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1. Inledning 
Denna rapport är ett resultat från en nulägesanalys av små och medelstora industriella företag i 
Norrbotten och Västerbotten som genomförts inom ramarna för projektet Produktion 4.0. Målet 
har varit att identifiera hur företagen själva uppfattar sina utvecklingsbehov baserat på ett befint-
ligt datamaterial som samlats in över en tioårsperiod. De frågeställningar som har varit vägledande 
i framtagandet av denna rapport har varit följande: 
 

 Hur uppfattar de tillverkande små och medelstora företagen inom norr- och västerbotten 
sina utvecklingsbehov inom områdena marknad, produkter och tjänster, produktion, 
personal och organisation? 

 Existerar det några samband mellan utvecklingsbehoven? I sådant fall vilka? 
 
Produktion 4.0 är ett projekt som genomförs av Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet 
och IUC Norr. Projektet syftar till att stärka konkurrenskraft och stötta den digitala strukturom-
vandlingen bland tillverkande industriella små och medelstora företagen i norr- och västerbotten. 
Detta är tänkt att uppnås genom att öka företagens insikt i, kunskap om och förmåga att effekti-
visera sina produktionssystem med avseende på strategier för flödeseffektivitet, hållbar produkt-
ion och implementering av innovativ digital produktionsteknik. Projektet avser även att arbeta 
fram en metod för att stödja små och medelstora företag i den digitala strukturomvandlingen.  
Den digitala strukturomvandling som Produktion 4.0 fokuserar på är den transformation som 
Kagermann et al. (2013) skrev om i den tyska nyindustrialiseringsstrategin under benämningen 
Industrie 4.0. Även om Industri 4.0 principiellt handlar om teknik så har den svenska nyindust-
rialiseringsstrategin Smart industri kommit att ta ett aningen bredare fokus (Näringsdepartementet, 
2016b). I handlingsplanerna pekas bland annat behovet av insatser inom kompetensförsörjning 
och organisatoriska områden ut för att hjälpa företagen att tillgodogöra sig den nya tekniken 
(Näringsdepartementet, 2016b, 2017). Genom att ta reda på hur företagen själva skattar sina 
behov förväntas denna rapport bidra i form av input till den metodutveckling som är en del av 
projektet Produktion 4.0. 
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2. Metod 
Det dataset som använts i denna studie omfattade 433 unika företag och ägs av IUC Norr AB. 
Datasetet innehöll grundläggande basinformation om varje företag, men anonymiserades innan 
analysen genomfördes. Datasetet kom från en intervjuenkät som använts nationellt av IUCs or-
ganisation. De frågor från enkäten som inkluderades i denna studie kan beskrivas som en över-
gripande behovskartläggning och finns tillgänglig i Bilaga 1. Totalt fick företagen ta ställning till 
35 olika påståenden som var jämt uppdelade i de fem kategorierna marknad, produkter & tjänster, 
produktion, personal och organisation. Dessa besvarades på skalan 1-5 (1=inget behov, 5=stort be-
hov). Datamaterialet som analyserats har samlats in fr.o.m. 2010 t.o.m. 2019 av IUC Norrs egen 
personal och ett antal konsulter. Den fullständiga informationen gällande insamling av data över 
tid finns tillgänglig i Tabell 10. Tidpunkt för datainsamling.Bilaga 2. 

Inför analysen genomfördes ett urval för att exkludera data som ej uppfyllde kraven 
för den analys som var tänkt att genomföras. Det kriterier som användes vid urvalet av företag 
finns summerat nedan i Tabell 1 
 

Tabell 1. Exkludering av ej relevanta företag ur data. 

Exkludering baserad på: Exkluderade Kvarvarande 
Initialt antal företag inkluderade  433 
Antalet anställda ligger utanför intervallet för SMF 48 385 
Omsättning ligger utanför intervallet för SMF 7 378 
Geografisk placering ej inom norr- eller västerbotten 14 364 
Ofullständiga data 48 316 
Omsättning per anställd <500 kSEK 16 300 
Data daterad före 2010-01-01 5 295 
Kvarvarande antal företag  295 

 
Initialt exkluderades företag som ej uppfyllde kraven för att klassas som SMF baserat på antalet 
anställda. Bland dessa exkluderades även de företag som saknade angivelse om antal anställda samt 
de fall där det angivna antalet anställda var noll. Sedan exkluderades de företag som hade en 
omsättning som låg utanför de tillåtna gränserna. De företag som saknade uppgifter eller hade en 
angiven omsättning på 0 SEK exkluderades. I nästa steg exkluderades de företag som ej var verk-
samma inom norr- eller Västerbotten. I de fall där angiven kommun och ort var motsägande 
exkluderades företag. Av de kvarvarande företagen så exkluderades de företag som ej fullständigt 
besvarat frågorna. Av de kvarvarande företagen så uppmärksammades det att ett antal företag 
hade angivit en anmärkningsvärt låg omsättning. Dessa misstänktes ha blivit inkorrekt ifyllda i 
databasen och därför exkluderades företag med en omsättning per anställd <500 kSEK. Till sist 
exkluderades ett fåtal företag eftersom datan var daterad före 2010. För ett av dessa hade data 
samlats in under 2005, för ett annat under 2008 och för de fyra övriga under 2009.  

