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Digitaliseringen och näringslivet
Sammanfattning
Den här rapporten avser kartlägga attityder, beteenden och intentioner avseende digitalisering av
Norrbottens verksamheter. Målsättningen är att öka kunskapen och förståelsen för vilka attityder
verksamhetsledare har till digitalisering, vilka kunskaper som finns för digitalisering och vilka möjliga
utmaningar och effekter implementering av ny digital teknik har för en vidare utveckling av regionens
verksamheter.
Projektet består av en enkätundersökning av regionens arbetsställen tillsammans med en kvalitativ
studie av ett antal exempel som beskriver digitaliseringens möjligheter. Drygt 200 verksamhetsledare
har besvarat enkäten och ett antal intervjuer har legat till grund för studiens kvalitativa del.
Materialet som presenteras i rapporten syftar till att redogöra för centrala lärdomar och att rapportera
deskriptiv information om studiens urval. I denna summering så återges kortfattat och övergripande
studiens mer centrala resultat. För en mer detaljerad beskrivning hänvisar vi till rapportens innehåll.

Norrbottens arbetsställen
I Norrbotten finns det totalt 9416 arbetsställen med minst en anställd. Av dessa ingick samtliga medelstora och stora arbetsställen (>250 anställda) i studiens urval och därutöver ett slumpmässigt urval av
arbetsställen med 1-250 anställda. Totalt ingick 1600 arbetsställen i studiens urval.
Merparten av verksamheterna var aktiebolag (>70%) och övriga arbetsställen representerades av såväl
olika typer av firmor, föreningar och kommunala, landstings och statliga verksamheter.
57% av verksamheterna identifierade sig inte bland regionens styrkeområden och flest responser gavs
inom kunskapsintensiva näringar (14%) och inom basindustrin (13%). Verksamheternas klassificering
dominerades i tur av konsultverksamhet avseende företags organisation (6%).
Verksamheternas geografiska- och storleksfördelning följer urvalet. Svaren följer överlag urvalet i
representation väldigt väl. Flest verksamheter finns i kustkommunerna såsom i Luleå (ca 30%). På
samma sätt utgör små verksamheter den absoluta majoriteten bland svaren (<50 anställda; 94%).
Könsfördelningen i verksamheterna är i likhet med tidigare rapporteringar inom projektet regional
förnyelse skev. Av respondenterna är endast 14% kvinnor vilket kan jämföras med statistik från SCBs
entreprenörskapsdatabas vilken anger att riksgenomsnittet för kvinnliga verksamhetsledare var 27%
under 2010.

Verksamheternas digitala förutsättningar
En procent av verksamhetsledarna anger att de saknar uppkoppling medan den stora merparten anger
att de har tillgång till fiberuppkoppling (61%). Ungefär hälften (49%) av verksamheterna har tillgång
till en nedladdningshastighet mellan 60 – 100 Mbit/s.
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Verksamhetsledarnas egna datorvanor visar att de i genomsnitt ägnar 20 timmar per vecka framför en
dator och att de dessutom spenderar cirka 5 timmar i veckan åt sin mobiltelefon till annat än att ringa.
Det finns en andel av verksamhetsledarna som använder sin telefon och dator långt över genomsnittet
och det finns även en andel som inte använder vare sig telefon eller dator.
Enligt studien kan i snitt 66% av verksamheternas anställda obehindrat handskas med datorer och
vanliga mjukvaror. Samtidigt anger 11% av verksamhetsledarna att det inte finns någon inom verksamheten som kan handskas med datorer och vanliga mjukvaror.

Effekter av digitalisering
En relativt stor andel av verksamhetsledarna menade att de ser potential i digitalisering för innovation
och affärsutveckling. 60% av ledarna angav att digitalisering kan leda till nya eller förbättrade
produkter/tjänster. Något färre (ca 40-50%) angav att digitalisering kan vara centralt för att utveckla
nya marknader och nya metoder för marknadsföring och försäljning. Vad gäller distributionskanaler
och nya lednings och organisationsmetoder så är det ca 30% av ledarna som ser att digitalisering kan
ha potential.
På motsvarande sätt blev verksamhetsledarna tillfrågade vilken betydelse digitalisering har för respektive del av affärsmodellen. Överlag såg merparten av de tillfrågade verksamhetsledarna potential med
digitalisering. Allra tydligast var detta för verksamhetens kundsegment och för verksamhetens relationer med sina kunder. För dessa delar såg två tredjedelar av respondenterna att digitalisering kan
vara betydelsefull. Även vad gäller att komponera verksamhetens värdeerbjudande och produktionen
(ex nyckelaktiviteter och nyckelresurser) av detta såg närmare 60% av de tillfrågade att digitalisering
skulle kunna bidra.

Syn på framtida digitalisering
Merparten av verksamhetsledarna angav att de ser att framtida digitalisering kan ha potential för deras
verksamheter. 67% av ledarna svarar att de ser möjligheter med en ökad digitalisering och mer än
hälften anger att de kommer att öka verksamhetens digitalisering över de närmast fem åren. Närmare
hälften anger också att de kommer att investera avsevärt med tid och resurser i syfte att öka verksamhetens digitalisering.
En analys av vilka som driver verksamheternas digitalisering avslöjar att det framförallt är ägare och
ledning som påverkar i vilken utsträckning som verksamheterna är digitalisering. Därefter kommer
anställda och kunder. Verksamheterna anger att leverantörer, konkurrenter, branschorganisationer och
myndigheter inte har lika stort inflytande på i vilken utsträckning som verksamheterna är digitaliserade.

