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SAMMANFATTNING
I januari 2016 lanserade regeringen Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för
Sverige. Tillväxtverket fick uppdraget att genomföra ett program för att öka användningen
av digital teknik i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag.
Uppdraget omfattade totalt 78 miljoner kronor och genomfördes mellan 2016 och 2020.
De övergripande målen med programmet var att öka insikter hos företag om
digitaliseringens potential att öka konkurrenskraften, samt att öka handlingskraften i de
deltagande företagen att digitalisera sina verksamheter. Tillväxtverket finansierade
sammantaget 31 projekt inom ramen för Digitaliseringslyftet, inklusive de första piloterna.
Projekten i Digitaliseringslyftet bygger på koncept som till stor del är gemensamt
utvecklade av aktörer inom programmet och kan delas in i tre övergripande kategorier:
·

Kickstart Digitalisering

·

Coachning

·

Metodutveckling och övriga insatser

ETT FRAMGÅNGSRIKT PROGRAM SOM BYGGER PÅ EN MIX AV INSATSER TILL
FÖRETAG
Digitaliseringslyftet är på många sätt ett framgångsrikt program. Programmet har ett
tydligt definierat syfte som är relevant sett till behovet av en digital omställning i industrin.
Programmet är riggat utifrån en tydlig tanke om hur programmets olika insatser ska verka
tillsammans. Programmet har åstadkommit mycket med de medel som funnits till
förfogande i jämförelse med kostnadseffektiviteten i andra selektiva företagsstöd riktade
till små och medelstora företag. Digitaliseringslyftet har genomförts med en ambition att
drivas som ett sammanhållet program. Denna ambition har i huvudsak realiserats, men
programmets erbjudanden har bitvis uppfattats som otydliga för företagen och i vissa fall
har det uppstått konkurrens mellan insatserna.
PROGRAMSTYRNINGEN HADE KUNNAT STÄRKAS
Programstyrningen av Digitaliseringslyftet hade kunnat stärkas. Att Tillväxtverket och
projektägare inte fullt ut lyckats koordinera genomförandet kan förklaras av att
tidsramarna för regeringsuppdraget har varit snäva och att regeringsuppdraget inte i
tillräcklig utsträckning tog hänsyn till andra pågående insatser utanför Digitaliseringslyftet.
Men det kan också förklaras av att vare sig Tillväxtverket eller många projektägare varit
fullt ut riggade för att snabbt skala upp ett nationellt program utanför det befintliga
regionala företagsfrämjande systemet. Under vissa skeden hade Tillväxtverket behövt
styra programmet tydligare, särskilt när det gäller att säkerställa ett tydligt och enhetligt
erbjudande till företagen och att säkerställa framdrift i alla projekt. Trots att programmet
har haft en utforskande och lärande ansats, och trots vissa brister i styrningen och
genomförandet av programmet, menar vi dock att programmet på ett tydligt sätt visat på
fördelarna, kostnadseffektiviteten och inte minst potentialen med nationellt sammanhållna
stödprogram och utlysningar.
PROGRAMMET NÅR NÄSTAN DE REVIDERADE MÅLEN FÖR ANTALET FÖRETAG
Digitaliseringslyftet har nått ut till ett stort antal företag, 929 unika företag. Det bedömer
vi är bra även om programmet inte når de ursprungliga målen som reviderades ner. De
ursprungliga målen var ambitiösa sett till budget och i jämförelse med andra
företagsfrämjande insatser inom exempelvis Europeiska regionala utvecklingsfonden.
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FÖRETAGEN ÄR NÖJDA
De deltagande företagen är överlag mycket nöjda med det stöd de fått genom
programmet. Programmet har bidragit till att företagen fått ökad insikt och kunskap om
digitalisering brett och vad det innebär för den enskilda verksamheten. Deltagandet har
sannolikt bidragit till att företagen genomfört digitaliseringsaktiviteter som annars inte
skett eller att aktiviteter tidigarelagts, utökats eller förbättrats. Nio av tio företag arbetar
med ett digitaliseringsprojekt till följd av sitt deltagande i Digitaliseringslyftet.

929

unika företag har
deltagit i insatser

9 av 10

företag har ökat sin
kunskap om digitalisering

9 av 10

företag har startat
digitaliseringsprojekt

DIGITALISERINGSLYFTET HAR STÄRKT PROJEKTÄGARNAS KAPACITET ATT MÖTA
FÖRETAGENS BEHOV
Ett stort antal organisationer i det företagsfrämjande systemet har varit projektägare för
projekt inom ramen för Digitaliseringslyftet. Genomförandet av insatserna har stärkt
projektägarnas kapacitet att möta företagens behov. Aktörerna har hittat fungerande
koncept och metoder som sannolikt även kommer användas framöver i verksamheterna.
Projektägarna har också fått en bättre förståelse för målgruppen och företagens
utmaningar och behov.
DIGITALISERINGSLYFTET HAR RESULTERAT I FYRA FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR
ATT REKRYTERA FÖRETAG
De flesta projekt underskattar svårigheterna att rekrytera företag till en insats. Framtida
projekt bör utgå ifrån befintliga lärdomar kring framgångsrika sätt att rekrytera företag.
Framåt bör projektägare särskilt beakta dessa fyra framgångsfaktorer från
Digitaliseringslyftet:
Sätt igång rekrytering av företag i ett tidigt skede. Kontakta företag så tidigt
som möjligt i projektet, eller till och med innan projektets formella startdatum. I de
fall där projektägares företagsnätverk inte är starka krävs investering av tid för att
bygga upp legitimitet och förtroende hos företagen.
Möt företaget personligen och skräddarsy erbjudandet efter deras behov. Att
besöka företagen och att möta dem personligen är av stor vikt för att få igång en
diskussion om företagens behov och bättre kunna anpassa stödet till företagets
specifika behov.
Ha flexibilitet i insatserna. Flexibilitet kan bidra till att sänka trösklarna för
företagen att delta, till exempel att starta upp insatser med företag individuellt när
de har möjlighet.
Använd inspirerande goda exempel från lokala företag för att kommunicera
nyttan och relevansen med insatsen. Det konkretiserar vad företagen kan få ut av
att delta i en insats.

3

ÅTTA REKOMMENDATIONER TILL TILLVÄXTVERKET FÖR ATT STÄRKA STRATEGISKA
FÖRMÅGOR FRAMÅT
Programmet har genererat många lärdomar och nu börjar arbetet med att ta tillvara på
dessa och omsätta dem i rekommendationer och förändringar framåt. Utifrån
erfarenheterna och lärdomarna från Digitaliseringslyftet har vi formulerat åtta
rekommendationer ställda till Tillväxtverket i syfte att stärka myndighetens strategiska
förmågor framåt.
REKOMMENDATION 1
HÄMTA HEM OCH OMSÄTT DE STRATEGISKA LÄRDOMARNA FRÅN
DIGITALISERINGSLYFTET
·

Förbered myndigheten för nästa liknande regeringsuppdrag

·

Fortsätt utforska den gyllene medelvägen mellan nationell skalbarhet och lokal
flexibilitet

·

Eftersträva mer likvärdiga incitaments- och kravnivåer för olika program och
finansieringskällor

REKOMMENDATION 2
UTGÅ ALLTID FRÅN ATT DET KOMMER BLI SVÅRT ATT REKRYTERA FÖRETAG
·

Ta nationellt ledarskap för att bygga upp kunskap om hur SMF bäst rekryteras.

·

Utforska möjliga utfalls- och prestationsbaserade ersättningsmodeller

REKOMMENDATION 3
ARBETA MER SYSTEMATISKT MED ATT RIGGA OCH DESIGNA PROGRAMMEN
·

Använd programteori aktivt som ett huvudinstrument för riggning, kommunikation
och utvärdering

·

Använd programteorin för att analysera hur programmet bäst genomförs

·

Analysera hur programmets teori är tänkt att fungera i förhållande till andra insatser

REKOMMENDATION 4
TA EN MER AKTIVT STYRANDE ROLL I FÖRHÅLLANDE TILL PROJEKTÄGARE
·

Sätt upp ett programkontor som äger programteorin och tar en aktiv roll i
programstyrningen

·

Kravställ på kunskapshantering och lärande i genomförandeorganisationen

·

Ta centralt ansvar för löpande uppföljning med stöd i programteorin

REKOMMENDATION 5
HÖJ AMBITIONSNIVÅN FÖR UTVÄRDERINGSARBETET
·

Tänk igenom hur insatsen kan utvärderas från början

REKOMMENDATION 6
ANVÄND MERITERINGEN I UTLYSNINGARNA MER STRAGEGISKT SOM STYRVERKTYG
FÖR ATT BYGGA UPP FÖRMÅGOR I FRÄMJANDESYSTEMET
·

Ge förtur till projekt som bygger vidare på definierad best practice-metodik eller har
en trovärdig plan för att bygga den

·

Premiera projekt vars metodik är skalbar

·

Prioritera projekt med en tydlig förändringsteori
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REKOMMENDATION 7
KOMMUNICERA LÄRDOMARNA FRÅN DIGITALISERINGSLYFTET BRETT
·

Paketera
och
kommunicera
lärdomar
från
Digitaliseringslyftet
till
Näringsdepartementet så att de omsätts i framskrivningen av nya regeringsuppdrag

·

Kommunicera framtagna metoder till regionalt utvecklingsansvariga och regionala
strukturfondspartnerskap

REKOMMENDATION 8
ANALYSERA VILKA DELAR AV DIGITALISERINGSLYFTETS VARUMÄRKE SOM ÄR
VÄRDA ATT UTVECKLA VIDARE
·

Tillväxtverket bör värdera vilka delar av varumärkena i Digitaliseringslyftet som är
värda att investera vidare i

Denna rapport är beställd av Tillväxtverket och färdigställdes 30 mars 2020. Analys och
slutsatser i rapporten är Rambolls.
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EXECUTIVE SUMMARY
In January 2016, the Government launched a new industrialization strategy for Sweden
called Smart industry. The Swedish Agency for Economic and Regional Growth was
commissioned to implement a program to increase the usage of digital technology in small
and medium-sized industrial companies and industry-related service companies. The
government assignment was carried out from 2016 to 2020 with a total budget of 78
million SEK. The overall goals of the program were to increase the companies’ knowledge
of the potential of digitalization to increase competitiveness, and to increase the capacity
of the participating companies to digitalize their operations. The Swedish Agency for
Economic and Regional Growth financed a total of 31 projects within the Digilift, including
the first pilots. Several of the interventions are built on concepts that are jointly developed
by stakeholders in the program. The projects within the program can be divided into three
general categories:
·

Kickstart Digitalization

·

Coaching

·

Method development and other interventions

A SUCCESSFUL PROGRAM BASED ON THE IDEA OF A COMPLIMENTARY MIX OF SME
INTERVENTIONS
The Digilift is in many ways a successful program. The program has a clearly defined
purpose that is relevant with regards to the need for a digital transition in the industry. The
design of the program is well thought-out regarding how the programs’ different
interventions are intended to complement each other and other available forms of support
and needs. The program has achieved a lot with the available funds in comparison to the
cost effectiveness of other selective forms of support to companies targeted to small and
medium-sized companies. The Digilift has been implemented with an ambition to run as a
coherent program. This ambition has essentially been realized, but the efforts of the
program have partially been perceived as unclear to the companies and resulted in
competition between interventions.
THE PROGRAM WOULD HAVE BENEFITTED FROM A STRONGER GOVERNANCE
The governance in the Digilift program could have been strengthened. The Swedish
Agency for Economic and Regional Growth and project owners did not fully succeed in
coordinating the implementation. This can be explained by the short period of time in
which the program was implemented and that neither the Swedish Agency for Economic
and Regional Growth nor many of the project owners was prepared to quickly scale up a
national program outside the existing regional business-promoting system. During certain
phases, the Swedish Agency for Economic and Regional Growth should have governed
the program more clearly, specifically when it comes to ensuring a clear and coherent offer
to companies and ensuring progress in all the projects. Although the program has taken
an exploratory and learning approach, and although certain flaws existed in the
governance and in the implementation of the program, we consider that the program has
in a clear way demonstrated the advantages, cost efficiency and not least the potential
with a national coherent support program and calls for projects.
THE PROGRAM ALMOST REACHES THE REVISED OBJECTIVES OF THE NUMBER OF
COMPANIES
The Digilift has reached out to a large number of companies, 929 unique SME’s, but has
not met the targeted figures entirely. The Digilift has also had ambitious goals in regard to
budget and in comparison to other business-promoting interventions, for example within
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the European Regional Fund. Ramboll concludes that the Digilift has succeeded in reaching
out to a large number of SME’s.
THE PARTICIPATING SME’S ARE SATISFIED
The participating companies are overall very satisfied with the support they have received
through the program. The program has contributed to increasing the companies’ insights
and knowledge of digitalization in general and what it means for the business. The
participation is likely to have contributed to companies implementing digitalization
activities, that otherwise would not have occurred or that activities have been moved
forward, expanded or improved. Nine out of ten companies state to have initiated work
with a digitalization project as a result of their participation in the Digilift.

929
unique SME’s have
participated in
interventions

9 av 10
SME’s have increased their
knowledge of digitalization

9 av 10
SME’s have started
digitalization projects

THE DIGILIFT HAS STRENGHTENED PROJECT OWNERS’ CAPACITY TO MEET THE
NEEDS OF THE SME’S
A large number of organizations, within the business-promoting system, have been project
owners of projects within the scope of the Digilift. The implementation of the interventions
has strengthened the project owners’ capacity to meet the companies’ needs. The actors
have found working concepts and methods, which most likely will be used in activities in
the future. The project owners have also gained a better understanding of the targeted
group and companies’ challenges and needs.
THE DIGILIFT HAS RESULTED IN FOUR SUCCESS FACTORS FOR THE RECRUITMENT
OF COMPANIES
Most projects underestimate the difficulties involved in recruiting companies for an
intervention. Future projects should proceed from existing lessons regarding successful
ways to recruit companies. Looking ahead, project owners should especially consider
these four success factors from the Digilift:
Start the recruitment of companies at an early stage. Contact companies as early
as possible in the project, or even before the projects’ formal launch date. In those
cases where the project owners’ company networks are not strong, investment in
time to build legitimacy and trust amongst the companies is required.
Meet the company in person and tailor the offer after their needs. Visiting the
companies and meeting them in person is extremely important to initiate a
discussion about the companies’ needs and to better adjust the public support.
Integrate flexibility into the interventions. Flexibility can contribute to lowering
the thresholds for companies to participate, e.g. launch interventions with
companies individually when they have the time.
Use local inspiring good examples from companies to communicate the utility
and relevance of the intervention. This concretizes what the companies can get
from participating in an intervention.
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EIGHT RECOMMENDATIONS TO THE SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND
REGIONAL GROWTH TO STRENGHTEN ITS STRATEGICAL ABILITIES IN THE FUTURE
The program has generated many lessons, and the work with utilizing and translating them
into recommendations and changes ahead starts now. Based on the experiences and
lessons learned from the Digilift, we have formulated eight recommendations to the
Swedish Agency for Economic and Regional Growth with the aim of strengthening its
future strategical abilities.
RECOMMENDATION 1
FORMALIZE AND IMPLEMENT THE STRATEGICAL LESSONS FROM THE DIGILIFT
·

Prepare the agency for the next similar Government assignment

·

Continue to explore the delicate balance between national scalability and local
flexibility

·

Strive after increased harmonization of incentives between different programs and
financial sources

RECOMMENDATION 2
ALWAYS PROCEED FROM THE NOTION THAT IT WILL BE DIFFICULT TO RECRUIT
COMPANIES
·

Take national leadership to build knowledge of how SME’s are best recruited

·

Explore possible outcome based and performance based compensation models

RECOMMENDATION 3
WORK MORE SYSTEMATICALLY WITH PROGRAM DESIGN
·

Use program theory actively as a main instrument for design, communication and
evaluation

·

Use program theory to analyze how the program is best implemented

·

Analyze how the program theory is expected to work in relation to other interventions

RECOMMENDATION 4
TAKE ON A MORE ACTIVE GOVERNING ROLE IN RELATION TO PROJECT OWNERS
·

Set up a program office, that owns the program theory and assumes an active role in
the governance of the program

·

Demand that project owners actively participate and contribute to knowledge
management

·

Take central responsibility for a continuous follow-up with support in program theory

RECOMMENDATION 5
INCREASE THE AMBITION LEVEL FOR EVALUATION
·

Reflect and take measures on how the intervention can be evaluated from the start

RECOMMENDATION 6
USE CRITERIAS IN PROJECT CALLS MORE STRATEGICALLY AS A STEERING TOOL TO
BUILD UP CAPABILITIES AMONG INTERMEDIARIES
·

Give priority to projects that build on a defined best practice-methodology or have a
trustworthy plan for building it

·

Reward projects in which their methodology is scalable

·

Prioritize project with a clear theory of change
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RECOMMENDATION 7
BROADLY COMMUNICATE LESSONS FROM THE DIGILIFT
·

Package and communicate lessons learned from the Digilift to the Ministry of
Enterprise and Innovation, so that they translate into the development of new
Government assignments

·

Communicate methods developed to relevant regional stakeholders

RECOMMENDATION 8
ANALYZE WHICH PARTS OF THE DIGILIFT BRANDS HAVE BRAND VALUE AND ARE
WORTH BUILDING ON FURTHER
·

The Swedish Agency for Economic and Regional Growth should estimate which parts
of the Digilift brands that are worth building on further

This report has been commissioned by the Swedish Agency for Economic and Regional
Growth and was completed on 30 March 2020. Analysis and conclusions are Ramboll’s.
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1.