Den definition av små och medelstora företag som använts i denna studie är utfor-
mad för att efterlikna EU:s riktlinjer som finns beskrivna i User guide to the SME Definition (Euro-
pean Commission, 2016). Dessa riktlinjer kategoriserar företag enligt de två kategorierna storlek 
och resurser. Ett företags storlek bedöms enligt antalet anställda, omsättning (Omräkning från 
EUR till SEK har genomförts 1:10) och balansomslutning. Ett företags resurser bedöms baserat 
på ägarstruktur, partnerskap och andra typer av kopplingar. Till följd av begränsningar i datasetet 
så kunde företagens storlek endast kategoriseras baserat på antalet anställda och omsättning. De 
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gränsvärden som användes för detta är i enlighet med den europeiska definitionen och finns 
beskrivna i Tabell 2.  
 

Tabell 2. Indelning av företag i storlekskategorier baserat på antalet anställda och omsättning. 

Kriterium för indelning Mikro Litet Medelstort 
Antal anställda 1-9 10-49 50-249 
Omsättning* ≤ EUR 2 million ≤ EUR 10 million ≤ EUR 50 million 

 

Bortsett från storlekskategorisering så genomfördes en indelning baserat på företa-
gens geografiska position. Företagen grupperades i de fem mest frekvent förekommande kom-
munerna samt en kategori för övriga kommuner inom Norrbotten och en annan för övriga 
kommuner inom Västerbotten. 

Eftersom målet var att få en övergripande förståelse för hur företagen själva upp-
fattar sin egen situation har ett enklare analytiskt tillvägagångssätt tillämpats. Analysen har främst 
genomförts genom nyttjandet av deskriptiva data, jämförelse av medelvärden samt linjär korre-
lationsanalys i SPSS. Med korrelation menas sambandet mellan två variabler, det vill säga om och 
hur två variabler samvarierar. En positiv korrelation innebär således att ett högt värde för den ena 
variabel hänger samman ett högt värde för den andra. Omvänt gäller det för en negativ korrelat-
ion att ett högt värde för en variabel hänger samman med ett lågt för den andra. Innan analysen 
genomfördes så konstruerades fem olika behovsindex som svarade mot de fem olika frågeområ-
den som använts vid datainsamling. Dessa fem index summerade svaren från respektive företag 
till ett värde för respektive område. Denna indelning kan ses i Bilaga 1. 
 De linjära korrelationsanalyser som tas upp i denna rapport har genomförts i SPSS 
genom att titta på Pearsons korrelationskoefficient. Dessa har främst baserats på de behovsindex 
som konstruerats, men även undersökt korrelationen mellan individuella frågor. Korrelations-
analysen som genomförts mellan individuella påståenden har däremot inte tagit hänsyn till stor-
lekskategori eller den geografiska indelningen. Anledningen till detta var att antalet företag inom 
vissa kategorier var så pass lågt att majoriteten av korrelationerna var icke-signifikanta. 
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3. Resultat 
I detta avsnitt så presenteras resultaten från denna studie i tre avsnitt. Först så ges en beskrivning 
av det datamaterial som använts för analysen följt av en beskrivning av företagens behov uttryckt 
i medelvärden. Till sist presenteras resultaten från de korrelationsanalyser som genomförts. 
 

3.1. Deskriptiva data 
De 295 företag som inkluderades i analysen kategoriserades i storlekskategorierna mikro, litet 
och medelstort baserat på antal anställda och omsättning. Fördelningen bland dessa kategorier 
kan ses nedan i Tabell 3 och Tabell 4.  
 

Tabell 3. Antal anställda inom respektive storlekskategori.  
Mikro Litet Medelstort Total 

Antal företag 106 154 35 295 
Antal anställda (min) 1 2 18 1 
Antal anställda (medel) 5 21 66 20 
Antal anställda (max) 9 49 174 174 

 
Tabell 4. Företagens omsättning inom respektive storlekskategori.  

Mikro Litet Medelstort 
Antal företag 106 154 35 
Omsättning (min) 666 000 kr 7 933 000 kr 78 500 000 kr 
Omsättning (medel) 7 545 075 kr 35 898 130 kr 169 322 829 kr 
Omsättning (max) 19 238 000 kr 93 311 000 kr 361 911 000 kr 

 
Bland de inkluderade företagen så går det att se att de flesta företag tillhör storlekskategorin litet 
(n=154) följt av mikro (n=106) samt att den minsta kategorin mätt i antalet företag var medelstort 
(n=35). Bland de medelstora företagen så hade det största företaget 174 anställda, vilket är klart 
lägre än de maximalt 249 anställda som den definition som användes vid kategoriseringen av 
företag tillåter. Med ett medeltal på 66 anställda och ett lägst antal anställda på 18 till följd av hög 
omsättning så var alltså ett flertal av de medelstora företagen i denna studie snarlika en del av de 
företag som kategoriserats som litet. Även bland de företag som kategoriserats som litet fanns ett 
företag med endast 2 anställda, vilket var ett resultat av en anmärkningsvärt hög omsättning. 
Övergripande kan det bemärkas att företagen som inkluderats i denna studie främst tillhör det 
mindre segmentet av små och medelstora företag. 

