
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project - first cycle 

 

 

 

 

 

 

 

Industriell organisation och ekonomi 

 

 

Industri och digitalisering i Västernorrland 
En kartläggning 

 

Gustaf Lindberg 

Marcus Sawert 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET 

Avdelningen för informationssystem och -teknologi 

Examinator: Katarina Gidlund, katarina.l.gidlund@miun.se 

Handledare: Leif Sundberg, Lisa Sällvin leif.sundberg@miun.se, lisa.sall-

vin@miun.se 

Författare: Gustaf Lindberg, Marcus Sawert guli1502@student.miun.se, 

masa1512@student.miun.se  

Utbildningsprogram: Civilingenjör Industriell Ekonomi, 300 hp 

Huvudområde: Industriell orgaisation och ekonomi 

Termin, år: 6, 2018 

mailto:katarina.l.gidlund@miun.se
mailto:leif.sundberg@miun.se
mailto:guli1502@student.miun.se
mailto:masa1512@student.miun.se
mailto:masa1512@student.miun.se


Industrin och digitalisering i Västernorrland 

Gustaf Lindberg 

Marcus Sawert 2018-08-20 

3 

Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att kartlägga små och medelstora industriföretag i 

Västernorrland och deras arbete med digitalisering. Detta genomfördes med hjälp 

av en analys där data från företagens bokföring togs fram via en databas 

tillsammans med en enkät som skickades ut till företagen. Analysen visade på 

hur industrin ser ut i Västernorrland gällande utvecklingen i antal företag, antal 

anställda, omsättning med mera. Frågorna i enkäten valdes ut för att passa ihop 

med indikatorer ur regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Resultaten visar att 

de flesta svarande arbetar med digitalisering i någon omfattning. Inom 

produktion och marknadsföring ser företagen störst möjlighet med digitalisering. 

Det är mycket få kvinnor inom Västernorrlands industriföretag, både överlag i 

företagen men också i ledande befattningar. Detta går tvärt emot det faktum att 

kvinnor överlag har en högre utbildningsnivå än män, något som blir allt mer 

viktigt i och med digitaliseringens utbredning. 

Stödinsatser i form av ett bättre samarbete mellan näringsliv och skolor skulle 

kunna lösa företagens kompetensförsörjning. Analysen visar, förutom hur 

industrin ser ut i nuläget, att det är svårt att dra några slutsatser om hur företagen 

arbetar med digitalisering. Det finns tendenser på att högteknologiska företag 

själva skriver om digitalisering på deras hemsidor vilket kan kopplas samman 

med att dessa företag arbetar mer aktivt med digitalisering än lågteknologiska 

företag. 

 

Nyckelord: Digitalisera, digitisera, digital transformation, förädlingsgrad, region 

västernorrland 



 

 Abstract  
 

The purpose of the study was to map the small and medium sized industrial com-

panies in Västernorrland and their work with digitalization. This was performed 

with the help of an analysis where data from the companies book keeping were 

retrieved from a database together with a survey that was sent to the companies. 

The analysis showed how the industry in Västernorrland looks like considering 

the development of number of companies, number of employees, revenue and 

more. The questions of the survey were chosen to fit with indicators from the 

governmental strategy for the industrial transformation. The results of the survey 

showed that the most of the respondents work with digitalization to some extent. 

Production and marketing are the main areas where the companies see the biggest 

possibilities with digitalization. There are very few women in the industrial com-

panies in Västernorrland, both in general and in leading positions. This is con-

trary to the fact that women in general have a higher education than men, some-

thing that is becoming increasingly important with the expansion of digitaliza-

tion. Support initiatives in the form of a better cooperation between schools and 

the industry could solve the supply of competence to the companies. The analysis 

shows that, except for how the industry presently looks, that it is difficult to draw 

any conclusions about how the companies work with digitalization. There are 

tendencies that high-tech companies more often themselves write about their 

work with digitalization on their websites which can be connected to that these 

companies work more actively with digitalization compared to low-tech compa-

nies. 

  

Keywords: Digitise, digitalization, digital transformation, Smart Industri, Reg-

ion Västernorrland 
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Terminologi 
 

Akronymer/Förkortningar  

IoT                                       Internet of Things 

CPS                                      Cyberphysical system 

 

SME                                     Small medium enterprize 

 

SNI                                       Svenskt näringsgrensindelning 
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1 Inledning 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) (eng. Information and Commu-

nication Technology, ICT) utvecklas i hög hastighet. Tekniker som molntjänster, 

IoT (internet of things) och artificiell intelligens (AI) har under de senaste åren 

fått större spridning och utvecklas ständigt. Dessa tekniker är en del av digitali-

seringen av tillverkningsindustrin och kan hjälpa företag att specialanpassa lös-

ningar till kund, förkorta ledtider och förbättra kvalitén [1]. 
 

Sverige och inte minst Västernorrland har en lång historia av industriföretag i 

framkant. Dessa har länge varit en stor del av ekonomin och har hjälp välståndet 

framåt [2]. Men i en allt mer globaliserad värld konkurrerar inte längre företagen 

bara med andra företag inom landets gränser, utan även med företag runt hela 

världen. För att hänga med i den allt tuffare konkurrensen måste företagen ta till 

vara på fördelarna med en digitaliserad verksamhet. Ekonomisk effektivitet, pro-

duktionseffektivitet och helt nya affärsplaner uppstår i digitaliseringens spår. 

Men det finns svårigheter, speciellt för små och medelstora företag att hänga med 

i den allt snabbare utvecklingen. Utan intresse och kunskap i ledningen halkar ett 

företag efter och tappar till slut sin konkurrenskraft. 
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1.1 Övergripande syfte 

Syftet med detta arbete är att kartlägga industrin och digitalisering i 

Västernorrland. Studien genomförs i två steg: 

 

1. Identifiering av indikatorer för att mäta digital mognad inom industrin. 

 

2. Identifiering av företagens behov av stödinsatser gällande digitalisering. 

Studien genomförs i Västernorrland och riktar sig till små och medelstora företag 

inom industri och tillverkning. 

1.2 Indikatorer 

 

Denna studie använder sig av olika indikatorer för att undersöka hur företagen 

arbetar med digitalisering. Första delen består av en företagsanalys som 

undersöker följande indikatorer: 

 

 Hög- och lågteknologisk industri 

 Förädlingsgrad 

 Sociala Medier 

 

Utöver företagsanalysen har en frågor till en enkät tagits fram baserade på 

följande indikatorer baserade på regeringens strategi om Smart Industri samt 

från teori om Industri 4.0: 

 

 Företagens arbete med digitalisering 

 

”Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i 

att utnyttja digitaliseringens möjligheter.” 

