha stort behov av
digitalisering, det finns god tillgång på data men stödsystemet är
fragmenterat.
De branscher som rekommenderades att inkluderas i en utlysning är
Transportsektorn, Gröna näringar och Tillverkningsindustri. De
bedöms som lämpliga att rikta insatser mot med generellt lägre digital
mognad än genomsnittet men med potentiell god tillgång till stora
mängder data och de omges av starka stödstrukturer.
Tillväxtverket gjorde bedömningen att det fanns förutsättningar för
tillräckligt bra projekt inom Besöksnäringen för att inkludera
branschen i utlysningen.
Företag i de utvalda branscherna har låg förståelse för potentialen i
data. Det saknas insikter, tid och kunskap att sätta sig in i vad ett
datadrivet arbete är.
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Data behöver vara av god kvalité och den behöver vara strukturerad
och tillgänglig. Det ställer krav på branscherna och de stödsystem som
de omges av. De utvalda branscherna bedöms ha god tillgång till
stödsystem. Möjligheten att använda data ligger inte på system och
algoritmer utan snarare på kunskap, ledarskap och den omgivande
stödstrukturen.
1.4.4
Utlysningen
Baserat på kartläggningens rekommendation riktades sommaren 2020
en utlysning till transportsektorn, gröna näringar, tillverkningsindustri
och besöksnäringen. Utlysningen vände sig till aktörer som redan
arbetar med data riktat mot företag i utpekade branscher eller har
tillgång till testbädd eller annan struktur för att utveckla kunskap om
användande av data. Bedömning var att för att kunna nå ett resultat på
kort tid och driva framgångsrika piloter så behöver startsträckan vara
kort.
Insatsen ska vara fokuserad på data som strategisk resurs där små
företag som har tillgång till eller befinner sig i ett ekosystem med
tillgång till data får en ökad insikt hur de kan arbeta med data för
affärsutveckling och hitta nya affärsmodeller.
Insatsen ska vara kompetenshöjande och stötta nyskapande arbetssätt
och metoder samt leda till ny och ökad kunskap och kompetens hos
såväl små företag som hos företagsfrämjande aktörer.
Fokus i projektet ska ligga på att öka förståelsen för hur data kan vara
ett medel i att möta samhällsutmaningar och öka företagens
konkurrenskraft och långsiktiga utveckling.
Metoder och arbetssätt ska vara skalbara.
1.4.5
Urval
Totalt inkom 27 ansökningar inom ramen för utlysningstiden. Det var
bra spridning mellan branscherna, dock få med ett rent industrifokus.
Tre ansökningar hade inriktning mot industri, fem inriktning mot
transport, sju rörde gröna näringar, sex besöksnäring och sex hade en
mer allmän inriktning eller riktade sig mot ett enskilt företag. De
sökande var dels etablerade aktörer som Industriellt Utvecklings
Centrum (IUC), Järnvägsklustret, Bron Innovation och Compare, dels
fanns också en ny typ av aktörer som kan beskrivas som start up med
en idé om hur data kan hjälpa till att till exempel effektivisera
transporter, gröna näringar och processer i företag. Det som är
utmärkande för dessa aktörer är att de är ovana att sätta in sitt arbete i
det större kontext som efterfrågades i utlysningen. Det vill säga utifrån
enskilda företag och processer kunna dra slutsatser som är relevanta
för fortsatta insatser. Tre av de sökande har tidigare deltagit i
uppdraget ”att stärka förutsättningar för industrialisering och
tillverkning i Sverige”.
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Sammanlagt nio projekt bedömdes ha förmåga att dra generella
slutsatser och ge värdefulla insikter för framtida insatser. Dessa
ansökningar lästes av en större grupp medarbetare bland annat
representanter från besöksnäringen. Alla nio aktörer hade goda
förutsättningar att genomföra ett projekt inom strategisk data.
Aktörerna ombads göra en komplettering med fokus på hur de ska
arbeta riktat mot de små och medelstora företagen och
metodutveckling. Utifrån kompletteringarna valdes Göteborgs
Handelshögskola, IUC Syd och Cfb Creative Future Business AB ut. Värt
att notera är att Cfb Creative Future är ett projekt som helt jobbar med
att arbeta med datadrivet beslutssystem inom de gröna näringarna.
1.4.6