Utmaningar och hinder för vidare digitalisering
Verksamhetsledarna fick fritt uttrycka vilka utmaningar och hinder som påverkar deras vidare digitalisering. Svaren kan kortfattat summeras i fyra olika kategorier: Marknad, Resurser, Kompetens och
Upplevda behov.
Vad avser marknad pekar flera verksamhetsledare ut att de inte upplever att deras kunder är mogna
eller har kunskap att tillvarata de lösningar som skulle innefatta en ökad digitalisering. Det finns även
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verksamhetsledare som menar att den ekonomiska investeringen i relation till den nytta som erbjuds
inte är tillräcklig.
Flest enskilda argument berörde tillgången till resurser, och då framförallt ekonomiska resurser.
Många verksamhetsledare menar att de inte kan ta de utvecklings- och implementeringskostnader
som en ökad digitalisering innebär. Andra ledare ser motsvarande kostnader som för riskfyllda för att
möjliggöra investeringar.
En annan tydlig aspekt utgörs av verksamhetsledningens kompetens. Det var ett flertal av verksamhetsledarna som angav att de själva utgjorde ett hinder för att driva en vidare digitalisering. Vissa
menade att det inte fanns någon kunskap i organisationen överhuvudtaget och merparten av de som
poängterade just kompetensbrist poängterade också att kommande generationsväxlingar förmodligen
kommer att förändra digitaliseringen i just dessa verksamheter.
Ett antal verksamhetsledare poängterade också att digitalisering inte är ett självändamål och att det för
närvarande inte finns uppenbara behov av att digitalisera verksamheten ytterligare. Flera av dessa
ledare ställde sig dock positiva till att digitalisera verksamheten om behovet uppkommer.

Betydelsen av vidare digitalisering
Verksamhetsledarna fick även uttrycka sig fritt utifrån vilken betydelse digitaliseringen kan ha för
deras respektive verksamheter. Svaren var överlag starkt skiftande. De sträcker sig från att digitalisering inte har någon som helst betydelse för verksamheternas utveckling till att digitalisering är direkt
avgörande för verksamheternas framtida konkurrenskraft och utveckling.
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Bakgrund och genomförande
Digitaliseringen har under de senaste åren pekats ut som en process som har stor potential att förändra
ekonomin och samhället i stort. Vissa menar även att digitaliseringen är en av de viktigaste drivkrafterna till globaliseringen och därigenom till verksamheternas konkurrenskraft. I den här studien
genomför vi en undersökning som syftar till att kartlägga verksamhetsledares attityder, beteenden och
intentioner avseende digitalisering. Målsättningen är att få en bild av vilken betydelse verksamhetsledare ser med en utökad digitalisering och vilka eventuella hinder och problem som står i vägen för
en utvecklad digitalisering.
Digitalisering är i dagens samhälle ett populärt begrepp men som samtidigt har fått en vid innebörd.
Ursprungligen avsåg begreppet i tekniska sammanhang omvandling från analog till digital representation av information. I den här rapporten åsyftas primärt implementering av ny digital teknik såsom
digitalisering.
Mot bakgrund av att digitalisering under senare år diskuterats som en allt viktigare aktivitet för
näringens utveckling och konkurrenskraft syftar föreliggande studie till att kartlägga attityder, beteenden och intentioner avseende digitalisering av verksamheter. Studien genomförs primärt som en
kvantitativ enkätstudie riktad till arbetsställen i Norrbotten. Uppföljande intervjuer och skrivbordsstudie syftar till att utveckla förståelsen för hur näringar utvecklas med hjälp av digitalisering.

Genomförande
I följande underavsnitt presenteras hur undersökningen genomförts och de metodval som beaktats.
Avsnitten syftar till att ge en övergripande förståelse för de val som genomförts inte minst i insamlandet och bearbetandet av det empiriska underlag som ligger till grund för utvärderingen.
Genomförandet av studien och studiens resultat kan i stort jämföras med fler av de studier som nyligt
presenterats inom projektet Regional förnyelse (se exempelvis Ejdemo & Lundgren, 2014; Ejdemo,
Söderholm & Ylinenpää, 2014; Ejdemo, Söderholm, Ylinenpää & Örtqvist, 2016; Ylinenpää & Tham,
2014; Örtqvist, 2014; Örtqvist, 2015).

Enkätstudie
Utredningen baseras på en enkätstudie av befintliga verksamheter i Norrbottens län. Enkäten syftar
ytterst till att uppskatta attityder, beteende och intentioner avseende digitalisering av olika delar av
affärsverksamheten.
I enkäten finns det en bakgrund vilken syftar till att möjliggöra analyser av kontrollvariabler samt av
inverkan från verksamhetstyp alternativt verksamhetsledare. Därefter kommer verksamhetsledningens
attityder till digitalisering att uppskattas tillsammans med hur verksamheten arbetat med digitalisering
fram tills dagens datum. Delen kommer bland annat att fokusera på vilka verksamhetsdelar som digitaliserats och vilka de övergripande motiven varit till digitalisering. Därefter kommer verksamhetsledarnas intentioner att arbeta med vidare digitalisering uppskattas. Där kommer såväl möjligheter och
hinder med digitalisering att uppskattas. Avslutningsvis kommer ett antal öppna frågeställningar
möjliggöra för verksamheterna att uttrycka hur en vidare digitalisering kan stödjas.
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Enkätstudien administreras till ett stratifierat urval av verksamheter för att säkerställa en demografisk
och geografisk spridning på respondenter i studien. Ett stratifierat urval förespråkas av flera orsaker.
Det möjliggör analyser av eventuella:
•