 

 Hållbar produktion 

 

”Hållbar produktion – Ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar 

produktion ska bidra till industrins värdeskapande, jobbskapande och 

konkurrenskraft.” 

 

 Nya affärsmodeller 

 

”Utöver detta bör man uppmuntra nya affärs- och organisationsmodeller för att 

tillgodogöra potentialen i den nya tekniken.” 
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 Kompetens 

 

”Möta de nya kunskapsbehoven som den digitala utvecklingen medför. 

Dessutom ska kompetensförsörjningssystemet möta industrins behov och 

främja dess långsiktiga utveckling.” 

 

 Potential 

 

"För att detta ska kunna genomföras vill man kartlägga och stimulera de 

viktigaste delarna som har störst potential att påverka utvecklingen, spridningen 

och användandet av den digitala tekniken" 

 

 Samarbete med skola/myndighet 

 

”Samverkan mellan näringslivet och universiteten och högskolor ska främjas 

samtidigt som förutsättningar skapas för att göra det mer attraktivt att vara 

verksam som forskare i Sverige.” 

 

 Utbildningsnivå 

 

”För att kunskapslyftet inom industrin ska kunna genomföras har man i 

nyindustraliseringsstrategin riktat in sig på att skapa ett ökat intresse för  

naturvetenskap och teknik tillsammans med att göra de industrirelevanta 

utbildningarna mer attraktiva.” 

 

 Konkurrens och flexibilitet 

 

”Den ökade konkurrensen ger köparen ett övertag vilket resulterar i att 

tillverkarna måste kunna tillgodose en ökad individualisering.” 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel ges en överblick över Sveriges regerings perspektiv på Smart In-

dustri och vilka fokuspunkter som finns samt en överblick över Västernorrlands 

län. 

2.1 Smart Industri – Sveriges regerings perspektiv 

För att Sverige ska klara omställningen till en mer digitaliserad industri och fort-

sätta vara en stark industrination har Sveriges regering skapat en nyindustrialise-

ringsstrategi som går under namnet Smart Industri [12]. Strategin är indelad i fyra 

delar: 

• Industri 4.0 – Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala ut-

vecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter.  

För att detta ska kunna genomföras vill regeringen kartlägga och stimulera de 

viktigaste delarna som har störst potential att påverka utvecklingen, spridningen 

och användandet av den digitala tekniken. Det är viktigt att ha en bred geografisk 

spridning och utnyttja de möjligheter som en digitalisering innebär oavsett vilken 

bransch som företaget är verksamt i, hur stort företaget är och vart företaget be-

finner sig på kartan. Utöver detta bör nya affärs- och organisationsmodeller upp-

muntras för att tillgodogöra potentialen i den nya tekniken samt se över och möta 

de nya kunskapsbehoven som den digitala utvecklingen medför. 

• Hållbar produktion – Ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar 

produktion ska bidra till industrins värdeskapande, jobbskapande och konkur-

renskraft. Här ligger fokus på att utveckla nya eller förbättrade tekniker, varor 

och tjänster med avseendet på att kraftigt reducera utsläpp, fasa ut miljöfarliga 

och hälsovådliga ämnen, vara mer energi- och resurseffektiv samt skapa möjlig-

heter att ha en högre återanvändnings- och återvinningsbarhet. Även här blir det 

viktigt att uppmuntra affärsmodeller som skapar värden med utgångspunkt i cir-

kulär ekonomi. 

• Kunskapslyft industri – Kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins 

behov och främja dess långsiktiga utveckling. För att Kunskapslyft Industri ska 

kunna genomföras har regeringen i sin nyindustrialiseringsstrategi riktat in sig på 

att skapa ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik tillsammans med att göra 

de industrirelevanta utbildningarna mer attraktiva. 

Dessa utbildningar måste också säkerhetsställa att studenten förses med rätt 

kunskap och kompetens och högskolor och universiteten måste i samråd med 

näringslivet främja karriärväxling och mobilitet. 
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• Testbädd Sverige – Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som 

bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster i Sverige. 

För att göra detta möjligt behöver genomförandet inriktas mot forskning- och 

innovationssatsningar mot områden som har särskilt stor potential att bidra till 

nyindustrialisering och långsiktig konkurrens. Detta ställer ytterligare krav på att 

kartlägga och säkerhetsställa vilka dessa områden är. Företagen bör dessutom 

inrikta sig på att öppna upp det offentliga till att vara industrins testbädd för att 

göra det möjligt att lösa samhällsutmaningar tillsammans med lokala och 

regionala aktörer. Även här ska samverkan mellan näringslivet och universiteten 

och högskolor främjas samtidigt som förutsättningar skapas för att göra det mer 

attraktivt att vara verksam som forskare i Sverige. 

Dessutom ska företag uppmuntras att investera i och bedriva FoU-verksamhet. 

 
Bild 2: Delarna i regeringens nyindustrialiseringsstrategi [12] 
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2.2 Västernorrland 

 

Västernorrland har 245 968 invånare (december 2017) och består av sju stycken 

kommuner. Sundsvalls, Örnsköldsviks, Härnösands, Sollefteå, Kramfors, Timrå 

och Ånge Kommun [3]. Administrativt centrum är Härnösand och största staden 

i länet är Sundsvall med drygt 98 000 invånare [4]. 

 

Grunden för Västernorrlands ekonomi kommer historiskt sett från skogs- och 

förädlingsindustrin. Under 1800-talet ansvarade Sundsvall som ett viktigt hamn- 

och industricentrum som tillsammans med vattenkraft skapade goda 

förutsättningar för den fortsatta industrins framväxt. Virke, träprodukter, massa 

och pappersprodukter, maskiner och andra industriprodukter är idag regionens 

huvudsakliga och viktigaste exportvaror [4]. 

 

 

 
Bild 3: Västernorrlands län [27] 
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Tidigare har det regionala utvecklingsansvaret legat på länsstyrelsen i Västern-

orrland. Men under 2017 lades ansvaret över på dåvarande Landstinget Västern-

orrland och med det så bildades formellt en region. Namnbytet från Landstinget 

Västernorrland till Region Västernorrland fullföljdes under februari 2018. I det 

regionala utvecklingsansvaret så ingår flera nya uppgifter som till exempel reg-

ional infrastrukturplanering, den regionala utvecklingsstrategin och fördelning av 

statliga företags- och projektstöd. 