RISE

Ett samarbete med RISE etablerades för att vara ett metodstöd i
uppdraget. Grunden för samarbetet var att det i ett tidigt skede av
uppdraget uppkom behov att förstå data i ett större perspektiv. Hur
behöver data vara beskaffad för att den ska gå att använda för
effektivisering och affärsutveckling? Frågor som berör tillgång,
delning, kvalité, säkerhet och ägarskap identifierades som särskilt
intressant att belysa. RISE är ett forskningsinstitut och driver projekt
inom datakvalitet och utvecklar testbäddar bland annat inom gröna
näringar. Genom RISE fick projektet tillgång till experter som tog fram
ett underlag till metodstöd för hur projekten kan arbeta med data
tillsammans med företagen. Metodstödet ingår i Mind the Gap
modellen som togs fram i industriprojektet (IUC Syd).
Samarbetet med RISE har haft två syften, dels att ge projekten stöd att
arbeta systematisk med datakvalitet och förstå potentialen samtidigt
som risker och utmaningar beaktas, dels att systematisera kunskap om
behovet av datastukturer och datakvalitet.
RISE har utvecklat ett frågebatteri som kan underlätta för främjare och
aktörer att stödja arbetet med data hos de företag de bistår.
RISE utgår ifrån forskning av datamognadsnivåer - Data Readiness
Levels6 - som är ett ramverk utformat för att identifiera hur väl
lämpade och mogna data är, såväl i allmänhet som givet en viss
specifik uppgift (se bilaga 3). I förlängningen förbereder ramverket för
användning av data för maskininlärning och Artificiell Intelligens.
1.4.7

Säkerhetsfrågor

MSB har varit en kontinuerlig samtalspartner under projektets gång.
Ett kunskapsunderlag tagit fram som en grund för ett bredare
samarbete mellan MSB och Tillväxtverket. Målet är att

6 Lawrence, Neil D. 2017. Data readiness levels. arXiv:1705.02245v1,

https://arxiv.org/abs/1705.02245 , http://data-readiness.org/
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kunskapsunderlaget vara en del i alla framtida digitaliseringsinsatser
som riktar sig till små och medelstora företag.
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2

Genomförande – aktiviteter och resultat

2.1

Pilotprojektens mål, genomförande och resultat

2.1.1

Strata IUC Syd (Industriprojektet)

Data i industriprocesser
IUC Syd har i sitt projekt valt att utgå från sitt industrilabb (Inventor)
som också var ett projekt i uppdraget ”att stärka förutsättningar för
industrialisering och tillverkning i Sverige”. Labbet omfattar
automation, robotik, digitala tvillingar, additiv produktion och
digitalisering. Projektet har valt att fokusera sin analys på data som
genereras och används kopplat till industriprocesser.
Frågeställningarna som projektet hade för avsikt att svara på:
1. Vilken data kan samlas in samt hur kan denna data nyttjas
strategiskt av industriella tillverkare? Vilka behov finns det hos
medverkande aktörer och företag knutna till labbet och till nya
intressenter, för nyttjandet av denna data ur ett strategiskt perspektiv
utöver praktisk intern användning i industrialiseringsprocesser?
2. Hur kan denna data struktureras och paketeras för maximering av
kompabilitet mot externa system? Vilka hinder i form av APIs
(Application Programming Interface), data-migrering samt lagar
(GDPR till exempel) finns det samt hur kan dessa hinder överkommas?
3. Hur kan en konkurrenskraftig och öppen dataplattform bana väg för
hållbara affärsmodeller inom området för strategisk dataanvändning?
Finns det tekniska såväl som marknadsmässiga förutsättningar som vi
bör ta hänsyn till för att säkerställa att strategisk data faktiskt används
så att både slutanvändaren såväl som företaget som skapar data ser ett
mervärde av utbytet?
I dialog med Tillväxtverket valde projektet att lägga mest tid på första
målet för att inom ramen för det korta genomförandet nå resultat. IUC
Syd har för avsikt att efter projektet fortsätta arbeta med att inkludera
data i sitt arbete med att utveckla labbet.
Företagen får stöd att identifiera sin strategiska data
Projektet kontaktades 20 företag och höll workshops med 10 företag
och genomförde stödinsatser i 4 företag. Övriga företag ansåg sig inte
ha möjlighet att delta i insatser inom projektets korta tidsram. I
arbetet med företagen använde man Mind the Gap-modellen (se bilaga
2) som från början är framtagen för att arbeta med
kompetensförsörjning i företagen. Nu anpassas modellen för att
identifiera ett företags målbild och tillgång till data. Med hjälp av
modellen görs en nulägesanalys, ett önskat läge tas fram och
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drivkrafter som finns i företaget dokumenteras samt mål formuleras.
Modellen har också utvecklats med hjälp av RISE för att (som beskrivs
i avsnitt 1.4.5) säkerställa att man har rätt data och datakvalité för att
möta uppsatta mål. Arbetet kan beskrivas enligt modellen i figur 2.