Geografiska effekter som kan påvisa att digitalisering främst förekommer då vissa regionala
förutsättningar är uppfyllda alternativt viss digital infrastruktur existerar

•

Effekter som kommer från näringstillhörighet. Genom att säkerställa att det finns tillräcklig
representation från verksamheter inom tjänstesektorn och från tillverkande industri så möjliggörs analyser av eventuella näringseffekter. Vidare möjliggörs också en analys av likheter och
skillnader mellan kunskapsintensiva och icke-kunskapsintensiva verksamheter inom tjänstesektorn, samt för låg, medel och högteknologiska verksamheter inom tillverkande industri.

•

Verksamhetsskillnader som kan påvisa att vissa typer av verksamheter är mer sannolika att
anamma digitalisering än andra. Denna typ av analys möjliggör även i viss mån att utvärdera
konsekvenser av digitalisering.

Enkäten administreras totalt till 1600 verksamheter i Norrbotten. Enkäten administrerades till samtliga
medelstora och stora verksamheter och i övrigt till ett slumpvist urval av små verksamheter. Urvalet
genomfördes av statistiska centralbyrån. Enkäten ställdes till verksamhetsledare vid respektive arbetsställe. Enkäten kunde besvaras såväl i pappersformat som via webben.
Totalt inkom 226 genomförda enkäter. 18 av dessa var inlämnade via webben och resten via pappersformat. Svarsfrekvensen för studien är endast 14% men vid en kontroll av objektiva data finner vi inte
tecken på att det finns systematiska fel som på något sätt ska påverka svaren. Det finns även en stor
spridning i frågor som berör inställning och användning av IT vilket indikerar att studiens responser
inte nödvändigtvis har skeva svar som påverkas enbart av de verksamheter som redan digitaliserat sina
verksamheter.

Intervjuer och skrivbordsstudie
Intervjuer har genomförts med representanter för industrin och intresseorganisationer. Tillsammans
med en skrivbordsstudie har dessa summerats i kvalitativa exempel på vilken betydelse digitalisering
kan ha för regionens verksamheter.
Syftet med intervjuerna och skrivbordsstudien är att få en djupare förståelse för bakomliggande faktorer till ökad digitalisering samt effekter för regionens verksamheter.
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En introduktion till Norrbottens arbetsställen
I följande avsnitt presenteras grundläggande information om de verksamheter som ingått i undersökningen. Syftet är att ge en förståelse för vilka verksamheter som är representerade i regionen och i
studien. I avsnittet presenteras både verksamheternas uppdrag och inriktning, deras geografiska fördelning och även information om verksamheternas demografi i termer av bland annat storlek och fördelning.

Verksamheternas uppdrag och indelning
Urvalsramen för studien består av registrerade arbetsställen i Norrbotten med minst en anställd. Enligt
SCB företagsregister så fanns i årsskiftet 2016/2017 totalt 9416 arbetsställen i Norrbotten som passar
in i urvalsramen. Dessa arbetsställen inkluderar alla tänkbara juridiska och ägarformer såsom statliga,
kommunala och privata verksamheter av alla de slag.
Av urvalet utgör aktiebolag hela 72% och bland respondenterna står aktiebolag för 78% av svaren. I
övrigt finns det även någon procent representation vardera för övriga företagsformer men även statliga
och kommunala verksamheter. Exempelvis står arbetsställen som representerar landsting för 3% av
svaren och 4% av svaren kommer från kommunala arbetsställen. Överlag är responserna väl representativa för representationen av verksamheter i urvalet. Det finns inga tecken på att det finns strukturella
problem med svaren utifrån verksamheternas juridiska och ägarformer.
Av responserna utgjorde konsultverksamhet avseende verksamheternas organisation 6% av responserna. Vägtransport och godstrafik stod för 4% av responserna. Mjölkproduktion och uppfödning av
nötkreatur, Drivning, Byggande av bostadshus, Mark- och grundarbeten, Elinstallationer, Redovisning
och bokföring stod vardera för 3% av responserna. Övriga verksamheter stod vardera för 1% till 2%
av svaren.
Ett annat sätt att presentera verksamheternas näringsindelning är efter de starka näringar som de
regionala utvecklings- och innovationsstrategierna tar fasta på. Nedan figur anger att 57% av verksamheterna identifierar sig som att de inte ingår i någon av de starka näringarna. I övrigt identifierar
sig 14% som kunskapsintensiva näringar, 13% som basindustri, 7% som upplevelsenäring, 4% som
energi- och miljöteknik, 4% som kulturella och kreativa näringar och 1% som test- och övningsverksamhet.
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Verksamheternas näringsindelning
Test- och
övningsverksamhet
1%
Upplevelsenäring
Energi- och
7%
miljöteknik
4%