 

Bild 4: Västernorrlands län med kommuner [28] 

I Västernorrland går det tydligt att se skillnader mellan män och kvinnors 

utbildningsnivå. I åldersspannet 25-44 i Västernorrland har 33 % av kvinnorna 

minst 3 år av högre studier, medan siffran för män ligger på relativt låga 17 % 

[22]. Motsvarande siffror för hela Sverige är 37 % och 25 %. Andelen 

högutbildade i Sverige har ökat de senaste årtiondena, 1990 hade 11 % av 

befolkningen mellan 25-64 år en eftergymnasial utbildning på tre eller fler år. 

Idag är samma siffra 27 % och en stor del av denna uppgång beror på att allt fler 

kvinnor började studera på universiteten under 90-talet och framåt [21]. 

Unga kvinnor är idag den grupp med klart högst andel av högutbildade, och i 

åldern 25-34 år är det 36 % som har läst en eftergymnasial utbildning på tre eller 

fler år. I samma åldersspann hos män är det 22 % som ligger på samma 

utbildningsnivå [21]. Dock ser det inte likadant ut över hela landet, och det är 

speciellt stora skillnader mellan storstäder och mindre kommuner. Kvinnors 

högre utbildningsgrad ser inte ut att förändras inom en snar framtid, då de 

sökande till högre utbildning de senaste åren har bestått till 65 % av kvinnor [23]. 

Dock är uppdelningen av kön på de olika utbildningarna ojämn och fortfarande 

är de sökande till de allra flesta civilingenjörsutbildningarna i stor majoritet män 

[24]. 

 

 

 
 



Digitalisering inom industrin i Västernorrland 

Gustaf Lindberg 

Marcus Sawert 2018-08-20 

 

15 

3 Teori  
 

Teoridelen går igenom tidigare forskning och ger läsaren en överblick i ämnet. 

Kapitlet avhandlar grundläggande historia och teori om digitalisering och nöd-

vändiga begrepp att känna till för att förstå hur arbetet utförts. 

3.1 Digitalisering och Industri 4.0 

Många hävdar att Gottfried Wilhelm Leibniz(1646-1716) var den som kom på 

det binära talsystemet, men andra påstår att Leibniz plagierat en eller flera andra 

forskare [5]. De flesta är dock överens om att Leibniz var den som med hjälp av 

det binära talsystemet utvecklade och beskrev det koncept som senare skulle 

komma att kallas för digitalisering. 

Khan beskriver i sin rapport från 2016 att hela digitaliseringsprocessen accelere-

rade i takt med datorns utveckling och när internet introducerades så ändrades 

omfattningen, dimensionen, skalan, hastigheten och själva effekten av digitali-

seringen kraftigt [6]. 

Digitisering - Processen att övergå från analog till digital teknik [7]. Exempelvis 

skriva in lagersaldo i en textfil på en dator istället för med papper och penna. 

Google uträttade en massdigitisering när 20 miljoner böcker scannades in till 

Google Book Search [8]. Digitiseringen är själva konverteringen. 

Digitalisering - “ En global megatrend som helt ändrar om existerande värdeked-

jor i industrin och den publika sektorn” [6]. Digitalisering är hela processen för 

att använda digitala tekniker och dess möjligheter [6].  Digitalisering berör af-

färsmodellen. 

Tillväxtanalys tillsammans med OECD tagit fram fyra kriterier för att mäta 

digital mognad [20]: 

 IT-baserade affärssystem 

 Kundhanteringssystem 

 Sociala medier 

 Marknad och integration (system för e-inköp, e-försäljning och e-lager) 
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Den första industriella revolutionen startade på slutet av 1700-och i början på 

1800-talet och kännetecknas av en mekanisering som utnyttjade vatten och 

ångkraft [10]. Den andra industriella revolutionen påbörjades på slutet av 1800-

talet och med hjälp av elektrisk kraft kunde massproduktion och det löpande 

bandet börja användas. Tredje industriella revolutionen tog fart i mitten på 1900-

talet då datorer och robotar introducerades och snabbt fick en plats inom 

tillverkningsindustrin. 

Det som nu benämns som den fjärde industriella revolutionen är utvecklingen av 

industri 4.0. 

 
Bild 1: Evolutionen från industri 1.0 till industri 4.0 [10] 
 

Industri 4.0(ursprungligen Industrie 4.0) lanserades officiellt under en mässa i 

Hannover, Tyskland, 2013 som en av tyska statens projekt för att ta en 

världsledande roll inom tillverkning och industriutveckling. Sociala, ekonomiska 

och politiska förändringar visar sig i ändrade behov och förutsättningar. Behovet 

av korta utvecklingsperioder tvingar industrin att kunna ställa om mellan olika 

produkter med en högre hastighet än tidigare. Den ökade konkurrensen ger 

köparen ett övertag, vilket resulterar i att tillverkarna måste kunna tillgodose en 

ökad individualisering där det tillslut går mot vad som kallas batch size 1, där 

kostnaden för en enskild produkt inte är högre än masstillverkade produkter [11]. 

 

Digitalisering och uppbyggandet av IoT ger företagen ett ökat underlag av data, 

som tillsammans med en fortsatt mekanisering och automation bidrar till 

utvecklingen mot industri 4.0. Utvecklingen av datorer, sensorer och övrig teknik 

skapar möjligheter för samla in ännu större mängder data [11]. 
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Det Industri 4.0 erbjuder är ökad tillverkningseffektivitet och kvalité. Det är i 

huvudsak tre olika tekniker som lägger grunden till detta, och dessa är Internet of 

Things(IoT), Cyber-physical system(CPS) och Cloud computing [10]. 

Målsättningen är att skapa en industri som optimerar tillverkningen i realtid. IoT 

har växt fram på senare år och ger industrierna möjligheten att koppla upp allt 

fler delar i processen så att de kan kommunicera med varandra, till och med de 

enskilda produkterna kommer att kunna vara uppkopplade mot internet för att i 

realtid kunna följas i produktionen. 

 

CPS är ett system som kopplar ihop de fysiska delarna av industriprocessen med 

de digitala delarna vilket skapar en sömlös integration och låter alla delar 

kommunicera med varandra. Detta gäller inte bara de olika delarna under själva 

tillverkningen, utan kopplar även ihop stöttande processer som logistik och 

lagerhållning. Allt detta ger en överblickbar helhetsbild av industrin med delar 

som ska kunna kommunicera, och ta beslut, utan behovet av mänsklig 

inblandning [10]. 