Figur 2: Översikt IUC Arbetsmodell

Det måste finnas intresse, förståelse och avsatt tid och resurser hos
företaget, en drivkraft att arbeta med digitalisering och data. Med hjälp
av Mind the Gap modellen identifieras en målbild och utifrån den görs
en inventering av data. Med hjälp av målbilden och inventering av data
kan man sedan gå vidare med det enskilda företaget för att analysera
behov av förbättringar. För de deltagande företagen i projektet
handlade det om att med hjälp av data som fanns tillgänglig i
affärssystem eller annan programvara synliggöra processer för bättre
beslutsunderlag, till exempel produktionsinformation som leder till
effektiviseringar.
Kan åstadkomma förändring med små medel
Förståelsen för data och den potential den kan ha för företagens
verksamhet vara initialt låg. Med hjälp av en konkret metod (Mind the
Gap) som ställer relevanta frågor där företagen får gå igenom sin
verksamhet kan man initiera arbete med data även om företagen
befinner sig på en låg digital mognad. Genom metoden identifieras
vilken data som finns i företaget, hur tillförlitlig den är och om nya
källor behövs. En begränsad insats kan göra stor skillnad för det
enskilda företaget. Till att börja med handlar det om effektiviseringar i
företagets internprocesser snarare än affärsutveckling. Exempel på
förbättringar som identifierades är modeller för visualiseringar av
produktionsdata, data för spårning av produkter genom
produktionskedjan och medvetenhet om risker och kostnader med att
inte ha ett fungerade informationsflöde i sin produktion.
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Det fanns inte några förutsättningar att inom projektet arbeta med
frågor om data som delas i externa system och mellan olika aktörer.
Det har varit oklart för företagen vilket mervärdet är av att dela data
med andra företag till exempel maskintillverkare. Flera av företagen
har gammal maskinpark som gör att uppkoppling och datainsamling
inte är möjlig. Det var således inte möjligt att påbörja en uppbyggnad
av ett datalabb inom ramen för projektet.
2.1.2

Besöksnäringen - Krishantering i små och medelstora företag
under Civid-19

Data viktigt för analys och beslutsfattande
Trots att tillgången på data i Sverige är mycket god, karaktäriseras den
svenska turist- och besöksnäringen av låg digital mognad och lågt
användande av data för beslutsfattande. Projektet syftade till att
utvärdera och vidareutveckla en digital kunskapshubb för
besöksnäringen i Göteborgsregionen. En första prototyp planerades
att vara tillgänglig som utgångpunkt för projektet. Projektet omfattar
positionerings (Telia), betal (Mastercard) data och data från
Benchmark Alliance. Benchmark Alliance arbetar med jämförande
företagsdata i till exempel hotellbranschen.
På kort sikt bedöms projektet leda till ökad kunskap och förståelse för
de möjligheter som sofistikerade dataanalyser kan innebära för den
svenska turist- och besöksnäringen.
På lång sikt är målet att kunskapsbasen ska kunna nyttjas för
omvärldsbevakning, analyser och statistik om svensk turist- och
besöksnäring, samt inte minst för att ge de många små och medelstora
företag i branschen underlag för bättre beslutsfattande och ett stärkt
värdeerbjudande.
Gedigen genomlysning av tillgång till och kunskap av data
Projektet genomfördes i fyra delprojekt.
2.1.2.1