Basindustri
(förädling)
13%
Kunskapsintensiva
näringar
14%

Annat
57%

Kulturella och
kreativa näringar
4%

Geografisk fördelning
Tabellen nedan redovisar distributionen av responser och medverkan i urvalet för respektive kommun
i Norrbotten. Överlag är responserna distribuerade i enlighet med urvalsramen. Det finns ett par avvikelser där vi kan notera att Luleå är något underrepresenterat bland svaren medan Älvsbyn, Pajala
och Jokkmokk är något överrepresenterade. Det finns dock inget som tyder på systematiska fel eller
som föranleder att responserna inte ska kunna tolkas som representativa för urvalet utifrån geografisk
fördelning.
Det är tydligt utifrån uppställningen att det finns fler responser från de kustnära kommunerna jämfört
med de s.k. inlandskommunerna. Det visar också att distributionen verksamheter är väldigt ojämn
fördelad inom regionen där vissa kommuner står för någon enstaka procent av verksamheter medan
andra, som exempelvis Luleå kommun står för en tredjedel av regionens arbetsställen.
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Kommun

Andel responser

Andel urval

Arjeplog

2%

2%

Arvidsjaur

4%

3%

10%

9%

Gällivare

5%

7%

Haparanda

5%

4%

Jokkmokk

6%

3%

Kalix

4%

5%

Kiruna

10%

10%

Luleå

28%

33%

Pajala

5%

2%

Piteå

13%

15%

Älvsbyn

5%

3%

Överkalix

2%

1%

Övertorneå

3%

2%

Boden

Verksamheternas storleksfördelning
Nedan tabell anger storleksfördelningen som representeras bland de besvarade enkäterna och även de
verksamheter som ingått i urvalet. Det är tydligt att andelen responser följer andelen som är representerade i urvalet. Flest verksamheter finns representerade i kategorin av s.k. mikroverksamheter, verksamheter med mindre än fem anställda, där vi finner närmare 60% av urvalets verksamheter. Samtidigt
noterar vi att endast 1% av verksamheterna skulle klassificeras som medelstora till stora. De ca 40%
däremellan utgörs av små verksamheter.
Tabellen visar tydligt att mikro- och små verksamheter är starkt representerade i regionen. Detta
stämmer även med nationell statistik där representationen överlag ser likadan ut.
Kommun

Andel responser

Andel urval

1-4 anställda

55%

57%

5-9 anställda

20%

18%

10-19 anställda

14%

12%

20-49 anställda

5%

8%

50-99 anställda

4%

3%

100-199 anställda

1%

1%

200-499 anställda

1%

1%

>500 anställda

0%

0%
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Könsfördelning i verksamheterna
I likhet med studier inom projektet regional förnyelse är könsfördelningen i verksamheter i Norrbotten
överlag obalanserade (se exempelvis Ejdemo, Söderholm, Ylinenpää & Örtqvist, 2016; Örtqvist, 2014;
Örtqvist, 2015). Av respondenterna är 14% kvinnor vilket kan jämföras med statistik från SCBs entreprenörskapsdatabas vilken anger att riksgenomsnittet för kvinnliga verksamhetsledare var 27% under
2010.
Figuren nedan visar på liknande sätt som tidigare rapporter inom projektet regional förnyelse att
hälften av verksamheterna har en betydande andel anställda män. Enligt nedan tabell är högst 20%
kvinnor i hälften av verksamheterna. Endast en fjärdedel av verksamheterna har minst 50% kvinnor
anställda.
Vad gäller representation i ledningsgrupp och i chefspositioner meddelar hälften av verksamheterna att
det inte finns någon kvinnlig representation. Däremot har hälften av verksamheterna minst 30% representation av kvinnor i styrelsen. Dessa resultat är i stor utsträckning jämförbara med tidigare undersökningar som genomförts i Norrbotten under de senaste åren.

Andel

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

Andel anställda
kvinnor

Andel kvinnor i
ledningsgruppen

Andel kvinnor i
chefspositioner

Andel kvinnor i
styrelsen

Studiens respondenter
Den genomsnittliga verksamhetsledaren är 55 år och merparten som redan nämnts är män. Åldersdistributionen är relativt stor bland respondenterna. Den yngsta verksamhetsledaren är 28 år medan
den äldsta verksamhetsledaren hunnit fylla 80 år. Dock är hälften av verksamhetsledarna som svarat
på undersökningen mellan 48 och 61 år.
Hälften av verksamhetsledarna har närmare 20 års erfarenhet som verksamhetsledare. Den genomsnittliga ledaren har även arbetat 16 år i andra yrkesroller än som verksamhetsledare. Hälften av
ledarna har också minst gymnasiekompetens och av respondenterna anger 61% att de har minst en
anställd med utbildning från högskola eller universitet.
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Verksamheternas förutsättningar för att arbeta digitalt
Vad gäller verksamheternas uppkoppling, se figur nedan, så anger 61% av verksamhetsledarna att de
har tillgång till fiberuppkoppling medan 38% av verksamheterna har tillgång till uppkoppling via
telejacket (DSL). 1% av verksamheterna anger att de saknar uppkoppling och ingen verksamhet anger
att de är uppkopplad på något annat sätt än de som redovisats.

Uppkoppling
Vilken typ av uppkoppling har verksamheten?
Ingen

Fiber

Via telejacket (DSL)

Annat

1% 0%

38%
61%

Av verksamheterna som angett nedladdningshastighet framgår att 16% av verksamheterna har tillgång
till en nedladdningshastighet som överstiger 100 Mbit/s. Närmar hälften, 49%, av verksamheterna har
en nedladdningshastighet mellan 60 – 100 Mbit/s.