 

Cloud computing är en teknik som tillåter all data att samlas tillsammans, för att 

kunna ta del av gemensamma resurser för saker som beräkningar och 

dataanalyser. En stor fördel med cloud computing är att varje enskilt företag inte 

behöver lägga lika mycket tid och resurser på att bygga upp sitt egna IT-system, 

utan kan köpa cloud computing som en tjänst av ett annat företag och kunna ta 

del av fördelarna. 

 

Att all data lagras på samma ställe innebär stora förbättringar då det annars skulle 

behöva sammanställas och skickas mellan olika användare [10].  

Allt detta tillsammans har potentialen att skapa en industri som med hjälp av 

avancerad teknik, och i framtiden även artificiell intelligens, förbättrar 

produktionen och möjliggör ändrad produktion helt själv. 

 

Industri 4.0 ställer stora krav på det tekniska kunnandet hos företagen. 

En nackdel är att tekniken inte är mogen och att den är otillgänglig för de flesta 

företagen. Även om företagen har tekniken tillgänglig så krävs det resurser och 

kompetens för att få ihop alla delar av produktionen. 

 

Industri 4.0 har möjligheten att bli mallen för framtidens industri, men för att 

effektivt kunna sprida sig i världen måste det skapas standardiserade tekniker 

[10]. Då en stor del av Industri 4.0 går ut på att kunna använda gemensamma 

resurser, till exempel cloud computing, är det av stor vikt att själva 

implementeringen av Industri 4.0 sker med standardiserade tekniker världen över. 
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Ett växande problem är IT-säkerhet, då många företag inte lägger tillräckligt med 

fokus på att bemöta riskerna som finns. I Industri 4.0 hänger hela konceptet på 

att samtliga delar är uppkopplade mot internet för att enkelt kunna kommunicera 

med varandra, och detta skapar samtidigt en möjlighet för hackare eller obehöriga 

personer att komma åt känslig information eller sabotera för företagen [10]. 

 

3.2 Hög- lågteknologi och förädlingsgrad 

 

Enligt OECD finns det totalt nio branschtillhörigheter som tillhör den 

högteknologiska industrin. Flygplan, läkemedel, instrument, datorer, 

kontorsmaskiner och telekommunikation tillhör alla den högteknologiska 

industrin. Dessutom tillkommer även övriga kemiska produkter, maskiner, 

motorfordon och andra transportmedel som enligt definition räknas till hög och 

medelhög teknologi. Denna indelning utgör basen i vad som kallas för 

högteknologisk industri, utöver det finns det företag som räknas som 

högteknologiska trots att deras slutgiltiga produktion inte består av någon av ovan 

nämnda produktkategorier. Det kan bero på att processer och tekniken som krävs 

för att framställa vissa produkter räknas som högteknologiska även om själva 

slutprodukten inte tillhör kategorin. Några exempel på detta är framställningen 

av pappersmassa, papper och metaller [14]. 

 

Indelningen av högteknologisk industri är återkommande och identisk oavsett 

vilken källa som kontrolleras. Det är inte riktigt lika enkelt att definiera vad som 

tillhör den lågteknologiska industrin då det kan bli missvisande att påstå att all 

industri som inte är högteknologisk är lågteknologisk. Därför har indelningen av 

lågteknologisk industri inspirerats av rapporten “Kompetenslandslagets 

omvandling” som i sin tur har utgått från SCBs indelning[15]. Till den 

medellågteknologiska industrin räknas tillverkningen av stenkolsprodukter och 

raffinerade petroleumprodukter, gummi- och plastvaror, tillverkning av andra 

ickemetalliska mineraliska produkter, stål- och metallframställning och 

tillverkning av metallvaror (maskiner borträknat). Inom den lågteknologiska 

industrin hittar vi företag som sysslar med livsmedelsframställning, framställning 

av drycker, tobaksvarutillverkning, textilvarutillverkning (och tillverkning av 

kläder), tillverkning av trä och varor av trä, kork rotting förutom möbler, pappers- 

och pappersvarutillverkning samt tillverkning av möbler och annan tillverkning 

[15]. 

 

I denna studie används även förädlingsgrad som indikator. Förädlingsgrad 

beräknas utifrån förädlingsvärdet. 

Förädlingsvärde = rörelseresultat före avskrivningar plus nedskrivningar och 

personalkostnader 

Förädlingsvärde är mervärdet som produktionen skapar [18]. SCBs definition av 

förädlingsvärde är:  

”Nettot mellan värdet av produktionen av en vara eller tjänst och värdet av den 

förbrukning som går åt för denna produktion.” [19]. 
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För att beräkna förädlingsgrad används det beräknade förädlingsvärdet dividerat 

på nettoomsättningen[29]. 

 

3.3 SME och SNI 

I Sverige används den engelska förkortningen SME som står för Small and Me-

dium sized Enterprises(små och medelstora företag). Företagen med färre än 

250 anställda och en omsättning på mindre än 50 miljoner euro definieras enligt 

europeiska kommissionen som SME [17]. 

För att dela in företag efter näringsgren används svensk näringsgrensindelning, 

SNI. En SNI-kod registreras när du registrerar ditt företag. SNI-koden beskriver 

den verksamheten som ska bedrivas. Fram till 2007 gällde SNI 2002 och därefter 

kom SNI 2007 som gjorde det möjligt att placera ett företags verksamhet till en 

eller flera näringsgrenar [13]. 
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4 Metod 

 

Studien genomfördes i fyra delar som inleddes med en kartläggning av Västern-

orrland. Därefter utfördes en kvantitativ undersökning av bokföringsdata från en 

företagsdatabas. Utöver detta genomfördes en kvalitativ undersökning där syftet 

var att med hjälp av svar från företagen kunna komplettera den kvantitativa 

undersökningen. Detta gjordes för att få en bättre helhetsbild över företagen. Va-

let föll på en webbenkät för att enkelt nå ut till en stor grupp företag. Slutligen 

genomfördes en undersökning på företagens aktivitet på sociala medier och hem-

sidor.  

4.1 Genomförande 

 

För att få en överblick över Västernorrland och hur arbetskraften är fördelad över 

regionen hämtades statistik från Swedish Historical Regional Accounts[27]. Ge-

nom denna rapport skapades diagram över befolkningsmängd, antalet anställda 

inom industrin, antalet anställda inom privat- och offentligt sektor och dess ut-

veckling under 1860-2000-talet. 

Till den kvantitativa undersökningen användes databasen Retriever Företagsinfo. 