Prototypplattform

Projektet skulle få tillgång till en prototypplattform för data från ett
samarbete mellan Göteborg & Co och en konsultfirma. Det visade sig
att den inte var tillräckligt färdig för att kunna användas, vilket gjorde
att projektet fick anpassa sig efter delvis nya förutsättningar. Det
konstateras i projektet att enskilda företag äger lite eller ingen data,
att aktuell sammanställd data saknas helt eller delvis, att beslut
baseras på underökningar, att data är reaktiv, att det saknas
delningsprinciper för data och att det saknas ett sammanhållet
ekosystem för data. En genomgång av befintliga tjänster på marknaden
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visar att de som finns löser delar av de besöksnäringens utmaningar
men ingen ser till helheten.
Att förstå företagens behov av data.
Workshops och intervjuer med företag i branschen visar att behoven
ser olika ut beroende på typ av besöksnäringsföretag och storlek.
Större företag med bredare verksamhet har behov av att kunna göra
egna djupare analyser och skapa rapporter medan mindre företag som
till exempel restauranger behöver tillgång till ett gränssnitt med
enklare information. De mindre företagen samlar in information ad
hoc och genom att följa vad som händer här och nu i verksamheten. De
företag som har ett systematiskt arbete med data är företrädesvis
hotell där det finns tillgång till system för att följa upp konkurrenter,
försäljning och beläggningsgrad. Förväntningar hos besöksnäringen på
en kunskapsplattform är att få tillgång till information som gör det
möjligt att följa hur besökaren rör sig och vad de gör i det offentliga
rummet. Företagen uttrycker behov av realtidsanalys av data men
också behov av pålitlig data avseende kvalité och tillgänglighet.
Företagare är också tveksamma att dela data. Hur delar man data med
andra på ett kostnadseffektivt och rättvist sätt?
Att samverka med leverantörer av data
Projektet har etablerat kontakt med Telia för positioneringsdata,
MasterCard för betaldata och Benchmark Alliance för data från
hotellbranschen. Beteendedata om hur människor agerar och rör sig i
staden ger möjlighet till framtida segmenteringsmodeller över
besökare som företag kan ta del av i realtid för att fatta beslut.
Projektet fokuserade på data från stora privata leverantörer. Dialog
med Skatteverket och Göteborgs stad har initierats. Kontakten med
dataleverantörer visar på vikten att ha licenser och juridiska avtal på
plats, att hantera prismodeller för leverantörer och användare och att
användare involveras tidigt i processen.
Det sista delprojektet har fokuserat på hur ett framtida
huvudmannaskap skulle kunna se ut för en kunskapsplattform.

Plattform för långsiktig utveckling av hållbar besöksnäring
En kunskapsplattform för besöksnäringen skulle hjälpa många företag
att effektivare planera sin verksamhet och utveckla besöksnäringen på
ett hållbart sätt genom att bättre styra till exempel besöksströmmar.
Data som handlar om det offentliga rummet är intressant för andra
aktörer, företag utanför den direkta besöksnäringen, offentliga
organisationer och företag som vill rikta sina tjänster till
besöksnäringen.
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Besöksnäringsföretag är ingen homogen grupp utan en plattform
behöver ta höljd för olika behov från enklare gränssnitt till möjlighet
att göra egna analyser. Data måste vara pålitligt, hålla hög kvalité och
vara långsiktig. Samtidigt behöver framförallt mindre företag få
utbildning och stöd för att komma igång.
Viktiga slutsatser som projektet har dragit från de olika delprojekten.






2.1.3

att skapa en plattform kräver långsiktighet och är en stor
investering
det krävs samarbete mellan besöksnäringens
branschorganisationer, offentliga aktörer och företagen själva
det är viktigt att hantera juridiska aspekter av datadelning,
det behövs en prismodell som tar höjd för hur mycket data
man delar
för att kombinera data krävs att utvalda användare, med vilja
att dela med sig av data, tidigt involveras i processen.
Digitalt beslutssystem för de gröna näringarna

Behov, förtroende och kunskap
Projektet bygger på ett projekt som är finansierat via EIP-Agrip (EUs
Innovationsprogram för jordbruk, trädgård och rennäring). Det finns
redan en testbädd med uppkopplade sensorer med några få odlare,
med befintliga data och ett utvecklat gränssnitt för presentation av
data.
Projektteamet har i sitt arbete dragit samma slutsatser som i
Tillväxtverkets kartläggning om gröna näringar det vill säga att små
och medelstora företag i trädgårdsnäringen/odlare möter flera
svårigheter:




Att få en överblick över relevanta strategiska data som finns
tillgänglig
Att bli bekant med och känna förtroende för tillgängliga
strategiska data
Att göra en beteendeförändring dvs. rutinmässigt använda
dataunderlag för att fatta beslut (till exempel är det för torrt?
behöver jag vattna?) i stället för att enbart observera och lita
på sin erfarenhet.

