DIGILO
ANALYS AV FÖRETAGENS
BEHOV OCH NULÄGE
Maj 2021

RAMBOLL HAR GENOMFÖRT EN
NULÄGESANALYS AV FÖRETAGEN
I DIGILO
Ramboll har genomfört en sammanställning av företagens
behov och nuläge i projektet Digilo. Sammanställningen
baseras på underlag som samlats in via Affärskompetens.
Underlaget från Affärskompetens består av:
• Bakgrundsinformation om deltagande företag
• Resultat från Digilo:s behovskartläggning
Därtill har Ramboll dragit ut företagsdata från databasen
Retriever som innehåller information från företagens
årsredovisningar.
Slutligen har Ramboll hämtat data från SCB gällande hur
företagspopulationen ser ut i regionerna i stort.
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BESKRIVNING AV DIGILO:S
FÖRETAGSPORTFÖLJ

VILKA ÄR FÖRETAGEN SOM DELTAR I DIGILO?

Soloföretag
(0 anställda)

9%

274 FÖRETAG

Småföretag
(10-49 anställda)

16%

15 BRANSCHER

25 KOMMUNER
Mikroföretag
(1-9 anställda)

74%

HUR SER FÖRDELNINGEN UT I SVERIGE

Småföretag
Mikroföretag
Det är fler mikroföretag i
DIGILO jämfört med
riksgenomsnittet

(1-9 anställda)

(10-49 anställda)

Det är fler småföretag i
DIGILO jämfört med
riksgenomsnittet

3%

21%

Soloföretag
(0 anställda)

76%

Det är färre soloföretag i
DIGILO jämfört med
riksgenomsnittet

VILKA BRANSCHER TILLHÖR DELTAGANDE FÖRETAG?
Antal företag per bransch (SNI 2007)
62

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Handel; reparation av motorfordon

54

Tillverkning

39
24

Annan serviceverksamhet
Byggverksamhet

19

Utbildning

17
16

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
Hotell- och restaurangverksamhet

12
10

Informations- och kommunikationsverksamhet

7

Kultur, nöje och fritid
Jordbruk, skogsbruk och fiske

4

Vård och omsorg; sociala tjänster

3

Transport och magasinering

3

Fastighetsverksamhet

3

Utvinning av mineral

1

BRANSCHFÖRDELNINGEN I DIGILO LIKNAR DEN FÖR
HELA NÄRINGSLIVET I REGIONERNA
•

Fördelning mellan branscher ser liknande ut i hela
företagspopulationen små företag (<50 anställda)
i Gävleborgs och Dalarnas län, se figur

•

Det innebär att Digilo har nått ut till flera
branscher som har flera verksamma företag i
regionerna

•

•

•

Det finns däremot vissa skillnader som reflekterar
var Digilo har nått ut i högre respektive lägre
utsträckning jämfört med företagspopulationen
Exempelvis har Digilo nått företag inom ”Annan
serviceverksamhet” och ”Utbildning” i högre
utsträckning än i hela företagspopulationen
Andelen byggverksamheter och
fastighetsverksamheter som är delaktiga i Digilo
är å andra sidan lägre än i hela
företagspopulationen

Branschfördelning (SNI 2007) i småföretag (<50 anställda) i Gävleborgs och
Dalarnas län, år 2019
Övriga branscher

Byggverksamhet

18%

19%
Uthyrning,
fastighetsservice,
resetjänster

Hotell- och
restaurangverksamhet

4%
16%

5%
5%

Transport och
magasinering

Tillverkning

Verksamhet inom
juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik

8%
9%

Fastighetsverksamhet

16%

Handel; reparation
av motorfordon

Källa: SCB

VILKEN BOLAGSFORM HAR DELTAGANDE FÖRETAG?
Enskild firma
48 st

216

Övriga
bolagsformer
10 st

AKTIEBOLAG
79% AV DELTAGANDE
FÖRETAG ÄR
AKTIEBOLAG

48
ENSKILDA FIRMOR

1
Aktiebolag
216 st

2

Ekonomiska
föreningar

Övriga bolagsformer

10
FÖRETAG

Handels- och
Kommanditbolag

7

Ideella föreningar

VAD OMSÄTTER FÖRETAGEN?
Majoriteten företag som
deltar omsätter under 5
miljoner

Företagens omsättning (antal företag)
90
80

77

74

70
60

47

50
40

27

30
20

13

10

15
9

6

6

0

<1 miljon

1-5 miljoner

5-10 miljoner

10-20 miljoner 20-30 miljoner 30-50 miljoner 50-80 miljoner

80+ miljoner

Uppgift saknas

MAJORITETEN AV DELTAGANDE FÖRETAG LEDS AV
KVINNOR

57%

77%

43%

Soloföretagen (0 anställda)
leds främst av kvinnor

75%
Småföretagen (10-49 anställda)
har främst män som företagsledare

Könsfördelning företagsledare
Alla deltagande företag

62%
Fler kvinnor än män är
företagsledare i mikroföretagen
(1-9 anställda)