Retriever ställdes in på att visa aktiebolag inom industri-och tillverkning och livs-

medeltillverkning i Västernorrland med omsättning >0 och anställda 1-249. Lis-

tan med företag och dess information exporterades sedan till Excel. 

För att göra en djupare kartläggning om industrin och försöka hitta parametrar 

som indikerade på att vissa företag kommit längre i sin digitaliseringsprocess de-

lades företagen upp i två grupper där högteknologiska företag placerades i den 

ena gruppen och lågteknologiska företag i den andra gruppen. För att dela upp 

industrin i låg- och högteknologisk industri sorterades företagen efter SNI-kod 

och matchades mot en tidigare uppdelning som används i Martin Hennings rap-

port om “Kompetenslandskapets omvandling” [28]. 

Lågteknologisk tillverkning: SNI2002.  
15  livsmedels- och dryckesvaruindustri,  

16  tobaksindustri,  

17-19  textil-, beklädnads- och lädervaruindustri,  

20   sågverk och hyvlerier, träimpregneringsverk, annan träindustri o varor 

av trä m.m., ej möbler,  

21  massaindustri, pappers och pappersvaruindustri,  

22 förlag, grafisk och annan reproduktionsindustri,  

23  ind f stenkolsprod, raff petroliumprod o kärnbränsle,  

25  gummi- och plastvaruindustri,  

26  jord- och stenvaruindustri,  

27  stål- och metallverk,  

28  industri för metallvaror utom maskiner och apparater,  

36+37 övrig tillverkningsindustri.  
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Högteknologisk tillverkning: SNI2002.  
24  ind f läkemedel, rengöringsmedel o toalettartiklar, övrig kemisk industri,  

29  maskinindustri som ingår i annan underavdelning,  

30  industri för kontorsmaskiner o datorer,  

31+32 annan elektro- och teleproduktindustri,  

33        ind f precisions-, medicinska o optiska instr, ur,  

34+35 transportmedelsindustri. 

Denna tabell stämde inte överens med informationen ur Retriever då tabellen ba-

seras på SNI-2002 och Retriever exporterar SNI-2007. Därför användes en över-

sättningstabell på SCBs hemsida [13] för att kunna placera rätt industri i rätt ka-

tegori. 

 

Efter att företagen delats upp efter låg respektive högteknologisk industri skapa-

des en lista med företagen som hade högst och lägst förädlingsgrad i de två olika 

kategorierna(låg och högteknologiska). För att få en djupare insyn i företagen 

som placerat sig i listorna för högsta/lägsta förädlingsgrad genomfördes en analys 

baserad på vad företagen själva skriver om sitt arbete med digitalisering. För att 

göra detta besöktes företagens hemsidor. Dessutom besöktes Googles sökmotor 

där företagets namn tillsammans med ”digitalisering” användes som sökterm. Ut-

över detta så undersöktes deras aktivitet på sociala medier(Facebook och Linke-

din). Då många företag skapat användare på både Facebook och Linkedin utan 

att aktivt använda tjänsterna togs beslut om att endast räkna företag som aktiva 

om de hade månatliga uppdateringar på Facebook eller årliga uppdateringar på 

Linkedin. Skillnaden i beräkningen mellan de olika plattformarna beror på att 

Facebook används oftare än Linkedin[30]. 

För att komplettera den kvantitativa undersökningen utfördes en kvalitativ under-

sökning. Valet föll på en webbenkät för att kunna nå ut till så många företag i 

målgruppen som möjligt. Enkäten skickades ut till medlemmarna i Höga Kusten 

Industrigrupp skulle medverka då majoriteten av företagen faller in under mål-

gruppen. Då medlemmarna i denna grupp är relativt få, 30 stycken, valdes ytter-

ligare 60 stycken företag ut för att få ett större underlag. Dessa företag valdes ut 

ur listan på företag från företagsanalysen som beskrivs senare i rapporten. 

Företagen med färre än 10 anställda exkluderades från denna del av undersök-

ningen. Mailadresser hämtades från respektive företags hemsida, där kontaktupp-

gifter fanns direkt till personer i ledning användes dessa, för att komma i kontakt 

med personer inom organisationen med så god kännedom om verksamheten som 

möjligt. Alla svar från enkäten presenteras anonymt. 

För att skapa formuläret valdes programmet Google Formulär, som är webbaserat 

och en del av de tjänster som medföljer ett Google konto.  

Frågorna kan enkelt skrivas med rubrik och en förklarande text, och olika svars-

alternativ erbjuds till exempel flervals eller fritextsvar. När formuläret var sam-

mansatt så användes en funktion för att skicka ut enkäten. Detta gjordes antingen 

via mail, genom att dela den via sociala medier eller att bara sprida webbadressen. 
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Formuläret valdes att skickas ut via mail, då dessa är enkla att hitta från respek-

tive företags hemsida. 

Efter stopptiden för enkäten sammanställdes svaren automatiskt av Google 

Formulär och presenterades grafiskt. Ett medelvärde räknades ut genom att ta 

summan av värdet(1-5) på svaret, gånger antalet på just det svaret, gjort på alla 

svar och sedan dividerat med det totala antalet svar. Medianvärdet räknades ut 

genom att se vilket av de 15 svaren som låg i mitten, när alla svar är sorterade i 

ordning(1-5). Alltså vilket svar hade både 7 lägre, och 7 högre svar. Även 

standardavvikelsen räknades ut. 

 

4.2 Bearbetning av data 

Dessa frågeställningar valdes ut för att passa ihop med indikatorerna presente-

rade i kapitel 1.2 angående regeringens nyindustrialiseringsstrategi [12].  

 

Sex av frågorna har fem stycken svarsalternativ på en Likertskala, som börjar 

på 1 “Stämmer inte alls” till 5 “Stämmer helt och hållet”. Tre frågor besvarades 

med fritextsvar och två frågor med klickbara svarsalternativ. 

Frågorna som valdes för att svara på företagens nuvarande arbete med di-

gitalisering var: 
* Vi har en tydlig strategi om hur företaget ska arbeta med digitalisering 1-5 

* Vi arbetar med digitalisering för att skapa en mer hållbar produktion(ökad re-

surseffektivitet, minskade utsläpp) 1-5 

 

Frågorna som valdes för att svara på hur företagen ser på möjligheterna 

med digitalisering var: 
* Vi ser möjligheten att utveckla nya affärsmodeller med hjälp av digitalisering  

* En ökande konkurrens tvingar oss att bli mer flexibla i vår tillverkning  

* I vilken del av verksamheten ser ni störst möjlighet med digitalisering? 