DIGITALISERINGSLYFTET SYFTAR TILL ATT STÄRKA
DE MINDRE INDUSTRIFÖRETAGEN I DERAS DIGITALA
OMSTÄLLNING
Digitaliseringslyftet skalades redan under första året upp från pilot
I januari 2016 lanserade regeringen Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för
Sverige. I strategin betonar regeringen att industriföretag och industrinära tjänsteföretag
i Sverige står inför stora utmaningar. Strategin tar avstamp i den strukturomvandling som
drivs framåt av den ökade globaliseringen och digitaliseringen, samt omställningen mot en
grönare och mer resurseffektiv ekonomi. Samtidigt som den pågående
strukturomvandlingen sätter press på svenska företag, skapar den möjligheter att stärka
den svenska industrins konkurrenskraft, och därigenom bidra till en ökad sysselsättning
och hållbar tillväxt.
Ett av strategins fokusområden, Industri 4.0, har ett övergripande mål om att ”företag i
svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja
digitaliseringens möjligheter”. Tillväxtverket fick i december 2015 uppdraget att
genomföra ett pilotuppdrag för att öka användningen av digital teknik i små och
medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag. Tillväxtverket beviljade Swerea
IVF (numera RISE), IUC (Industriellt utvecklingscentrum) Sverige samt Region
Västerbotten var sitt pilotprojekt. Projekten bestod av två komponenter, dels en bred
insats för att höja kompetensen och medvetenheten i företagen om digitaliseringens
möjligheter, dels en satsning på att coacha företagen i deras digitaliseringsarbete.
Tillväxtverket fick i oktober 2016 i uppdrag att genomföra ett program med utgångspunkt
i lärdomarna från pilotuppdraget. I uppdraget, som går under namnet Digitaliseringslyftet,
skulle olika metoder utvecklas, testas och utvärderas. Uppdraget omfattade totalt 78
miljoner kronor och genomfördes mellan 2016 och 2020.
Syftet med Digitaliseringslyftet är att stödja små och medelstora företag i Sverige att
digitalisera sina verksamheter och därigenom ta vara på de möjligheter som dagens
digitala teknik och digitala tjänster erbjuder. Programmet syftar även till att utveckla, testa
och utvärdera nya metoder.
De övergripande målen med programmet är att öka insikterna hos företag om
digitaliseringens potential för att öka konkurrenskraften, samt att öka handlingskraften i
de deltagande företagen att digitalisera sina verksamheter. Programmet bygger på
antagandet att användandet av digital teknik i deltagande små och medelstora
industriföretag och industrinära tjänsteföretag ger ökad affärsnytta och stärkt
konkurrenskraft.1

1

Tillväxtverkets hemsida, https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/digitaliseringslyftet.html
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Tabell 1. Översikt av projekt beslutade i Digitaliseringslyftet
Projektnamn

Projektägare

Typ av
insats

Digilots Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun

Coachning

Digilyft Västerbotten 2.0

Region Västerbotten

Coachning

855 000

DigIn

Stiftelsen Adopticum

Coachning

1 332 598

Digitaliseringslyftet Halland

IUC i Halland AB

Coachning

2 650 800

Digitalt industrilyft Medelpad

Bron Innovation AB

Coachning

1 424 120

Coachning

4 210 000

INDIGO - Industriell digitalisering i
praktiken

IUC Sjuhärad AB

Budget
1 364 069

Indigo - Industriell digitalisering i SME

IUC Skåne AB

Coachning

2 036 400

INDIGO JH

IUC Z-Group AB

Coachning

1 380 000

Indigo Kronoberg

CIL Ljungby AB

Coachning

744 282

Indigo Norra Småland

Träcentrum AB

Coachning

837 527

INDIGO Värmland, Örebro, Dalarna

IUC Wermland AB

Coachning

4 501 671

Industrins nya digitala värdekedja

Mjärdevi Science Park AB

Coachning

1 000 000

KickStart Go! Sydöstra Norrland

RISE Acreo AB

Coachning

2 490 579

Medfinansiering SMINK

IUC Kalmar AB

Coachning

800 000

MITC Digifuture

MITC AB

Coachning

747 750

MITC Digifuture 2

MITC AB

Coachning

1 534 045

Projekt INDIGO Norrbotten

IUC Norr AB

Coachning

1 638 000

Kickstart Digitalisering

Teknikföretagen i Sverige

Kickstart

19 998 600

Dags att digitalisera

RISE

Metod/Övrig

4 500 000

Digilyft för FKGs kvinnliga nätverk

FKG

Metod/Övrig

493 729

ALMI Företagspartner

Metod/Övrig

1 537 500

CIL Ljungby AB

Metod/Övrig

160 875

ALMI Företagspartner

Metod/Övrig

3 119 281

DIGIMAP4.0
Förstudie digitala rullstolsfabriken
Inkomst 4.0

Kronoberg AB

Jönköping AB

IVAs Smart Industri

IVA

Metod/Övrig

1 745 000

Produktionslyftet 4.0

RISE IVF AB

Metod/Övrig

2 000 000

Produktionslyftet 4.0 del 2

RISE IVF AB

Metod/Övrig

1 100 000

Projekt Transmission

Mälardalens Högskola

Metod/Övrig

500 000

Ramboll har nu utvärderat programmet
Vår utvärdering utgår ifrån Digitaliseringslyftets utvärderings- och uppföljningsplan, som
tydliggör vad som ska följas upp under genomförandet av insatsen och ambitionerna kring
utvärdering och lärande. Alla data analyseras utifrån fyra utvärderingskriterier: relevans,
effektivitet/måluppfyllelse, bärkraftighet och påverkan. Analysfrågorna är i stor
utsträckning i linje med de analysfrågor som presenterades i avropet, med undantag för
några tydliggöranden. Dessa presenteras i tabellen nedan.
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Tabell 2. Analysfrågor för utvärderingen
Utvärderingskriterium

Analysfråga

Besvaras
i kapitel

I vilken utsträckning har designen av Digitaliseringslyftet svarat mot
företagens behov, förutsättningar och prioriteringar?

2

Hur har designen av Digitaliseringslyftet svarat mot syftet att stärka
projektägarnas kapacitet och förmåga att möta företagens behov
och förutsättningar?

2.3

Är syftet och de långsiktiga målen med Digitaliseringslyftet som
helhet uppnådda? Varför/varför inte?

3

Vilka resultat på kort och medellång sikt har programmet uppnått
som överensstämmer med planerade resultat?

3, 4

Har insatserna i Digitaliseringslyftet bidragit till ökade insikter hos
företagen om digitaliseringens möjligheter och har företagens
digitaliseringsarbete stärkts? Varför/varför inte?

3

Har projektägarna utvecklat nya metoder och anpassat sina
metoder/genomförandet av projekten efter företagens behov?
Varför/varför inte?

4

Är företagen nöjda med sitt deltagande och har företagen vid behov
blivit hänvisade vidare i främjandesystemet givet deras behov och
förutsättningar? Varför /varför inte?

4

3, 4

Bärkraftighet

Hur sannolikt är det att uppnådda resultat består över tid, dvs. att
företagen fortsätter sin digitaliseringsresa efter avslutat projekt och
att projektet gärna behåller eller fortsatt ökar sin förmåga att
tillgodose företagens behov?

Påverkan

Vilka effekter (oplanerade och positiva respektive negativa) har
uppstått till följd av Digitaliseringslyftet? Hos företag, projektägare
och andra intressenter?

Relevans

Måluppfyllelse/
Effektivitet

3, 4

5, 6
Lärdomar och
rekommendationer

Vilka lärdomar kan dras av genomförandet av insatserna i
programmet? Vad kunde Tillväxtverket ha gjort annorlunda?
Vilka framgångsfaktorer och rekommendationer kan lämnas för
framtida liknande insatser?
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I vår utvärdering utgår vi också från den förändringsteorin som Tillväxtverket tagit fram
för programmet. Myndigheten har tagit fram förändringsteorier i två omgångar, men vi
utgår ifrån den senast uppdaterade versionen. Rambolls datainsamling och analys tar
avstamp i förändringsteorin för att kunna besvara om de antaganden som programmet
vilar på är rimliga och ifall programmet har genomförts på det sätt som avses.
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Figur 1. Förändringsteori för Digitaliseringslyftet

VI HAR ANVÄNT OSS AV FLERA OLIKA DATAKÄLLOR OCH METODER
Datainsamlingen har bestått av en kombination av flera olika datakällor och metoder.
Semistrukturerade intervjuer

Ramboll har genomfört cirka 30 semistrukturerade intervjuer med Tillväxtverket,
projektägare, ansvariga hos Regeringskansliet och leverantörer av stöd (t.ex.
coachningskonsulter). Intervjupersonerna listas i bilaga 1. Intervjuerna har utgått ifrån
frågeställningar kopplade till de fyra utvärderingskriterierna samt Tillväxtverkets
utvärderings- och uppföljningsplan för Digitaliseringslyftet.
Analys av statistik och enkätdata

Analysen har utgått ifrån enkätdata som samlats in av respektive projektägare med syfte
att följa upp erfarenheter och synpunkter från företag som varit mottagare av stöd, samt
av coacher och lokala processledare. Därtill har Ramboll analyserat besöksdata från
webbplatserna dagsattdigitalisera och verksamt.se med hjälp av verktyget Google
Analytics, samt använt organisationsnummer för deltagande företag för att statistiskt
beskriva stödmottagarna och göra en enklare målgruppsanalys över vilka företag som
deltagit (se kapitel 3.1).
Dokumentstudier

Ramboll har genomfört en dokumentstudie av programdokumentation för
Digitaliseringslyftet. I dokumentstudien ingår förstudier, lägesrapporter och slutrapporter
om insatsernas syfte, upplägg, ändringsbeslut och resultat samt delrapportering till
regeringen. Vi har även byggt vidare på tidigare utvärderingar och studier av insatser som
är relevanta för utvärderingen, såsom Rambolls tidigare utvärderingar av Kickstart,
Tillväxtverkets
digitaliseringscheckar
samt
en
tematisk
utvärdering
av
digitaliseringsfrämjande projekt inom regionalfonden.
Inom ramen för Digitaliseringslyftet finns ett stort antal företagsexempel sammanställda
över hur företagen fortsatt sitt arbete med digitalisering efter genomförd insats. Ramboll
har parallellt med utvärderingen av Digitaliseringslyftet genomfört en utvärdering av
programmet Kickstart på uppdrag av Teknikföretagen där ett antal fallstudier tagits fram.
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Utöver dessa ingår även sammanställda företagsexempel från coachningsinsatser och
tidigare omgångar av Kickstart i den sammanvägda analysen.
ENKÄTUNDERLAGEN HAR VISSA BEGRÄNSNINGAR
De enkätdata som analyserats har samlats in separat för de olika insatserna. Eftersom
enkäterna i flera fall utformats på olika sätt skiljer sig svaren också åt, vilket resulterat i
vissa svårigheter att göra en samlad analys. Exempelvis har samma fråga ställts i
utvärderingsenkäten för Kickstart och enkäten för deltagarna i coachningsprojekten, men
svarsalternativen har varit olika utformade. Frågorna är inte heller alltid anpassade för att
kunna sättas i relation till de målvärden som är fastställda i utvärderings- och
uppföljningsplanen.
Svarsfrekvensen i enkäterna (oavsett projekt) är cirka 50 procent. Vid en jämförelse av
företagen som svarat på enkäten och totalpopulationen företag som deltagit i insatserna
framkommer att enkätpopulationen är representativ sett till antal anställda och regional
spridning.
För flera av de projekt som i rapporten kategoriseras som metodutvecklingsprojekt eller
övriga insatser har slutrapporter inte funnits tillgängliga. I dessa fall har vi enbart samlat in
data via intervjuer.

Disposition av rapporten
I kapitel två presenteras slutsatser kring designen och riggningen av Digitaliseringslyftet
och dess projekt. Kapitel tre innehåller en redogörelse för resultatet av programmet för
företagen, och kapitel fyra för projektägarna. Därefter följer kapitel fem med särskilda
lärdomar från programmets insatser. Rapporten avslutas med samlade reflektioner och
rekommendationer i kapitel sex.
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2.

DIGITALISERINGSLYFTETS INSATSER HÄNGER IHOP
VÄL MEN KUNDE HA KOORDINERATS BÄTTRE
Nedan presenterar vi våra programövergripande slutsatser för hur designen av
Digitaliseringslyftet har svarat mot företagens och projektägarnas behov. I kapitlet berör
vi utvärderingskriteriet relevans utifrån följande analysfrågor:
·

I vilken utsträckning har designen av Digitaliseringslyftet svarat mot företagens
behov, förutsättningar och prioriteringar?

·

Hur har designen av Digitaliseringslyftet svarat mot syftet att stärka projektägarnas
kapacitet och förmåga att möta företagens behov och förutsättningar?

Digitaliseringslyftet bygger på en ambition om ett sammanhållet program med olika typer
av kompletterande stöd som ska möta företagens olika behov. Tillväxtverket har i
huvudsak riggat programmet utifrån denna ambition, men i vissa delar och under vissa
perioder av programmet har programstyrningen blivit för svag. Programmet agerade
därför inte tillräckligt snabbt på de utmaningar som fanns i projekten, och programmets
erbjudande som helhet blev inte tillräckligt tydlig för företagen. Att flera insatser utanför
Digitaliseringslyftet pågått parallellt har också bidragit till att företagen upplevt det
offentliga erbjudandet som otydligt. Ett stort antal företagsfrämjande aktörer har
genomfört projekten i Digitaliseringslyftet. Projektägarna har haft relativt stor frihet att
utforma och anpassa projekten.

Digitaliseringslyftet bygger på en genomtänkt mix av stöd
Digitaliseringslyftet ska bidra till att små och medelstora industriföretag och industrinära
tjänsteföretag får ökade insikter om digitaliseringens potential för att öka sin
konkurrenskraft, samt ökad handlingskraft att digitalisera sina verksamheter. Rambolls
bedömning är att Digitaliseringslyftet bygger på en genomtänkt mix av stöd som
kompletterar varandra.
DIGITALISERINGSLYFTET HAR ETT TYDLIGT DEFINIERAT SYFTE SOM ÄR RELEVANT
FÖR FÖRETAGENS BEHOV
Programmet har ett tydligt definierat syfte som är relevant sett till behovet av digital
omställning i industrin. Programmet upplevs som relevant hos målgruppen och
kompletterar andra tillgängliga stöd på ett bra sätt. Digitaliseringslyftet bygger på
antagandet att användandet av digital teknik i deltagande små och medelstora
industriföretag och industrinära tjänsteföretag ger ökad affärsnytta och stärkt
konkurrenskraft.
PROGRAMMET HAR EN TYDLIG LOGIKKEDJA MEN FÖRÄNDRINGSTEORIN HAR INTE
ANVÄNTS SOM ETT AKTIVT STYRMEDEL
Programlogiken för Digitaliseringslyftet syftar till att skapa en överblick av Tillväxtverkets
genomförande av uppdraget och en förståelse för hur uppdragets olika delar enskilt och
samlat kan bidra till måluppfyllelse. Att det finns en förändringsteori för programmet
bedömer Ramboll som mycket positivt. Programmet bygger på en genomtänkt design
kring hur programmets olika insatser är tänkta att komplettera varandra och andra
tillgängliga stöd och behov. Kopplingen mellan aktiviteter, prestationer och förväntade
resultat och effekter bedömer Ramboll vara rimlig. Vi bedömer dock att förändringsteorin
för Digitaliseringslyftet inte använts aktivt som ett styrverktyg inom Tillväxtverket. Den har
inte kommunicerats till andra genomförandeaktörer och kan följaktligen inte ligga till grund

9

för systematiskt lärande och utvärdering. Rätt utformad bör förändringsteorin användas
aktivt i hela programmets riggning, genomförande och styrning.
EN AMBITION OM ETT SAMMANHÅLLET PROGRAM SOM ERBJUDER EN MIX AV STÖD
LÄNGS FÖRETAGENS DIGITALISERINGSRESA
Digitaliseringslyftet byggde från början på en idé om att skapa ett sammanhållet program
som stödjer företagen med olika typer av insatser i olika faser i företagens
digitaliseringsresa, framförallt i tidiga faser. Kickstart var tänkt som en bred uppsamlande
insats för att få företagen att ta ett första steg och få insikt om digitaliseringens möjligheter
och synliggöra värdet av att strategiskt utveckla företagen med hjälp av digitalisering. I ett
nästa steg skulle företagen slussas vidare till coachningsinsatser för att ge företagen
konkret stöd i sitt fortsatta utvecklingsarbete. Den digitala kunskapsplattformen Dags att
digitalisera skulle fungera som en kompletterande insats för att sprida kunskapen brett
inom verksamheterna.
Tankarna om hur denna helhet ser ut har utvecklats över tid under programmets
genomförande, av olika personer och i olika konstellationer. Även programteorin har
förändrats över tid även om vår bedömning är att den inte aktivts har använts av
Tillväxtverket. Det finns därför inte en ”sann” bild av hur programmet har varit tänkt att
fungera och sitta ihop, utan flera.
Under arbetet med Digitaliseringslyftet och i samband med riggningen av
Landsbygdsuppdraget växte tankarna om en stödinstrumentmix fram, dvs. hur olika
stödinstrument fungerar och är tänkta att fungera tillsammans. För att översiktligt illustrera
detta togs en pyramidmodell fram (Figur 2). Figuren nedan illustrerar Tillväxtverkets och
andra aktörers möjliga insatser och stöd i olika skeden av små och medelstora företags
utvecklingsresa. Stegen ingår i en samlad portfölj och är inte avgränsad till
Digitaliseringslyftet eller Tillväxtverkets erbjudanden. Projekten inom Digitaliseringslyftet
fokuserar på de första stegen i pyramiden (behovsanalys till coachning). Kickstart och
kunskapsplattformen Dags att digitalisera (se kapitel 2.3) kategoriseras under
”insiktsskapande aktiviteter”.
Figur 2: Pyramidmodell för erbjudanden till företag

Not: Rambolls bearbetning

Tillväxtverket har haft olika utmaningar med att genomföra
programmets insatser koordinerat och enligt tidplan
Digitaliseringslyftet har genomförts som ett program. Men genomförandet har i praktiken
inte blivit så sammanhållet som det initialt var tänkt. Ramboll bedömer att
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programstyrningen i viss utsträckning har brustit, vilket har lett till att insatserna i
programmet inte varit sammanhållna och i vissa fall konkurrerande. Genomförandet har
även påverkats av att det funnits andra konkurrerande insatser utanför
Digitaliseringslyftet, som riktat sig till samma målgrupper.
DIGITALISERINGSLYFTET HAR GENOMFÖRTS SOM ETT SAMLAT PROGRAM, MEN
HELHETEN HAR BLIVIT OTYDLIG FÖR FÖRETAGEN
Digitaliseringslyftet har inte bara varit en utlysning, utan genomförts som ett sammanhållet
program med syfte att få företagen att öka sin handlingskraft att digitalisera sina
verksamheter. Men flera projektägare menar att Digitaliseringslyftet inte haft en tillräckligt
sammanhållen programstyrning. Det har funnits ett stort antal liknande insatser som
företagen kunnat söka sig till. Flera av insatserna har haft olika namn och det har inte varit
tydligt för företagen vilka insatser de kan välja bland och som passar bäst för dem, eller
hur de fortsatt kan få stöd efter en avslutad insats. Flera projektägare beskriver att det inte
funnits en tillräckligt tydlig röd tråd mellan olika insatser. Projektägare har inte alltid varit
medvetna om vilka andra insatser som pågår inom ramen för Digitaliseringslyftet.
I vissa fall har projekt inom Digitaliseringslyftet konkurrerat med varandra om målgruppen.
Det gäller främst för fallen då Kickstart och coachningsprojekten har konkurrerat om
samma målgrupp. Konkurrensen uppstod framförallt i programmets tidiga skeden.
Coachningsprojekten i Digitaliseringslyftet har varit geografiskt fördelade och har därför
inte konkurrerat om samma företag. Det har i viss utsträckning funnits en konkurrens med
projekt med andra finansieringskällor, t.ex. inom den Europeiska regionala
utvecklingsfonden. Varje projekt har haft egna mål att uppfylla enligt projektansökan och
det har saknats incitament för samverkan mellan projekten. I viss utsträckning har det skett
ändå, t.ex. mellan de olika IUC-bolagen, inom ramen för befintliga nätverk. Ramboll
bedömer att det finns potentiella synergieffekter som inte fullt ut realiserats med anledning
av att programmet inte varit tillräckligt sammanhållet.
TIDPLANEN FÖR VISSA INSATSER HAR BLIVIT FÖRSKJUTEN
Vid starten av Digitaliseringslyftet var insatsen Kickstart tänkt att fungera uppsamlande
som en plattform för att lotsa vidare företag in i coachningsinsatser. Parallellt med
Kickstart skulle även en digital kunskapsplattform med kursmaterial om digitalisering
byggas upp som företagen kunde använda för att föra tillbaka kunskap till verksamheten
och sprida den till andra medarbetare. Den initiala tidplanen för nämnda insatser blev dock
förskjuten och en del coachningsprojekt kom igång innan Kickstart och
kunskapsplattformen Dags att digitalisera. Den tilltänkta mixen av kompletterande insatser
kunde därför inte erbjudas till företagen som det var tänkt.
FÖRETAGEN TAR OLIKA VÄGAR IN I DIGITALISERINGSLYFTET
Företagen har tagit olika vägar in i Digitaliseringslyftet. Vissa har gått direkt in i
coachningsinsatser, medan andra företag gått in i Kickstart. Ett antal företag har först tagit
del av en insats – oftast Kickstart – för att sen gå vidare till andra insatser inom programmet
såsom coachning och utanför programmet såsom digitaliseringscheckar. Detta var också
en ambition som Tillväxtverket hade med programmet från början. Andra företag har inte
fortsatt i någon insats efter deltagande i Kickstart. Att företagen endast i begränsad
omfattning under programgenomförandet tagit del av olika stödinsatser efter varandra
har flera möjliga förklaringar. Vi tolkar det som att företagen har haft olika behov och
förutsättningar och att stödmixen i Digitaliseringslyftet har möjliggjort ett bredare
erbjudande. Det är sannolikt också så att stöden inte funnits tillgängliga på alla platser hela
tiden. Det är därmed också förståeligt att de företag som varit motiverade att göra en
insats har genomfört den insatsen som varit tillgänglig och möjlig lokalt.
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Projekten syftar till att öka insikten om digitaliseringens potential och
företagens handlingskraft att digitalisera sina verksamheter
Digitaliseringslyftets projekt har genomförts av ett stort antal företagsfrämjande
organisationer. Projekten syftar gemensamt till att öka insikten om digitaliseringens
potential och att stärka företagens handlingskraft att digitalisera sina verksamheter.
Projektägarna har haft relativt stor frihet att utforma och anpassa projekten. Ramboll
bedömer att Digitaliseringslyftet har bidragit till att stärka projektägarnas kapacitet att
möta företagens behov. Aktörerna har hittat fungerande koncept i genomförandet av
projekten.
Tillväxtverket har finansierat 31 projekt inom ramen för Digitaliseringslyftet. Programmets
projekt kan delas in i tre övergripande kategorier:
·