SKILLNADER I OMSÄTTNING MELLAN FÖRETAGSLEDARE
Soloföretag
Genomsnitt

Mikroföretag

Genomsnitt

400 tkr

800 tkr

Kvinna

Man

<1 mnkr

85%

50%

1-5 mnkr

-

33%

Uppgift saknas

15%

17%

Genomsnitt

Småföretag

Genomsnitt

5 mkr

9 mkr

Kvinna

Man

<1 mnkr

33%

19%

1-5 mnkr

37%

Genomsnitt

26 mkr

Genomsnitt

Företag som leds
av män omsätter i
genomsnitt mer
än företag som
leds av kvinnor

34 mkr

Kvinna

Man

<1 mnkr

-

-

32%

1-5 mnkr

9%

-

5-10 mnkr

15%

31%

5-10 mnkr

18%

6%

10-20 mnkr

6%

8%

10-20 mnkr

36%

27%

20-50 mnkr

3%

2%

20-50 mnkr

18%

45%

50-80 mnkr

-

1%

50-80 mnkr

18%

9%

80+ mnkr

-

1%

80+ mnkr

-

12%

Uppgift saknas

6%

4%

Anmärkning: Procentsatsen visar andelen av företag som leds av kvinnor/män inom respektive omsättningsintervall

HUR SER DET UT I SVERIGE?
Andel av Svenska företags totala omsättning som
genereras av manliga respektive kvinnliga
företagsledare

Det är jämnare könsfördelning
mellan företagsledarna i
DIGILO jämfört med
fördelningen i hela landet.

29%

71%

12%
88%
Manliga företagsledare
omsätter mer än 7 gånger så
mycket som kvinnliga
företagsledare

Könsfördelning företagsledare,
hela landet
Det är fler kvinnor som leder
solo- och mikroföretag i
DIGILO jämfört med hela
landet.

Andelen kvinnliga
företagsledare bland
småföretagen i DIGILO ligger i
linje med riksgenomsnittet

Andel kvinnliga företagsledare,
solo- och mikroföretag

26%

Andel kvinnliga företagsledare,
småföretag

18%

HUR SER DEN REGIONALA SPRIDNINGEN UT BLAND
DELTAGANDE FÖRETAG?
• Digilo har nått ut till företag i samtliga
kommuner i Gävleborgs och Dalarnas län
• Flest företag som deltar i Digilo återfinns i
Sandviken och Gävle kommuner
• I genomsnitt har 11 företag deltagit per
kommun

INBLICK DELTAGANDE SOLOFÖRETAG
Flest soloföretag återfinns i Falun kommun

Branschfördelning (SNI 2007), antal soloföretag

Utbildning

Verksamhet inom
juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik

4
7
Annan serviceverksamhet

4
4

Handel; reparation
av motorfordon

5
Övriga
Tillverkning

Soloföretagen leds främst av kvinnor
Jordbruk,
skogsbruk
och fiske

77%

1
1
1

Byggverksamhet

1

Kultur, nöje
och fritid

1
Uthyrning,
fastighetsservice,
mm.

INBLICK DELTAGANDE MIKROFÖRETAG
Flest mikroföretag återfinns i Sandviken och Gävle
kommuner

Branschfördelning (SNI 2007), antal mikroföretag
Tillverkning

23

Handel; reparation av
motorfordon

Annan serviceverksamhet

16

45

Uthyrning, fastighetsservice,
mm.

13
12
8

55
22

Övriga

Utvinning av mineral
Jordbruk, skogsbruk, fiske

2

62%

Hotell- och
restaurangverksamhet
Byggverksamhet

Verksamhet inom
juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik

Fler kvinnor än män är företagsledare
i mikroföretagen

9

Utbildning

Fastighetsverksamhet

Transport och
magasinering

1 1

6

Kultur, nöje och fritid

3
3

Vård och omsorg

6
Informations- och
kommunikationsverks.

INBLICK DELTAGANDE SMÅFÖRETAG
Flest småföretag återfinns i Sandviken, Gävle och
Borlänge kommuner

Branschfördelning (SNI 2007), antal småföretag
Byggverksamhet

9
5

Handel; reparation av
motorfordon

Hotell- och
restaurangverksamhet

3
Tillverkning

3

15

Antal deltagande
småföretag

Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik

9
Övriga

Småföretagen leds främst av män

Jordbruk,
skogsbruk, fiske

1

Annan
serviceverksamhet

75%

Utbildning

1

Informations- och
kommunikationsverks.

2

1
2
2

Transport och
magasinering

Uthyrning,
fastighetsservice,
mm.