 

Frågorna som valdes för att svara på hur kompetensen inom digitalisering 

ser ut i företagen var: 
* Vi har tillräcklig kompetens inom företaget för att arbeta med digitalisering  

* När det gäller digitaliseringsfrågor finns det ett bra samarbete mellan närings-

livet och myndigheter/universitet  

* Hur stor andel kvinnor har ni inom företaget? 

 

Övriga frågor som ställdes med fritextsvar var: 

* Namn på företaget? 

* Vilken funktion har du i företaget? 

* Hur definierar ni digitalisering i ert företag? 

 

På 90 utskickade förfrågningar resulterade det i 15 svar. Det är en svarsfrekvens 

på strax under 17 %. Hela målgruppen är på 390 företag, men endast 100 av dessa 

hade 10 eller fler anställda. Alltså har vi fått in svar från strax under 4 % av hela 

målgruppen, eller 10 % av de företagen med 10 eller fler anställda.  
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4.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet kan definieras som att mätningarna som utförts verkligen mäter det som 

avsetts för att mäta.  Reliabilitet handlar om mätningarna ska visa samma resultat 

varje gång [9]. 

Validiteten i denna studie påverkas av att begreppet digitalisering är diffust och 

kan tolkas på olika sätt. Gällande reliabilitet så är det stor variation i studiens 

olika delar då kartläggningen och analysen ger samma resultat varje gång (med 

nuvarande avgränsning). Reliabiliteten i enkäten påverkas av en låg svarsfre-

kvens samt enkätdeltagarens subjektiva åsikt och syn på digitalisering. Det vill 

säga att frågor som har ställts till företag skulle kunna få olika svar beroende på 

vilken person på företaget som svarar på frågan. 
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5 Resultat 

Resultatkapitlet är uppdelad i tre delar där första delen visar den övergripande 

kartläggningen, del två beskriver resultaten från den statistiska analysen och fö-

retagsanalysen och del tre presenterar enkätsvaren. 

5.1 Övergripande kartläggning 

 

Diagrammen nedan visar befolkningsmängdens utveckling samt hur 

arbetsmarknaden utvecklats under samma period. Tidigare i rapporten har 

industrin varit begränsad till SME men diagrammen nedan visar industrin som 

helhet. 

 
Bild 5: Befolkningsmängd Västernorrland[25] 

 

 
Bild 6: Anställning inom industrin[25] 
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Bild 7: Anställning inom tjänstesektor[25] 

 

Bild 8: Anställning inom offentlig sektor[25] 
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Bild 9: Anställning sammanfattning[25] 

 

Anställningen inom industrin har minskat och en stor övergång har skett till 

andra arbeten inom övrig privat och offentlig sektor. 
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Företagsstatistik SME 2017 

Totalt antal företag 1-249 anställda: 488 stycken 

Anställda 5231 stycken 

Total omsättning 154618212 

Omsättning per anställd 2956 tkr 

Lågteknologiska 355 stycken 

Högteknologiska 133 stycken 

Kvinnor/män i högsta befattningsroll låg-

teknologisk 

31 av 355 (8,7 %) 

Kvinnor/män i högsta befattningsroll hög-

teknologis 

6 av 133 (4.5 %) 

Kvinnor/män i högsta befattningsroll totalt 37 av 488 (7,5 %) 
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5.2 Företagsanalys 

Tabellerna nedan rangordnar företag efter utvalda indikatorer från kapitel 1.2. 

Top 10 högsta förädlingsgrad lågteknologisk industri: 

 

Företag Förädlingsgrad 

1. C.P Skumisolering 0,951219512 

2. Bergtorpet i Gussjöbygden AB 0,945205479 

3. I Wasell AB 0,929095355 

4. LA Sport & Reklam AB 0,926792453 

5. Opena AB 0,910505837 

6. VTS Industry & Mill Service 0,908290607 

7. Håkan Asplund Konsult AB 0,907103825 

8. Corgi AB 0,890998261 

9. Karlsvik Allservice AB 0,883331185 

10. LB i Sundsvall AB 0,874166667 

 

Top 10 högsta förädlingsgrad högteknologisk industri: 

 

Företag Förädlingsgrad 

1. El-forest AB 0,823316582 

2. Norrmalm Dentallab AB 0,815402038 

3. SUNDMEK AB 0,802432610 

4. Ekmans Dentallaboratorium Ak-

tiebolag 0,781037761 

5. Actimed Plast Aktiebolag 0,743440233 

6. Isblästring Sverige AB 0,674196018 

7. Kramfors Gradteknik AB 0,644078735 

8. Nordic Machining Technologies 

AB 0,585232336 

9. JIT Mech i Örnsköldsvik AB 0,558350100 

10. Vepro Verkstadsproduktion AB 0,545998872 
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Företag med lägsta förädlingsgrad lågteknologisk industri: 

Företag Förädlingsgrad 

1. ARTBOARD Aktiebolag 0,001880700 

2. J.O. Dahlberg Material Aktiebolag 0,008264463 

3. Hussborg MicroBrewery AB 0,017543860 

4. Lumi Factum AB 0,022027254 

5. Aktiebolaget Sten Johanssons Ba-

geri i Sundsvall 

0,023605150 

6. Dryckesbolaget Gustav Vasa AB 0,040374835 

7. Söderbergs Plast Aktiebolag 0,046728972 

8. NOBA Gummiteknik AB 0,070019724 

9. HL Display Sundsvall Aktiebolag 0,080209197 

10. Wrappington AB 0,083432658 

 

 

Företag med lägsta förädlingsgrad högteknologisk industri: 

Företag Förädlingsgrad 

1. Sanmina-SCI AB 0,008345763 

2. Nordweld Tank Building System AB 0,036076906 

3. Nordautomation AB 0,036378334 

4. Permobil Produktion AB 0,061647124 

5. Absolicon Solar Collector AB 0,109203411 

6. Aiab energy AB 0,136146047 

7. IMERYS Mineral AB 0,164392168 

8. FFT Technology AB 0,166666666 

9. SEKAB BioFuels & Chemicals AB 0,170527268 

10. Elpress Aktiebolag 0,185777061 
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Högst förädlingsgrad lågteknologisk industri 