Syftet med projekt är att identifiera odlarnas behov av data och
kunskap för att ersätta manuella processer exempel i Excel. För det här
projektet har företag inom vin- och äppelproduktion rekryterats för att
verifiera de hypoteser som har identifierats i testbädden. Genom
frågeformulär och workshop har odlarnas behov och kunskap
kartlagts. Utmaningen är att få odlarna att lita på data som vanligtvis
hanteras manuellt i Excel eller sitter i “fingrarna”.
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Resultatet förväntas bli en förbättrad förmåga hos odlare att använda
data för strategiska/långsiktiga beslut samt höjd kompetens och
kunskap kopplad till odlingsverksamheten som går att omsätta i
ytterligare lönsamma affärer för odlarna.
Data ger bättre beslutsunderlag
Projektet har genom enkäter till de deltagande odlarna fått ett
underlag till workshops där odlarnas behov av data och beslutstöd har
verifierats i förhållande till existerande testbädd och datagränssnitt.
Via workshopparna har testbäddens relevans testats och korrigeringar
gjorts. I projektet har funnits tillgång till kunskap både om teknik och
odling. Det är odlarnas data och behov, kunskap om de specifika
grödorna och data från offentliga källor i kombination som ger
mervärde och underlag för mer tillförlitliga beslut.
Enkäterna har visat att samlad data är viktigt för odlarna, att man är
villig att betala för tjänster som ger affärsnytta. Data kan spela en stor
roll för att effektivisera odling genom att förbättra förutsättningarna
att hantera tillgång till vatten och näringstillförsel och varna för
skadedjursanprepp och allvarliga väderförhållande som till exempel
frost. Odlare ser positivt på att dela data för bättre beslutsunderlag
framförallt om risker i odlingarna kan minimeras. Data kan långsiktigt
ge beslutsunderlag om vad och var man ska nyplantera för bästa
avkastning. Erfarenheterna från projektet kan översättas till andra
grödor genom anpassning av specifik odlingsdata.
Insatser för att utbilda företag är fortsatt viktigt, här kan branschen i
from av hushållningssällskap och andra stödstrukturer spela roll. Flera
sådana aktörer visade också intresse för utlysningen.
Branschorganisationer och myndigheter behöver samarbeta för att
göra data tillgänglig på ett säkert sätt, kvalitet och tillgänglighet över
tid måste säkerställas. Det lyfts också fram i slutsatserna att
infrastruktur kan vara avgörande då jordbruk inte alltid bedrivs där
nätverk är tillräckligt utbyggda.
Vidare kan understrykas att data inte bara kan visas utan måste
bearbetas för att vara till nytta, till exempel utifrån en viss gröda men
också att olika data måste kombineras för att ge rätt insikt. Iterativa
metoder är nödvändiga för att hitta bästa sättet att behandla data
utifrån odlares behov. Här kan teknik som maskininlärning och AI vara
till nytta i framtida utveckling.

2.2

Datasäkerhet

För att säkerställa att alla projektägare integrerade ett
säkerhetsarbete i sina projekt hölls en workshop tillsammans med
KnowIT. Syftet med workshop var att ge projekten kunskap om hur
man praktiskt kan arbeta med informationssäkerhet.
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Projekten introducerades till en metod som hjälper verksamheten att
välja rätt åtgärder för att skydda information. Ett företag eller
organisation identifierar vilken typ av data som hanteras, till exempel
användardata, odlingsdata eller produktionsdata. För varje typ av data
görs en värdering hur skyddsvärd den är (Konfidentialiet), hur
tillförlitlig (Riktighet) och hur tillgänglig (Tillgänlighet) den måste
vara. Hur stor skada orsakas på individ, ekonomi, verksamhets och
samhällesnivå om data hanteras felaktigt. På så sätt får man fram en
matris som visar vilka risker företaget exponeras för och kan på så sätt
vidta rätt åtgärder (se Figur 3). Modellen utgår från ISO 27000.

Figur 3: Beskrivning Informationsklassning
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3

Slutsatser och rekommendationer

3.1

Många branscher med potential

Kartläggningen visar att det finns utmaningar i alla branscher men de
med stora företag som kan agera draglok, som har en stödstruktur och
där branschen har en hög digital mognad kommer att ha goda
förutsättningar att genomföra förändringar med hjälp data på egen
hand. Den visar också att det finns branscher som står inför
utmaningar. Inom transport, tillverkningsindustri, gröna näringar,
bygg och fastighet och besöksnäring kan många samhällsutmaningar
mötas genom datadriven affärsutveckling.