De 295 företag som inkluderats i denna studie är geografiskt spridda i 27 av Norr- 
och Västerbottens kommuner. Dessa 27 kommuner delades in i sju olika kategorier och fördel-
ningen inom dessa finns presenterade nedan i Figur 1.  
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Figur 1. Företagens geografiska fördelning presenterat i kommuntillhörighet. 

 
En stor andel av de inkluderade företagen var lokaliserade längs med kusten i kommunerna Kalix, 
Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå. Överlägset flest företag var alltså lokaliserade i Skellefteå kom-
mun. De övriga kommuner som endast hade ett fåtal företag representerade har summerats i 
kategorierna ”Övriga Norrbotten” och ”Övriga Västerbotten”. Fullständiga data om företagens 
kommuntillhörighet finns tillgänglig i Bilaga 3. 
 

3.2. Företagens egenskattade behov 
Medelvärdet för de fem olika index som togs fram för att identifiera hur företagen skattar sina 
egna utvecklingsbehov inom respektive storlekskategori finns presenterat nedan i Figur 2. 
 

 

Figur 2. Medelvärde för respektive behovsindex och storlekskategori. 

 
Med de nyttjade svarsalternativen på skalan 1-5 samt att varje behovsindex summerade sju frågor 
vardera så skulle ett medelstort behov motsvara ett medelvärde på 21 för varje individuellt be-
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hovsindex. Denna nivå uppnås endast för marknadsindex samt för personalindex bland de me-
delstora företagen. I Figur 2 framgår det att medelvärdet för marknadsindex är större än samtliga 
övriga index inom vardera storlekskategorin. Det framgår även att medelvärdet för produktions-
index är minst förutom bland de medelstora företagen (medelvärde=20,03) där medelvärdet för 
organisationsindex (medelvärde=19,89) är marginellt mindre. Marknadsindex medelvärde avtar 
när företagets storlek ökar medan det motsatta gäller för produktions- och personal- och organi-
sationsindex. Medelvärdet för produktindex är störst bland de medelstora företagen och minst 
bland företag som kategoriseras som litet. Nedan i Figur 3 finns behovsindex beskrivet per geo-
grafisk kodning. 
 

 
Figur 3. Medelvärde av behovsindex per geografisk kodning. 

 
Från de olika geografiska koderna så framgår det att Kalix har det högsta medelvärdet inom 
samtliga behovsindex samt att Luleå har det lägsta medelvärdet inom samtliga behovsindex för-
utom marknadsindex. Luleås produktionsindex har även det totalt sett lägsta medelvärdet. Me-
delvärdet för Luleå och Skellefteå är lägre än genomsnittet inom samtliga fem behovsindex. Öv-
riga Norr- och Västerbotten anger ett större behov inom produktion, personal och organisation. 
En anmärkning som kan göras i denna uppdelning är dock att den relativa skillnaden mellan 
antalet företag inom respektive kategori skiljer sig åt väsentligt, se Tabell 10. 
 Behoven undersöktes även med hänsyn till de individuella påståenden som tillsam-
mans utgör respektive behovsindex. Nedan i Tabell 5 finns en sammanställning av medelvärden 
för varje individuellt påstående som företagen tagit ställning till. 
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Tabell 5. Medelvärde för individuella påståenden med hänsyn till företagets storlek och dess geografiska placering. 

 
 Alla Mikro Litet Medel Kalix Luleå Piteå 

Skell-
efteå Umeå 

Övr. 
norrb. 

Övr. 
västerb. 

M
ar

kn
ad

 

1 3,78 3,96 3,74 3,40 4,25 3,89 4,05 3,66 3,83 3,76 3,54 
2 3,13 3,16 3,74 2,91 3,56 3,03 3,43 2,84 3,33 3,08 3,33 
3 3,76 3,75 3,77 3,77 4,44 3,74 4,08 3,51 3,83 3,78 3,71 
4 2,70 2,68 2,71 2,71 3,37 2,66 3,00 2,41 2,83 2,76 2,67 
5 3,83 3,84 3,86 3,66 4,37 3,69 4,05 3,76 4,28 3,78 3,56 
6 3,03 3,02 3,08 2,89 3,50 2,91 3,25 2,73 3,56 3,10 3,08 
7 3,39 3,58 3,27 3,37 4,06 3,43 3,38 3,08 3,89 3,72 3,19 

P
ro

d
u
kt

er
 &

 
tj
än

st
er

 

8 3,11 3,21 3,04 3,09 3,38 3,09 3,30 2,93 3,28 3,18 3,04 
9 3,10 3,14 3,08 3,09 3,56 3,00 3,20 3,05 3,50 2,94 3,06 

10 2,27 2,11 2,29 2,63 2,81 2,14 2,30 2,16 2,61 2,18 2,31 
11 2,93 2,95 2,92 2,86 3,63 3,03 3,05 2,83 2,89 2,82 2,81 
12 2,89 2,87 2,88 3,03 3,38 2,66 2,80 2,86 3,00 2,80 3,08 
13 3,09 3,12 3,06 3,11 3,88 2,91 2,78 3,14 3,39 2,88 3,25 
14 2,44 2,47 2,41 2,49 3,19 2,14 2,68 2,42 2,67 2,24 2,37 