Företag Digitaliseringsinfo på web Facebook Linkedin 

1. C.P Skumisolering Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

2. Bergtorpet i Gus-

sjöbygden AB 

Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

3. I Wasell AB Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

4. LA Sport & Re-

klam AB 

Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

5. Opena AB Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

6. VTS Industry & 

Mill Service 

Ingen information tillgänglig. Ja Nej 

7. Håkan Asplund 

Konsult AB 

Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

8. Corgi AB Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

9. Karlsvik Allser-

vice AB 

Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

10. LB i Sundsvall 

AB 

Ingen information tillgänglig Nej Nej 

     0 av 10              1 av 10     0 av 10 
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Högst förädlingsgrad högteknologisk industri 

Företag Digitaliseringsinfo på web Facebook Linkedin 

1. El-forest 

AB 

Använder sig av teknik för att göra det 
möjligt för anställda att arbeta från olika 
delar av världen 

Nej Nej 

2. Norrmalm 

Dentallab 

AB 

Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

3. SUNDMEK 

AB 

Ingen information tillgänglig. Nej Ja 

4. Ekmans 

Dentallabo-

ratorium 

Aktiebolag 

Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

5. Actimed 

Plast Aktie-

bolag 

Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

6. Isblästring 

Sverige AB 

Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

7. Kramfors 

Gradteknik 

AB 

Ingen information tillgänglig. Nej Ja 

8. Nordic 

Machining 

Technolo-

gies AB 

Ingen information tillgänglig. Nej Ja 

9. JIT Mech i 

Örnsköldsvi

k AB 

Ingen information tillgänglig. Ja Nej 

10. Vepro Verk-

stadspro-

duktion AB 

Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

   1 av 10                  1 av 10       3 av 10 
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Lägst förädlingsgrad lågteknogolisk industri 

Företag Digitaliseringsinfo på web Facebook Linkedin 

1. ARTBOARD Ak-

tiebolag 

Ingen information tillgänglig. Ja Nej 

2. J.O. Dahlberg 

Material Aktiebo-

lag 

Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

3. Hussborg 

MicroBrewery 

AB 

Ingen information tillgänglig. Ja Nej 

4. Lumi Factum AB Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

5. Aktiebolaget Sten 

Johanssons Ba-

geri i Sundsvall 

Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

6. Dryckesbolaget 

Gustav Vasa AB 

Ingen information tillgänglig. Ja Nej 

7. Söderbergs Plast 

Aktiebolag 

Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

8. NOBA Gummi-

teknik AB 

Ingen information tillgänglig. Nej Nej 

9. HL Display 

Sundsvall Aktie-

bolag 

Artiklar om hur digitaliseringen 
påverkar deras organisation och 
lönsamhet 

Ja ja 

10. Wrappington AB Ingen information tillgänglig. Ja Nej 
 

             1 av 10          5 av 10     1 av 10 
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Lägst förädlingsgrad högteknologisk industri 

Företag Digitaliseringsinfo på web Facebook Linkedin 

1. Sanmina-SCI AB Skriver om Sanmina 4.0 som har 
en direkt koppling till industri 4.0 

Ja Ja 

2. Nordweld Tank 

Building System 

AB 

Ingen information tillgänglig Nej Nej 

3. Nordautomation 

AB 

Ingen information Nej Nej 

4. Permobil Produk-

tion AB 

Permobil som moderbolag skri-
ver mycket om IoT, digitalisering 
och molntjänster 

Ja Ja 

5. Absolicon Solar 

Collector AB 

IoT-samarbeten Ja Nej 

6. Aiab energy AB Ingen information Ja Ja 

7. IMERYS Mineral 

AB 

Ingen information Ja Ja 

8. FFT Technology 

AB 

Ingen information Nej Nej 

9. SEKAB BioFuels 

& Chemicals AB 

Skriver mycket om hållbarhets-
frågor i sin egna organisation 
samt omvärld. 

Nej Nej 

10. Elpress Aktiebo-

lag 

Ingen information Nej Ja 

    3 av 10                            5 av 10        5 av tio 

 

Sammanfattning 

Typ av företag Info Sociala Medier 

Högst förädlingsgrad 

Lågteknologiskt 

0 av 10 1 av 20 

Högst förädlingsgrad 

Högteknologiskt 

1 av 10 4 av 20 

Lägst förädlingsgrad 

Lågteknologiskt 

1 av 10 6 av 20 

Lägst förädlingsgrad 

Högteknologiskt 

3 av 10 10 av 20 

 

Högteknologiska företag är mer aktiva på sociala medier än lågteknologiska fö-

retag och de skriver oftare om digitalisering på sina hemsidor.  



Digitalisering inom industrin i Västernorrland 

Gustaf Lindberg 

Marcus Sawert 2018-08-20 

 

 

5.3 Resultat från enkäten 

Nedan presenteras diagram med svaren från enkäten. 

 
Bild 10: Funktion i företaget 

 

 

Bild 11: Strategi digitalisering 
1: Stämmer inte alls. 5: Stämmer helt och hållet.  

Medelvärde: 3,33  

Medianvärde: 3 

Standardavvikelse: 0,7 
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Bild 12: Digitalisering för hållbar produktion 

1: Stämmer inte alls. 5: Stämmer helt och hållet.  

Medelvärde: 3,47    

Medianvärde: 3 

Standardavvikelse: 1 

 

 
Bild 13:  Utveckla nya affärsmodeller med hjälp av digitalisering 
1: Stämmer inte alls - 5: Stämmer helt och hållet.  

Medelvärde: 3,67     

Medianvärde: 3 

Standardavvikelse: 1,1 



Digitalisering inom industrin i Västernorrland 

Gustaf Lindberg 

Marcus Sawert 2018-08-20 

 

 

 
Bild 14: Ökad konkurrens 
1: Stämmer inte alls - 5: Stämmer helt och hållet.  

Medelvärde: 4,2     

Medianvärde: 4 

Standardavvikelse: 0,9 

 

 

 
Bild 15: Tillräcklig kompetens 
1: Stämmer inte alls - 5: Stämmer helt och hållet. 

Medelvärde: 3,07    

Medianvärde: 3 

Standardavvikelse: 1,2 
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Bild 16: Störst möjlighet med digitalisering 
 

 

 
Bild 17: Samarbete näringsliv och myndigheter 
1: Stämmer inte alls. - 5: Stämmer helt och hållet.  

Medelvärde: 2,73     

Medianvärde: 3 

Standardavvikelse: 0,77 
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Bild 18: Andel kvinnor i procent 
 

 

Hur definerar ni digitalisering i ert företag? 

(8 svar) 

1. Att med olika digitala hjälpmedel förenkla det digitala arbetet. 

2. Viktigt 

3. Ett måste för att vara fortsatt konkurrenskraftiga i framtida 

4, Elektronisk hantering med automatik och logik 

5. Automatisera/Återanvända fakta som är tillgänglig och göra fakta tillgänglig 

för relevant personal så att digitalisering sparar resurser (översatt från norska). 