3.2

Tre projekt med olika typer av målgruppsarbete

För att ett riktat datauppdrag ska få önskad effekt måste projektägare
vända sig till rätt målgrupp. Det kräver ett gediget förarbete att nå rätt
företag med rätt insats. Olika typer av företag i en bransch kan ha helt
olika behov och förutsättningar.
Bred ansats men skräddasydd insats
I industriprojektet är erfarenheten att för att få ett företag att förstå
data och dess potential måste en insats utgå från företaget
förutsättningar och behov för att företaget överhuvudtaget ska tycka
det relevant att delta i en insats. Det samma gäller även inom
besöksnäring och gröna näringar. Data kan göras tillgängliga genom
tjänster men tjänsterna blir först intressanta för det specifika företaget
om de kan omsätta data som blir relevant i den egna verksamheten
med dess unika förutsättningar.
Målgruppsanalys som en del av projektet
I besöksnäringsprojektet gjordes en analys av målgruppen som en del
av projekt och man konstaterade att behoven skiljer sig mycket åt
beroende storlek på företag och vilken del av besöksnäringen man
arbetar i. Mindre besöksnäringsföretag behöver kunskap och tillgång
till enkla tjänster medan lite större företag behöver kunna göra mer
avancerad behandling av data. Det ställer krav på framtida
utbildningsinsatser men också på kravställning på tjänster.
Riktad insats till en mindre väldefinierad målgrupp
Projektet inom gröna näringar hade en identifierad målgrupp från
början och kunde utveckla sin datalösning i tätt samarbete med de
som på sikt ska använda datan. De fick på så sätt god kunskap om både
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behov och viljan att gå över till ett mer datadrivet beslutfattande. Inom
gröna näringar lyfts vikten av att föra in specifik kunskap om en viss
gröda och vara lyhörd för specifika förhållande på en viss plats.
Bransch och typ av företag avgör
Ställ krav på att aktörer inkluderar ett gediget långsiktigt
målgruppsarbete.
Insatser måste ta hänsyn till bransch, typ av företag och företagens
förutsättningar. Industriföretag är heterogena och har olika
förutsättningar utifrån maskinpark, tillverkningsprocess, kundprofil.
Insatserna måste ta hänsyn till det individuella företagets situation. I
besöksnäringen kan företag lättare kategoriseras efter typ av
verksamhet. Hotell har linkade behov liksom restauranger. Odlares
förutsättningar varierar med geografi och typ av grödor men står inför
likande utmaningar.

3.3

Fortsatta insatser viktigt för företagen

Stödsystemet viktigt för kontinuitet och långsiktighet
I kartläggningen gjordes en bedömning att stödsystemet spelar en
viktig roll. Det har bekräftats i de olika projekten i uppdraget. Inom
industrin är förståelse för digitalisering och effektiviseringen
grundförutsättning för att de överhuvudtaget ska närma sig frågan.
Framför allt mindre företag har liten möjlighet att ta hjälp utifrån för
att på kommersiella villkor få hjälp med att effektivisera sina
processer och i förlängningen dra strategisk nytta av data. Här kan
olika typer av stödinsatser göra stor nytta.
Industriprojektet visar att det är svårt att nå företag med insikter om
potentialen av data om man inte har en digital mognad. Projektet ger
ett samstämmigt resultat med Digitaliseringslyftet att det är en
utmaning att få företagen att delta i projekt men att när de väl får
tillfälle att arbeta med data utifrån företagets förutsättningar så inser
företagen nyttan. Här är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete en
förutsättning.
I projektet användes Mind the Gap ett verktyg som togs fram för
kompetensinventering men som nu anpassats till data, RISE föreslår
på liknade sätt ett frågebatteri för att identifiera data och det finns ett
flertal modeller som har tagits fram i bland annat inom
Digitaliseringslyftet. Det är inte fler modeller som behöver utan ett
systematiskt arbete med att nå och initiera förändringsarbetet hos
företagen.
Det kan noteras att alla aktiviteter i projekten har gjorts digitalt med
gott resultat. Det digitala arbetssättet ger mer flexibilitet att passa in
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workshops, möten och analyser när det passar företaget utan att man
behöver ta tid för till exempel resor.

Stöd på olika nivåer
Tillväxtverket använder en pyramid för att visa hur ett företags behov
kan mötas med olika insatser.

Figur 2: Insatspyramid

Behovsanalys, uppsökande målgruppsarbete och breddinsatser
Tillväxtverket understryker att bredd och insiktsskapande insatser för
digitalisering och data fortfarande är relevanta. Dessa kan vara
branschneutrala. Industriprojektet visar att det är viktigt att utgå från
företagets digitala nivå och situation. Metoder som finns framtagna
kan anpassas till olika grupper. Insatser kan tas fram för att anpassas
till bransch, typ av företag eller andra specifika behov som identifieras.
Förutsättnings studier och coaching lyfter företag
För att stimulera företag som vill arbeta med data för effektivisering
eller affärsutvecklings skulle en möjlighet kunna vara att få hjälp med
inventering och rådgivning. Genom att företaget får formlera sina mål
och sedan får stöd hur dessa mål kan uppnås med hjälp av data.
Modellen kan var en mindre förutsättningsstudie enligt modell från
Robotlyftet. Studien förbereder för en coachningsinsats eller en check
för att genomföra identifierade förbättringar eller utvecklingsbehov.