Nedladdningshastighet
(Mbit/s)
100
80
60
40
20
0
<24

<60

<100

<250

<500

>500

Enligt undersökningen arbetar de respondenter som besvarat frågorna i genomsnitt 20 timmar per
vecka framför en dator. Drygt en femtedel av respondenterna arbetar mer än 40 timmar i veckan framför en dator. Samtidigt arbetar en fjärdedel av respondenterna kring en arbetsdag i veckan framför
datorn.
I jämförelse spenderar en genomsnittlig respondent cirka fem timmar i veckan med att använda sin
mobiltelefon till annat än telefonsamtal. 25% av verksamhetsledarna använder telefonen minst åtta
timmar i veckan och den som angett högst användning använder telefonen 30 timmar i veckan till
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aktiviteter utöver att ringa. Samtidigt använder 25% av respondenterna telefonen högst en timma i
veckan till annat än att ringa.
Verksamheterna anger att i snitt har 66% av de anställda kompetens att obehindrat handskas med
datorer och vanliga mjukvaror. 11% av verksamheterna anger att det inte finns någon anställd som kan
handskas med datorer och vanliga mjukvaror.
Samtidigt anger verksamhetsledarna att de i snitt har 59% av personalen vars tjänster är baserade på att
de i någon utsträckning använder datorer eller uppkopplad teknik. 21% av verksamheterna anger att
det inte har någon person vars tjänst är baserad på att de använder datorer eller uppkopplad teknik.

Upplevda möjligheter och effekter med digitalisering
I föregående avsnitt framgick att det finns en relativt stor andel av verksamhetsledarna som kontinuerligt använder sig av digitala metoder och tekniker. Även om attityder och kunskaper skiftar över
urvalet så finns det ett antal som ser positivt till digitalisering. Nedan redogörs för i vilken utsträckning verksamhetsledarna ser att digitalisering kan bistå i förnyelse och innovation samt vilka delar av
verksamheternas affärsmodell som kan vinna på en vidare digitalisering.

Digitaliseringens betydelse för innovation och förnyelse
Hälften av verksamhetsledarna menar att digitaliseringen har betydelse för att introducera nya eller
förbättrade produkter och närmare 60% menar liknande att digitaliseringen har betydelse för att introducera nya eller förbättrade tjänster.
I jämförelse så menar en tredjedel av ledarna att digitalisering kan ha betydelse för att utveckla nya
produktionsmetoder och drygt 40% anger att digitalisering kan bistå i att nå nya marknader. Däremot
anger hälften av ledarna att digitalisering kan bistå i att introducera nya metoder för marknadsföring
och försäljning.
Vad gäller distributionskanaler och nya lednings och organisationsmetoder så är det drygt en tredjedel
av ledarna som ser att digitalisering kan ha betydelse.
Överlag framkommer det tydligt att verksamhetsledarna ser möjligheter med digitalisering för innovativ utveckling och då framförallt genom introduktion av nya produkter och tjänster samt genom att
utveckla nya metoder för marknadsföring och försäljning.
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Digitaliseringens betydelse för innovation och
affärsutveckling
Vi ser möjligheter att med hjälp av digitalisering introducera...
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… nya eller förbättrade produkter
… nya eller förbättrade tjänster
... nya produktionsmetoder
... nya marknader
… nya metoder för marknadsföring/försäljning
... nya distributionskanaler
… nya lednings och organisationsmetoder

Digitaliseringens betydelse för verksamheternas affärsmodeller
Verksamhetsledarna blev tillfrågade vilken betydelse digitalisering har för respektive del av affärsmodellen. Figuren nedan presenterar en summering av andelen ledare som såg potential i digitalisering
för respektive del av den så kallade affärsmodellcanvasen. Överlag såg merparten av de tillfrågade
verksamhetsledarna potential med digitalisering. Allra tydligast var detta för verksamhetens kundsegment och för verksamhetens relationer med sina kunder. För dessa delar såg två tredjedelar av
respondenterna att digitalisering kan vara betydelsefull. Även vad gäller att komponera verksamhetens
värdeerbjudande och produktionen (ex nyckelaktiviteter och nyckelresurser) av detta såg närmare 60%
av de tillfrågade att digitalisering skulle kunna bidra.
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Verksamhetsledningens syn på framtida digitalisering
I syfte att få en inblick i verksamhetsledningens syn på framtida digitalisering så ställdes tre frågor.
Dessa frågor berör huruvida verksamhetsledningen ser möjligheter med en ökad digitalisering av sin
verksamhet, huruvida verksamhetsledningen planerar för att öka verksamhetens digitalisering och
huruvida verksamhetsledningen kommer att investera avsevärt med tid och resurser i syfte att öka
verksamheternas digitalisering.
I nedan figur redovisas de totala svaren som inkommit rörande ledningens perspektiv. Ur svaren går
det att utläsa att:
•

67% av verksamhetsledarna instämmer i någon utsträckning till att de ser möjligheter med en
ökad digitalisering av sin verksamhet. 18% av respondenterna tar i någon utsträckning från påståendet.

•

56% instämmer i någon utsträckning till att de avser öka verksamhetens digitalisering över de
närmaste fem åren. 20% av respondenterna tar i någon utsträckning avstånd från påståendet.

•

45% anger att de kommer att investera avsevärt med tid och resurser i syfte att öka verksamhetens digitalisering. 30% av respondenterna tar i någon utsträckning avstånd från påståendet.
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Ledningens perspektiv på framtida digitalisering
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Vi ser möjligheter med en ökad digitalisering av vår verksamhet
Vi planerar för att öka verksamhetens digitalisering över de närmaste fem åren

En analys av vilka som driver verksamheternas digitalisering avslöjar att det framförallt är ägare och
ledning som påverkar i vilken utsträckning som verksamheterna är digitalisering. Därefter kommer
anställda och kunder. Verksamheterna anger att leverantörer, konkurrenter, branschorganisationer och
myndigheter inte har lika stort inflytande på i vilken utsträckning som verksamheterna är digitaliserade.