P
ro

d
u
kt

io
n
 

15 3,29 3,16 3,33 3,51 3,69 2,46 3,30 3,23 3,11 3,46 3,77 
16 2,90 2,78 2,91 3,20 3,50 2,11 2,82 2,80 2,61 3,02 3,50 
17 2,30 2,15 2,28 2,86 2,38 1,60 2,10 2,33 1,83 2,92 2,44 
18 2,29 2,20 2,34 2,31 2,81 1,89 2,13 2,24 2,28 2,56 2,35 
19 2,23 2,16 2,25 2,37 2,62 1,80 2,15 2,20 2,00 2,60 2,25 
20 2,93 2,75 2,99 3,17 3,38 2,14 2,80 3,06 3,00 3,08 3,02 
21 2,21 2,14 2,16 2,60 2,69 1,91 2,30 2,05 2,06 2,48 2,25 

P
er

so
n
al

 

22 3,21 3,09 3,22 3,49 3,75 3,34 3,12 3,13 3,56 3,02 3,21 
23 1,85 1,68 1,87 2,31 2,13 1,66 1,83 1,61 1,89 2,04 2,17 
24 3,14 2,97 3,23 3,29 3,63 2,74 3,15 3,08 2,89 3,44 3,17 
25 2,61 2,43 2,67 2,89 3,25 2,23 2,55 2,42 2,39 2,94 2,81 
26 3,03 2,75 3,15 3,37 3,62 2,31 2,93 3,06 3,00 3,30 3,13 
27 3,38 3,53 3,27 3,40 3,63 3,00 3,32 3,38 3,83 3,32 3,52 
28 2,79 2,69 2,81 3,00 3,19 2,54 2,55 2,85 2,39 2,84 3,02 

O
rg

an
is
at

io
n
 29 3,31 3,42 3,26 3,23 4,06 3,17 3,25 3,11 4,00 3,30 3,33 

30 2,97 2,90 2,98 3,11 3,69 2,46 2,78 2,94 2,72 3,12 3,23 
31 2,74 2,66 2,80 2,74 3,31 2,49 2,70 2,56 2,72 2,78 3,08 
32 2,45 2,42 2,46 2,54 2,81 2,20 2,62 2,19 2,06 2,86 2,58 
33 3,04 3,12 3,02 2,86 3,56 2,80 2,92 2,97 3,06 3,20 3,08 
34 2,20 2,24 2,16 2,26 2,38 1,89 2,15 2,31 2,22 2,24 2,15 
35 2,92 2,74 2,99 3,14 3,31 2,40 2,65 2,94 3,28 3,02 3,08 

 
Från Tabell 5 framgår det att den första frågan inom respektive behovsindex övergripande hör 
till en av de frågor som angivits högst värde. Samtliga av dessa fem frågor har ett medelvärde >3 
oavsett kategorisering baserad på företagsstorlek eller geografisk position. En möjlig förklaring 
till detta kan ligga i att denna fråga i sin formulering är av mer generell karaktär jämfört med 
övriga frågor som är mer konkreta (jfr exempelvis fråga 15=”utveckla/effektivisera produkt-
ionen” och fråga 17=”sänka kapitalbindningen i lager och pågående arbeten”). Övergripande 
går det även att se att de flesta frågor som angivits ett lågt behov av företagen främst finns inom 
produktionsområdet. 

Inom marknadsindexet framgår det att 1=”utveckla nuvarande marknad”, 3=”utveckla 
nya kundsegment/marknader” och 5=”utveckla säljfunktionen” var de tre viktigaste frågorna. Att 
utveckla nya kundsegment/marknader tycks vara oberoende av företagets storlek medan behovet 
att utveckla nuvarande marknad minskar med ökad företagsstorlek. Bland de medelstora företa-
gen anges det även ett lägre behov av att utveckla säljfunktionen än bland de mindre företagen. 
I Kalix, Umeå och övriga Norrbotten så är medelvärdet för fråga 7=”öka antalet kunder/minska 
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beroendet av fåtal kunder” större än inom övriga regioner. Det minsta behovet inom marknad 
återfinns för samtliga kategorier i fråga 4=”bättre känna till våra konkurrenter”. Detta är den enda 
frågan inom marknadsområdet som har ett totalt medelvärde som understiger 3, som i grade-
ringen motsvarar ett medelstort behov. 
 Inom produktindexet (produkter & tjänster) så framgår det att samtliga frågor har 
ett medelvärde som ligger runt ungefär 3, vilket motsvarar medelstort behov. De undantag som 
finns är fråga 10=”satsa på forskning och utveckling” och fråga 14=”stärka produkternas marknadspo-
sition genom patent, varumärke, design”, där företagen i genomsnitt angivit ett lägre behov 

Inom produktionsindexet så är medelvärdet för fråga 15=”utveckla/effektivisera pro-
duktionen” störst oavsett storlekskategori eller geografisk indelning. De övriga frågorna inom detta 
index har övergripande medelvärden som motsvarar ett medelstort eller litet behov med undan-
tag för Kalix (fråga 16 & 20) samt övriga Västerbotten (fråga 16). Frågorna 17-19 samt 21 är de 
frågor som inom produktionsindexet har lägst medelvärden. Dessa frågor behandlar aspekter som 
kapitalbindning i lager & pågående arbeten, miljö- & kvalitetscertifiering samt riskfyllt beroende 
av underleverantörer. Dessa har särskilt låga medelvärden bland kuststäderna Luleå, Piteå, Skell-
efteå och Umeå. 