Kickstart Digitalisering

·

Coachning

·

Metodutveckling och övriga insatser

Kickstart Digitalisering och coachningsprojekten är centrala för att väcka insikt hos
deltagande företag och för att motivera företagen att påbörja ett digitaliseringsarbete.
Flera av insatserna i Digitaliseringslyftet bygger på koncept som är gemensamt utvecklade
av aktörer inom programmet. Såväl Kickstart Digitalisering som coachningsprojektet
INDIGO och KickStartGO! är exempel på sådana insatser. Insatserna är väl genomtänkta
och designade för att stimulera kunskap och sätta igång företagens digitaliseringsarbete.
KICKSTART DIGITALISERING
Inom ramen för Digitaliseringslyftet finansieras projektet Kickstart Digitalisering, med
Teknikföretagen som projektägare och huvudansvarig för projektets genomförande.
Kickstart fokuserar på att öka företagens kunskaper om digitalisering och påbörja
digitaliseringsaktiviteter i den egna verksamheten. Kickstart som koncept har utvecklats i
nära samarbete mellan Teknikföretagen, IF Metall och forskningsinstitutet RISE. I ett initialt
skede genomfördes tio pilotomgångar. Parallellt med pilotomgångarna utvecklade de
involverade aktörerna konceptet och idén om att göra en större nationell version av
projektet.
Konceptet Kickstart Digitalisering består av en workshopserie där små och medelstora
industriföretag träffas och får inspiration och hjälp med att påbörja eller fortsätta sin
digitaliseringsresa. Kickstart består av tre fysiska träffar för 2–3 chefer eller nyckelpersoner
vid respektive företag. Teknikföretagen är projektägare men workshopserierna genomförs
av olika företagsfrämjande aktörer som exempelvis kommuner, företagsnätverk eller
forskningsinstitut runtom i landet.
Kickstart är på många sätt en ny typ av insats där betydande delar av det nationella
främjandesystemet går samman för att genomföra en nationell insats som är skalbar.
Workshopserierna leds av personer som är kunniga inom digitalisering och digital
affärsutveckling och som utgår från konkreta exempel som företagen kan relatera till. Ofta
deltar även lokala företag som delar med sig av egna digitaliseringsprojekt och
erfarenheter. Vår bedömning är att Kickstart bygger på en väl genomtänkt design för att
kunna engagera företagen och stimulera kunskapsuppbyggnad. Flera komponenter i
konceptet skapar goda förutsättningar för kompetensutveckling. Särskilt kan följande två
faktorer förväntas bidra till att kompetensutvecklingen leder till förändring:
·

Hemläxor: Efter varje träff får företagen ”hemläxor” där de ska fundera över vilka
möjligheter det finns med digitaliseringen i deras egen verksamhet. Varje företag ska

12

bland annat identifiera insatser som är enkla att genomföra men ger förhållandevis
stora resultat, samt en visionär idé kopplad till digitaliseringen i den egna
verksamheten.
·

Kollegialt lärande: En central del i att kompetensutvecklingen ska ge bra resultat
handlar om att omsätta lärandet i vardagen. Detta sker i mycket större utsträckning
om flera personer tillsammans kan hämta hem kunskapen och använda den i
verksamheterna. I Kickstart deltar i regel minst två personer från varje företag, just för
att skapa gynnsamma förutsättningar för de företag som deltar att också hämta hem
sin nyvunna kunskap och använda den i den egna verksamheten.

COACHNING
Coachningskonceptet har utformats för att ge företag konkret stöd i deras
utvecklingsarbete. Coachningen genomförs enskilt och/eller i grupper med olika
konstellationer av aktörer såsom offentliga, offentligt finansierade eller helt privata
organisationer. Coachningsinsatserna ger företagen stöd i att etablera nya arbetssätt samt
bidra med nya idéer om hur företagen kan utvecklas i syfte att möta nya utmaningar och
behov.
INDIGO-projekt

Flera coachningsprojekt har genomförts enligt ett koncept, INDIGO, som IUC har initierat
och utvecklat. Syftet med konceptet är att öka kunskapen i små och medelstora
industriföretag om digitaliseringens möjligheter samt att öka förmågan att utnyttja digital
teknik. Under sensommaren 2016 startades ett pilotprojekt där tre pilotomgångar
genomfördes i utvalda regioner i landet. En av piloterna genomfördes av IUC Sjuhärad,
vilket är ett av 15 regionala IUC-bolag. Efter piloterna följde flera projektägare konceptet
och startade upp nya INDIGO-projekt. Projekten erbjuder ett utbildningsprogram som
kombinerar nätverksträffar och gemensamma workshops med coachning för det enskilda
företaget. Företagen får hjälp av konsulter att definiera behov och möjligheter samt att
lägga grunden för en utvecklingsstrategi.
INDIGO har inte genomförts som ett gemensamt projekt, utan olika projektägare har ägt
INDIGO-projekten och kunnat göra egna justeringar av upplägget. Därför varierar också
uppläggen något. Men i regel har coachningsmodellen inneburit ett uppstartsmöte med
ledningsgrupp/ansvariga,
coachning
20–80
timmar,
kunskapsseminarier,
uppföljningsmöte och därefter identifiering av nästa steg. Insatsen har kopplats till ett
konkret digitaliseringsbehov hos det deltagande företaget. INDIGO engagerar företagens
ledning i coachningen och behovsanalysen, vilket skapar goda förutsättningar för att få
företagen att fortsatt prioritera digitaliseringsaktiviteter efter insatsen.
Övriga coachningsprojekt

Utöver INDIGO-projekten har Tillväxtverket finansierat åtta andra coachningsprojekt.2
Samtliga projekt har haft som syfte att coacha små och medelstora industriföretag i de
regioner eller kommuner där de genomförts. Insatserna har i regel bestått av coachning i
både nätverksform och individuellt.
·

2

Örnsköldsviks kommun har genomfört projektet Digilots som byggde på både
nätverks- och individuell företagscoachning på operativ nivå, med fokus på ägare och
högsta ledningen. De flesta företag fick arbeta med ett ”case” på tre olika nivåer – kort,
medellång, lång sikt – och har genomfört åtminstone mindre utvecklingsprojekt

Ett coachningsprojekt, Medfinansiering SMINK, mottog resurser från Digitaliseringslyftet men då det enbart syftade till att

medfinansiera ett annat projekt beskrivs det inte närmare nedan.
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och/eller lagt en plan för hur de fortsatt ska
verksamhetsutveckling med digitalisering som medel.

arbeta

med

affärs-

och

·

Bron Innovation i Sundsvall har genomfört projektet Digitalt Industrilyft Medelpad
och vänder sig till företag i Sundsvall, Timrå och Ånge. Projektet hade ett särskilt fokus
på samverkan som ska bidra till att digital mognad och utveckling blir en naturlig och
stark framtida konkurrensfördel för regionen. Avsikten med projektet var att
genomföra det i direkt anslutning till Kickstart Digitalisering för att ge en tydlig
fortsättning för de företag som deltog i aktiviteterna. I projektets första fas skulle
företagen delta i ett par tillfällen av inspirerande föreläsningar och aktiviteter, där de
företag som deltog i Kickstart Digitalisering skulle fungera som goda exempel.

·

Digifuture har genomförts av MITC och är en fortsättning på ett pilotprojekt som
genomfördes under 2016.3 Huvudfokus för programmet har varit att arbeta med
projekt hos företagen som kopplar till kärnverksamheten och produktionen. Projektet
har vidareutvecklats till att innefatta ett startprogram som utgår från
Produktionslyftets upplägg.4

·

KickStartGo! drevs i sydöstra Norrland av Fiber Optic Valley i samverkan med FindIT
och företag i främst Gävleborgs län. KickStartGo! fungerade som en förlängning av
Kickstart och syftade att stödja företag som ville ha fortsatt hjälp med att gå vidare i
sin digitaliseringsprocess.

·

Digilyft Västerbotten 2.0 drevs av Region Västerbotten och var en fortsättning på
den pilot som drevs i Digitaliseringslyftet, Kickstart digitalisering i Umeå och förstudien
Smart Industri i Västerbotten under 2016. Projektet riktade sig mot företag i
Västerbotten. I anslutning till projektet etablerades också digitaliseringslotsar.

·

DigIN, arrangerades av Adopticum. Målet med projektet var att erbjuda coachning
inom digitalisering till företag framförallt i Västerbotten.

·

Industrins nya digitala värdekedja arrangerades av Mjärdevi Science Park som ett
coachningsprojekt riktat mot små och medelstora företag i Östergötland.

METODUTVECKLINGSPROJEKT OCH ÖVRIGA PROJEKT
Parallellt med Kickstart och coachningsprojekten har Tillväxtverket finansierat
kompletterande insatser. Syftet med metodutvecklingsprojekten och de övriga insatser
som gjorts inom ramen för Digitaliseringslyftet har bland annat varit att kartlägga
underleverantörers mognadsgrad när det kommer till digitalisering, förstärka andra
pågående insatser och utveckla digitala verktyg och insatser i syfte att stärka företagens
kompetenser inom digitalisering. Totalt har nio metodutvecklingsprojekt eller övriga
insatser genomförts inom ramen för Digitaliseringslyftet.5
Dags att digitalisera

Dags att digitalisera genomfördes av RISE. Inom projektet utvecklades en digital
kunskapsbank, fritt tillgänglig för allmänheten, med material som syftar till att hjälpa
företag i deras digitaliseringsresa. Dessa digitala verktyg ska fungera som komplement till
fysiska möten med målet att ge företag tillgång till flera möjligheter att sätta sig in i vad
digitalisering kan innebära för deras verksamhet.

3

Digifuture mottog medel från Digitaliseringslyftet i två utlysningar och räknas därför som två projekt.

4

Se mer information om Produktionslyftet via följande länk: https://www.produktionslyftet.se/

5

Ett metodutvecklingsprojekt, Project Transmission, mottog resurser från Digitaliseringslyftet men då det enbart syftade till

att medfinansiera ett annat projekt beskrivs det inte närmare nedan.
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Förstudier och kartläggningar

Ett antal förstudier och kartläggningar har genomförts inom ramen för
Digitaliseringslyftet. Projekten ska komplettera övriga delar av programmet med ökad
kunskap om målgruppen. Dessa listas nedan:
·

Digimap 4.0 drevs av Almi Kronoberg och genomförde två kvantitativa
intervjuenkäter med strax över 1000 underleverantörer med frågor primärt rörande
företagens digitala mognadsgrad.

·

Inkomst 4.0 drevs av Almi Jönköping och syftade till att sprida och utveckla en
metodik för hur underleverantörer kan använda digitalisering för att lösa framtida krav
på deras verksamhet från externa parter.

·

Digitala rullstolsfabriken, vilket är en förstudie som utredde om det går att skapa en
flyttbar ”fabriksmodell”. Syftet var att ha en verklig produkt (en rullstol) och i
produktionen arbeta med digitala hjälpmedel som till exempel simulering. I projektet
undersöktes intresset och kostnaden för att ta fram ”fabriken” och för att genomföra
utbildningar med hjälp av fabriken.

Metodutveckling

Digitaliseringslyftet har finansierat fyra metodutvecklingsprojekt som syftar till att testa
metoder för att stärka företag i deras digitala kompetens, att nå kompletterande
målgrupper eller samarbeta med speciellt utvalda partners. Metodutvecklingsprojekten
beskrivs i korthet nedan:
·

Produktionslyftet 4.0 är ett större projekt som RISE har genomfört.6 Inom ramen för
Digitaliseringslyftet syftade projektet att nå ut till 10–15 små och medelstora företag
och låta dem ta del av Produktionslyftets utvecklingsprogram med särskilt fokus på
digitalisering. Produktionslyftet arbetar med lean som grund för att öka förmågan att
medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse.

·

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har genomfört projektet IVAs Smart industri.
Projektet syftade bland annat till att skapa en plattform för utbyte, samverkan och
innovation för små och medelstora företag, genomföra en företagstävling och hålla
regionala möten med både stora och små och medelstora företag.

·

Digilyft för FKGs kvinnliga nätverk drevs av Fordonkomponentgruppen, FKG. Syftet
med projektet var att använda ett existerande nätverk för kvinnor för att undersöka
om man kunde få fram nya idéer om hur digitalisering kan användas. Projektet
innefattade workshops och en studieresa för nätverket med särskilt fokus på
digitalisering.

6

Produktionslyftet 4.0 mottog medel från Digitaliseringslyftet i två utlysningar och räknas därför som två projekt.
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3.

DIGITALISERINGSLYFTET HAR BIDRAGIT TILL ATT
HÖJA FÖRETAGENS KUNSKAP OCH FÖRBÄTTRA
DERAS DIGITALISERINGSARBETE
I följande kapitel redovisas det samlade resultatet och måluppfyllelsen (effektivitet) hos
företagen av Digitaliseringslyftet. I kapitlet diskuterar vi även analysfrågor som rör
påverkan och bärkraftighet. Följande frågor besvaras i kapitlet:
·

Är syftet och de långsiktiga målen med Digitaliseringslyftet som helhet uppnådda?
(Effektivitet)

·

Vilka resultat på kort och medellång sikt som överensstämmer med planerade
resultat har uppnåtts? (Effektivitet)

·

Har insatserna i Digitaliseringslyftet bidragit till ökade insikter hos företagen om
digitaliseringens möjligheter och har företagens digitaliseringsarbete stärkts?
(Effektivitet)

·

Är företagen nöjda med sitt deltagande och har företagen vid behov blivit
hänvisade vidare i främjandesystemet givet deras behov och förutsättningar?
(Effektivitet)

·

Vilka effekter (oplanerade och positiva respektive negativa) har uppstått till följd
av Digitaliseringslyftet? (Påverkan)

·

Hur sannolikt är det att uppnådda resultat består över tid, dvs. att företagen
fortsätter sin digitaliseringsresa efter avslutat projekt? (Bärkraftighet)

Digitaliseringslyftet har trots att programmet inte når samtliga målnivåer, nått ut till ett
stort antal företag. Digitaliseringslyftet har bidragit till att höja kompetensen inom
digitalisering bland små och medelstora industriföretag och en klar majoritet av deltagarna
har påbörjat ett digitaliseringsprojekt till följd av sitt deltagande. Företagen är nöjda med
sitt deltagande. Digitaliseringslyftet har lett andra positiva effekter som inte var planerade,
företagen har skapat nya nätverk med andra företag och i vissa fall även höjt sin
beställarkompetens. Ramboll bedömer att det finns goda förutsättningar för att resultaten
från Digitaliseringslyftet kvarstår och att företagen fortsätter utvecklas.

Digitaliseringslyftet har nått ut till rätt företag och når till stor del upp
till de reviderade målvärdena
Digitaliseringslyftet riktar sig till små och medelstora industriföretag och industrinära
tjänsteföretag, och till stor del har programmet nått ut till just dessa målgrupper.
Målsättningen för antalet Kickstart och antalet deltagande företag i Kickstart nås båda två
efter att målvärdena reviderats ned. Men målvärdet för antalet deltagande företag i
coachningsprojekten uppnås inte.
MÅLNIVÅERNA FÖR DIGITALISERINGSLYFTET HAR VARIT AMBITIÖSA OCH NÅS INTE
FULLT UT
Digitaliseringslyftet har nått ut till ett stort antal företag, 978 stycken7. Av dessa har 627
deltagit i Kickstart och 351 företag har fått coachning.8 Målvärdet för antalet deltagande

7
8

Antalet unika företag är 929, totalt 49 företag har deltagit i fler än en insats inom Digitaliseringslyftet.
Baserat på tillgängliga data från projekten i februari 2020. 20 av företagen som tagit del av coachning har gjort det inom

ramen för ett metodutvecklingsprojekt där olika modeller och koncept testats. Andra metodutvecklingsprojekt har bland
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företag i Kickstart har justerats under projektets genomförande från 1000 till 600, vilket
har uppnåtts under 2020. Målvärdet för antal deltagande företag i coachningsprojekt var
400, vilket nästan uppnåtts. Digitaliseringslyftet har engagerat företagen i totalt 75
Kickstart-projekt, 17 coachningsprojekt och 9 metodutvecklingsprojekt. Målvärdet för
antalet arrangerade Kickstarttillfällen var 60, vilket har uppnåtts. Det fanns inget målvärde
för antalet arrangerade coachnings- eller metodutvecklingsprojekt.
Programmet har inte nått alla uppsatta målvärden. Digitaliseringslyftet har dock haft
ambitiösa mål sett till budget om vi jämför med andra företagsfrämjande insatser inom
exempelvis Europeiska regionala utvecklingsfonden. Insatserna har krävt relativt
omfattande engagemang från företagen och deras ledningar med flertalet träffar, och
arbete i företagen mellan träffarna.
Tabell 3: Måluppfyllelse projekt och företag
Projekt

Målvärde,
arrangerade projekt

Antal arrangerade
projekt

Målvärde,
deltagande företag

Deltagande
företag

Kickstart

60

75

600

627

Coachning

-

17

400

331

Metodutveckling

-

9

-

20

Totalt

60

101

1000

978

DIGITALISERINGSLYFTET HAR I STOR UTSTRÄCKNING NÅTT UT TILL RÄTT FÖRETAG
Målgruppen för Digitaliseringslyftet är små och medelstora industriföretag och
industrinära tjänsteföretag. Den sistnämnda gruppen företag är verksamma inom flertalet
branscher och arbetar på olika sätt med att leverera tjänster till tillverkande industri. Nedan
presenterar vi en övergripande analys av målgruppen. Definitionen av små och medelstora
företag är upp till 249 anställda inklusive eventuell koncerntillhörighet. Figur 39 visar antalet
anställda hos samtliga unika deltagande företag. Programmet har i stor utsträckning nått
ut till den avsedda målgruppen. Att det finns några företag med fler än 250 anställda kan
bero på att de växt sedan deltagande i projektet10, eller att de blev undantagna och fick
delta trots sin storlek.
Figur 3: Antal anställda per företag, fördelat på intervaller och på projekt
253
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0
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15
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10-49
Kickstart

Coachning
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33
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50-99
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100-249

11

1

0

250+

Metod & Övriga

annat innefattat genomförande av större enkäter och framtagande av online-material om digitalisering. Dessa projekt har
således haft kontakt och/eller varit till nytta för många fler företag än de 20 som deltagit i specifika insatser. Ett av
metodutvecklingsprojekten diskuteras närmare i kapitel 3.3.
9

Data i figuren är baserad på organisationsnummer för deltagande företag och är hämtad från Retriever (2020). För samtliga

deltagande har dock inte organisationsnumret funnits tillgängligt, vilket är anledningen till att antalet företag ej summerar till
totala antalet deltagande företag.
10

Denna data är baserad på företagens senaste årsredovisning.
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Sex av tio företag som tagit del av insatser i Digitaliseringslyftet är verksamma inom
tillverkande industrin. Figur 4 visar en könsfördelning bland högsta befattningshavare
inom företagen.11 13 procent av företagens högsta befattningshavare är kvinnor, vilket är
något lägre än för branscherna som helhet som ligger på 15 procent12.
Figur 4: Högsta befattningshavare, kön

13%
87%

PROJEKTEN HAR VARIT MÅNGA OCH
FÖRDELADE ÖVER NÄSTAN HELA LANDET
Digitaliseringslyftets
projekt
har
varit
utspridda över hela landet. Totalt har
projektägare runtom i landet genomfört 75
Kickstart-omgångar, 17 coachningsprojekt
och tio metodutvecklingsprojekt.13 Projekt
inom ramen för Digitaliseringslyftet har haft
verksamhet i 20 av 21 regioner. Ambitionen
om att ha insatser i samtliga regioner är
därför nästan uppfyllt. Västmanland är den
enda regionen där ingen insats har
arrangerats. Figur 5 visar en geografisk
fördelning över var olika insatser inom
Digitaliseringslyftet har arrangerats. Därtill
har
insatser
som
den
digitala
kunskapsplattformen Dags att digitalisera
funnits tillgängliga för företag i hela landet.