6. Effektiviseringar och ökad service inom admin och nyttjande av data (t.ex. 

mätdata) för att skapa mervärde. 

7. Möjligheten att utnyttja digital teknik 

8. Att dokumentera och optimera våra processer digitalt. Samt nyttja digitala 

tekniker för så stor del av informationsöverföringen som möjligt. 

 
Bild 19: Företagens egen definition av digitalisering 
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6 Diskussion 

 

Kartläggningen av Västernorrland och industrin visar att antalet jobb minskar 

inom industrin och ökar i andra branscher. 

Västernorrland har haft en negativ befolkningstillväxt de senaste 50 åren, och 

utgör en allt mindre andel av Sveriges totala befolkning. Detta tillsammans med 

att Västernorrland har en andel högutbildade under rikssnittet skapar utmaningar 

för företagen att hitta kompetent och utbildad personal att anställa. 

Ett tydligt mönster som vi ser i resultatet är att kvinnor både är underrepresente-

rade som anställda i Västernorrlands industriföretag och i företagens högsta be-

fattningar. Av de företag som svarat på enkäten har en stor majoritet, 73,3% av 

de svarande, mellan 0-19% kvinnor i sina företag. Detta är anmärkningsvärt då 

kvinnor oftare är högutbildade än män, speciellt i Västernorrland. Män är dock 

överrepresenterade när det kommer till civilingenjörsutbildningar, men det är inte 

en så pass stor skillnad så det förklarar den låga andelen kvinnor i Västernorr-

lands industriföretag. 

Med en allt mer digitaliserad verksamhet kommer industriföretagen behöva mer 

högutbildad arbetskraft. För att industriföretagen i Västernorrland ska klara av de 

nya kompetenskraven kan en lösning vara att företagen hittar ett sätt att locka fler 

kvinnor att söka jobb inom industrin. 

Ett av huvudmålen med studien var att hitta indikatorer som kunde mäta och 

rangordna företag efter hur pass långt de har kommit i sitt arbete med digitali-

sering. Vi har haft flera teser om hur detta skulle göras men har inte kommit fram 

till något som skulle kunna vara en tydlig enskild indikator för detta. 

 

När vi undersökte om företagen själva pratar om sitt arbete med digitalisering  

fanns det en skillnad mellan företagen som klassas som hög respektive lågtek-

nologisk där de som klassas som högteknologiska är mer aktiva på sociala medier 

och oftare skriver om digitalisering på sina hemsidor. 

Nästan alla som svarat på enkäten uppger att de är VD/ägare/CEO/platschef vil-

ket kan betyda att svaren kommer från den mest bäst inblick i verksamheten. 

De svarande företagen visar att de har en strategi för att arbeta med digitalisering, 

och medelvärdet på 3,33 visar att det finns en idé om hur arbetet ska fortgå, men 

att det kanske inte är helt tydligt och förankrat över hela företaget. De flesta sva-

rande arbetar med digitalisering för att få en mer hållbar produktion, och det är 

bara en som svarar att de inte jobbar med det överhuvudtaget. Några jobbar väl-

digt aktivt med detta och medelvärdet på 3,46 visar att det är något som är aktuellt 

för företagen. 
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De svarande ser positivt på möjligheten att utveckla nya affärsmodeller med hjälp 

av digitalisering. Detta visar att med rätt stöd och kompetens kan företagen ut-

vecklas med nya jobb och möjligheter som följd.  Den frågan med det tydligaste 

mönstret i svaren var om företaget tvingas att bli mer flexibel i sin tillverkning 

på grund av en ökande konkurrens. Medelvärdet på 4,2 visar en tydlig bild av att 

företagen måste bli flexiblare och kunna lägga om sin produktion i ett högre 

tempo än tidigare för att fortsatt vara relevanta i en allt hårdare konkurrens.  Kon-

ceptet Industri 4.0 med smartare tillverkning och högre flexibilitet kan vara en 

lösning på detta. Produktionen ses som den del av verksamheten som har störst 

möjligheter med digitalisering med nästan hälften av svaren. På andra plats kom-

mer marknadsföring, där många företag redan idag allt oftare använder sociala 

medier som ett verktyg för marknadsföring. Detta visar tydligt på vart stöttande 

insatser bör läggas till företagen. 

Något vi har tagit upp på andra ställen i den här rapporten är att det inte finns 

någon klar definition på vad digitalisering är och dess innebörd, och därför ställ-

des frågan till företagen där de själva får skriva kort om vad de tycker att digita-

lisering är och hur det definieras. Resultatet visar att många företagare ser digi-

talisering som att ta vara på möjligheterna med digitala verktyg i den dagliga 

verksamheten. Men även att på ett bättre sätt samla och presentera data som kan 

användas till att förbättra olika processer. 

Företagen själva verkar ha en relativt neutral syn på deras egen kompetens när vi 

frågar om företagen har tillräcklig kompetens för att digitalisering. De flesta har 

något negativ eller något positiv syn på den egna kompetenser, och medelvärdet 

hamnar runt 3. Dock har svaren på denna fråga högst standardavvikelse vilket 

visar att spridningen i svaren är stor. 

Företagen har en något negativ syn på det samarbetet som finns mellan närings-

livet och myndigheter/digitalisering. Ett bättre samarbete skulle kunna leda till 

att företagen själva blir bättre att arbeta med digitalisering, men också innebära 

en förbättrad kompetensförsörjning om fler från universitet/högskola kommer i 

kontakt med företagen. 
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7 Slutsatser 

 

Syftet med studien var att undersöka möjligheterna att hitta indikatorer som går 

att använda för att mäta digitalisering. Att titta på om företagen är hög- eller 

lågteknologiska, deras förädlingsgrad samt aktivitet på sociala medier kan 

tillsammans ge en indikation på att företagen arbetar med digitalisering. 

 

Industriföretagen i Västernorrland har strategier när det kommer till arbetet med 

digitalisering, men saknar i viss mån kompetens för att utveckla detta arbete. Ett 

bättre samarbete mellan skolor och näringslivet är önskat för att få fler 

högutbildade, speciellt kvinnor, att söka sig till industrin. 

 

Om det stämmer, att vi just nu befinner oss i en nyindustralisering där 

digitaliseringen spelar stor roll, kan det vara för tidigt att mäta dess effekter nu. 

Att mäta en tidsepok under tiden som den pågår är problematiskt. 
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