Inom personalindexet så ligger de flesta medelvärden generellt sett på vad som 
skulle bedömas som medelstort behov. Den fråga som avviker mest från detta är fråga 23=”sänka 
sjukfrånvaro och personalomsättning” som är den fråga som totalt sett för alla företag har lägst me-
delvärde. Medelvärdet för denna fråga är även lägst bland mikro-företag och som störst bland 
medelstora företag. De högsta medelvärdena återfinns främst i fråga 27=”minska sårbarheten pga. 
nyckelkompetens finns endast hos en person.”, men även i fråga 22=”rekrytera personal” 
 Inom organisationsindexet så har fråga 29=”utveckla långsiktig verksamhetsplanering” 
genomgående det högsta medelvärdet. De lägsta medelvärdena inom detta index återfinns främst 
för fråga 34=”finna lösning på kommande generationsskifte.”, men även för fråga 32=”identifiera vilka 
lagar och krav som gäller för verksamheten”. 
 

3.3. Korrelation mellan behov 
Detta avsnitt presenterar resultaten från den korrelationsanalys som genomförts. Korrelationer 
har undersökts mellan de fem olika behovsindex, mellan en tidsvariabel och behovsindex samt 
mellan de individuella påståendena. Det fullständiga resultatet från korrelationsanalysen mellan 
individuella frågor finns presenterat i Bilaga 3 Tabell 11. Övergripande från korrelationsanalysen 
som genomfördes på individuella frågor kan det poängteras att de starkaste korrelationerna ge-
nerellt var mellan frågor som befann sig inom samma behovsindex. Detta var inte särskilt oväntat 
eftersom frågorna inom samma index ligger nära varandra. Övergripande så gällde även att näst 
intill alla korrelationer var positiva, vilket innebär att ett angivet hög behov för en fråga förknip-
pas med ett högt värde för en annan. Totalt två negativa korrelationer förekom men ingen av 
dessa var signifikant samt hade en mycket låg korrelationskoefficient vilket innebär låg grad av 
samvariation. Samtliga korrelationer som hädanefter återges löpande i texten inom parantes är 
dubbelsidigt signifikant till minst 99 % om inte annat anges. 
 Inom marknadsindex var de två starkaste korrelationerna båda kopplade till ytterli-
gare förstå våra konkurrensmedel (pris, kvalitet, mm.) i par med att öka förståelsen för kunden och dennes 
behov (0,586) respektive att bättre känna till våra konkurrenter (0,582). Att utveckla nuvarande marknad 
korrelerade starkast inom marknadsindex med att utveckla säljfunktionen (0,578), öka förståelsen för 
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kunden och dennes behov (0,435) samt öka antalet kunder/minska beroendet av fåtal kunder (0,422). Att 
utveckla säljfunktionen korrelerade även relativt starkt med att öka antalet kunder/minska beroendet 
av fåtal kunder (0,491).  
 Inom produktindex så var den starkaste interna korrelationen den mellan att ut-
veckla befintliga produkt(er) och att utveckla nya/egna produkter (0,520). Både att utveckla befintliga 
produkt(er) och att utveckla nya/egna produkter korrelerade även relativt starkt med att stärka pro-
dukternas marknadsposition genom patent, varumärke, design (0,516 respektive 0,482). 
 Inom produktionsindexet så fanns de två enskilt starkaste korrelationerna mellan 
individuella påståenden. Den starkaste korrelationen var den mellan att kvalitetscertifiera verksam-
heten och att miljöcertifiera verksamheten (0,854). Den näst starkaste korrelationen var den mellan 
att effektivisera/utveckla produktionen och att göra investeringar i produktionen (0,724). Både att effek-
tivisera/utveckla produktionen och att göra investeringar i produktionen korrelerade relativt starkt med 
att sänka kapitalbindningen i lager och pågående arbeten (0,463 respektive 0,502). Ytterligare två re-
lativt starka korrelationer fanns inom produktionsindexet som båda var kopplade till att öka tek-
nikkompetensen i företaget. Dessa två korrelationer var mot att effektivisera/utveckla produktionen 
(0,570) och att göra investeringar i produktionen (0,498).  
 Inom personalindexet var den starkaste korrelationen mellan att höja personalens 
kompetens och att skapa/utveckla system för ständiga förbättringar (0,537). Att höja personalen kompetens 
korrelerade även relativt starkt med att öka personalens engagemang för verksamheten (0,498) samt att 
minska sårbarheten pga. nyckelkompetens finns endast hos en person (0,454). Att minska sårbarheten pga. 
Nyckelkompetens finns endast hos en person korrelerade relativt starkt med att förändra kompetens- och 
åldersstrukturen inom företaget (0,417) 
 Inom organisationsindex så var den starkaste korrelationen den mellan att skapa 
ordning och reda och att bedöma risker för verksamheten (0,561). Den tredje starkaste korrelationen 
var även den kopplad till att skapa ordning och reda, men denna gång mot att utveckla arbetsorgani-
sationen (0,523). Den näst starkaste korrelationen inom organisation var den mellan bedöma risker 
för verksamheten och identifiera vilka lagar och krav som gäller för verksamheten (0,540). Den tredje 
starkaste korrelationen inom organisationsindexet var den mellan att utveckla långsiktig verksam-
hetsplanering och stärka ledningsfunktionen/styrelse/mentor etc. (0,516). Att utveckla långsiktig verksam-
hetsplanering korrelerade även relativt starkt med att utveckla arbetsorganisationen (0,457). 