Företagen har tagit olika vägar in i
Digitaliseringslyftet och har i vissa
fall deltagit i flera insatser inom och
utanför Digitaliseringslyftet
Som en del av designen och riggningen av
Digitaliseringslyftet fanns en ursprunglig idé
om att via Kickstart kunna slussa vidare
företag till eventuella coachningsprojekt. En
del av företagen har deltagit i flera insatser
inom ramen för Digitaliseringslyftet. 47
Figur 5 Regional fördelning av projekt inom
företag har deltagit i både Kickstart och ett
Digitaliseringslyftet
coachnings- eller metodutvecklingsprojekt,
vilket motsvarar 5 procent av samtliga företag

11

Denna data är också baserad på en hämtning från Retriever (2020). Högsta befattningshavare definieras som vd, om det

inte finns; styrelseordförande, och om det inte finns; styrelseledamot. För 2% av företagen saknades data – dessa har
exkluderats ur beräkningen.
12

SCB,2018

(https://www.scb.se/contentassets/b49d7efc2653457f8179f18461d2bf38/am0208_2018a01_sm_am33sm2001.pdf)
13

Det har även genomförts fyra pilotprojekt.
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inom Digitaliseringslyftet. 40 av 47 har deltagit i coachningsprojekt som börjat samtidigt
eller innan Kickstart drog igång. Det är således möjligt att dessa företag först deltagit i ett
coachningsprojekt och därefter deltagit i Kickstart, eller tvärtom. Sju företag har deltagit i
coachningsprojekt som startat minst sju månader efter att Kickstart började, och har därför
troligtvis först deltagit i Kickstart och därefter ett coachningsprojekt. Ett företag har
deltagit i ett coachningsprojekt och ett metodutvecklingsprojekt. Ett företag har deltagit i
två coachningsprojekt.

Figur 6: Fördelning av hur företagen fick vetskap
om projektet

I Figur 6 finns en överblick över hur företagen
som deltagit i coachningsprojekt uppgett att
de fick vetskap om projektet. Tre av fyra
företag har fått kännedom via tips från en
kollega eller blivit direktkontaktade av någon
företagsfrämjande aktör. Enbart 10 procent
uppger att de fått kännedom om projektet via
deltagande i en annan insats inom
Digitaliseringslyftet.

6%

5%
Direktkontakt

10%

Tips
34%

5%

Tillväxtverket
Annat projekt
Nyhetsbrev/epost

40%

Övrigt
Antal svar: Coachning - 62

FÖRETAGEN HAR TILL VISS DEL ÄVEN
FORTSATT I INSATSER UTANFÖR DIGITALISERINGSLYFTET
Projektägare uppger i intervjuer att flera Figur 7. Företagens deltagande i
företag som deltagit i ett projekt inom ramen Digitaliseringslyftet
för Digitaliseringslyftet gått vidare till andra
47
företagsfrämjande insatser inom digitalisering.
Bland annat har företag gått vidare till
Enbart
Kickstart
programmet Robotlyftet, regionala projekt
Enbart
304
inom programmet Smart industri i regionerna
Coachning
och Vinnovas program Starta er AI-resa.
Kickstart +
580
Coachning
Därutöver har företag deltagit i andra
pågående
ERUF-finansierade
projekt
i
regionerna. Totalt 60 företag har deltagit i
minst en insats inom Digitaliseringslyftet och
beviljats affärsutvecklingscheckar inom digitalisering som Tillväxtverket tillhandahåller. 29
företag har fått check beviljad efter deltagande i Kickstart, 24 efter deltagande i ett
coachningsprojekt, sex efter deltagande i både ett Kickstart och ett coachningsprojekt och
ett företag efter deltagande i både ett coachnings- och ett metodutvecklingsprojekt. Av
de företag som både deltagit inom Kickstart och fått en check beviljad har fler än hälften
börjat med en digitaliseringscheck.
Vissa av projektägarna har haft rutiner för vidareslussning. Företagen har då vid projektslut
tagit emot konkreta erbjudanden om fortsatt deltagande i nya projekt. Detta tycks primärt
ha varit fallet hos de företagsfrämjare som har utbredda kontaktnät och som varit
involverade i andra projekt som tangerar Digitaliseringslyftet.
DET FINNS FLERA ANLEDNINGAR TILL ATT FÖRETAGEN INTE LOTSATS VIDARE TILL
INSATSER I STÖRRE UTSTRÄCKNING
Anledningarna till att företag har eller inte har fortsatt i andra projekt inom och utom
Digitaliseringslyftet varierar. I kapitel 2.1 diskuterades den initiala idén om att företagen i
ett första led kunde fångas upp och inspireras via seminarierna i Kickstart och därefter
slussas vidare till eventuella coachningsprojekt. I intervjuer nämns ett flertal anledningar
till att vidareslussning inte skett. Bland annat till följd av att:
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·

en del av företagsfrämjarna inte själva har projektlett några andra projekt dit företagen
kunnat söka sig. I de fallen har det saknats tydliga incitament för att arbeta för att
slussa företagen vidare till andra projekt och aktörer.

·

företag eller företagsfrämjarna har haft begränsad information om övriga projekt.
Exempelvis påbörjade en projektägare rekryteringen av företag till deras
coachningsprojekt innan de hade hört talas om Kickstart.

·

företagen har saknat resurserna, specifikt tid. Många av företagen upplever resursbrist
som ett av deras största hinder för framtida digitaliseringsarbete. För ett litet företag
är de 2–3 dagar som spenderas på Kickstart en stor tidsinvestering. Även om företagen
ser möjligheterna med att fortsätta sitt digitaliseringsarbete så finns inte tiden att ge
sig in i ett än mer tidskrävande coachningsprojekt.

·

företagen inte har haft något intresse. Exempelvis har några företag uppgett att det
som täcktes under Kickstart visserligen var inspirerande men för avancerat eller
storskaligt för att kunna hjälpa dem konkret i deras verksamhet. Detta har i sin tur
minskat deras vilja att söka sig till nya digitaliseringsinsatser efter projektets slut.

Insatserna har bidragit till ökade insikter hos företagen om
digitaliseringens möjligheter
En klar majoritet av företagen som deltagit i något projekt inom ramen för
Digitaliseringslyftet uppger att de till följd av deltagande i projektet fått ökade insikter om
digitaliseringens möjligheter både i stort och för deras egen verksamhet.14
DELTAGANDE FÖRETAG HAR FÅTT ÖKAD KUNSKAP OM DIGITALISERING
Företagen har fått ökad kunskap om digitalisering till följd av Digitaliseringslyftet. Figur 8
visar andelen företag inom Kickstart och coachningsprojekten som upplevt att de till stor
eller till viss del fått ökad förståelse för digitalisering och digitaliseringens möjligheter efter
deltagande.15 Ursprungligen fanns ett målvärde för hur många och till vilken grad företagen
uppfattade att deras kunskap om digitalisering ökat till följd av deltagande16 men då
projekten använt olika skalor i sina respektive utvärderingsenkäter är det svårt att bedöma
huruvida detta mål är uppfyllt eller ej.17 Då syftet med Digitaliseringslyftet som helhet varit
att öka förståelsen för digitaliseringens möjligheter bland företagen har vi valt att fokusera
på det och inte till vilken grad det skett. Vi bedömer mot bakgrund av detta att
Digitaliseringslyftet har bidragit till att öka företagens insikter kring digitalisering.

14

Samtliga resultat i denna del baseras till stor del på enkätsvaren från respektive projekt. Det är dock viktigt att notera att

dessa skiljer sig från statistik i tidigare kapitel som baserades på samtliga företag, då det är färre än hälften av alla deltagande
företag svarat på utvärderingsenkäterna.
15

Svaren har kodats om något då enkäterna skilde sig åt mellan projekten. Alla som i Kickstarts enkät angivit svarsalternativen

”Ja, i hög utsträckning” och ”Ja, något”, har blivit kategoriserade som ”Ja”. Alla i enkäten som skickades ut efter deltagande i
ett coachningsprojekt som angav tre eller högre på en femgradig skala från ”Instämmer inte” till ”Instämmer helt” har blivit
kategoriserade som ”Ja”.
16

Detta målvärde var att 70 procent av deltagande företag skulle uppge att deras kunskap om digitalisering ökat, vilket skulle

mätas genom antalet enkätsvarande företag som angivit en fyra eller femma på en femgradig skala.
17

Coachningsprojekten tillämpade i sin enkät en femgradig skala där 68 procent respektive 73 procent angav en fyra eller

femma på frågorna om deras insikter ökat om digitalisering i stort respektive digitaliseringens betydelse för deras eget
företag. Kickstarts utvärderingsenkät tillämpade istället en tregradig skala, vilket gör uppföljningen något svårare. Där angav
cirka 90 procent en tvåa eller trea på båda frågorna, vilket motsvarar ”Ja, i hög utsträckning” och ”Ja, något”.
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Figur 8: Företagens insikter om digitalisering till följd av deltagande

Deltagande har ökat min kunskap om..
91%

96%

96%

88%

12%

9%
Ja

Nej
Kickstart
…digitalisering i stort

4%

4%
Ja

Nej
Coachning

…digitaliseringens betydelse för just mitt företag

Antal svar: Kickstart – 363, Coachning – 117

Av intervjuer och enkätsvar framkommer att det är företagen med lägst mognadsgrad
avseende digitalisering som upplevt att de fått ut mest av projekten. Detta framkommer
framförallt inom Kickstart. Företag som tidigt under Kickstart insett att de var det digitalt
mest mogna företaget i gruppen har upplevt att de fått ut mindre av insatsen. Samtidigt
har deras deltagande fungerat som en inspirationskälla och varit till stor nytta för de andra,
mindre mogna företagen.
DET FINNS VISSA SKILLNADER I RESULTAT MELLAN COACHNINGSPROJEKTEN
Det finns vissa skillnader i hur företagen upplever sitt deltagande i coachningsprojekten.
Det finns likheter mellan de projekt där nöjdheten varit högre. Coachningsprojekten där
deltagande företag i lägst utsträckning påbörjat eller avsatt resurser för ett
digitaliseringsprojekt är även projekten där företagen generellt är minst nöjda. Således
skulle en drivande faktor till varför resultaten skiljer sig åt kunna vara hur långt mot
implementering av en konkret lösning företagen upplever att projektet tagit dem. Hur väl
projektägarna känner till de lokala företagen och behoven är faktorer som driver hur nöjda
företagen är med sitt deltagande i projektet. I intervjuer med ansvariga för projekt där
nöjdheten är hög har den goda lokala kännedomen framkommit som en avgörande aspekt
i genomförandet av projektet. Exempelvis är INDIGO-projektet i Halland ett av projekten
med högst nöjdhet, där projektledaren särskilt lyft vikten av befintliga existerande nätverk
för ett lyckat genomförande av projektet.
FÖRETAGEN HAR TAGIT DEL AV EN KUNSKAPSPLATTFORM
Inom ramen för metodutvecklingsprojektet Dags att Digitalisera har en kunskapsbank med
text, bild och video om digitaliseringens möjligheter utvecklats. Målet med
kunskapsbanken var att sprida den till företagen i syfte att öka deras förståelse för
digitalisering samt ge dem inspiration för hur de skulle kunna använda digitalisering i sin
egen verksamhet. Kunskapsbanken var tänkt att komplettera övriga insatser inom
programmet.
Projektledarna som utvecklade kunskapsbanken har uppfattningen att den varit
uppskattad av företagen. Plattformen har nått ut till en bredare målgrupp än den primära
för Digitaliseringslyftet, dvs. industriföretag och industrinära tjänsteföretag. Det senare
beror troligtvis på att materialet varit så pass brett utformat. Den breda utformningen har
dock även resulterat i att vissa företag inte uppfattat underlaget som tillräckligt specifikt
för att ge dem konkreta förslag på hur de kan utveckla sin egen verksamhet. Nedan
presenteras deskriptiv statistik över interaktionerna med kunskapsbanken på olika
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plattformar under 2019.18 Totalt har Youtube-kanalen ”Dags att digitalisera” fått 12 366
visningar under 2019, 6 500 besök har registrerats på hemsidan dagsattdigitalisera.se och
786 konton har registrerats på hemsidan. Slutligen har projektets sida på Facebook visats
totalt 34 420 gånger. De registrerade besöken och visningarna kan komma från samma
person.

12 366

6 500

786

visningar av
filmer

34 420

besök på
hemsidan

konton på
hemsidan

visningar i
sociala medier

TYDLIGA FÖRVÄNTNINGAR PÅ PROJEKTÄGARE TIDIGT I
PROJEKTET HADE GYNNAT GENOMFÖRANDET OCH RESULTATET
Genomförandet av projektet Dags att digitalisera har bidragit till
lärdomen om att (1) det är av stor vikt att ha en gemensam förståelse för
vad projektet ska uppnå (2) att Tillväxtverket tydligt kravställer på både
genomförande och resultat. Projektet genomfördes som ett
forskningsprojekt, vilket försvårade möjligheten för Tillväxtverket att
styra inriktningen för projektet. Olika förväntningar på hur slutprodukten
skulle se ut försenade projektet och försämrade resultatet.

FÖRETAGEN HAR PÅBÖRJAT ETT ARBETE KRING DIGITALISERING
En stor del av företagen har påbörjat eller planerar att påbörja minst ett
digitaliseringsprojekt som ett resultat av deltagandet i Digitaliseringslyftet. Det gäller både
för företag som deltagit i Kickstart och i coachningsprojekten.
Figur 9: Företagens initierade digitaliseringsprojekt

Arbetar företaget med ett digitaliseringsprojekt?
80%

72%

Kickstart

20%

Ja

Coachning

16%

Under planering

8%

4%
Nej

Antal svar: Kickstart – 408, Coachning – 116

90% av företagen som påbörjat eller planerar ett digitaliseringsprojekt avser att
genomföra projektet inom de närmsta två åren, oavsett om företaget deltagit i Kickstart
eller i ett coachningsprojekt. Resultaten från Figur 10 visar att det dock finns vissa
skillnader i hur snabbt företagen genomför digitaliseringsprojekt baserat på vilken typ av
projekt de deltagit i. En större andel företag anger att de kommer arrangera sitt första
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I och med att kunskapsbanken är tillgänglig för allmänheten är det dock inte möjligt att säga hur stor andel av dessa

interaktioner är företag respektive privatpersoner.
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digitaliseringsprojekt inom ett år bland de som deltagit i ett coachningsprojekt jämfört
med deltagarna i Kickstart.19
Figur 10: Tidshorisont för företagens digitaliseringsprojekt

När i tiden kommer ni genomföra era nästa digitaliseringsprojekt?
72%
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Kickstart

Coachning

40%
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> 2 år

4%

Vet ej

Antal svar: Kickstart – 376, Coachning – 118

Skillnaden skulle kunna förklaras av upplägget av coachningsinsatserna. Även om det
funnits en viss variation i coachningsprojektens upplägg har fokus varit på genomförande
av ett digitaliseringsprojekt. Coacherna har hjälpt företagen att hitta idéer som är på rätt
nivå för företagen och möjliga att genomföra.
Företagen arbetar i störst utsträckning med administrativa processer

Figur 11 visar vilken typ av digitaliseringsprojekt som företagen påbörjat till följd av sitt
deltagande i Kickstart.20 Cirka tre av fyra påbörjade eller planerade projekt riktar sig mot
företagens interna administrativa processer. I intervjuer med projektledare och coacher
inom coachningsprojekten framkommer samma bild. De typer av projekt som företag
påbörjat är exempelvis att digitalisera interna processer såsom faktura- eller
orderhantering. I andra fall har företagen fått hjälp att digitalisera överföringen mellan två
system som tidigare skötts analogt. Flera företag har automatiserat sina interna processer
kopplat till personalfrågor, såsom tid-och frånvarorapportering. Det finns även exempel på
företag som automatiserat sina interna processer för projektuppföljning och
projektstyrning. Marknadsföring och försäljning är det näst mest populära området, och
där har projekten bland annat påbörjat ett arbete med att digitalisera sin försäljning genom
att skapa eller förbättra företagens webbshop.
Figur 11: Företagens planerade digitaliseringsprojekt efter deltagande i Kickstart

Mot vilka/vilket område riktar sig era planerade digitaliseringsprojekt?
Interna administrativa processer

73%

Marknadsföring/Försäljning

49%

Tillverkning
Affärsutveckling/Affärsmodell

44%
35%

Logistik mot kund/leverantör

34%

Produkt och tjänst

34%

Antal svar: Kickstart - 841
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I enkäten för Kickstart kunde företagen välja att ange fler än ett svarsalternativ om de hade fler än ett projekt planerat.

Således kan vissa företag med flera projekt svarat flera gånger. I coachningsenkäten kunde företagen bara ange tidsramen
för deras nästa projekt och således är det i den enkäten ett svar per företag.
20

I enkäten var det möjligt att ange fler än ett svarsalternativ, vilket är anledningen till att procentsatserna ej summerar till

100%. Det ställdes ingen motsvarande fråga i utvärderingsenkäten för deltagarna i coachningsprojekten.
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KARTLÄGGNINGAR TYDER PÅ ATT DET SKER ETT SKIFTE I
FÖRETAGENS INSTÄLLNING TILL DIGITALISERING
Resultaten är även i linje med resultaten från metodprojektet Digimap
4.0 där en kartläggning av underleverantörers digitala mognadsgrad
genomfördes. Undersökningen visar på att det har sker sett ett skifte i
företagens inställning till digitalisering över tid. Andelen företag som
ser att digitalisering kommer utveckla helt nya affärsmodeller kopplat
till deras produkt/tjänst ökade från 43% till 65%. Av kartläggningen
framgick även att företagen genomför mer avancerade digitala
investeringar, såsom appar, kundportaler och molnlösningar även om
tyngden fortsatt ligger kvar på investeringar i affärssystem.

Företagen är nöjda med sitt deltagande

Figur 12. Företagens helhetsintryck av
insatserna

Företagen är överlag nöjda med sitt deltagande,
både i Kickstart och i coachningsprojekten. I
8,6
8,1
genomsnitt gav deltagarna 8,1 som svar på en
tiogradig skala hur troligt det var att de skulle
rekommendera en kollega att delta i Kickstart.
Deltagare i coachningsprojektet fick gradera
deras helhetsintryck av projektet på en femgradig
skala och gav i genomsnitt 4,3 i betyg.21 För att få
Kickstart
Coachning
en uppfattning om hur nöjdheten ser ut i
jämförelse mellan projekten har det resultatet sedan skalats upp såsom om det besvarats
på en tiogradig skala. Skillnaden mellan projekten är således liten, men överlag tycks
deltagarna i coachningsprojekten vara något nöjdare än deltagare i Kickstart, vilket skulle
kunna förklaras av storleken på insatsen. Företagen är särskilt nöjda med att:
·

projekten öppnat deras ögon för digitaliseringens möjligheter.

·

diskussioner med och besök hos andra företag har gett deltagarna konkreta idéer om
hur digitalisering kan användas för att tackla utmaningar i deras egen verksamhet.

·

coachningen har gett företagen möjligheter som de inte annars skulle haft att
implementera konkreta digitaliseringslösningar.

·

det varit väldigt enkelt att delta då den administrativa bördan för företagen har varit
väldigt liten. Det har sänkt tröskeln för företag med begränsade resurser att kunna
delta i projektet.

Företagen har även haft förbättringsförslag till projektupplägget, vilket bland annat
inkluderar att:
·

vissa företag som haft en högre digital mognadsgrad jämfört med de andra företagen
upplevde att de fick ut mindre av Kickstart och efterfrågar således ett snävare urval av
företag.

·

vissa företag i coachningsprojekten hade för höga förväntningar eller hade under
projektets gång insett att lösningen de arbetat mot inte var ändamålsenlig längre,

21

På grund av att utvärderingsenkäterna än en gång sett olika ut för projekten är det inte helt enkelt att tolka resultaten.