2

SAMMANSTÄLLNING AV
DIGILO:S BEHOVSKARTLÄGGNING

SAMMANSTÄLLNING AV DIGILO:S
BEHOVSKARTLÄGGNING
• Affärskompetens har genomfört en behovskartläggning bland
deltagande företag

Storleksfördelning bland företag som svarat
på behovskartläggningen

• Kartläggningen ska ge organisationerna möjlighet att kartlägga sitt
nuläge och behov utifrån flera perspektiv

Soloföretag
9%

• Behovskartläggningen delas upp i fyra avsnitt:
1.

10 snabba frågor

2.

Digital mognad

3.

Utvecklingsbehov

4.

Utbildningsutbud

Småföretag
14%

• Totalt 175 av 274 organisationer (64%) har hittills svarat på
behovsanalysen, varav majoriteten (78%) är mikroföretag
• Följande sidor presenterar sammanställning av resultaten från
behovskartläggningen
• Resultaten är en självskattning och därför finns en risk för att
svaren i viss utsträckning över- eller underskattas

Mikroföretag
78%
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10 SNABBA FRÅGOR

DELTAGANDE ORGANISATIONER ANVÄNDER FRAMFÖRALLT
OFFICEPAKETET, DIGITALA AFFÄRSSYSTEM OCH SOCIALA
MEDIER
• För att skapa förståelse för var deltagande
organisationer positionerar sig digitalt och affärsmässigt
ställdes tio korta frågor (se figur)
• Frågorna besvarades på skala 1 – 4 där:
•

1 = stämmer inte

•

4 = stämmer mycket bra

• Genomsnittligt ser vi i figuren till höger att deltagande
organisationer framförallt använder Microsoft/Office 365,
digitala affärssystem samt sociala medier för
marknadsföring och annonsering
• Majoriteten deltagande företag använder inte Google
Workspace/G Suite
• Utöver frågorna i figuren ställdes även frågan om en
försäljning av företaget eller ett generationsskifte var
aktuellt inom de närmaste två åren. Majoriteten företag
uppger att så inte är fallet.

Genomsnitt bland deltagande företag (skala 1-4)

Vi använder Microsoft/Office 365

2.9

Vi använder ett digitalt affärssystem

2.9

Vi använder aktivt sociala medier för
marknadsföring och annonsering

2.9

Vi tar emot beställningar på
produkter eller tjänster via en…

2.3

Vi använder smartphones för att,
med appar, kommunicera med t ex…

2.1

Vi har ambitioner att nå ut/öka
försäljningen internationellt

1.8

Vi har kunder utanför Sverige
Vi använder ett CRM-system
Vi använder Google Workspace/G
Suite

1.7
1.5
1.3

SVAREN SKILJER SIG NÅGOT ÅT BLAND FÖRETAGSSTORLEKAR

• Uppdelat efter företagsstorlek (se figur) ser vi att svaren
skiljer sig något åt

Genomsnitt (skala 1-4), uppdelat efter företagsstorlek
Soloföretag

• Det ser ut för att finnas ett samband mellan
företagsstorlek och flera av frågorna.
• Det finns dock skillnad mellan vilka frågor som ligger
högst för företagsstorlekarna
• Soloföretagen ger i genomsnitt högst betyg på att de
använder sociala medier för marknadsföring och
annonsering
• Samtidigt ger mikroföretagen och småföretagen ger i
genomsnitt högst betyg på att de använder
Microsoft/Office 365 och ett digitalt affärssystem

Vi har ambitioner att
nå ut/öka försäljningen
internationellt

Vi har kunder utanför
Sverige

Mikroföretag

Småföretag

Vi tar emot
beställningar på
produkter eller tjänster
via en webbsida
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Vi använder
smartphones för att,
med appar,
kommunicera med t ex
ekonomi-/affärssystem
Vi använder ett digitalt
affärssystem

Vi använder aktivt
sociala medier för
marknadsföring och
annonsering

Vi använder
Microsoft/Office 365

Vi använder Google
Workspace/G Suite

Vi använder ett CRMsystem
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FÖRETAGENS DIGITALA
MOGNAD

DEN DIGITALA MOGNADEN ANALYSERAS GENOM
FLERTAL FRÅGOR INOM OLIKA OMRÅDEN
•
•

•

•

•

För att skapa förståelse för var deltagande organisationers digitala
mognad ställdes ett antal frågor i Digilo-behovskartläggningen
Frågorna delades upp i följande fem temaområden med
underfrågor: strategier, personalkompetens, processer, ITinfrastruktur och kontaktytor

Uppskattad digital mognad i deltagande företag
(skala 1 – 6), genomsnitt per område

Kontaktytor

Total
genomsnitt:

2.6

Frågorna besvarades på skala 1 – 6 där:
•

1 = stämmer inte

•

6 = stämmer mycket bra

I figuren till höger ser vi genomsnittlig digital mognad per kategori.
Siffrorna presenterar ett genomsnitt av samtliga frågor inom
respektive kategori
Ett högt betyg per kategori innebär en uppskattad hög digital
mognad i den kategorin