Den korrelationsanalys som genomfördes mellan behovsindex och tidsvariabeln 
finns presenterad nedan i Tabell 6. 
 

Tabell 6. Korrelation mellan respektive behovsindex och en tidsvariabel för insamling av data. 

Index Alla Mikro Litet Medel 
Marknad -0,109 -0,039 -0,125 -0,358* 
Produkt -0,082 -0,085 -0,095 0,028 
Produktion -0,238** -0,199* -0,245** -0,262 
Personal -0,100 -0,029 -0,103 -0,212 
Organisation 0,015 0,115 -0,005 -0,242 
* Pearsons korrelationskoefficient signifikant till 0,05 (dubbelsidigt). 

** Pearsons korrelationskoefficient signifikant till 0,01 (dubbelsidigt). 

 
Ur Tabell 6 går det att avläsa att negativa signifikanta korrelationer uppstod för produktionsindex 
förutom för de medelstora företagen samt för marknadsindex för enbart de medelstora företagen. 
Korrelationen mellan tidsvariabeln och marknadsindex för de medelstora företagen var dock 
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endast signifikanta till 95 % medan korrelationen för produktionsindex, bortsett för de medelstora 
företagen, var signifikant till 99 %. Vidare var dock korrelationen mellan tid och produktion 
respektive marknad relativt svag vilket gör det svårt att säga något om förändringar över tid. 
Utöver den korrelationsanalys som genomfördes mellan tidsvariabeln och behovsindex så ge-
nomfördes även en korrelationsanalys mellan de olika behovsindexen. Resultatet från denna finns 
presenterat nedan i Tabell 7.  
 

Tabell 7. Korrelationskoefficient mellan behovsindex med hänsyn till storlekskategori. 

Index 1 Index 2 Alla Mikro Litet Medel 
Personal Organisation 0,702** 0,666** 0,737** 0,725** 
Produktion Personal 0,629** 0,570** 0,620** 0,794** 
Produktion Organisation 0,596** 0,577** 0,614** 0,607** 
Marknad Produkt 0,506** 0,401** 0,584** 0,546** 
Produkt Organisation 0,473** 0,413** 0,537** 0,417* 
Marknad Organisation 0,462** 0,340** 0,527** 0,623** 
Produkt Produktion 0,456** 0,469** 0,460** 0,421* 
Produkt Personal 0,443** 0,414** 0,465** 0,476** 
Marknad Personal 0,406** 0,269** 0,505** 0,535** 
Marknad Produktion 0,324** 0,267** 0,388** 0,339* 

* Pearsons korrelationskoefficient signifikant till 0,05 (dubbelsidigt). 
** Pearsons korrelationskoefficient signifikant till 0,01 (dubbelsidigt). 

 
Övergripande i korrelationsanalysen mellan de olika behovsindexen är att Pearsons korrelations-
koefficient är signifikant till 0,01 (dubbelsidigt) för samtliga index bortsett från produkt-organisation 
samt produkt-produktion bland de medelstora företagen. En annan observation som kan göras är 
att samtliga korrelationer mellan behovsindex är positiva, vilket innebär att höga behov inom ett 
index inte korrelerar med låga behov inom ett annat behovsindex. Ur Tabell 7 framgår det, om 
vi sorterar korrelationerna i fallande ordning utan att ta hänsyn till storlekskategori, att de tre 
starkaste korrelationerna är personal-organisation, produktion-personal samt produktion-organisation. Av 
dessa så framgår det även att korrelationen produktion-personal är starkast bland de medelstora 
företagen och svagast bland mikro, vilket antyder att korrelationen tycks öka med företagets 
storlek. Om hänsyn tas till företagens storlekskategori så avviker de medelstora företagen något, 
där den tredje starkaste korrelationen är marknad-organisation. Även inom denna kan vi se att 
korrelationen tycks öka med företagets storlek. Nedan ges en kortfattad beskrivning av vilka 
individuella frågor som korrelerar med varandra mellan de olika behovsindexen. För samtliga 
korrelationer se Bilaga 3. 

Personal-organisation var den korrelation som var starkast mellan de olika behovsin-
dexen. När korrelationen undersöktes på individuella frågor inom dessa index så återfanns därför 
många olika korrelationer som var relativt starka i jämförelse med de andra behovsindexen. Att 
utveckla arbetsorganisationen korrelerade relativt starkt med att höja personalens kompetens (0,429), 
öka personalens engagemang för verksamheten (0,449), skapa/utveckla system för ständiga förbättringar 
(0,500), minska sårbarheten pga. nyckelkompetens finns endast hos en person (0,405) samt att förändra 
kompetens- och åldersstrukturen (0,433). Att förändra kompetens- och åldersstrukturen korrelerade även 
relativt starkt med att finna en lösning på kommande generationsskifte (0,458). Att minska sårbarhet 
pga. nyckelkompetens finns endast hos en person korrelerade relativt starkt med att utveckla långsiktigt 
verksamhetsplanering (0,428). Att skapa/utveckla system för ständiga förbättringar korrelerade med att 
skapa ordning och reda (0,592), bedöma risker för verksamheten (0,425) samt identifiera vilka lagar och 
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krav som gäller för verksamheten (0,410). Att skapa ordning och reda korrelerade även med att höja 
personalens kompetens (0,436). 