Deltagare i Kickstart efterfrågades ej om hur nöjda det var med projektet utan fick på en tiogradig skala (från inte alls troligt
till mycket troligt) bedöma hur sannolikt det var att de skulle rekommendera en kollega att delta vid en Kickstart i framtiden.
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vilket ledde till att de inte fick ut vad de önskade av projektet och önskade att tydligare
förväntningar skulle etableras vid projektets start.

Digitaliseringslyftet har lett till nya företagsnätverk och stärkt
beställarkompetensen hos företagen
Digitaliseringslyftet har lett till att företagen har skapat nya kontakter och nätverk med
företag såväl inom som utanför sin egen bransch. På så vis har Digitaliseringslyftet fungerat
som en plattform för kunskapsdelning för företag som deltar i programmet, framförallt via
de gemensamma träffarna i Kickstart. Processledare beskriver att företagen i många fall
varit generösa med att dela sina utmaningar kopplat till digitalisering, vilket har lett till att
de bildat nätverk även utanför projektet.
Flera projektägare lyfter i intervjuer att företagen har fått en stärkt beställarkompetens till
följd av sitt deltagande i Digitaliseringslyftet. Beställarkunskapen har generellt varit låg
bland företagen och de har själva haft svårt att definiera en beställning till en extern
utförare. En projektägare beskriver att de deltagande företagen innan insatsen inte själva
varit benägna att ta in externa konsulter för olika typer av digitaliseringsåtgärder då de
förknippat det med risktagande. Företagen har fått insikter om hur de ska ställa krav på
IT-tjänster eller konsulter. De har stärkt sin kompetens genom att tydligare ringa in den
utmaning de står inför och matcha det med lämpligt företag och tjänst.

Det finns goda förutsättningar att företagen fortsätter sin
digitaliseringsresa
Ramboll bedömer att det finns goda förutsättningar för att resultaten från
Digitaliseringslyftet kvarstår och att företagen fortsätter utvecklas. En stor andel av
företagen har påbörjat ett digitaliseringsprojekt som de planerar att fortsätta arbeta med
efter Digitaliseringslyftets slut. Företagen uppger dock att de är i fortsatt behov av stöd
för att kunna fortsätta sin digitaliseringsresa.
DET ÄR HÖG SANNOLIKHET ATT FÖRETAGEN KOMMER ATT FORTSÄTTA SIN
DIGITALISERINGSRESA EFTER PROJEKTETS SLUT
Av enkäter och i intervjuer framkommer att företagen har satt igång digitaliseringsprojekt
som de planerar att genomföra efter deltagandet i Digitaliseringslyftet. Det finns ett stort
antal företagsexempel från coachningsinsatser och Kickstart där deltagande företag har
fortsatt arbeta med konkreta projekt. Cirka 85% av deltagande företag som svarat på
utvärderingsenkäten efter att ha deltagit i ett coachningsprojekt uppger att de avsatt
resurser för ett framtida digitaliseringsprojekt. Det ger goda förutsättningar för företagens
fortsatta digitaliseringsutveckling. Av de företagsexempel som sammanställts för
coachningen och Kickstart framgår att företagen t.ex. arbetar med:
·

att använda digitala verktyg i projektstyrning. Personalen får via verktyget löpande
information om hur produktionen går, vilket ökat delaktigheten hos de anställda och
motiverar dem till att möta de gemensamma målen.

·

att bli en pappersfri fabrik. Företaget har implementerat flera digitala stöd i
produktionen och genomfört åtgärder för att förbättra utbytet av information mellan
olika delar i produktionskedjan.

·

att använda glasögon med en inbyggd kamera som spelar in film samtidigt som
medarbetare arbetar med en produkt. Det möjliggör teknisk support i realtid och
effektiviserar felsökning i produktionen.

·

digitaliserad inläsning av ritningar från arkitektfirman till kapning av virket. Företaget
arbetar med tillverkning av trähus. Genom att fånga informationen digitalt kan de
återvinna den och sparar nu 600 timmar på ett år.
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Projektägare bedömer att det finns en hög sannolikhet att de ökade insikter som företagen
fått kommer att leda till att de även efter att projektet är slut kommer att fortsätta sin
digitaliseringsresa. En projektägare lyfter att för de mindre företagen har projektet
inneburit en stor kraftansträngning som krävt viss återhämtning, men att den
ögonöppnare som projektet inneburit skapat möjligheter att ta arbetet vidare i framtiden.
FÖRETAGEN UPPGER ATT DE ÄR I FORTSATT BEHOV AV STÖD
I enkäter framkommer det att företagen själva upplever att de är i behov av stöd för att
fortsätta sin digitaliseringsresa. Figuren nedan är baserad på deltagare från Kickstart som
fick svara på frågan om de är i behov av fortsatt stöd och i så fall vilken typ av stöd. Endast
14 procent uppger att de inte behöver någon typ av fortsatt stöd.22 Av de som angett att
de behöver fortsatt stöd är utökade företagsnätverk mest populärt. Detta reflekteras även
i enkät- och intervjusvar där många uppger att de särskilt uppskattat att få höra om andra
företags utmaningar och lösningar på deras digitaliseringsproblem. Vidare har deltagare i
Kickstart angett att en av de mest givande momenten i projektet var att få möjlighet att
göra företagsbesök. Att kompetensutveckling, finanisering och kontaktförmedling alla
också ligger högt på företagens behovslista framkommer också via intervjuer och
enkätsvar.
Flertalet intervjuade menar att det finns ett fortsatt behov av insatser, och att tajmingen
är bättre nu än vad den var när Digitaliseringslyftet startade. Digitaliseringslyftet låg lite
före sin tid och den digitala mognaden bland målgruppen har ökat under tiden för
programmets genomförande. Både till följd av insatser inom Digitaliseringslyftet och till
följd av en omvärld i förändring. Motivationen och mognaden att arbeta med ett
utvecklingsprojekt inom digitalisering har också ökat, vilket flera projektägare menar
motiverar fortsatta insatser.
Figur 13: Företagens behov av stöd efter deltagande i Kickstart

Behöver ert företag stöd för att fortsätta sin digitaliseringsresa?
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15%
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Kompetensutveckling

Finansiering

Företagsnätverk

Kontaktförmedlning

Om ja, vilket typ av stöd?

Annat
Nej

Antal svar: Kickstart - 661

BRIST PÅ RESURSER ÄR FORTSATT ETT HINDER
Enligt flera intervjuade upplever företag fortfarande att de har begränsat med tid och
resurser att avsätta till långsiktigt, strategiskt arbete. Det är särskilt utmanade för mindre
företag.

22

Det var möjligt att ange fler än ett svarsalternativ på frågan vilket är anledningen till att procentsatserna summerar till mer

än 100%. Figuren ska läsas som att 86% av alla svarande upplever att de behöver fortsatt stöd. Den vänstra delen av grafen
ger därefter fördelningen av hur dessa 86% svarat på vilket stöd de vill ha. I genomsnitt har alla som svarat att de behöver
stöd angett två svarsalternativ (dvs. de har angett att de behöver två olika typer av stöd).
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MARKNADEN ÄR INTE RUSTAD FÖR ATT MÖTA MÅLGRUPPENS BEHOV
I intervjuer med projektägare framkommer också att delar av marknaden inte är mogen
för att möta företagens behov av digitalisering. Projektägare lyfter att extern kompetens
och utförare av tjänster saknas, särskilt vad gäller AI-kompetens. Vidare är de konsulter
som är verksamma mindre vana att jobba med små och medelstora företag, vilket
ytterligare försvårar matchningen. En projektägare nämner att man som konsekvens
brustit i möjligheten att kunna ge konkreta, kvalitetssäkrade tips på externa konsulter som
kan hjälpa företagen att ta arbetet vidare, när företagen återkopplat och bett om vidare
stöd. Företagen har svårt att på förhand bedöma vilket system eller programvara som
passar dem bäst. Det finns en risk att företagen låser in sig vid ett företag som bygger sitt
erbjudande på en förbestämd teknisk plattform och får svårt att byta. Här är
kontaktförmedlingen av leverantörer ett potentiellt stöd som företagen behöver.

VISST MOTSTÅND FRÅN LEVERANTÖRER AV AFFÄRSSYSTEM
HINDRAR FÖRETAGEN
En projektägare lyfter att företag är i behov av sammankopplade
affärssystem för att kunna standardisera och effektivisera
produktionen. Men företagen upplever att de möter ett visst motstånd
från leverantörer och tillverkare av affärssystem. Det handlar enligt
projektägaren om att leverantörerna och tillverkarna själva har svårt att
ta till sig digitalisering. Men även att de tenderar att hålla fast vid sina
egna system som i flera fall inte bygger på standardiserade
komponenter och låg möjlighet att integrera med andra system.
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4.

DIGITALISERINGSLYFTET HAR STÄRKT KAPACITETEN
HOS PROJEKTÄGARE
I följande kapitel presenteras resultaten bland projektägare som genomfört projekten i
Digitaliseringslyftet. I kapitlet diskuteras följande analysfrågor:
·

Vilka resultat på kort och medellång sikt som överensstämmer med planerade
resultat har uppnåtts? (effektivitet)

·

Har
projektägarna
utvecklat
nya
metoder
och
anpassat
metoder/genomförandet av projekten efter företagens behov? (effektivitet)

·

Vilka effekter (oplanerade och positiva respektive negativa) har uppstått till följd av
Digitaliseringslyftet? (Påverkan)

·

Hur sannolikt är det att uppnådda resultat består över tid, dvs. att projektägarna
behåller eller fortsatt ökar sin förmåga att tillgodose företagens behov?
(Bärkraftighet)

sina

Digitaliseringslyftets projekt har genomförts av ett stort antal företagsfrämjande
organisationer. Ramboll bedömer att projektägarna har stärkt sin kapacitet att möta
företagens behov, i linje med de planerade resultaten. Aktörerna har hittat fungerande
koncept i genomförandet av projekten som i viss utsträckning även kommer användas
framöver i verksamheterna. Men de har också fått en bättre förståelse för målgruppen och
företagens utmaningar och behov. Digitaliseringslyftet har även bidragit till stärkta nätverk
mellan företagsfrämjande organisationer. Ramboll bedömer att förutsättningarna att
projektägarna bibehåller sin kapacitet framöver är relativt goda.

Projektägarna har utvecklat sitt erbjudande och sina metoder
Projektägarna beskriver i intervjuer att de har utvecklat ny kunskap och metoder och
således stärkt sitt erbjudande gentemot företagen. Genomförandet av projekten har
bidragit till en stärkt förståelse för vad digitalisering är och hur det kan se ut för
målgruppen industriföretag och industrinära tjänsteföretag.
Projektägarna har utvecklat hur de kommunicerar sitt erbjudande till att bli mer
behovsdrivet och anpassat för mottagaren. Projektägarna har skiftat fokus från att enbart
presentera det befintliga erbjudandet, till att föra en dialog med företagen och prata om
ämnet utifrån företagens behov. Ytterligare exempel på hur projektägarna har stärkt sin
förmåga är ett utvecklat verktyg för att mäta hur digitalt redo företagen är. Verktyget har
använts för att föra en dialog med företagen i de första mötena i INDIGO-projekten.

Digitaliseringslyftet har engagerat det företagsfrämjande systemet
Digitaliseringslyftet har bidragit till att de företagsfrämjande verksamheterna kunnat
positionera sig som en funktion för företagen att vända sig till för stöd. Projektet har lett
till att projektägarna lärt känna nya företag och stärkt redan befintliga relationer till
företagen i området. Därutöver har den regionala aktiviteten kring digitalisering ökat, då
aktörer som inte arbetat med denna typ av insats inom digitalisering tidigare engagerats i
Digitaliseringslyftet. Exempelvis har Teknikföretagen tagit en roll i främjandesystemet som
de inte haft tidigare.
Utöver stärkta nätverk mellan företagsfrämjande organisationer, har programmet även
stärkt de företagsfrämjande organisationernas relationer till konsulter vars tjänster
upphandlats i vissa av projekten. I Sundsvall och Medelpad har konsultföretag som tidigare
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främst coachat större företag börjat arbeta mer med SMF som målgrupp till följd av
Digitaliseringslyftet.

I ETT COACHNINGSPROJEKT HAR SAMVERKAN MED ANDRA
AKTÖRER BIDRAGIT TILL ETT MER BEHOVSANPASSAT STÖD FÖR
FÖRETAGEN
Samverkan mellan olika projektägare har lett till att de på ett bättre
sätt kunnat möta företagens behov. En projektägare har genomfört
gemensamma företagsbesök med andra projektägare och har på så
sätt kunnat säkerställa att företagen får rätt stöd. På så sätt ökar
organisationerna nöjdheten hos företagen och viljan att delta i
framtida projekt, samt sprider budskapet om fördelarna med att delta
i projektet.

Det finns relativt goda förutsättningar att projektägarna bibehåller sin
kapacitet framöver
Ramboll bedömer att förutsättningarna att projektägarna bibehåller sin kapacitet framöver
är relativt goda. Projektägarna uppger att de själva ser potential att använda de metoder
de utvecklat i samband med Digitaliseringslyftet. Projektägarna menar även att de
lärdomar som Digitaliseringslyftet resulterat i kommer att tas tillvara, även om alla
organisationer inte har formella strukturer för att fånga upp lärdomar och insikter. I några
fall framkommer att framgångar i projektet till viss del kunnat tillskrivas individer som varit
särskilt engagerade. Om organisationerna saknar en infrastruktur för att ta tillvara på de
insikter som individerna bär på riskerar projektet att gå miste om erfarenheter. Det är
därför av stor vikt att aktörerna paketerar och kommunicerar framgångsfaktorer och
lärdomar brett i organisationerna för att undvika att dessa knyts till enskilda individer.

Projektägarna har i viss utsträckning justerat genomförandet i
projekten för att bättre möta företagens behov
Projektägarna uppger i intervjuer att genomförandet av projektet justerats efterhand för
att bättre möta företagens behov. Flera projektägare nämner att det tidigt i projektet blev
tydligt att det var en utmaning att få företagen att samlas vid en gemensam tidpunkt,
främst på grund av tidsbrist hos företagen. Exempelvis arrangerade några av
coachningsinsatserna inspirationsseminarium där flera företag samlades för en gemensam
uppstart. Några projekt insåg att seminarierna inte var vad företagen var ute efter.
Företagen hade redan relativt god kännedom om varför digitaliseringen var viktig. Deras
behov att lära sig vad de kunde digitalisera och hur de kunde göra det var större.
Projektägarna började då istället arbeta mer med uppsökande verksamhet.
Även i Kickstart har genomförandet justerats för att sänka trösklarna för företag att delta
i insatsen. På flera håll har projektägare justerat antalet träffar från tre tillfällen till en eller
två. Det har även funnits lokala anpassningar inom Kickstart, beroende på vem och var i
landet det genomförs. I vissa Kickstart-omgångar har justeringar skett efter företagens
återkoppling, t.ex. att lägga mer tid på att diskutera företagens ”digitaliserings-case”.

Rekryteringen av företag har varit utmanande
I vilken utsträckning projektägarna inom Digitaliseringslyftet har lyckats nå ut till företagen
varierar. Sammantaget har programmet genomgående haft svårigheter att rekrytera
företag till att delta i insatserna. I intervjuer med projektägare lyfts ett antal anledningar till
svårigheterna att nå ut till och rekrytera företag.
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HÖGKONJUNKTUREN HAR BIDRAGIT TILL SVÅRIGHETEN ATT REKRYTERA FÖRETAG
En anledning till svårigheterna med att rekrytera företag är att projekten genomförts under
en högkonjunktur. Det innebär att de flesta aktörerna i samhället utnyttjar en ovanligt stor
del av sina resurser. Målgruppen av företag är därmed mindre benägna att delta i ett
projekt av Digitaliseringslyftets karaktär, dels på grund av att företagen har mycket att
göra och inte upplever sig ha tid att delta, dels för att företagen redan går bra och att man
inte upplever att man har behov av att förända sin verksamhet eller affärsmodell.
FÖREKOMSTEN AV UPPARBETADE FÖRETAGSNÄTVERK VARIERAR MELLAN
PROJEKTÄGARE
En faktor som framhävs som viktig för att lyckas med rekrytering av företag är de lokala
projektägarnas förankring i närsamhället och deras kontakter med företagen som är
verksamma där. Rekryteringen har varit särskilt svår för de organisationer som inte redan
hade ett väl uppbyggt nätverk med företagen. Det har i intervjuer framkommit att
kapaciteten att nå ut till företagen har varierat mellan olika aktörer som ansvarat för
rekryteringen. En projektledare från IUC lyfter exempelvis i en intervju att deras
organisation har varit ganska snävt inriktat mot tillverkande industriföretag och att de
därför tidigare inte haft särskilt omfattande kontakter med industrinära tjänsteföretag.
FRAMGÅNGEN I REKRYTERINGEN HAR VARIT PERSONBEROENDE
I intervjuer framkommer att variationen i hur väl arrangörerna lyckats med att rekrytera
företag till stor del beror på personen som säljer in konceptet för företagen. Flera
projektägare beskriver att för att lyckas med rekryteringen krävs god regional kännedom,
kunskap inom digitaliseringsområdet samt en förmåga att utgå från företagens behov i
dialogen med dem. Det gäller inte bara för projektägaren som organisation, utan även hos
den enskilde personen som representerar den företagsfrämjande organisationen och
presenterar erbjudandet.