•

Genomsnittligt uppskattas deltagande organisationer främst vara
digitalt mogna vad gäller strategier, följt av personalkompetens

•

Genomsnittligt uppskattas den digitala mognaden i deltagande
organisationer vara 3,2 på skala 1 till 6

IT-infrastruktur

Processer

Personalkompetens

Strategier

3.2

2.7

2.7

3.9

4.2

FÖRETAGENS UPPSKATTADE DIGITALA MOGNAD SKILJER SIG
INTE AVSEVÄRT MELLAN FÖRETAGSSTORLEKAR
•

Företagens uppskattade digitala mognad skiljer sig inte avsevärt
mellan företagsstorlekar, utan ligger genomsnittligt mellan 2,9 till
3,2, där mikroföretag har uppskattad högst digital mognad och
soloföretag lägst

•

Solo- och mikroföretagen uppskattar att de har högst digital
mognad gällande företagsstrategier

•

Samtidigt uppskattar småföretagen att de har högst digital
mognad gällande personalkompetens

Genomsnitt per företagsstorlek och område (skala 1-6)
Soloföretag

Mikroföretag

Strategier

Relationer

Uppskattad digital mognad i deltagande organisationer
(skala 1-6)

Mikroföretag

Småföretag

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Personalkompetens

3.2

Småföretag

3.0

Soloföretag

2.9

Kontaktytor

Processer

ITinfrastruktur

FÖRETAGENS UPPSKATTADE DIGITALA MOGNAD
SKILJER SIG ÅT MELLAN KOMMUNER
• Företagens uppskattade digitala mognad skiljer sig
något åt mellan kommuner
• Högst digital mognad uppskattas deltagande företag ha
i Hudiksvall och Ludvika kommuner
•

75% av dessa är mikroföretag inom olika branscher

• Lägst digital mognad uppskattas företag i Älvdalen,
Mora, Leksand, Gagnef, Säter och Bollnäs ha
• Inga företag i Nordanstigs kommun har svarat på
behovsanalysen, därför saknas information för dessa.

HÖGST UPPSKATTAD DIGITAL MOGNAD INOM
UTBILDNINGSBRANSCHEN
• Uppdelat per bransch ser vi att deltagande
företag inom utbildningsbranschen har högst
uppskattad digital mognad
• Lägst uppskattad digital mognad har deltagande
företag inom annan serviceverksamhet samt
handel

Uppskattad digital mognad i deltagande organisationer
(skala 1-6), genomsnitt per bransch
Annan serviceverksamhet

2.8

Handel; reparation av motorfordon

2.8

Hotell- och restaurangverksamhet

2.9

Tillverkning

2.9

Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster

3.1

Byggverksamhet

3.1

Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik
Övriga branscher
Utbildning

3.3
3.4
3.6

INGEN STÖRRE SKILLNAD I UPPSKATTAD DIGITAL MOGNAD
MELLAN FÖRETAG SOM LEDS AV KVINNOR OCH MÄN
• Den uppskattade digitala mognaden skiljer sig inte
avsevärt mellan företag som leds av kvinnor och företag
som leds av män

Uppskattad digital mognad (skala 1-6) inom olika
områden, uppdelat efter företagsledarens kön
Man

• Företag som leds av män uppskattas ha något högre
genomsnitt (3,2 jämfört med 3,1)
• Framförallt uppskattar företag som leds av män ha
högre digital mognad gällande personalkompetens,
processer och IT-infrastruktur

3,1

3,2

Kvinna

Strategier

Relationer

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Kontaktytor

Personalkomp
etens

Processer

Genomsnitt digital mognad
ITinfrastruktur
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FÖRETAGENS
UTVECKLINGSBEHOV

FÖRETAGENS STÖRSTA UTVECKLINGSBEHOV ÄR ATT
UTBILDA SIG ELLER FÅ INSPIRATION
Företagen fick ange hur stora behov de hade av att
utvecklas inom olika områden.
Företagens topp 5 utvecklingsbehov är att:

1

Utbilda sig eller få inspiration

2

Öka försäljningen genom marknadsföring

3

Frigöra tid till annat genom att bli effektivare

4

Presentera relevant information om sina produkter
eller tjänster som kunderna verkligen har nytta av

5

Förbättra eller förenkla samarbete med kunder

Behoven skiljer sig något mellan företag, se mer information
på följande sidor.