Intressenters inflytande över verksamhetens digitalisering
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Utmaningar och hinder kopplade till vidare digitalisering
I en avslutande del av enkäten fick respondenterna en möjlighet att uttrycka sig kring utmaningar
kopplade till vidare digitalisering. Specifikt fick verksamhetsledarna svara på:
•

Vilka är de största utmaningarna för att ert företag ska öka fokus på digitalisering?

Figuren nedan redogör för att av samtliga svar som angavs så kan dessa klustras i fyra återkommande
teman. Det första temat utgör marknad och då specifikt verksamhetens kunders behov och kompetens
att tillvarata en ökad digitalisering. Det andra temat handlade om vilka resurser, och då framförallt
ekonomiska, verksamheten kan avsätta för att öka digitaliseringen. Det tredje temat handlade om
vilken kompetens som finns att tillgå i och utanför verksamheten som kan nyttjas för att utveckla och
implementera digitaliserade lösningar. Det fjärde temat rör det upplevda behov som verksamhetsledare
ser i att öka verksamhetens digitalisering. Flera verksamhetsledare upplevde inte att deras verksamheter behöver digitaliseras. Respektive tema beskrivs närmare under nedan rubriker och avslutningsvis redogörs även för övriga kommentarer som nämnts av enskilda verksamhetsledare.

Marknad
Flera pekade ut att den största utmaningen för ett ökat fokus på digitalisering var marknaden. Det
rörde såväl frågor som vilken efterfrågan kunder har för digitalisering, till vilken kunskap och mognad
som finns hos kunder att använda ny teknik. Ställt i relation till ekonomiska investeringar fann flera
verksamheter det som inte lönsamt försvarbart att öka fokus på digitalisering i sin egen verksamhet.

Resurser
Med marginal flest enskilda kommentarer kring utmaningar för att verksamheterna ska öka fokus på
digitalisering angavs i form av resurser, och där framförallt ekonomiska resurser.
Flera verksamheter angav att kostnader var gränssättande och att det kan vara utmanande att förutspå
huruvida utvecklingskostnader kommer att generera tillräckliga effektivitetsvinster eller intäktsökningar för att på sikt leda till att initiativen blir lönsamma. Även kortsiktigt angav flera verksamhetsledare att det var svårt att bära kostnader för utveckling och implementering av digitaliserade varor
och tjänster.
Det framkom även att det kan vara en utmaning att hitta rätt kompetens till rätt pris för att ta hjälp med
utveckling av externa parter.
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Kompetens
En tydlig aspekt i undersökningen var också att det ska finnas en kompetens att hantera en ökad digitalisering. Flera verksamhetsledare angav att de själva var ett hinder för att driva en vidare digitalisering. Bland vissa verksamheter så angavs kunskapen hos verksamhetsledningen och andra verksamheter menade rakt att det inte finns någon kunskap i organisationen överhuvudtaget för att arbeta med
digitalisering.
Flera verksamhetsledare angav att en kommande generationsväxling mycket väl kan leda till en ökad
digitalisering och att det finns möjligheter till ökad digitalisering förutsatt att personer med rätt kompetens övertar verksamhetsledningsbefattningen.

Upplevda behov
Fler av verksamhetsledarna poängterade att digitalisering i sig själv inte är något ändamål och att de
för närvarande inte har några upplevda behov av att öka fokus på digitalisering. En del av dessa verksamhetsledare ansåg att de redan anpassat sina verksamheter till den tekniska utvecklingen. Andra
verksamhetsledare såg inte hur en digitalisering på något vis skulle kunna stärka deras verksamhet. De
senare argumenterade i hög utsträckning att deras yrken i stor utsträckning inte hade behov av digitalisering.
Någon enstaka verksamhetsledare angav att de idag inte såg ett behov av ökad digitalisering men att
de skulle behöva ta sig tid att utreda hur digitalisering kan stärka deras verksamhet och framtida utveckling.

Övriga kommentarer
Enstaka kommentarer behandlade behov av förbättrad infrastruktur och snabbare bredband. Det var
också någon enstaka kommentar som avsåg behovet av möjlighet till säkra förbindelser. En verksamhetsledare såg behov av hårdvara som klarar såväl kyla som fukt.

Betydelsen av vidare digitalisering
I en avslutande del av enkäten fick respondenterna en möjlighet att uttrycka sig kring betydelsen digitalisering kan ha för verksamhetens utveckling. Specifikt fick verksamhetsledarna svara på:
•

Vilken betydelse uppskattar du att digitalisering har för er verksamhets utveckling?