Projekten pekar på fem insikter för att lyckas rekrytera företag
Även om rekryteringen av företag till insatserna har varit utmanande har projekten
identifierat ett antal framgångsfaktorer.
SÄTT IGÅNG REKRYTERING AV FÖRETAG I ETT TIDIGT SKEDE
I intervjuer nämner många projektledare att de förbrukat stora resurser i ett tidigt skede
till att ta fram kommunikationsmaterial. En lärdom är att börja nå ut och kontakta företag
så tidigt som möjligt i projektet, eller till och med innan projektets formella startdatum. Den
första kontakten bör ske så fort som möjligt, istället för att spendera för mycket tid på att
ta fram informationsmaterial.
MÖT FÖRETAGEN PERSONLIGEN OCH ANPASSA ERBJUDANDET EFTER DERAS
BEHOV
Att besöka företagen och möta dem personligen så tidigt som möjligt för att få in en fot
och bättre kunna anpassa stödet utifrån företagens behov har varit framgångsrikt. I vissa
fall har projekten haft för stark tilltro till sociala medier och digitala kanaler, men det
personliga mötet är en viktig beståndsdel för att lyckas få med företagen.
Vidare är det viktigt att förstå var i ”resan” företagen befinner sig för att kunna anpassa
erbjudandet av insatser. Flera lokala projektledare menar att för att undvika konkurrens
bör rekryteringen ske i samarbete med andra projekt som går parallellt. Pågående projekt
bör ses som en gemensam palett av insatser där företagen erbjuds det projekt som passar
deras behov bäst.
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STARTA INSATSER FÖR FÖRETAGEN LÖPANDE OCH FOKUSERA PÅ DET INLEDANDE
SAMTALET
Att starta upp insatser i individuella samtal har varit en framgångsfaktor för
coachningsprojekten. Företagen har haft det svårt att hitta tid att starta sitt medverkande
vid en gemensam tidpunkt. Många projekt ändrade därför upplägget till att ha enskilda
uppstartsmöten med företagen. När projektägarna erbjöd företagen att starta upp
individuellt sänktes tröskeln för företagen att delta. Att ge extra tid till det inledande mötet
att diskutera företagens behov och möjliga åtgärder gjorde nyttan av digitalisering konkret
för den enskilda verksamheten. Flera projektägare lyfter att företagen föredrar ett sådant
skräddarsytt upplägg framför ett fast program, eftersom det sänker trösklarna för att
medverka.
KOMMUNICERA NYTTAN MED DIGITALISERING GENOM GODA LOKALA EXEMPEL
Det har varit framgångsrikt att använda lokala goda exempel med inspirerande berättelser
om företag som har lyckats att implementera digitala lösningar. På så vis kan projektägare
på ett lättillgängligt sätt kommunicera nyttan med digitalisering. Ett sätt är att identifiera
mätbara nyttor hos företagen från digitaliseringsåtgärder, t.ex. effektivitet eller
användargrad. Vidare lyfts att det varit framgångsrikt att i kommunikationen påvisa varför
digitalisering är viktigt och vilken skillnad deltagandet i en coachningsinsats potentiellt kan
ha för företagen samt vad som händer för de som avstår. På så sätt har många
företagsledare haft lättare att ta budskapet till sig och sätta det i ett sammanhang.
REPRESENTANTER HOS PROJEKTÄGARE MÅSTE HA EN STARK LEGITIMITET HOS
MÅLGRUPPEN
Rekrytering av företag till insatserna kräver att främjandeorganisationerna har goda,
upparbetade relationer med målgruppen. En viktig lärdom från programmet är att det tar
mycket tid och är svårt att bygga upp ett förtroendekapital hos målgruppen om det inte
redan finns på plats. Det är viktigt att säkerställa att aktörerna och de individer som
representerar organisationerna har en stark legitimitet hos målgruppen och att avsätta tid
och använda sig av rätt verktyg för att bygga upp legitimiteten.
Nedan följer ytterligare exempel på hur projektägare har nått ut till målgruppen.
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Exempel på hur projektägare har nått ut till företagen
En processledarorganisation valde att skifta från att söka kontakt med
företagen via de kommunala näringslivskontoren, till att vända sig direkt till
deras medlemsföretag och be dem att identifiera företag som kunde ha nytta
av projektet, vilket ledde till högre deltagande.
Flera projektägare har valt att anlita konsulter som genomför ”cold calls” till
företag i syfte att sälja in projektet. Resultaten varierade, särskilt beroende på
vilka som genomförde samtalen.
En processledarorganisation ansåg att ringa till företag inte var en tillräckligt
effektiv rekryteringsmetod och valde att delta på frukostseminarier
arrangerade av kommunen för att presentera projektet, något som upplevdes
som ett effektivt sätt att nå ut till företagen.
En processledarorganisation valde att hålla den första workshop-dagen på ett
större företag. Målet var att inspirera deltagarna men upplägget fungerade
även som ett effektivt verktyg i marknadsföringen.
Flera arrangörer erbjöd sig i sina post- och mailutskick att komma till företagen
och presentera projektet närmare för exempelvis styrelsen. Detta verkar
uppskattats av företagen och många av dem som tog emot ett besök från
arrangören deltog därefter i projektet.
En processledarorganisation arrangerade ett frukostseminarium med
potentiella deltagare och bjöd in en av inspiratörerna från Kickstart i syfte att
inte bara informera men även inspirera företagen att vilja delta i projektet.
En arrangör utan ett eget etablerat företagsnätverk tog hjälp av en extern aktör
med ett stort antal kontakter för att nå ut till så många potentiella deltagare i
regionen som möjligt, vilket ledde till att projektet nådde ut till fler.
I syfte att konkretisera fördelarna med deltagande i Kickstart valde en arrangör
att tillsammans med sina mailutskick bifoga videos från Tillväxtverket om
digitaliseringens möjligheter, vilket ledde till bättre respons från företagen.
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5.

PROGRAMMET HAR OCKSÅ MEDFÖRT INSIKTER OCH
LÄRDOMAR SPECIFIKA FÖR DE OLIKA INSATSERNA
Programmet har medför insikter och lärdomar som är mer specifika för de olika insatserna.
I följande kapitel presenterar vi specifika lärdomar för de olika insatserna i
Digitaliseringslyftet. Kapitlet svarar på följande analysfråga:

·

Vilka lärdomar kan dras av genomförandet av insatserna i programmet?

Kickstart är den insatsen som i störst utsträckning har konceptualiserats, analyserats och
där samlade lärdomar finns. Coachningsprojekten har i viss utsträckning byggt vidare på
det koncept som utvecklades under pilotomgångarna. Men ägarskapet för projekten och
således även genomförandet skiljer sig delvis åt för projekten. Metodutvecklingsprojekten
och de övriga insatserna har sett olika ut i upplägg och genomförande. Det finns inte lika
mycket dokumentation om projekten som genomförts i syfte att kartlägga målgruppen,
vidareutveckla koncept eller ta fram en kunskapsplattform. Ramboll har formulerat nio
centrala insikter som syntetiserar de lärdomar som olika projektägare har dragit.

Genomförandet av Kickstart har resulterat i ett stort antal lärdomar
Kickstart är på många sätt en ny typ av insats, där betydande delar av det nationella
främjandesystemet går samman för att genomföra en stor nationell, regional och lokal
insats, som skalas upp nationellt. Nedan presenteras några av de mest centrala lärdomarna
som dragits från genomförandet av projektet.
KICKSTARTS KONCEPT ÄR VÄLDESIGNAT FÖR ATT STARTA IGÅNG FÖRETAGENS
DIGITALISERINGSRESA
Kickstart bygger på en pedagogisk ansats som anpassats till SMF och projektets mål om
att sänka trösklarna för företagen att komma igång med sitt digitaliseringsarbete.
Ansatsen har varit framgångsrik och bygger på fyra centrala byggstenar.
·

Avdramatisering. Få företagen att inse att digitaliseringen berör alla företag och att
man inte behöver vara expert på digitalisering för att börja sin förändringsresa.

·

Igenkänning. Lyfta fram berättelser, förebilder och framgångssagor från lokala företag
som deltagarna kan relatera till och inspireras av.

·

Sänka ribban. Uppmana företagen att vara nyfikna, komma igång och börja ta små
steg som en start på en större digitaliseringsresa.

·

Samskapande. Främja ett gemensamt lärande bland företagen genom gruppövningar
där företagen delar med sig av erfarenheter och lärdomar till andra företag.

FÖRETAGEN UPPSKATTAR SÄRSKILT ATT UPPLÄGGET HAR EN LOKAL FÖRANKRING
MED GODA EXEMPEL FRÅN OMRÅDET
Att använda lokala berättelser, förebilder och framgångssagor inte bara för att rekrytera
företag, utan även under projektens insatser har inneburit att företagen bättre kunnat
relatera och ta till sig av innehållet. Flera företag uppger att det har varit avgörande för att
förstå nyttan av digitalisering. Företagen upplever det som särskilt relevant när inspiratörer
och moderatorer använt sig av goda exempel från företag som är verksamma i området
och som knyter an till den lokala kontexten. Företagen har även uppskattat att spendera
någon av Kickstart-dagarna ute hos ett annat företag då det gjort digitaliseringsarbetet
mer konkret.
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GENOMFÖRANDET AV KICKSTART HADE GYNNATS AV ATT AKTÖRER MED STARKT
FÖRTROENDEKAPITAL TOG EN MER AKTIV ROLL I GENOMFÖRANDET
När Kickstart initierades fanns en förhoppning om att Teknikföretagens regionala kontor,
med goda relationer och legitimitet bland de lokala företagen skulle kunna bistå vid
rekryteringen av företag. IF Metall som var en del av utvecklingen av konceptet skulle ha
varit en aktiv part och använda uppbyggda företagsrelationer för att rekrytera deltagare
till Kickstart. IF Metall har i praktiken inte varit en aktiv part under genomförandet av
projektet. Teknikföretagens centrala organisations engagemang var stort, men de lokala
bolagens medverkande var väldigt litet. Enskilda projektägare har efterfrågat ett större
operativt stöd från Teknikföretagens regionala kontor för att engagera företag.
FLEXIBILITET I UPPLÄGGET HAR GYNNAT PROJEKTET
Många företag som var intresserade av att delta i Kickstart tappade intresset när de inte
kunde delta under utsatta lokala datum för Kickstart. Det ursprungliga kravet på minst tio
deltagande företag vid varje Kickstart ledde därför också till att många omgångar var
tvungna att ställas in då det på flera platser inte var möjligt att få ihop tillräckligt många
företag. Tillväxtverket justerade därför kravet under projektgenomförandet för att kunna
erbjuda företagen fler tillfällen. Det var bra och underlättade rekrytering och deltagande.
FÖRETAGEN UPPSKATTAR SÄRSKILT MÖJLIGHETEN TILL NYA NÄTVERK
Kickstart har varit ett forum för företag med liknande utmaningar och behov inom
digitalisering. Att träffa andra företag som är verksamma i samma region upplevs som
särskilt värdefullt bland företagen. Dels för att inspireras av likasinnade, dels för att lyssna
på företag från andra branscher som står inför liknande utmaningar. I flera Kickstarts har
företagen haft olika initial digital mognad och befunnit sig inom olika branscher. Flera
företag betonar att det ökat insikten om att utmaningarna ofta är gemensamma. Flera
företag uppger även att träffarna lett till samverkansinitiativ mellan företag som deltog,
där de tillsammans arbetat på lösningar till gemensamma utmaningar.
UPPSKALNING FRÅN PILOT TILL NATIONELL INSATS KRÄVER EN STABIL
PROJEKTINFRASTRUKTUR
Kickstart gick från att vara en pilotinsats till att verka i nationell skala. Flera lärdomar och
insikter har dragits om vad som behöver vara på plats för att ta steget från pilot till nationell
insats ska fungera. Det sammanhållande projektkontoret behöver säkerställa tillräckliga
resurser och det behöver finnas rutiner och processer på plats för att lyckas med
uppskalning. Kickstart tog klivet från pilot till uppskalning mycket snabbt innan allt fanns
på plats, vilket försämrade förankringen, framförallt hos de lokala projektkontoren.

Coachningsinsatserna har resulterat i lärdomar för projektägare
Coachningsinsatserna har genomförts som gemensamma koncept som INDIGO, och
enskilda coachningsprojekt. Flertalet lärdomar har uppstått hos de ansvariga
projektägarna.
TA NED AMBITIONSNIVÅN FÖR ATT SÄTTA IGÅNG FÖRETAGENS ARBETE MED
DIGITALISERING
Att få företagen att ta ned ambitionsnivån och säkerställa att de kommer igång på ett bra
sätt och har en plan för det fortsatta arbetet har gynnat företagen. Coacher och
projektledare har kontinuerligt arbetat med att avgränsa projektet hos företagen för att
de ska kunna komma i mål under insatsen. Det viktiga har varit att de sätter igång och
arbetar med något som är hanterbart, snarare än att företagen ska arbeta med avancerade
digitaliseringsprojekt.
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KOMBINATIONEN INSPIRATIONSSEMINARIUM OCH COACHNING GER GODA
RESULTAT FÖR FÖRETAGEN
På många håll har coachningsinsatserna justerats från att innehålla seminarier och
coachning, till att bli mer renodlade coachningsinsatser. Detta då det varit svårt för
företagen att samlas på en satt tid, samt att det inte upplevts lika relevant som
coachningen. Några projektägare lyfter dock att i de fallen företag har deltagit i båda
delarna har de fått en helt annan mognad och utveckling jämfört med de företag som
enbart genomfört coachningen. Att kombinera coachning med seminarier av mer
inspirerande karaktär verkar därför vara ett framgångsrikt koncept.
COACHNINGEN STÄRKS AV ETT AFFÄRSUTVECKLINGSPERSPEKTIV
Att använda sig av konsulter som inte bara har ett renodlat IT-kompetens, utan även en
förståelse för affärsutveckling har varit en framgångsfaktor i coachningen. En
projektledare lyfter värdet av att arbeta med konsulter som är särskilt profilerade inom
affärsutveckling och har ett organisationsperspektiv i kombination med IT, snarare än
renodlade IT-experter. På så sätt skapas en djupare förståelse för företagen hur
digitalisering hänger ihop med övrig affärsutveckling, som möjliggör mer långsiktiga
effekter.
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6.

SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OCH
REKOMMENDATIONER
Digitaliseringslyftet är på många sätt ett framgångsrikt program. Programmet har ett
tydligt definierat syfte som är relevant sett till behoven. Programmet bygger på en
genomtänkt design kring hur programmets olika insatser är tänkta att komplettera
varandra och andra tillgängliga stöd och behov. Denna ambition har i huvudsak realiserats,
även om programmets erbjudanden bitvis har uppfattats som otydliga för företagen och
lett till konkurrens mellan insatserna. Att Tillväxtverket och projektägare inte fullt ut lyckats
koordinera genomförandet kan förklaras av att programmet genomförts under en kort tid
och att vare sig Tillväxtverket eller många projektägare varit fullt ut riggade för att snabbt
skala upp ett nationellt program utanför det befintliga regionala företagsfrämjande
systemet. Under vissa skeden hade Tillväxtverket behövt styra programmet tydligare,
särskilt när det gäller att säkerställa ett tydligt och enhetligt erbjudande till företagen och
att säkerställa framdrift i alla projekt.
Dessa tillkortakommanden till trots menar vi att programmet har åstadkommit mycket
med de medel som funnits till förfogande om vi jämför med kostnadseffektiviteten i andra
selektiva företagsstöd riktade till små och medelstora företag. Trots att programmet har
haft en utforskande och lärande ansats, och trots vissa brister i styrningen och
genomförandet av programmet, menar vi att programmet på ett tydligt sätt visat på
fördelarna, kostnadseffektiviteten och inte minst potentialen med nationellt sammanhållna
stödprogram och utlysningar.
Fortsättningsvis i kapitlet försöker vi sammanfatta våra svar på analysfrågorna som legat
till grund för utvärderingen. Vi ger även rekommendationer till Tillväxtverket och
projektägare för framtida satsningar.

Slutsatser
PROGRAMMET HAR RIGGATS VÄL FÖR ATT MÖTA FÖRETAGENS BEHOV
Utvärderingsfrågor

·

I vilken utsträckning har designen av Digitaliseringslyftet svarat mot företagens behov,
förutsättningar och prioriteringar?

Slutsats

Digitaliseringslyftet har ett tydligt definierat syfte som är relevant sett till behovet av digital
omställning i industrin. Programmet upplevs som relevant hos målgruppen och
kompletterar andra tillgängliga stöd på ett bra sätt. Programmet bygger på en genomtänkt
design kring hur programmets olika insatser är tänkta att komplettera varandra och andra
tillgängliga stöd och behov. Denna ambition har i huvudsak realiserats, även om
programmets erbjudanden bitvis har uppfattats som otydliga för företagen.
PROGRAMMET HAR RIGGATS VÄL FÖR ATT STÄRKA PROJEKTÄGARNA
Utvärderingsfrågor

·

Hur har designen av Digitaliseringslyftet svarat mot syftet att stärka projektägarnas
kapacitet och förmåga att möta företagens behov och förutsättningar?

Slutsats

Programmet har varit riggat som två utlysningar där företagsfrämjande organisationer
kunnat utforma och genomföra projekt inom ramen för programmet. Ramboll bedömer att
utlysningarna har möjliggjort att projektägarna har stärkt sin kapacitet att möta företagens
behov.
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SYFTET OCH MÅLEN MED PROGRAMMET ÄR UPPNÅDDA
Utvärderingsfrågor

·

Är syftet och de långsiktiga målen med Digitaliseringslyftet som helhet uppnådda?

Slutsats

Ramboll bedömer att syftet att bidra till ökad insikt bland hos små och medelstora
industriföretag och industrinära tjänsteföretag om digitaliseringens möjligheter samt
stärka deras förändringsförmåga så att de prioriterar ett nästa steg i sitt
digitaliseringsarbete har uppnåtts. Det är dock svårt att avgöra vilken påverkan som
programmet har haft på det mer långsiktiga målet att stärka företagens konkurrenskraft.
FÖRETAGEN HAR FÅTT ÖKADE INSIKTER OM DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER OCH
STARTAT UPP DIGITALISERINGSPROJEKT
Utvärderingsfrågor
·

Vilka resultat på kort och medellång sikt som överensstämmer med planerade resultat
har uppnåtts?

·

Har insatserna i Digitaliseringslyftet bidragit till ökade insikter hos företagen om
digitaliseringens möjligheter och har företagens digitaliseringsarbete stärkts?

Slutsats

Ramboll bedömer att Digitaliseringslyftet bidragit till att företagen har fått ökade insikter
om digitaliseringens möjligheter. Deltagandet har sannolikt bidragit till att företagen
genomfört digitaliseringsaktiviteter som annars inte skett eller att aktiviteter tidigarelagts,
utökats eller förbättrats. Företagen använder sig av digitala verktyg i större utsträckning.
PROJEKTÄGARNA HAR UTVECKLAT NYA METODER
Utvärderingsfrågor
·

Har projektägarna utvecklat nya metoder och anpassat sina metoder/genomförandet
av projekten efter företagens behov?

Slutsats

Projektägarna har utvecklat nya metoder i genomförandet av projekten. Aktörerna har
hittat fungerande koncept som i viss utsträckning även kommer användas framöver i
verksamheterna. Men de har också fått en bättre förståelse för målgruppen och företagens
utmaningar och behov och i viss utsträckning anpassat genomförandet efter detta.
FÖRETAGEN ÄR ÖVERLAG MYCKET NÖJDA
Utvärderingsfrågor
·

Är företagen nöjda med sitt deltagande och har företagen vid behov blivit hänvisade
vidare i främjandesystemet givet deras behov och förutsättningar?

Slutsats

De deltagande företagen är överlag mycket nöjda med det stöd de fått genom
programmet.
FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR BESTÅENDE RESULTAT ÄR RELATIVT GODA
Utvärderingsfrågor

·

Hur sannolikt är det att uppnådda resultat består över tid, dvs. att företagen fortsätter
sin digitaliseringsresa efter avslutat projekt och att projektägarna behåller eller fortsatt
ökar sin förmåga att tillgodose företagens behov?

Slutsats

Ramboll bedömer att det finns relativt goda förutsättningar för att resultaten från
Digitaliseringslyftet kvarstår och att företagen fortsätter utvecklas. Företagen har påbörjat
digitaliseringsprojekt som de planerar att fortsätta arbeta med efter Digitaliseringslyftets
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slut. Ramboll bedömer att förutsättningarna att projektägarna bibehåller sin kapacitet
framöver är relativt goda. Projektägarna använder eller planerar att använda metoder i nya
projekt. Det finns en viss risk för att lärdomarna och metoder är personberoende.
FÖRETAGEN OCH PROJEKTÄGARNA HAR STÄRKT SINA NÄTVERK
Utvärderingsfråga

·

Vilka effekter (oplanerade och positiva respektive negativa) har uppstått till följd av
Digitaliseringslyftet?

Slutsats

Digitaliseringslyftet har bidragit till positiva oplanerade effekter. Såväl projektägare som
företag har skapat nya kontakter och nätverk. En del av företagen har även fått en stärkt
beställarkompetens till följd av sitt deltagande i Digitaliseringslyftet.

Rekommendationer till Tillväxtverket
Programmet har genererat många lärdomar och nu börjar arbetet med att ta tillvara på
dessa och omsätta dem i rekommendationer och förändringar framåt. Nedan presenterar
vi våra rekommendationer ställda till Tillväxtverket och projektägare. Nedan besvarar vi
således följande analysfråga:
·

Vilka framgångsfaktorer och rekommendationer kan lämnas för framtida liknande
insatser?