Deltagande organisationers topp 5 utvecklingsbehov
(skala 1 – 6)

Utbilda oss/få inspiration

5.2

Öka försäljningen genom
marknadsföring

4.9

Frigöra tid till annat genom att bli
effektivare

4.7

Presentera relevant information om
våra produkter/tjänster som
kunderna verkligen har nytta av
Förbättra/förenkla samarbete med
kunder

4.6

4.4

UTVECKLINGSBEHOVEN SKILJER SIG ÅT MELLAN FÖRETAGSSTORLEKAR:
LÄGST UTVECKLINGSBEHOV I SOLOFÖRETAG, STÖRST I SMÅFÖRETAGEN
Utvecklingsbehov i företagen (skala 1-6), uppdelat efter företagsstorlek

Soloföretag

Mikroföretag

Småföretag

Utbilda oss/få inspiration
6
Frigöra tid till annat genom att bli effektivare

Få igång nya medarbetare snabbare
Förbättra/ förenkla samarbete med leverantörer

5
4

Hitta nya medarbetare

Öka delaktighet och engagemang hos medarbetare

3
2

Öka försäljningen genom marknadsföring
Presentera relevant information om våra
produkter/tjänster som kunderna verkligen har nytta av

Förbättra/ förenkla samarbete med kunder

1
0
Hitta leverantörer som kan hjälpa oss bli bättre

Mäta olika delar av verksamheten för att få ny kunskap

Nå nya geografiska marknader
Jobba mer hållbart
Skapa större flexibilitet i hur och var vi arbetar

Få hjälp att ta fram en plan på hur vi kan bygga en bättre
verksamhet

Minska kostnader genom att bli effektivare

Utveckla nya eller bättre produkter/tjänster
Få hjälp att förstå omvärlden/marknaden bättre
Undvika kvalitetsbrister och risker för att något blir fel

Småföretagen har
i genomsnitt störst
utvecklingsbehov
inom olika
områden

TOPP 5 UTVECKLINGSBEHOV SKILJER SIG NÅGOT ÅT MELLAN
FÖRETAGSSTORLEKAR
• Samtliga företagsstorlekar har bland sina topp 5 behov att utbilda sig/få inspiration, öka försäljning genom
marknadsföring och frigöra tid till annat genom att bli effektiverare
• Solo- och mikroföretagen har även behov att förbättra/förenkla samarbete med kunder
• Soloföretagen har bland sina topp 5 behov att få hjälp att ta fram en plan för hur de kan bygga en bättre verksamhet
• Samtidigt har småföretagen bland sina topp 5 behov att minska kostnader genom att bli effektivare
Soloföretag
0 anställda
1. Utbilda oss/få
inspiration
2. Öka försäljningen
genom
marknadsföring
3. Frigöra tid till annat
genom att bli
effektivare

4. Förbättra/förenkla
samarbete med
kunder
5. Få hjälp att ta fram
en plan på hur vi kan
bygga en bättre
verksamhet

Mikroföretag
1-9 anställda

Småföretag
10-49 anställda

1. Utbilda oss/få
inspiration

som kunderna
verkligen har nytta av

1. Utbilda oss/få
inspiration

2. Öka försäljningen
genom
marknadsföring

4.Frigöra tid till annat
genom att bli
effektivare

2. Frigöra tid till annat
genom att bli
effektivare

3. Presentera relevant
information om våra
produkter/tjänster

5. Förbättra/förenkla
samarbete med
kunder

3. Minska kostnader
genom att bli
effektivare

4. Öka försäljningen
genom
marknadsföring
5. Presentera relevant
information om våra
produkter/tjänster
som kunderna
verkligen har nytta av

TOPP 5 UTVECKLINGSBEHOV SKILJER SIG ÅT MELLAN DE
6 MEST FÖREKOMMANDE BRANSCHERNA
Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik

Handel; reparation av
motorfordon

1. Utbilda oss/få
inspiration

som kunderna
verkligen har nytta av

1. Utbilda oss/få
inspiration

2. Öka försäljningen
genom
marknadsföring

4. Frigöra tid till annat
genom att bli
effektivare

2. Öka försäljningen
genom
marknadsföring

3. Presentera relevant
information om våra
produkter/tjänster

5. Utveckla nya eller
bättre
produkter/tjänster

3. Frigöra tid till annat
genom att bli
effektivare

Annan serviceverksamhet
1. Öka försäljningen
genom
marknadsföring
2. Utbilda oss/få
inspiration
3. Presentera relevant
information om våra
produkter/tjänster
som kunderna

verkligen har nytta av
4. Förbättra/förenkla
samarbete med
kunder
5. Få hjälp att ta fram
en plan på hur vi kan
bygga en bättre
verksamhet

4. Presentera relevant
information om våra
produkter/tjänster
som kunderna
verkligen har nytta av
5. Förbättra/förenkla
samarbete med
kunder

Byggverksamhet

1. Utbilda oss/få
inspiration
2. Frigöra tid till annat
genom att bli
effektivare
3. Minska kostnader
genom att bli
effektivare

4. Förbättra/förenkla
samarbete med
kunder
5. Presentera relevant
information om våra
produkter/tjänster
som kunderna
verkligen har nytta av