Vid undersökning av korrelationer mellan produktion-personal samt produktion-orga-
nisation så visade det sig att effektivisera/utveckla produktionen korrelerar relativt starkt med att höja 
personalens kompentens (0,429), skapa/utveckla system för ständiga förbättringar (0,414), skapa ordning 
och reda (0,480) samt utveckla arbetsorganisationen (0,459). Gällande att göra investeringar i produkt-
ionen kan vi se ett snarlikt mönster där relativt höga korrelationskoefficienter återfinns för att höja 
personalens kompetens (0,459), öka personalens engagemang för verksamheten (0,408), skapa/utveckla 
system för ständiga förbättringar (0,404), skapa ordning och reda (0,445) samt att utveckla arbetsorgani-
sationen (0,406). Gällande att öka teknikkompetensen i företaget återfanns relativt höga korrelations-
koefficienterna med att höja personalens kompetens (0,540), öka personalens engagemang för verksam-
heten (0,439), skapa/utveckla system för ständiga förbättringar (0,449), minska sårbarheten pga. Nyckel-
kompetens finns endast hos en person (0,437), skapa ordning och reda (0,410) samt att utveckla arbetsor-
ganisationen (0,456). 

För de medelstora företagen så var den tredje starkaste korrelationen mellan be-
hovsindexen marknad-organisation. Eftersom analysen som genomfördes på individuella frågor en-
bart genomförts för samtliga företag utan att ta hänsyn till storlekskategori så återfanns dock inte 
så många starka korrelationer mellan individuella frågor mellan dessa index. Den enskilt starkaste 
korrelationen, samt även den enda vars värde överskred 0,4, var mellan utveckla säljfunktionen och 
utveckla långsiktigt verksamhetsplanering (0,417). 
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4. Diskussion & slutsatser 
Från analysen framgår det att de tillverkande små och medelstora företagen inom Norr- och 
Västerbotten i genomsnitt uppfattar sina behov som högst inom marknad. Detta behov visade 
sig särskilt starkt bland de minsta företagen och svagare bland de större, vilket indikerar att de 
skattade behoven inom marknadsområdet avtar när företagens storlek ökar. De uppfattade beho-
ven inom övriga områden var dock lägre. Lägst medelvärde för behov uppgavs inom produktion 
bortsett från de medelstora företagen som uppgav ett något lägre behov inom organisation. I 
övrigt så angav företagen i genomsnitt snarlika behov inom områdena produkter & tjänster, per-
sonal och organisation. Ett mönster som identifierades inom produktion, personal och organi-
sation var att medelvärdet för det egenskattade behovet ökade med företagets storlek. Det var 
även mellan dessa behovsindex som korrelationen var som starkast oavsett storlekskategori. In-
nebörden av detta är att de företag som skattat sina behov högt inom ett index även skattar sitt 
behov högt inom ett annat. Även om det inte går att säga något om kausalitet så kan slutsatsen 
däremot dras att när företagen växer så skattar de generellt sett sina behov som gemensamt ökande 
inom produktion, personal och organisation. Det visade sig exempelvis att de starkare sambanden 
inom att utveckla produktionen hängde samman med att höja personalens kompetens, utveckla 
eller skapa system för ständiga förbättringar samt att öka ordning och reda på företaget. Liknande 
visade det sig även att det fanns ett samband mellan behovet att investera i produktionen och att 
utveckla arbetsorganisationen samt kompetensrelaterade åtgärder. Organisatoriska behov samva-
rierade även de med behov som rörde kompetensfrågor. Dessa handlade dels om att höja perso-
nalens kompetens, att finna lösningar på kommande generationsskifte samt att minska företagets 
sårbarhet till följd av att nyckelkompetens endast fanns hos en person. Att det egenskattade be-
hovet av att investera i ny teknik var relativt lågt bland företagen indikerar även att det finns en 
möjlighet att företagen själva inte uppfattar den digitala strukturomvandling som projektet Pro-
duktion 4.0 fokuserar på som särskilt viktig i nuläget. 

Att poängtera gällande de skattningar av behov som ligger som underlag för denna 
rapport är att dessa är genomförda av företagen själva. Företagens egna uppfattningar kring sina 
behov behöver inte nödvändigtvis motsvara den bedömning som en extern utvärderare skulle 
genomfört. För att resonera kring hur insatser bäst fokuseras mot de tillverkande små och me-
delstora företagen i Norr- och Västerbotten så bör därför denna rapport kompletteras med insik-
ter från ett externt perspektiv. Resultaten från denna rapport indikerar dock att riktade insatser 
mot produktionsutveckling måste ta ett helhetsgrepp som även fokuserar på frågor gällande per-
sonal organisation.  