HÄMTA HEM OCH OMSÄTT DE STRATEGISKA LÄRDOMARNA FRÅN
DIGITALISERINGSLYFTET
Digitaliseringslyftet har genererat många lärdomar på såväl operativ som strategisk nivå
för Tillväxtverket. Nu börjar ett arbete med att hämta hem och omsätta dessa.
Förbered myndigheten för nästa liknande regeringsuppdrag. Tillväxtverket
kommer fortsätta få regeringsuppdrag där myndigheten förväntas genomföra
nationella programsatsningar över begränsade tidsperioder. Det är därför viktigt
att Tillväxtverket tar tillfället i akt att bygga upp förmågor inom befintliga uppdrag.
Konkret kan Tillväxtverket göra en analys av befintliga programsatsningar såsom
Robotlyftet utifrån lärdomarna från Digitaliseringslyftet. Men det handlar också om
att mer långsiktigt och myndighetsövergripande se över vilka förmågor som
Tillväxtverket behöver bygga upp, exempelvis för att stärka den centrala
styrningen, öka inslaget av nationell kunskapshantering och rigga nya program.
Fortsätt utforska den gyllene medelvägen mellan nationell skalbarhet och lokal
flexibilitet. Digitaliseringslyftet har visat att det går att åstadkomma starka resultat
genom att kombinera fördelarna med ett nationellt sammanhållet och skalbart
program med fördelarna med ett regionalt och lokalt anpassat genomförande.
Nyckeln till detta ligger i att hitta balansen mellan å ena sidan skala och å andra
sidan flexibilitet. Vi tror att Tillväxtverket ska fortsätta att utforska denna
mellanväg. Ett möjligt sätt skulle kunna vara att öppna upp för mer storskaliga men
flexibla upphandlingsförfaranden i form av nationella dynamiska inköpssystem
(DIS). Konkret skulle det exempelvis kunna innebära att projektägare ute i
regionerna på ett enklare sätt kan avropa konsultstöd från ett gemensamt
nationellt ramavtal. På så sätt behöver en projektägare inte lägga tid och resurser
på att själva upphandla eller skapa ramavtal för enskilda projekt. För att säkerställa
att projektägare i regionerna och kommunerna kan upphandla lokala och regionala
konsulter som är förankrade med kunskap och nätverk regionalt och lokalt kan de
specifika upphandlingarna inom det dynamiska inköpssystemet meritera lokal och
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regional kännedom, kunskap och nätverk. På så sätt premierar systemet både
många aktörer och aktörer som är förankrade regionalt och lokalt, där det bedöms
vara en framgångsfaktor för programmets nationella genomförande.
Eftersträva mer likvärdiga incitaments- och kravnivåer för olika program och
finansieringskällor. I nuläget skiljer sig kravbilden på projektägare åt mellan olika
finansieringskällor. Det handlar exempelvis om att uppställda prestationsmål inom
Digitaliseringslyftet som nationellt program är mycket högre än inom motsvarande
projekt inom regionalfonden. Men det handlar också om att incitamenten för
utförarna av insatserna har en starkare koppling till utfall. Detta är naturligtvis
positivt men gör det problematiskt eftersom projektägare och projektutförare,
såsom konsulter, finansieras av medel från olika källor samtidigt och där det blir
mer attraktivt för dessa aktörer att verka med finansieringskällor med lägre
kravbild. Vi kan exempelvis i Kickstart konstatera att aktörer inte velat anordna
träffar pga. osäkerhet att inte ekonomiskt kompenseras. Det blir då mer attraktivt
att starta ett eget regionalfondsprojekt än att bygga vidare på fungerande
nationellt skalbara koncept. Tillväxtverket bör se över detta och eftersträva en
ökad harmonisering för att förbättra det företagsfrämjande systemets
funktionssätt.
UTGÅ ALLTID FRÅN ATT DET KOMMER BLI SVÅRT ATT REKRYTERA FÖRETAG
I projekt efter projekt ser vi som utvärderare hur svårt projektägare har att rekrytera
deltagare. Och Digitaliseringslyftet är inget undantag. Det är även en av de mest centrala
lärdomarna för programmet. Detta var något som Tillväxtverket delvis försökte ta höjd för
genom att premiera projekt med projektägare som uttryckte god kännedom om
målgruppen och upparbetade nätverk. Men i backspegeln kan vi ändå konstatera att för
lite fokus har legat på att systematiskt arbeta med denna utmaning i programmet.
Ta nationellt ledarskap för att bygga upp kunskap om hur SMF bäst rekryteras.
Givet att detta är en genomgripande utmaning för i princip hela Tillväxtverkets
företagsfrämjande arbete bör Tillväxtverket arbeta mer systematiskt och
strategiskt med att bygga upp en best practice-metodik kring detta som går
bortom enskilda goda exempel som ofta bara är applicerbara för den specifika
insatsen. Istället bör Tillväxtverket angripa denna centrala utmaning som ett
vetenskapligt problem. Praktiskt innebär det att myndigheten bör initiera en
systematisk evidenskartläggning och inom ramen för nya och befintliga utlysningar
uppmuntra projektägare att söka medel för att systematiskt utveckla ny evidens
kring detta utifrån experimentell och randomiserad ansats. Konkret kan det
exempelvis innebära att Tillväxtverket i nästa utlysning ger möjlighet för
projektägare att söka medel för att systematiskt genomföra experiment som ger
vetenskapligt publicerbara resultat om vilka metoder som fungerar respektive inte
fungerar och under vilka förutsättningar. Tillväxtverket behöver då ta ett nationellt
samlat ansvar för att förvalta denna kunskapsuppbyggnad.
Utforska möjliga utfalls- och prestationsbaserade ersättningsmodeller. Vår
bedömning är att aktörer inom det företagsfrämjande systemet inte alltid gör vad
de är bäst skickade att göra. På systemnivå finns det en relativt låg grad av
specialisering och arbetsdelning. Ingenstans är detta lika tydligt som när det gäller
rekrytering av deltagande företag, som i grunden är en försäljningsuppgift, och
som de flesta aktörer kämpar med. Framgång inom nuvarande metoder sker oftast
när det finns enskilda personer som har hög legitimitet hos målgruppen företag
och använder den för att sälja in ett projekt. Vi tror det finns potential att utforska
ökade inslag av arbetsdelning och specialisering inom det företagsfrämjande
systemet. Det kan då handla om att testa ökade inslag av offentlig-privata
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samarbeten kombinerat med att öppna upp för möjliga prestationsbaserade
utfalls- och ersättningsmodeller.
ARBETA MER SYSTEMATISKT MED ATT RIGGA OCH DESIGNA PROGRAMMEN
Förutsättningarna för olika program att lyckas skapa effekter styrs av en kombination av
vilka förutsättningar som programmet opererar under, hur väl programmet riggas och
designas för att hantera dessa förutsättningar och hur väl det genomförs. För
Tillväxtverket ligger störst utvecklingspotential i att utveckla myndighetens förmågor att
systematiskt rigga och designa program och insatser för effekt.
Använd programteori aktivt som ett huvudinstrument för riggning,
kommunikation och utvärdering. Rätt använt är programteori ett fantastiskt
starkt verktyg för att såväl rigga och genomföra ett program som att utvärdera
och kommunicera om det. För Tillväxtverket handlar en programteori om att
definiera vad man vill uppnå med programmet och hur effektmålen nås.
Programteori, och mer generellt förändringsteori, är ett etablerat verktyg för
Tillväxtverket, men vi tror det kvarstår stor utvecklingspotential att ta fram mer
analytiskt genomarbetade teorier som är förankrade bland genomförandeaktörer
och som också reflekterar verkligheten. Rätt utformad bör programteorin
användas aktivt i hela programmets riggning, genomförande och styrning. Som
referens har programteorin för Digitaliseringslyftet inte använts aktivt som ett
styrverktyg inom Tillväxtverket, den har inte kommunicerats till andra
genomförandeaktörer och den kan följaktligen inte heller ligga till grund för
systematiskt lärande och utvärdering.
Använd programteorin för att analysera hur programmet bäst genomförs.
Nackdelen med en programteori är att den lätt kan uppfattas som teoretisk och
inte reflektera de sammanhang och de förutsättningar som insatserna sen
genomförs i. Det är därför viktigt att inte betrakta en programteori som en separat
teoretisk övning, utan något som behöver användas aktivt för att sättas i relation
till hur verkligheten faktiskt ser ut. I riggningen av insatser bör Tillväxtverket därför
analysera hur teorin förhåller sig till den kontext eller mylla som teorin ska
operationaliseras inom och hur dessa förutsättningar påverkar hur teorin bäst
genomförs. Konkret kan det exempelvis handla om att använda teorin för att
analysera vilka typer av aktörer, privata eller offentliga, som har bäst
förutsättningar att lyckas med olika delar i teorin. Men det kan exempelvis också
handla om programmet bör använda utlysning, upphandling eller en kombination
av de två som verktyg för att realisera programteorin.
Analysera hur programmets teori är tänkt att fungera i förhållande till andra
insatser. På samma sätt som att en programteori felaktigt kan ses existera i ett
vakuum är programteori tvärtom ett bra verktyg för att tydliggöra och synliggöra
hur delarna i en bredare stödinstrumentmix är tänkta att fungera tillsammans. Det
är därför viktigt att Tillväxtverket sätter en enskild programteori i relation till andra
insatser som strävar efter samma effektmål. Denna övning kan då exempelvis ge
svar på vilka typer av projekt och med vilka typer av inriktningar som bör
prioriteras i detta program givet hur den bredare portföljen av insatser ser ut. Men
den kan också ge svar på hur dessa insatser bör utformas för att säkerställa
synergier och undvika ogynnsam konkurrens mellan liknande och överlappade
insatser, såsom delvis blivit fallet inom Digitaliseringslyftet.
TA EN MER AKTIVT STYRANDE ROLL I FÖRHÅLLANDE TILL PROJEKTÄGARE
Tillväxtverket ingår som en aktör och ett led i en flernivåstyrkedja. Projektutförare är
beroende av styrning från projektägare på samma sätt som projektägare är beroende av
styrning från Tillväxtverket och Tillväxtverket från Regeringskansliet och regeringen. Med
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styrningen menas här inte en rak hierarki där en aktör bestämmer över en annan, utan det
handlar typiskt om ett mjukare synsätt på styrning genom en bred palett av verktyg såsom
information, dialog, rådgivning, stöd, uppföljning, kriterier för utlysning etc. För vi ska få ut
effekt ur det företagsfrämjande systemet i Sverige är det viktigt att Tillväxtverket inte bara
tar en finansierande roll utan också en aktivt styrande roll. När så inte görs blir systemets
funktionssätt mindre effektivt och mindre likvärdigt i olika delar av systemet. Vi lär oss inte
tillräckligt om vad som fungerar och varför utan vi fastnar i en logik om goda exempel.
Och i förlängningen kan vi inte arbeta systematiskt med förbättringsarbete, dvs. stärka
främjandesystemets funktionssätt och ge företagen stöd. I detta avseende finns det många
lärdomar från Digitaliseringslyftet som blir viktiga att bygga vidare på. Men
Digitaliseringslyftet har också satt ljus på framför allt tre aspekter i styrningen som kunde
ha gjort Digitaliseringslyftet än mer framgångsrikt.
Sätt upp ett programkontor som äger programteorin och tar en aktiv roll i
programstyrningen. Ett programkontor bör aktivt koordinera de insatser som sker
i regionerna utifrån de lärdomar som uppstår under programmets genomförande.
Som förvaltande myndighet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
har Tillväxtverket även en god överblick av pågående satsningar och kan
identifiera luckor i stödutbudet. Företag i hela Sverige ska kunna ta del av de stöd
som erbjuds genom regionala och nationella program för att främja digitalisering i
SMF.
Kravställ på kunskapshantering och lärande i genomförandeorganisationen.
Det bör finnas en tydlig plan för kunskapshantering från Tillväxtverkets sida som
projektägarna i sin tur ska åläggas att använda. Exempelvis kan Microsoft Teams
eller motsvarande programvaror användas för att skapa en effektiv kanal för
kunskapsdelning mellan projekten. Kravställ på att projektägare aktivt ska delta i
och bidra till löpande lärande och kunskapshantering. På kort sikt rekommenderar
vi Tillväxtverket att testa och utforska en metodik som bygger på löpande lärande
och erfarenhetsutbyte med hjälp av lämpligt IT-stöd, istället för fysiska
erfarenhetsträffar.
Ta centralt ansvar för löpande uppföljning med stöd i programteorin.
Digitaliseringslyftet har delegerat ansvaret för löpande uppföljning till
projektägarna som i sin tur inkommit till Tillväxtverket med rapporter. Det har fört
med sig att Tillväxtverket saknat tillförlitlig och samtidig överblick över hur det går
i programmet vilket försämrat myndighetens förutsättningar att identifiera
problem och agera. Men det har också inneburit att projektägare har behövt lägga
tid på att sätta upp egna rutiner och utforma uppföljning som vare sig är grundad
i någon programteori eller är möjlig att analysera likvärdigt. Vi rekommenderar
Tillväxtverket att ändra sitt förhållningssätt till löpande uppföljning och ta ett mer
centralt ägarskap för löpande uppföljning. Konkret innebär detta ägarskap att
Tillväxtverket tar huvudansvar för att utforma enkätuppföljning av insatserna
utifrån antagandena i programteorin, sätta upp relevanta normvärden, löpande
visualisera programmets framdrift via digitala dashboards som också är tillgängliga
för deltagande projektägare som löpande kan följa sin utveckling i relation till andra
aktörer i programmet. Konkret rekommenderar Ramboll Tillväxtverket att peka ut
ett lämpligt pilotprogram där denna metodik testas och utvärderas.
HÖJ AMBITIONSNIVÅN FÖR UTVÄRDERINGSARBETET
Det finns ett stort behov av att i såväl kvantitativa som kvalitativa termer bättre förstå vilka
effekter som Tillväxtverkets insatser ger upphov till. Det behövs för att upprätthålla
legitimitet för det företagsfrämjande arbetet och för att kunna få ut effekt av det framåt.
Möjligheterna att söka svaren på detta styrs mer än någonting annat av hur Tillväxtverket
gör regeringsuppdragen och insatserna utvärderingsbara i riggningsfasen och vilket
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ägarskap som Tillväxtverket tar centralt för att ett systematiskt kumulativt lärande ska ske.
Förutsättningarna för att kunna värdera effekterna av Digitaliseringslyftet är begränsade.
Tänk igenom hur insatsen kan utvärderas från början. Tillväxtverket bör lägga
om sitt arbetssätt kring utvärdering. Från ett sätt där ansvariga för insatserna med
stöd från utvärderingskunniga personer internt tar fram uppföljnings- och
utvärderingsplaner och sedan upphandlar utvärderingar externt, till ett arbetssätt
där externa konsulter upphandlas redan i samband med att insatserna riggas.
Lärande och riggning för utvärdering behöver på ett mycket tydligare sätt
integreras i arbetet med att rigga och designa insatser och det behöver finnas ett
sammanhållet tänk från riggning av förutsättningar för utvärdering och
genomförande av utvärdering.
ANVÄND MERITERINGEN I UTLYSNINGARNA MER STRAGEGISKT SOM STYRVERKTYG
FÖR ATT BYGGA UPP FÖRMÅGOR I FRÄMJANDESYSTEMET
Utlysningar är ett av Tillväxtverkets viktigaste styrverktyg för att över tid strategiskt bygga
förmågor inom det företagsfrämjande systemet. Det finns ett antal lärdomar från
Digitaliseringslyftet som bör tas omhand i utlysningar av medel i framtida program. Dessa
kan med fördel ingå i utvärderingen av olika projekt som söker projektmedel vid
utlysningar. Ramboll menar att det hade fått särskilt stor effekt på systemnivå om
Tillväxtverket tydligare började premiera följande aspekter i utlysningar.
Ge förtur till projekt som bygger vidare på definierad best practice-metodik
eller har en trovärdig plan för att bygga den. För mycket utvecklingskraft inom
regional utveckling och företagsfrämjande arbete läggs på att uppfinna hjulet på
nytt och alldeles för lite utvecklingskraft läggs på att bygga vidare på vad som
evidensmässigt visat sig fungera. Tillväxtverket har en viktig uppgift att strategiskt
verka för att ändra på det.
Premiera projekt vars metodik är skalbar. För många projekt bygger på en ansats
som är ”unik” för den specifika intressentkonstellation som ska genomföra den eller
för den specifika kontext som regionen eller kommunen utgör. Regional och lokal
anpassning kan vara viktigt för att framgångsrikt genomföra ett program men får
aldrig bli utgångspunkten för riggning av ett program eller projekt. I botten bör
alltid en generell programteori finnas. Rätt utformad bör programmet erbjuda
tillräckliga grader av flexibilitet i genomförandet för att insatser ska bli
framgångsrika även under särskilda förutsättningar eller förändringar i omvärlden.
Prioritera projekt med en tydlig förändringsteori. De underliggande logikerna
bakom insatserna i Digitaliseringslyftet har varit få och tydliga och det har varit en
framgångsfaktor. Det är verkligen något att bygga vidare på framåt. Men teorierna
har likväl aldrig tydliggjorts utan det är i stor utsträckning tyst kunskap som finns
hos ett antal personer involverade i programmet. Framåt bör Tillväxtverket
kravställa på att projektägare kan redogöra för vad man vill göra i en
förändringsteori. Om det skulle appliceras brett, även inom ERUF, skulle kvalitén i
ansökningarna och förutsättningar för lärande för Tillväxtverket stärkas kraftigt.
Projekten bör redan innan projektet startar ha en tydlig bild av vad som ska uppnås
med projektet och hur detta ska ske. Denna beskrivning kan uppdateras med tiden
med tillhörande motiveringar för att säkerställa ett lärande. Alltför många projekt
tar för mycket tid i anspråk för att utforma och revidera projektgenomförandet
tidigt i projektet.
KOMMUNICERA LÄRDOMARNA FRÅN DIGITALISERINGSLYFTET BRETT
Det finns många beståndsdelar och koncept att bygga vidare på som utvecklats under
genomförandet av Digitaliseringslyftet. Flera koncept har testats och framgångsrikt
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bidragit till ökad kunskap och initierat ett arbete kring digitalisering hos företagen som bör
återföras till kommunal, regional och nationell nivå.
Paketera
och
kommunicera
lärdomar
från Digitaliseringslyftet till
Näringsdepartementet så att de omsätts i framskrivningen av nya
regeringsuppdrag. Det är viktigt att Tillväxtverket proaktivt tar ansvar för att
återföra lärdomarna och erfarenheterna från Digitaliseringslyftet till
Näringsdepartementet så att regeringen kan ge Tillväxtverket så goda
förutsättningar som möjligt att lyckas med kommande regeringsuppdrag.
Kommunicera framtagna metoder till regionalt utvecklingsansvariga och
regionala strukturfondspartnerskap. Tillväxtverket bör proaktivt sprida lärdomar
och erfarenheter från Digitaliseringslyftet till regionerna och i förlängningen också
framtida projektägare inom ERUF så att de kan omsätta dessa i
programmeringsarbete och projektansökningar.
ANALYSERA VILKA DELAR AV DIGITALISERINGSLYFTETS VARUMÄRKE SOM ÄR
VÄRDA ATT UTVECKLA VIDARE
Det finns en utbredd varumärkeskännedom om Digitaliseringslyftet och koncept som
Kickstart och Indigo inom stödsystemet. Detta är ett resultat av de ekonomiska och
förtroendemässiga investeringar som gjorts i programmet.
Tillväxtverket bör värdera vilka delar av varumärkena i Digitaliseringslyftet som
är värda att investera vidare i. Det tar tid att bygga upp varumärkeskännedom
och det skulle sannolikt underlätta insatser framåt, inom exempelvis Smart industri,
om Tillväxtverket utvecklade en strategi för att förvalta utvalda varumärken.