Tillverkning

1. Frigöra tid till annat
genom att bli
effektivare

4. Minska kostnader
genom att bli
effektivare

2. Utbilda oss/få
inspiration

5. Undvika
kvalitetsbrister och
risker för att något blir
fel

3. Öka försäljningen
genom
marknadsföring

Utbildning
1. Utbilda oss/få
inspiration
2. Öka försäljningen
genom
marknadsföring
3. Presentera relevant
information om våra
produkter/tjänster
som kunderna

verkligen har nytta av
4. Frigöra tid till annat
genom att bli
effektivare
5. Utveckla nya eller
bättre produkter/
tjänster

VI SER SKILLNADER I UTVECKLINGSBEHOV MELLAN FÖRETAG SOM
LEDS AV KVINNOR OCH MÄN: I GENOMSNITT STÖRRE BEHOV I
FÖRETAG SOM LEDS AV MÄN
Utvecklingsbehov i företagen (skala 1-6), uppdelat efter företagsledarens kön

Man

Kvinna

Utbilda oss/ få inspiration
6
Få igång nya medarbetare snabbare
Öka försäljningen genom marknadsföring
Hitta nya medarbetare
Förbättra/ förenkla samarbete med leverantörer
Öka delaktighet och engagemang hos medarbetare

Hitta leverantörer som kan hjälpa oss bli bättre

Mäta olika delar av verksamheten för att få ny kunskap
Skapa större flexibilitet i hur och var vi arbetar
Jobba mer hållbart
Undvika kvalitetsbrister och risker för att något blir fel

5
4
3
2
1
0

Frigöra tid till annat genom att bli effektivare
Presentera relevant information om våra
produkter/tjänster som kunderna verkligen har nytta av
Förbättra/ förenkla samarbete med kunder

Utveckla nya eller bättre produkter/tjänster
Få hjälp att ta fram en plan på hur vi kan bygga en bättre
verksamhet
Få hjälp att förstå omvärlden /marknaden bättre
Minska kostnader genom att bli effektivare
Nå nya geografiska marknader

I genomsnitt har
företag som leds av
män något större
behov än företag som
leds av kvinnor

TOPP 5 UTVECKLINGSBEHOV SKILJER SIG NÅGOT ÅT MELLAN
FÖRETAG SOM LEDS AV KVINNOR OCH MÄN
• Företag som leds av kvinnor har utöver att utbilda sig eller få inspiration störst utvecklingsbehov av att öka
försäljning genom marknadsföring
• Samtidigt som företag som leds av män uttrycker större utvecklingsbehov att frigöra tid till annat genom att
bli effektivare
Kvinnor som
företagsledare
4. Presentera relevant
information om våra
2. Öka försäljningen genom produkter/tjänster som
marknadsföring
kunderna verkligen har
nytta av
3. Frigöra tid till annat
genom att bli effektivare
5. Förbättra/förenkla
samarbete med kunder
1. Utbilda oss/få inspiration

Män som
företagsledare
1. Utbilda oss/få inspiration
2. Frigöra tid till annat
genom att bli effektivare

4. Presentera relevant
information om våra
produkter/tjänster som
kunderna verkligen har
nytta av

3. Öka försäljningen genom
marknadsföring
5. Minska kostnader genom
att bli effektivare
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FÖRETAGENS
UTBILDNINGSBEHOV

STÖRST UTBILDNINGSBEHOV FÖR SOCIALA MEDIER
Topp 5 utbildningsbehov bland deltagande företag är:

1

Sociala medier

Företagens topp 10 utbildningsbehov
Ledarskap: Att leda sig själv och
strukturera sitt arbete

49

Sociala medier: Strategi för sociala
medier

2 Sälj och marknadsföring
3 Ledarskap – att leda dig själv och dina medarbetare
4 Kontorsplattform Microsoft 365

42

Sociala medier: Så skriver ni innehåll som
når ut i bruset

39

Ekonomi och administration: Förstå de
digitala rapporterna

30

Sociala medier: Skapa värde för kunden
och bli mer framgångsrik

29
28

Kontorsplattform Microsoft 365: Excel
Ledarskap: Bli mer effektiv med hjälp av
olika digitala hjälpmedel

5 Ekonomi och administration
På fördjupat nivå ser vi i figuren till höger att flest företag
har lagt ”ledarskap: att leda sig själv och strukturera sitt
arbete” och ”sociala medier: strategi för sociala medier”
bland sina topp 5 utbildningsbehov

27

Synlighet på webben:
Sökmotoroptimering SEO

25

Sociala medier: Inbound Marketing

24

Sälj och marknadsföring: Filma med
mobilkamera, enkla…

22

Antal företag

SKILLNAD I TOPP 3 UTBILDNINGSBEHOV BLAND OLIKA
FÖRETAGSSTORLEKAR
• Mikro- och småföretagen har i genomsnitt störst behov av ledarskapsutbildning med fokus på att leda sig själva och
strukturera sitt arbete
• Soloföretagen har även i genomsnitt störst behov av ledarskapsutbildning, men med fokus på att bli mer effektiva med
hjälp av olika digitala medier
• Solo- och mikroföretagen har båda bland sina topp 3 behov att lyckas via sociala medier skriva innehåll som når ut i
bruset
Soloföretag
0 anställda
1. Ledarskap: Bli mer effektiv med
hjälp av olika digitala hjälpmedel
2. Sociala medier: Skriva innehåll
som når ut i bruset
3. Utveckla produkter och
tjänster digitalt: Skapa och leda
egna digitala kurser