Överlag är svaren skiftande. De sträcker sig från att digitalisering inte har någon som helst betydelse
för verksamheternas utveckling till att digitalisering är direkt avgörande för verksamheternas framtida
konkurrenskraft och utveckling. En verksamhetsledare uttryckte svaret som: ”Livsviktigt, ett måste om
vi ska vara med på marknaden”. Många verksamhetsledare har också uttryckt att digitalisering har stor
och viktig betydelse för framtida utveckling. En del verksamheter menar att det inte går att bortse från
att digitalisering har blivit och kommer att förbli aktuell för verksamheter. En verksamhetsledare betonade att: ”Utan digitalisering är man på förlorarsidan. Det råder nya tider nu.”
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Det råder samtidigt delade meningar till vad digitalisering kan användas till. Vissa verksamhetsledare
poängterar att digitalisering kan bidra som ett administrativt hjälpmedel men som inte har någon större
inverkan för övriga verksamheten. Exempelvis poängterade en ledare: ”Underlättar kontorsdelen av
verksamheten men berör i stort sett inte alls mina kunder”. Vissa ledare poängterar också att digitalisering kan skapa förutsättningar för effektiviseringar men inte för att understödja framtida tillväxt.
Samtidigt finns det många exempel bland svaren att digitalisering kan vara central för kommunikation
med marknad och marknadsföring samt för exponering av produkter och tjänster.
Svaren visar tydligt att det finns många verksamheter som ser potential och en viktig betydelse. Samtidigt finns det uppenbara skillnader mellan verksamheter där vi noterar att det skiljer sig mellan olika
typer av verksamheter, näringar och inte minst mellan olika typer av verksamhetsstorlekar.
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Diskussion
Syftet med den här rapporten var att kartlägga attityder, beteenden och intentioner avseende digitalisering av Norrbottens verksamheter. I en förlängning är avsikten att föreliggande rapport ska kunna
användas för att kunskapen och förståelsen för regionens verksamheter och hur deras verksamhetsledare resonerar kring digitalisering, såväl vad gäller attityder som kunskaper och även utmaningar
respektive potentiella effekter av ökad digitalisering.
Projektet genomfördes i form av en övergripande enkätundersökning av regionens arbetsställen.
Därtill har ett antal intervjuer och en skrivbordsstudie legat till grund för själva rapporten. Överlag
förefaller de respondenter som besvarat enkäten vara representativa för regionens verksamheter. Vid
jämförelse med sekundärdata och motsvarande undersökningar som gjorts inom projektet regional
förnyelse är det möjligt att notera att verksamheternas bakgrundsinformation tyder på att det inte finns
några systematiska eller strukturella fel i genomförandet av undersökningen.
I syfte att komplettera materialet har en enklare skrivbordsundersökning genomförts tillsammans med
ett antal intervjuer med verksamhetsledare som representerar olika näringar i regionen. En summering
presenteras i nedan avsnitt.

Regionens infrastrukturlösning för digitalisering
Enligt den nationella bredbansstrategin som regeringen beslutade om under 2009 bör 90% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Ett delmål är att 40% bör ha tillgång till
bredband med den hastigheten redan 2015. Enligt undersökningens kvantitativa analys har endast 16%
av verksamheterna tillgång till en hastighet som överstiger 100 Mbit/s, samtidigt har närmare hälften
av verksamheterna tillgång till 60-100 Mbit/s. Det innebär att två tredjedelar av verksamheterna har
tillgång till bredband om minst 60 Mbit/s enligt undersökningen.
Överlag angav inga verksamheter att de inte hade tillräcklig kapacitet för sina egna ändamål. Snarare
angavs andra faktorer utgöra hinder för fortsatt digitalisering av verksamheterna.

Attityder och inställning till digitalisering
Generellt sett ägnar verksamhetsledarna sig i omfattande utsträckning till att arbeta med uppkopplade
enheter. En genomsnittlig ledare spenderar 20 timmar per vecka framför datorn och ytterligare 5 timmar framför telefonen. Det senare åt andra aktiviteter än att ringa. Spridningen är dock relativt stor.
Det finns en gruppering av ledare som använder sig av uppkopplade enheter långt mer än genomsnittet
och omvänt så finns det även ledare som överhuvudtaget inte använder digital teknik i form av datorer
och telefoner.
Utmaningarna kopplade till att vidareutveckla verksamheternas digitalisering var framförallt den kompetens som verksamhetsledningen har rörande vilka effekter och möjligheter digitalisering kan innebära för verksamheten. Motsvarande argument användes i syfte att kommentera att vissa kunders
mognadsgrad var låg och att det därför upplevs riskfyllt att investera i ökad digitalisering i relation till
möjligheten att tjäna igen satsat kapital och resurser.
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Digitaliseringens effekter
Samtidigt som en del verksamhetsledare poängterade utmaningar menar en del att digitalisering är
direkt avgörande för framtida konkurrenskraft och utveckling. En stor andel av verksamhetsledarna
angav att digitalisering kan ge upphov till nya innovationer av produkter, tjänster, processer och
marknader. På samma sätt angav merparten av verksamhetsledarna att digitalisering kan ha en bred
tillämpning över verksamheternas affärsmodeller. Allt från att stödja verksamhetens värdeerbjudande
och produktion till att nå verksamhetens kundsegment.