Rekommendationer till projektägare
Ett flertal lärdomar som rör hur projektägare bör utforma framtida insatser har
framkommit i utvärderingen av Digitaliseringslyftet.
BYGG VIDARE PÅ METODER OCH KONCEPT SOM VISAT SIG FUNGERA
Framtida projektägare bör där möjligt bygga vidare på de koncept som utvecklats och
testats inom Digitaliseringslyftet istället för att utveckla nya. Då enkätsvar från ett stort
antal deltagande företag i Digitaliseringslyftet påvisar framgången i utvecklade koncept
handlar det främst om att finjustera och effektivisera genomförandet snarare än att testa
helt nya metoder. Om så sker ska det bygga på en tydlig lärandeansats som ställer utfall
från nya koncept i relation till etablerade metoder.
FOKUSERA PÅ UTMANINGEN ATT REKRYTERA FÖRETAG OCH BYGG VIDARE PÅ VAD
SOM VISAT SIG FUNGERA
De flesta projekt underskattar svårigheterna att rekrytera företag till en insats. Detta sker
trots att förmågan att rekrytera företag ofta är den huvudsakliga anledningen till att
projektägaren beviljats projektmedel. Framtida projekt bör utgå ifrån befintliga lärdomar
kring framgångsrika sätt att rekrytera företag. Detta innebär exempelvis att premiera
platsbesök före kampanjer i sociala medier. Det innebär också att projektägaren arbetar
strukturerat med olika tillvägagångssätt direkt när projektet startar. Alltför många projekt
hänger kvar vid mindre framgångsrika strategier för länge innan nya metoder testas.
Önskvärt vore att framtida projekt testar olika tillvägagångsätt på olika grupper av
slumpmässigt utvalda företag för att möjliggöra för randomiserade kontrollstudier av mest
effektiva rekryteringsstrategier. Framåt bör projektägare särskilt beakta dessa fyra
framgångsfaktorer från Digitaliseringslyftet:
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Sätt igång rekrytering av företag i ett tidigt skede. Kontakta företag så tidigt
som möjligt i projektet, eller till och med innan projektets formella startdatum. I de
fall där projektägares företagsnätverk inte är starka krävs investering av tid för att
bygga upp legitimitet och förtroende hos företagen.
Möt företaget personligen och skräddarsy erbjudandet efter deras behov. Att
besöka företagen och att möta dem personligen är av stor vikt för att få igång en
diskussion om företagens behov och bättre kunna anpassa det offentliga stödet
till det. Att förstå var företaget befinner sig och vad de är i behov av är av stor vikt
för att kunna erbjuda företagen rätt insatser.
Ha flexibilitet i insatserna. Flexibilitet kan bidra till att sänka trösklarna för
företagen att delta, t.ex. att starta upp insatser med företag individuellt när de har
möjlighet.
Använd inspirerande goda exempel från lokala företag för att kommunicera
nyttan och relevansen med insatsen. Det konkretiserar vad företagen kan få ut av
att delta i en insats.

44

BILAGA 1 INTERVJUPERSONER
Anders Renström, Xlent, konsult
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BILAGA 2 INCEPTION REPORT

BESKRIVNING AV METOD OCH GENOMFÖRANDE
I detta kapitel beskrivs Rambolls metod för genomförande av programutvärderingen.
Förändringsteori och analysram används för att synliggöra hur utvärderingskriterierna och
frågeställningarna operationaliseras till frågor i utvärderingen. Vi beskriver metoder för
datainsamling och analys. Slutligen reflekterar vi kring begränsningar av den valda
metoden samt uppdragets begränsningar.

Teoribaserad utvärdering
Rambolls föreslår att utvärderingen görs utifrån en teoribaserad ansats. Det innebär att
vår utvärdering tar sin utgångspunkt i programmets förändringsteori som tydliggör hur
genomförda aktiviteter är tänkta att bidra till resultat och effekter. Med den teoribaserade
ansatsen görs en systematisk analys av underliggande antaganden om hur programmet är
tänkt att fungera med befintlig kunskap om hur den faktiskt fungerar. Teoribaserad
utvärdering har visat sig vara en mycket användbar ansats för att beskriva effekter i
komplexa insatser såsom Digitaliseringslyftet. Vi bedömer därför att den samlade
förändringsteorin för programmet är en lämplig utgångspunkt för att mäta resultat och
dra slutsatser om Digitaliseringslyftets genomförande. En skiss på förändringsteorin
presenteras i figuren nedan. I nästkommande avsnitt presenteras även förändringsteorin
särskilt framtagen för Digitaliseringslyftet som svarar mot de uppsatta mätbara
indikatorerna som återfinns i detalj i utvärdering- och uppföljningsplanen.
Vi avser att analysera programmet utifrån de utvärderingskriterier som anges i
förfrågningsunderlaget: effektivitet (efficiency), relevans (relevance), bärkraftighet
(sustainability), och påverkan (impact). I figuren nedan illustrerar vi hur
utvärderingskriterierna relaterar till förändringsteori.
Figur 14. Utvärderingskriterierna i relation till förändringsteori

Svårighet att mäta resultat
För att genomföra en effektanalys och kunna fastslå effekter av en insats krävs tillgång till
data från kontrafaktiska scenarion som bidrar till att besvara frågan vad som hänt om
programmet inte hade genomförts. Detta görs ofta genom att programmet jämförs med
en kontrollgrupp eller att genom ekonometriska metoder efterlikna en kontrollgrupp
(kvasiexperimentell ansats). Eftersom nämnda förutsättningar inte finns för utvärderingen
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kommer analysen att baseras på så kvalificerade bedömningar som möjligt av
programmets effekter.
Vidare saknas underlag och mätningar som möjliggör jämförelse av utfall och resultat
innan och efter programmets genomförande. För att närma sig en förståelse av den
kontrafaktiska situation där programmet inte genomförs kommer Ramboll att använda en
ansats som innebär att vi ställer frågor till berörda aktörer om vad de tror hade hänt i
frånvaro av programmet.

Vi utgår från framtagen förändringsteori för Digitaliseringslyftet
Inom ramen för programmet har Tillväxtverket tagit fram förändringsteorier i två
omgångar. Vi utgår ifrån den senast uppdaterade versionen. All datainsamling och analys
tar avstamp i förändringsteorin för att kunna besvara ifall de antaganden som programmet
vilar på är rimliga och ifall programmet har genomförts på det sätt som avses.

Utvärderingen utgår även ifrån Digitaliseringslyftets utvärderings-och uppföljningsplan,
som tydliggör vad som ska följas upp under genomförandet av insatsen och ambitionerna
kring utvärdering och lärande. I utvärderings- och uppföljningsplanen finns uppsatta
mätbara mål och indikatorer utifrån de förväntade prestationerna, effekterna på kort sikt
samt effekter på medellång och lång sikt som angivits i förändringsteorin.

Analysram
I analysramen presenteras utvärderingsfrågorna och kopplas till metod för datainsamling.
Utvärderingsfrågorna är hämtade från Tillväxtverkets förfrågningsunderlag.
Analysramen har fastställts i dialog mellan Ramboll och Tillväxtverket och ska ses som en
bilaga till denna inception report. Analysramen avgränsar och tydliggör vilka specifika
frågeställningar som utvärderingen kommer att besvara samt säkrar att utvärderingen
belyser samtliga efterfrågade områden.
Analysramen ligger till grund för utformandet av intervjuguider och frågor som lyfts på
workshops.

Datainsamling
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När Tillväxtverket har godkänt inception report påbörjas datainsamlingen. Genom att
använda en kombination av flera olika datakällor och metoder får vi en fördjupad förståelse
för vilka (planerade och oväntade) resultat och effekter som har uppnåtts samt varför eller
varför inte programmet lett till förväntade resultat och effekter. Vi föreslår därför följande
metoder för datainsamling:

·
·

·
·
·
·

Dokumentstudie av programdokumentation och tidigare studier av insatser
Intervjuer med program- och delprogramsägare, ansvariga hos
Regeringskansliet, representanter för de främsta intermediärerna, ett urval av
leverantörer av stöd, lokala processledare och andra intressenter
Enkätdata som samlats in av respektive satsning (ex. med stödmottagare,
coacher, etc. inom Indigo och Kickstart)
Företagsexempel som samlats in från coachningsinsatser och Kickstart (Bl.a.
från Rambolls parallella analys av Kickstart för Teknikföretagen)
Besöksdata för dagsattdigitalisera och verksamt genom Google analytics
Organisationsnummer för deltagande företag för att deskriptivt beskriva
stödmottagarna och göra en målgruppsanalys över vilka företag som har
deltagit

I följande avsnitt ger vi en närmare beskrivning av de föreslagna metoderna för
datainsamling.
DOKUMENTSTUDIE AV PROGRAMDOKUMENTATION OCH TIDIGARE STUDIER AV
INSATSERNA
Datainsamlingen inleds med att vi studerar programdokumentation kring
Digitaliseringslyftet. Vi använder programdokumentationen för att få en fördjupad
förståelse för programmets syfte och genomförande. I dokumentstudien ingår också
tidigare utvärderingar och studier av insatser som är relevanta för utvärderingen av
Digitaliseringslyftet, t.ex. Rambolls tidigare utvärdering av Kickstart och Indigo, förstudier,
lägesrapporter och slutrapporter om insatsernas syfte, upplägg, ändringsbeslut och
resultat samt delrapportering till regeringen. Vi vill därigenom ta till vara på slutsatser och
analyser från tidigare utvärderingar som är relevanta för utvärderingen av
Digitaliseringslyftet.
INTERVJUER
Ramboll uppskattar att cirka 25-30 intervjuer med program-och delprogramsägare,
representanter för de främst intermediärerna (tex. Teknikföretagen, Almi, IUC, RISE),
ansvariga hos Regeringskansliet, leverantörer av stöd (coacher, moderatorer, lokala
processledare), deltagare i Kickstart och med andra intressenter som varit involverade i
insatsernas utformning kommer att genomföras. Intervjuerna genomförs tidigt under
datainsamlingen. Syftet med intervjuerna är att få fördjupad förståelse för programmets
genomförande, t.ex. eventuella utmaningar som uppstått under programmet. Genom
intervjuerna vill vi även få en övergripande bild av hur Tillväxtverket uppfattar
programmets resultat och förutsättningarna för att driva programmet vidare.
ENKÄTDATA
I samband med genomförda insatser inom programmet har enkätdata samlats in för
respektive satsning för att följa upp erfarenheter och synpunkter från exempelvis
stödmottagare, coacher och deltagande företag. Data från enkäterna kommer att
analyseras och bidra till förståelse för projektets måluppfyllelse och aktivitet, bärkraftighet
och påverkan.
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FÖRETAGSEXEMPEL
Ett antal intervjuer med deltagande företag genomförs inom ramen för Rambolls uppdrag
att utvärdera delinsatsen Kickstart. Syftet med intervjuerna är att få en fördjupad
förståelse för de digitaliseringsresor som företag som deltagit i Kickstart påbörjat och för
att sprida goda exempel. Utöver detta finns även sammanställda företagsexempel från
coachningsinsatser och tidigare omgångar av Kickstart. Delanalysen har särskilt relevans
för analysen av projektets påverkan och bärkraftighet.
BESÖKSDATA FÖR DAGSATTDIGITALISERA OCH VERKSAMT
För att utvärdera effektivitet för programmet i sin helhet och för de beslutade projekten
kommer besöksdata från webbplatserna dagsattdigitalisera och verksamt att analyseras
via verktyget Google analytics.
ORGANISATIONSNUMMER FÖR DELTAGANDE FÖRETAG
För att deskriptivt beskriva stödmottagarna och göra en målgruppsanalys över vilka
företag som deltagit kommer en kvantitativ analys av de deltagande företagens
organisationsnummer att genomföras. Det ger en förbättrad förståelse för exempelvis hur
många företag som deltagit och vilken profil deltagande företag har haft.

ANALYS OCH RAPPORTERING
Efter att datainsamlingen är genomförd påbörjar vi analysen av datamaterialet. Vi
rapporterar våra resultat och slutsatser till uppdragsgivaren både skriftligt och muntligt.

Analys av insamlade data
Vi analyserar, kategoriserar och värderar de insamlade datamaterialet utifrån
utvärderingsfrågorna i analysramen. Det innebär att vi analyserar materialet utifrån
utvärderingskriterierna relevans (relevance), bärkraftighet (sustainability), effektivitet
(effectiveness) och påverkan (impact). Utöver bearbetningen av insamlade data genomför
konsultteamet kontinuerliga analysmöten där konsulterna samlas för att gå igenom
datamaterialet tillsammans. Tillvägagångssättet gör det möjligt att ompröva hypoteser
och eventuella slutsatser längs arbetets gång. Genom vårt analysarbete kan vi också
säkerställa att våra slutsatser och rekommendationer är väl underbyggda.

Rapportutkast
Resultatet av datainsamling sammanställs i en preliminär rapport som levereras till
Tillväxtverket senast den 13 mars 2020. Rapporten kommer föregås av ett utkast som
uppdragsgivaren kan kommentera. Kommentarerna kommer att summeras av
uppdragsgivaren i ett separat dokument som innehåller kommentarer på eventuella sakfel
och förändringsförslag.
Vi avser att leverera en rapport som är både summativ och formativ. Den summativa delen
av utvärderingen fokuserar framförallt på utvärderingskriterierna effektivitet och påverkan,
medan den formativa delen fokuserar främst på relevans och bärkraftighet. Den första
rapporteringen av preliminära resultat föreslår Ramboll även läggs upp som en workshop
där det ges utrymme för Tillväxtverket att fördjupat diskutera resultaten och dess
implikationer för myndighetens arbete framöver. Lärdomarna från diskussionerna kommer
att dokumenteras av Ramboll och integreras i skriftliga rapporteringar som görs längre
fram i uppdraget.

Presentation och slutrapport
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Våra resultat och slutsatser sammanställs sedan i en skriftlig slutrapport som ska vara
slutlevererad och godkänd av Tillväxtverket senast den 24 mars 2020. Rapporten kommer
vara max 30 sidor, varav tre sidor utgörs av en exekutiv sammanfattning på engelska.
Rapportdispositionen utvecklas i samråd med Tillväxtverket för att säkerställa hög
användbarhet och relevans. Inför slutleveransen kommer ett lärseminarium att anordnas,
preliminärt 18 mars.

Kvalitetssäkring
Vi arbetar enligt ISO-certifierade kvalitetssäkringsrutiner (certifikat ISO 9001), som ligger i
linje med OECD/DAC-kvalitetsstandard. Vi använder ett internt kvalitetssystem som följer
Rambolls kvalitetssäkringspolicy. Kvalitetssystemet stödjer konsulterna under hela
projekt-/uppdragscykeln för att garantera en högkvalitativ slutprodukt.
Kvalitetssystemet innefattar genomförandets olika faser, där särskilt tyngdpunkt ligger på
uppstartsfasen, då kriterier för slutproduktens kvalitet grundläggs. I uppstartsfasen går vi
igenom vilka kvalitetsaspekter som kunden ser som viktigast. En väl genomarbetad
projektplan med klar förankring och tydligt definierade arbetsområden tas fram och utgör
grunden för vårt arbete. I utvärderingen av Digitaliseringslyftet sker det inledande
förankringsarbetet inom ramen för denna inception report.
I genomförandefasen av uppdraget är löpande avstämningar med uppdragsgivaren
avgörande för att säkerställa att arbetet fortlöper som planerat och för att identifiera ett
eventuellt behov av justeringar i projektet. Skriftlig dokumentation sammanställs på ett
tydligt och åskådligt sätt. Vår ambition är att arbetet ska vara transparent och
lättförståeligt för alla som involveras i projektet. Vi arbetar också i ett sammanhållet
konsultteam som löpande under hela uppdraget håller arbets- och analysmöten för att
dela information och kunskap.
När uppdraget avslutas återrapporterar vi vårt arbete både skriftligt och muntligt till
uppdragsgivaren. Skriftligt material kvalitetssäkras av projektledaren och kvalitetssäkrare.
Efter avslutat uppdrag utvärderar vi uppdraget tillsammans med uppdragsgivaren. Vi ber
också uppdragsgivaren att skriftligt utvärdera våra konsulters arbete avseende
samarbetsförmåga, kommunikation, kundnöjdhet och resultatets användbarhet. Brister
som uppdragsgivaren påpekar i utvärderingen analyseras och försöker åtgärdas.

LÄRANDESTRATEGI
För att säkerställa användbarheten i utvärderingen, samt att den bidrar till lärande har
Ramboll tagit fram en skiss på en lärandestrategi. Lärandestrategin understödjer att
resultat, analyser, slutsatser och rekommendationer utformas för en tydlig mottagare.
Utifrån inledande dialog med Tillväxtverket har följande delar av lärandestrategi tagits
fram. Ramboll rekommenderar att denna utvecklas under genomförandet.

Vem ska lära?
Primära
·
·
·
·

Tillväxtverket
Främjandeorganisationer (ex. Teknikföretagen, Almi, IUC, RISE)
Regionalt utvecklingsansvariga
Ansvariga hos Regeringskansliet
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Sekundära
·

Leverantörer av stöd (coacher, moderatorer, lokala processledare)

Vad förväntas de olika målgrupperna lära?
Primära
·
Vilka särskilda behov och förutsättningar som råder inom små och medelstora
industriföretag vad gäller digitalisering
·
Vilka insatser för företags digitalisering som fungerar bäst och varför/varför inte
de fungerar
·
Hinder och framgångsfaktorer i genomförande av digitaliseringsinsatser
·
Företagsbehov och mottaglighet för offentliga insatser på området
·
Hur framtida liknande insatser bäst kan utformas
Sekundära
·
Vilka särskilda behov och förutsättningar som råder inom små och medelstora
industriföretag vad gäller digitalisering
·
Hinder och framgångsfaktorer i genomförande av digitaliseringsinsatser

Hur ska målgrupperna lära?
Utvärderingsuppdraget har ett naturligt stort fokus på lärande där slutsatser dras och
rekommendationer ställs. En workshop och ett lärseminarium kommer att genomföras.

Primära
·
·
·

Genom kunskap från de enskilda projekten och det samlade programmet
(rapporten)
Genom workshop för att delge tidiga slutsatser och rekommendationer, med
Tillväxtverket och andra för projektet relevanta aktörer
Genom lärseminarium för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning

Sekundära
·
·

Genom kunskap från de enskilda projekten och det samlade programmet
(rapporten)
Genom lärseminarium för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning
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Relevans

ANALYSRAM FÖR DIGITALISERINGSLYFTET
Analysfråga

Metod

I vilken utsträckning har designen av
Digitaliseringslyftet (den uppdaterade
forändringsteorin) svarat mot
företagens behov, förutsättningar och
prioriteringar?
Hur har designen av
Digitaliseringslyftet svarat mot syftet
att stärka projektägarnas kapacitet och
förmåga att möta företagens behov
och förutsättningar?

Dokumentstudier

Är syftet och de långsiktiga målen
med Digitaliseringslyftet som helhet
uppnådda? Varför/varför inte
Vilka resultat på kort och medellång
sikt som överensstämmer med
planerade resultat har uppnåtts?

Måluppfyllelse och effektivitet

a. I programmet som helhet?

b. Hos de beslutade projekten i
Digitaliseringslyftet?

Har insatserna i Digitaliseringslyftet
bidragit till ökade insikter hos
företagen om digitaliseringens
möjligheter och har företagens
digitaliseringsarbete stärkts?
Varför/varför inte?
Har projektägarna utvecklat nya
metoder och anpassat sina
metoder/genomförandet av projekten
efter företagens behov? Varför/varför
inte?

Bärkraftighet

Är företagen nöjda med sitt deltagande
och har företagen vid behov blivit
hänvisade vidare i främjandesystemet
givet deras behov och förutsättningar?
Varför /varför inte?

Hur sannolikt är det att uppnådda
resultat består över tid, dvs. att
företagen fortsätter sin
digitaliseringsresa efter avslutat projekt
och att projektet gärna behåller eller
fortsatt ökar sin förmåga att tillgodose
företagens behov?

Intervjuer med
intermediärer
Dokumentstudier
Intervjuer med
intermediärer
Intervju med program-och
delprogramsägare
Dokumentstudier
Intervju med program-och
delprogramsägare
Intervjuer med
intermediärer

Underlag
Dokument: Lägesrapporter,
slutrapporter, ansökningar, tidigare
studier av insatserna

Dokument: Lägesrapporter,
slutrapporter, ansökningar

Dokument: lägesrapporter,
slutrapporter, tidigare studier av
insatserna, uppföljnings- och
utvärderingsplan

Dokumentstudier
Enkätdata från respektive
satsning
Besöksdata för Dags att
digitalisera och
verksamt.se
Intervju med intermediärer
Intervju med program-och
delprogramsägare
Målgruppsanalys över
deltagande företag
Dokumentstudier
Enkätdata från respektive
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Företagsexempel från
deltagare i Kickstart

Påverkan

Vilka effekter (oplanerade och positiva
respektive negativa) har uppstått till
följd av Digitaliseringslyftet?
a. Hos deltagande företag?
b. Hos projektägare och berör då
aktörer i det företagsfrämjande
systemet?
c. Hos involverade regionalt
utvecklingsansvariga, intressenter och
myndigheter?

Övrigt

Vilka lärdomar kan dras av
genomförandet av insatserna i
programmet? Vad kunde Tillväxtverket
ha gjort annorlunda?

Vilka framgångsfaktorer och
rekommendationer kan lämnas för
framtida liknande insatser?
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