13 
 

5. Referenser 
European Commission. (2016), “User guide to the SME Definition”, Publications Office of the 

European Union, 24 February, available at:https://doi.org/10.2873/620234. 

Kagermann, H., Wahlster, W. and Helbig, J. (2013), Recommendations for Implementing the Strategic 

Initiative INDUSTRIE 4.0: Final Report of the Industrie 4.0 Working Group, Acatech, Mün-

chen. 

Näringsdepartementet. (2016b), Handlingsplan Smart Industri: En Nyindustrialiseringsstrategi För 

Sverige, Regeringskansliet, Stockholm. 

Näringsdepartementet. (2017), Handlingsplan 2 För Smart Industri - En Nyindustrialiseringsstrategi 

För Sverige, Regeringskansliet, Stockholm. 

 
  



14 
 

Bilaga 1 
Tabell 8. Lista över de frågor som använts vid datainsamling. 

Företagets behov av att… 
(svarsalternativ: 1-5, 1=inget behov, 5=stort behov) 

Marknad 
(Marknadsindex) 

1 utveckla nuvarande marknad. 
2 öka förståelsen för kunden och dennes behov. 
3 utveckla nya kundsegment/marknader. 
4 bättre känna till våra konkurrenter. 
5 utveckla säljfunktionen. 
6 ytterligare förstå våra konkurrensmedel (pris, kvalitet, mm.). 
7 öka antalet kunder/minska beroendet av fåtal kunder. 

Produkter & tjänster 
(Produktindex) 

8 utveckla befintliga produkt(er). 
9 utveckla nya/egna produkter. 
10 satsa på forskning och utveckling (FoU). 
11 utveckla tjänster som hör samman med våra produkter. 
12 belysa vår konkurrenssituation/nya material/nya tekniker/miljö/energi. 
13 förstärka kompetens och resurser för produkt/tjänsteutveckling genom nätverk 

och bättre utnyttjande av underleverantörer. 
14 stärka produkterna marknadsposition genom patent, varumärke, design. 

Produktion 
(Produktionsindex) 

15 effektivisera/utveckla produktionen. 
16 göra investeringar i produktionen. 
17 sänka kapitalbindningen i lager och pågående arbeten. 
18 kvalitetscertifiera verksamheten. 
19 miljöcertifiera verksamheten. 
20 öka teknikkompetensen i företaget. 
21 minska riskfyllt beroende av underleverantörer. 

Personal 
(Personalindex) 

22 rekrytera personal. 
23 sänka sjukfrånvaron och personalomsättningen. 
24 höja personalens kompetens. 
25 öka personalens engagemang för verksamheten. 
26 skapa/utveckla system för ständiga förbättringar. 
27 minska sårbarheten pga. nyckelkompetens finns endast hos en person. 
28 förändra kompetens- och åldersstrukturen. 

Organisation 
(Organisationsindex) 

29 utveckla långsiktig verksamhetsplanering. 
30 skapa ordning och reda. 
31 bedöma risker för verksamheten. 
32 identifiera vilka lagar och krav som gäller för verksamheten. 
33 stärka ledningsfunktionen/styrelse/mentor etc. 
34 finna lösning på kommande generationsskifte. 
35 utveckla arbetsorganisationen. 
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Bilaga 2 
Tabell 9. De inkluderade företagens geografiska position angivet som kommun. 

Kommun Mikro Litet Medel Summa 
Arvidsjaur 5 1 

 
6 

Bjurholm 1 1 
 

2 
Boden 4 4 

 
8 

Dorotea 1 1 
 

2 
Gällivare 3 8 2 13 
Haparanda 1 1 

 
2 

Kalix 6 8 2 16 
Kiruna 2 7 

 
9 

Luleå 12 21 2 35 
Lycksele 1 6 3 10 
Malå 1 1 

 
2 

Nordmaling 1 
  

1 
Norsjö 2 3 1 6 
Pajala 5 2 2 9 
Piteå 21 19 

 
40 

Robertsfors 3 3 1 7 
Skellefteå 26 47 15 88 
Sorsele 

 
2 

 
2 

Storuman 1 
  

1 
Umeå 3 12 3 18 
Vilhelmina 1 2 

 
3 

Vindeln 
 

2 1 3 
Vännäs 1 

 
1 2 

Åsele 
 

1 
 

1 
Älvsbyn 2 

  
2 

Överkalix 1 
 

1 2 
Övertorneå 2 2 1 5 
Summa 106 154 35 295 

 
Tabell 10. Tidpunkt för datainsamling. 

Årtal Mikro Litet Medel Summa 
2010 13 18 9 40 
2011 11 7 2 20 
2012 5 5 4 14 
2013 10 14 4 28 
2014 10 15 6 31 
2015 17 13 3 33 
2016 15 36 3 54 
2017 9 24 1 34 
2018 7 12 2 21 
2019 9 10 1 20 
Summa 106 154 35 295 



16 
 

Bilaga 3 
 

Tabell 11. Pearsons korrelationskoefficient* mellan individuella påståenden utan hänsyn till storlekskategori eller geografisk plats.  

 
*Celler med röd text innehåller icke-signifikanta korrelationer medan celler gul text är dubbelsidigt signifikant 0,05. Övriga är dubbelsidigt signifikant till 0,01. 