Ett urval av regionala exempel
Som den kvantitativa undersökningen understrukit är attityder, kunskaper och beteenden inte homogena över regionens verksamheter. Det finns verksamheter som ser mer potential och det finns likaså
verksamheter som ser mindre potential med en ökad digitalisering. Den verksamhetsstruktur som
regionen har bygger på att det finns ett fåtal arbetsställen som kan räknas som stora.
I Norrbotten finns det 15 aktiebolag vilka har ett
• LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG
arbetsställe med minst 250 anställda. Tekniskt sett
• SSAB EMEA AB
har LKAB två sådana arbetsställen, ett i Kiruna och
• BOLIDEN MINERAL AB
ett i Malmberget. Listan vid sidan visar tydligt att en
• SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ AKTIEBOLAG
relativt stor del av de stora aktiebolagens arbetsplatser
• TELIASONERA SVERIGE AKTIEBOLAG
har sin huvudsakliga verksamhet inom
• GESTAMP HARDTECH AKTIEBOLAG
• SCA MUNKSUND AB
processindustri. Dessa företag har under en längre tid
• FERRUFORM AKTIEBOLAG
utvecklat digitaliserade lösningar i syfte att inte minst
• BILLERUDKORSNÄS SWEDEN AB
stödja effektivitet och kvalitet i produktion. Ett par av
• SAMHALL AKTIEBOLAG
verksamheterna är dessutom unika i sitt slag och har
• PARTBYGGEN I KALIX AB
varit banbrytande för utveckling av ny digital teknik.
• LAST & TERRÄNG HÄGGROTHS TRAKTOR AKTIEBOLAG
Dessa verksamheter befinner sig i en kontinuerlig
• DIN FÖRLÄNGDA ARM I NORR AB
digitaliseringsprocess där nya digitala och tekniska
• INRE KRAFT I NORR AB
• VR TRACK SWEDEN AB
lösningar utvecklas för att stötta och bidra till
verksamheternas konkurrenskraft och fortlevnad.
Vikten av digitalisering för dessa verksamheter har också lett till ett antal projekt som bedrivits i
Norrbotten under de senaste decennierna. Bland annat har behovet hos dessa verksamheter lett till
utvecklingen av verksamheter som ProcessIT Innovations och InternetBay.
ProcessIT Innovations är ett initiativ där process- och verkstadsindustrierna tillsammans med universiteten och IT-företag i Norrbotten och Västerbotten samverkar. Fokus för projektet är att generera nya
tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov. Ursprunget till satsningen kommer från
näringslivet och med stöd av Vinnovas Vinnväxt-program har verksamheten bidragit till en utvecklad
digitalisering av processindustrin och det har samtidigt stimulerat små och medelstora IT-företag att
utveckla produkter och tjänster som nyttjas som digitalisering i andra verksamheter.
På samma sätt utgjorde InternetBay ett samverkansnätverk av IT-företagare som tillsammans verkade
för att regionala små och medelstora IT-företag skulle utveckla sina affärer såväl på regionala marknader som på exportmarknader. Flera av projekten handlade om att utveckla små och medelstora ITföretags produktlösningar och affärer, speciellt mot större organisationer och företag. Flera exportsatsningar genomfördes under projektets tid och överlag utvecklades omsättning och exportförsäljning
bland de IT-företag som deltog.
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Det finns fler exempel på projekt och satsningar i regionen som syftat till att stärka digitaliseringen av
regionens verksamheter. Bland annat de satsningar som genomförts inom ramarna för så kallad eHälsa
är att betrakta som ett projekt där fokus handlar om att öka digitaliseringen och då i syfte att nyttja
digital teknik för att utveckla kostnadseffektiv distansbaserad vård. Verksamheten bedrivs idag bland
annat genom Centrum för innovation och e-hälsa (EIC) vid Luleå tekniska universitet.
Utifrån de projekt och satsningar som bedrivits i Norrbotten har fler små och medelstora IT-företag
utvecklats och nya produkter och erbjudanden har lanserats. Bland annat utifrån koncept som Internet
of Things där sensorer, mjukvara och hårdvara används i syfte att koppla ihop olika enheter. Företag
som till exempel HW4IT har nyttjat denna teknik i syfte att utveckla sensorer som kan användas för att
identifiera, positionera och få ut mätdata från olika maskiner som kan övervakas via applikationer och
från kontrollrum. Övervakning som kan leda till bättre resursnyttjande och ökad kontroll samt
säkerhet.
Regionens förutsättningar och proaktiva arbete har också lett fram till att stora internationella varumärken har valt att etablera verksamheter som bedriver datalagring i regionen. Argument som stabila
och redundanta bredbandsnät, tillgång till förnybar energi i ett stabilt elnät, naturlig kyla och teknisk
kompetens är några av de argument som använts för att övertyga om regionens fördelar.
Samverkan mellan universitet, offentlig sektor och näringsliv har varit basen i alla ovanstående projekt
och aktiviteter vilka samtliga syftat till att öka digitaliseringen i Norrbotten. Ovanstående är enbart
exempel på regionala satsningar för en ökad digitalisering. Därtill kommer många andra insatser
såsom exempelvis SICS ICE arbete med att skapa ett storskaligt test datacenter i Luleå, Luleå näringslivs branschråd för IT, IUC Norrbottens projekt med fokus på att stödja små och medelstora företag att
utveckla och sälja digitaliserade produkter och tjänster till basindustrin, Swedish Laplands arbete med
digitalisering av besöksnäringen, Interactive Institutes projekt i form av bland annat LjudIT,
Tullverket IT med flera omfattande IT-projekt. Det finns ytterligare många projekt och verksamheter
som på liknande sätt arbetar för att utveckla digitaliseringen av regionens verksamheter.
De ansträngningar som genomförts har lett till utveckling av nya digitala områden såsom eHälsa och
till utvecklingen av nya näringar som datalagring. Det har lett till fler små och medelstora företag som
har kapacitet att leverera digitala lösningar till processindustrin och till andra näringar. Det har lett till
en ökad digitalisering i såväl offentlig sektor som i processindustrin. Kort och gott har det lagt
grunden för en fortsatt digitalisering.
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