Mikroföretag
1-9 anställda

Småföretag
10-49 anställda

1. Ledarskap: Att leda sig själv och
strukturera sitt arbete

1. Ledarskap: Att leda sig själv och
strukturera sitt arbete

2. Sociala medier: Strategi för
sociala medier

2. Kontorsplattform Microsoft
365: Excel

3. Sociala medier: Skriva innehåll
som når ut i bruset

3. Ledarskap: Bli mer effektiv med
hjälp av olika digitala hjälpmedel

TOPP 3 UTBILDNINGSBEHOV SKILJER SIG ÅT MELLAN DE
6 MEST FÖREKOMMANDE BRANSCHERNA
Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik

1. Sociala medier: Strategi för sociala
medier
2. Ledarskap: Att leda sig själv och
strukturera sitt arbete
3. Ledarskap: Bli mer effektiv med
hjälp av olika digitala hjälpmedel

Annan serviceverksamhet

1. Sociala medier: Skriva innehåll som
når ut i bruset
2. Ledarskap: Att leda sig själv och
strukturera sitt arbete
3. Sociala medier: Strategi för sociala
medier

Handel; reparation av
motorfordon

1. Sociala medier: Strategi för sociala
medier
2. Ekonomi och administration:
Förstå de digitala rapporterna,
analysera och följ upp
3. Synlighet på webben:
Sökmotoroptimering SEO

Byggverksamhet

Tillverkning

1. Ledarskap: Att leda sig själv och
strukturera sitt arbete
2. Kontorsplattform Microsoft 365:
Excel
3. Sociala medier: Inbound Marketing

Utbildning

1. Ledarskap: Att leda sig själv och
strukturera sitt arbete

1. Sociala medier: Skriv innehåll som
når ut i bruset

2. Ekonomi och administration:
Förstå de digitala rapporterna,
analysera och följ upp

2. Sociala medier: Strategi för sociala
medier

3. Kontorsplattform Microsoft 365:
Excel

3. Utveckla produkter och tjänster
digitalt: Skapa och leda egna digitala
kurser

STÖRRE FOKUS PÅ SOCIALA MEDIER BLAND FÖRETAG SOM LEDS
AV KVINNOR OCH LEDARSKAP BLAND FÖRETAG SOM LEDS AV MÄN
• Företag som leds av kvinnor har i framförallt behov av olika typer av utbildningar för sociala medier,
exempelvis skapa en strategi för sociala medier och skriva innehåll som når ut i bruset
• Företag som leds av män har framförallt behov av ledarskapsutbildningar som exempelvis att leda sig själv
och strukturera arbete eller bli mer effektiv med hjälp av digitala hjälpmedel

Män som
företagsledare

Kvinnor som
företagsledare
1. Sociala medier: Skriva 4. Sociala medier:
Skapa värde för kunden
innehåll som når ut i
och bli framgångsrik
bruset
2. Ledarskap: Att leda
sig själv och strukturera
sitt arbete
3. Sociala medier:
Strategi för sociala
medier

5. Ekonomi och
administration: Förstå
digitala rapporter,
analysera och följa upp

1. Ledarskap: Att leda
sig själv och strukturera
sitt arbete

4. Ledarskap: Bli mer
effektiv med hjälp av
olika digitala hjälpmedel

2. Kontorsplattform
Microsoft 365: Excel

5.Ekonomi och
administration: Förstå
de digitala rapporterna,
analysera och följ upp

3.Sociala medier:
Strategi för sociala
medier

3

BILAGA: FRÅGOR FRÅN
BEHOVSKARTLÄGGNINGEN

UNDERFRÅGOR 10 SNABBA
1.

Vi tar emot beställningar på produkter eller tjänster via en webbsida

2. Vi använder sociala medier, t.ex. Facebook, Instagram, LinkedIn, för marknadsföring och annonsering
3. Vi använder Microsoft/Office 365
4. Vi använder Google Workspace/G Suite
5. Vi använder ett CRM-system, ett specifikt system för att hantera kundrelationer
6. Vi använder ett digitalt affärssystem (t.ex. hantera lager, orderingångar, beställningar, kassa, fakturor, mm.)
7. Vi använder smartphones för att, med appar, kommunicera med t.ex. ekonomi-/affärssystem
8. Vi har kunder utanför Sverige
9. Vi har ambitioner att nå ut/öka försäljningen internationellt
10. En försäljning av företaget eller ett generationsskifte är aktuellt inom de närmaste två åren

UNDERFRÅGOR DIGITAL MOGNADSANALYS
Strategier

Processer

1.