3.4

Ekosystemet en central del

I industriprojektet är det de enskilda företagen som är i fokus och att
dela data är sekundärt. Åtminstone i det korta perspektivet. Data en
del av värdekedjan i många delar av industrin men i de företagen som
deltagit i projektet finns inte förutsättningarna att dela data; det är
enklare processer i företagen som digitaliseras och maskinparkerna är
föråldrade. Företagen ser inte nyttan eller är rädda för att affärskritisk
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information delas och görs tillgänglig för andra i ekosystemet. Data
kan också vara låst i affärssystem som gör den svår att dela.
Infrastruktur för data är en gemensam angelägenhet
Inom besöksnäring är behoven kopplat till storlek. Större företag
köper in tjänster idag. Mindre företag är i behov av enkla tjänster.
I besöksnäringen och gröna näringar kommer ekosystemet vara helt
avgörande då ingen enskild odlare eller besöksnäringsföretag själv kan
utveckla tjänster. Större företag köper idag in tjänster som oftast
levererar data om en enskild verksamhet till exempel antal bokade
hotellnätter. Det finns ett stort behov att förstå besökarens beteende,
var och när och varför de genomför ett besök. Idag samlas denna data
hos stora internationella tjänsteföretag som tillhanda håller tjänster
för att hjälpa besökaren hitta rätt restaurang eller hotell och
varigenom man också gör bokningen. Data samlas hos aktörer som
finns långt ifrån företagen. Besöksnäringsdata är nära kopplad till
staden, kommunen eller besöksmålets data, information som andra
intressenter också är intresserad av. Statliga myndigheter genererar
data som används både i offentlig statistik och av företagen själva för
att följa upp sin verksamhet. Data är oftast av reaktiv natur och att
betrakta som statistik. Pandemin har ytterligare förstärkt behovet av
data i realtid och att kunna fatta beslut nära inpå en händelse. Det
skulle behövs en aktör som är ansvarig för att definiera vilken data
som bör delas, hur den ska delas och vilka myndigheter och
branschorganisation som är ansvariga för vad.
Det finns ett liknade behov inom gröna näringar. Inom näringen finns
redan ett initiativ att inrätta en nationell databas som kan hjälpa till att
definiera och förvalta data. I gröna näringar projektet lyfts vikten av
att ha pålitliga data från offentliga myndigheter. Det innebär att det
behöver finnas definierade sätt att ställa krav också på hur data görs
tillgänglig, vilken kvalité den har och hur förvaltas långsiktigt.
Inom besöksnäringen och gröna näringar är både aktörer och enskilda
företag beroende av att få tillgång till data genom tjänster. Tjänsternas
kvalité kommer att vara beroende av ett ekosystem av offentlig och
privat data. Ekosystemet inom besöksnäringens är beroende av både
privat och offentliga data men också data från det enskilda företaget.
Här spelar både offentliga myndigheter och branschorganisationer
stor roll för att tillsammans med näringen definiera vad behovet är och
att data kan kombineras på ett sätt som säkerställer kvalité och
säkerhet. Görs detta på rätt sätt kan tredjeparts företag bygga tjänster
som är relevanta för företagen och som företagen är villiga att betala
för. Stödsystemet behöver säkerställa att data finns tillgängligt på ett
tillförlitligt sätt och att tjänster utvecklas på tillförlitliga data. Parallellt
behövs kunskapsinsatser riktade mot företag inom besöksnäringen
och gröna näringar.
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Tillväxtverket bör vara garant för effektivt resursutnyttjande
Tillväxtverket bör samordna myndigheter och branschorganisationer
för att säkerställa gemensamma definitioner och samordna insatser
som pågår inom olika besöksnärings organisationer att skapa
ekosystem för data.
Bestående förändringar kräver långsiktighet
Utveckla ett företag affärsstrategiskt med hjälp av data tar tid. Vad är
det för problem man vill lösa och vilken data har företaget tillgänglig.
Vilken kvalité har data och äger företaget data eller är det någon
annan?

3.5

Tillväxtverkets rekommendationer

Utifrån ovan slutsatser rekommenderar Tillväxtverket följande:


Fortsatta satsningar för att svenska små och medelstora företag
fortsatt ska vara konkurrenskraftiga och klara omställningen till
ett mera hållbart samhälle.
Tillväxtverket har i sitt budgetinspel 2021 förslagit fortsatta breda
satsningar på digitalisering och data som strategisk resurs. I
Vinnovas rapport från ”Regeringsuppdraget att förslå ett strategiskt
program för digitalstrukturomvandling” (N2021/00041) föreslås
flera åtgärder som berör data. Data möjliggör nya affärsmodeller
för grön omställning och social hållbarhet. Koordinering och
samarbete mellan myndigheter och näringsliv är en förutsättning
för att öppen data kan kunna användas för affärsnytta. Vinnovas
uppdrag och uppdraget att främja data som strategisk resurs är
samstämmiga i vilka insatser som behövs för ett att främja
strategisk data i små och medelstora företag.