Det är tydligt varför vi skall arbeta med digitalisering och vad vi vill
uppnå med den

1.

Våra processer/arbetssätt är väldokumenterade, följs upp och
förbättras löpande

2.

Företagets värderingar, vision och mission ger organisationen en
tydlig vägledning och ger oss utrymme att agera självständigt

2.

Vi jobbar löpande med innovation i en strukturerad process

3.

Vi har kartlagt våra kunder upplevelser före, under och efter ett köp
samt anpassat våra processer/vårt arbetssätt till dem.

4.

Vi har automatiserat, tagit bort manuell hantering, av alla våra
viktigaste processer/arbetssätt i så stor utsträckning det går

3.

De flesta i företaget anser att det är viktigt att löpande anpassa sig
efter förändringar i omvärld och marknad

4.

Vi har tydliga strategier som de flesta i företaget känner till och som
vi agerar på

5.

Våra strategier i företaget tar hänsyn till ett digitalt perspektiv

6.

Vi är bra på att fånga upp nya idéer och lösningar samt bedöma,
utveckla och lansera dem

Kontaktytor
1.

Vi vet hur våra kunder kommer i kontakt med oss före, under och
efter ett köp – både i våra fysiska och digitala kontaktytor

2.

Vår kommunikation är automatiserad och är baserad på våra
kunders beteenden (om kunden gör si, kommunicerar vi så)

3.

Majoriteten av vår kommunikation med kunden sker genom digitala
kontaktytor. T.ex. vår sajt, appar, sociala medier, banners och sök.

Personalkompetens
1.

Vi har rätt kompetenser för att lyckas väl med att anpassa vår
verksamhet till en digitaliserad värld

2.

Vi är bra på att löpande förändras och ställa om resurser vid behov

3.

En beskrivning av vår företagskultur är: att våga misslyckas är
viktigt, vi lär oss och går sedan vidare

UNDERFRÅGOR DIGITAL MOGNADSANALYS, FORTS.
IT-infrastruktur

Relationer

1.

Våra IT-system och program/mjukvara är anpassade för att på
bästa sätt stödja vår kärnverksamhet

1.

Vi vet hur våra kunder upplever kontakten med oss före, under och
efter ett köp – både i våra fysiska och digitala kontaktytor

2.

Medarbetarna tycker det är enkelt, smidigt och effektivt att
använda våra digitala verktyg/hjälpmedel

2.

Vi har hög kunskap om vilken kommunikation som fungerar med
våra kunder – både i våra fysiska och digitala kontaktytor

3.

Vårt beslutsfattande är i grunden faktabaserat snarare än baserat
på tro och tänkande

3.

Vi har en väl utvecklad digitaliserad process för att identifiera,
skapa, odla, utveckla och återvinna kunder

4.

Vi samlar in data/information som analyseras och används löpande
i alla delar av verksamheten

5.

Genom algoritmer, maskininlärning och artificiell intelligens lyckas vi
jobba smartare och skapa mer värde för våra kunder

6.

Det vi erbjuder våra kunder är mer än bara en produkt eller funktion
– det är en helhet där digitala tjänster är en viktig del

7.

Vi ger kunden ett mervärde genom att dela kunskapsanpassad och
unik data/information via en digital tjänst (t.ex. genom en
kontrollpanel eller liknande). Syftet är att ge kunden ny kunskap för
att fatta bättre beslut

8.

100% av våra kunder tar del av våra digitala tjänster

UNDERFRÅGOR UTVECKLINGSBEHOV
1.

Nå nya geografiska marknader

11.

2.

Öka försäljningen genom marknadsföring

3.

Utveckla nya eller bättre produkter/tjänster

12. Mäta olika delar (t.ex. produktion, försäljning eller annat)
av verksamheten för att få ny kunskap

4.

Presentera rätt/relevant information/data om våra
produkter/tjänster som kunderna verkligen har nytta av

Undvika kvalitetsbrister och risker för att något blir fel

13. Utbilda oss/få inspiration
14. Skapa större flexibilitet i hur och var vi arbetar

5.

Förbättra/förenkla samarbete med kunder

15. Hitta nya medarbetare

6.

Få hjälp att förstå omvärlden/marknaden bättre

16. Få igång nya medarbetare snabbare

7.

Förbättra/förenkla samarbete med leverantörer

17. Öka delaktighet och engagemang hos medarbetare

8.

Hitta leverantörer som kan hjälpa oss bli bättre

9.

Minska kostnader genom att bli effektivare

18. Få hjälp att ta fram en plan på hur vi kan bygga en bättre
verksamhet

10. Frigöra tid till annat genom att bli effektivare

19. Jobba mer hållbart (miljömässigt, socialt och
ekonomiskt)