Ge utrymme för ordentliga målgruppsanalyser alternativt att de
utförs inom ramen för ett uppdrag.
Rätt insats till rätt företag, flera företag i insatsen hade för låg
kunskap.



Breddinsatser behövs fortfarande, företag saknar kunskap hur
interna processer kan effektiviseras med hjälp av data. Det handlar
både om sälj och kundprocesser, produktions och processdata.
Breddprogram behövs för att få företag inom industri, gröna
näringar och besöksnäring att börja använda data i sin verksamhet.
Det kan handla om så enkla saker att nytta de system och verktyg de
har på rätt sätt. Få förtag har resurser att göra detta på egen hand.
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För att data ska kunna användas för effektivisering och
affärsutveckling måste företag antingen redan ha bra kontroll över
sin data eller få hjälp med det inom ramen för projektet.
Återanvänd och utveckla redan framtagna modeller, verktyg och
arvbetsätt. Arbeta med olika insatser beroende på bransch och
mognad hos företagen, till exempel “Kickstart” modellen från
Digitaliseringslyftet, modell med förutsättningsstudier från
Robotlyftet.



Samarbeta mellan myndighet, branschorganisationer och
näringsliv för att definiera och kvalitetssäkra data. Hitta synergier
mellan besöksnäring och andra offentliga initiativ som investerar i
öppen data.



Arbeta långsiktigt- det tar tid att arbeta datadrivet.
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4

Övriga samarbeten relevanta för projektet

4.1.1

Uppdraget att utveckla och ett genomföra ett program för att
höja kompetens i små företags ledning och styrelse

Uppdragen har haft ett utbyte under projekttiden, dels har
projektägare informerats om uppdragen dels har samarbetet med
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap skett med
gemensamma möten. Våren 2020 genomfördes gemensamt en
seminarieserie om digitala affärsrisker och informationssäkerhet. 7
4.1.2

Samverkansprogrammet

I samverkansprogrammet ”Näringslivets digitalisering” och ”innovera
med data som drivmedel” har flera förslag presenterats inom olika
områden för att ge bättre förutsättningar för företag att använda data.
Bland annat ett för att stimulera data i besöksnäringen som tangerar
Göteborgs handelshögskolas projekt. En inventering av olika initiativ
inom data och besöksnäring som Tillväxtverket deltar eller har
deltagit i inklusive projektet som drivits av Göteborgs handelshögskola
har tagits fram tillsammans av Enheten för kompetensförsörjning och
digitalisering och Analysenheten. Sammanställningar har presenterats
för Näringsdepartementet.

7 Seminarium Digitala affärsrisker och informationssäkerhet - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget har löpt mellan åren 2019-08-21 och 2021-06-39. Budgeten har varit totalt 550 tkr. Se i
tabellen nedan hur finansieringskällorna fördelats. Vi bedömer att projektet har uppfyllt de finansiella
villkoren i regeringsbeslutet genom följande insatser, kartläggning av näringslivets strategiska data,
personal för genomförande och utlysning till kunskapshöjande insatser.

Resultaträkning, tkr
Finansiering
Näringslivsanslaget

Särskilda medel
Bidrag

SUMMA

5 500

Anslag
Summa

Förvaltningsanslaget

5 500

0

0

5 500

0

0

5 500

Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader

1 956
1 859
54

S:a verksamhetskostnader

3 869

Transfereringar

1 631

Summa utbetalningar

5 500

Att återbetala
BUDGET

0
5 500

Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

100%
0
0
5 500

1 956
1 859
54
0

0

0

0

3 869
1 631
5 500
0
5 500

0%

0%

100%

0
0

0
0

0
5 500

Nyckeltal
Särskilda medel
Andel transfereringar/
summa utbetalningar
Andel
verksamhetskostnader/
summa utbetalningar
Personalkostnader/
verksamhetskostnader
Köpta tjänster/
verksamhetskostnader

Näringslivsanslaget

Förvaltningsanslaget

SUMMA

30%

0%

0%

30%

70%

0%

0%

70%

51%

0%

0%

51%

48%

0%

0%

48%

