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TELIAS
DIGITALA
INDEX
Från utanförskap
till digitalt redo

Digitala lösningar skapar nya
möjligheter och underlättar
Vardagen för alla företag.
Men stora företag har kommit
längre än de små som riskerar
att halka efter.

Hej!
I din hand håller du sammanfattningen av en stor undersökning
som Telia låtit göra tillsammans
med analys- och undersökningsföretaget Nepa under 2018, där ca.
1000 företag runt om i Sverige har
uppskattat hur digitala de är.
Undersökningen tar upp teman
inom automation, informationsflöden, distansarbete och sociala
medier. Företagen i undersökningen
har mellan 0-500 anställda, vilket
motsvarar ca. 99 procent av alla
registrerade företag i Sverige.
Resultatet ligger till grund för ett
digitalt test som vi kallar Redo.
Syftet med testet är att hjälpa
företag få en uppfattning om hur
digitala de är jämfört med andra
företag. Vilka möjligheter de har
och vilka utmaningar de behöver
möta.
Redo är live nu. Gör testet du
också på redo.telia.se

Vad är TELIAS DIGITALA INDEX?
Cirka 1000 företag med mellan 0 och 500 anställda har fått svara på frågor inom automation, informationsflöden, distansarbete och sociala medier. Baserat på svaren har
analys- och undersökningsföretaget Nepa tagit fram en modell för att uppskatta hur redo
företagen är för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

STORA FÖRETAG ÄR MER
REDO ÄN SMÅ...
Nya digitala produkter, tjänster och marknadsföringskanaler driver Sveriges tillväxt
och skapar jobbmöjligheter över hela landet.
Det är helt enkelt en fantastisk tid att utöka
sin affär och låta folk hitta till ens produkter eller tjänster med hjälp av digital teknik.
Möjligheterna finns där för alla företag, men
vår undersökning visar att stora företag är
mycket bättre förberedda på att ta tillvara
på digitaliseringens möjligheter.
Enmansföretag

1-9 anställda

10-49 anställda

TELIAS DIGITALA INDEX HUR REDO ÄR FÖRETAGEN ATT TA TILLVARA PÅ
DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER?
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...OCH DEN DIGITALA KLYFTAN RISKERAR ATT VÄXA
Klyftan riskerar att bli allt större. Större företag jobbar mycket mer aktivt med att ta tillvara på nya digitala lösningar. Och är långt mer benägna att investera i ny teknik jämfört
med mindre företag.

”Vi arbetar idag aktivt med nya tekniska
och digitala lösningar för att göra
mitt företag mer konkurrenskraftigt”
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Avser respondenter som svarat instämmer/instämmer helt
(7-10) i vår undersökning.

Planerar inga investeringar inom 2 år
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Avser respondenter som svarat att de inte har några
planerade investeringar de närmaste två åren.

ÄR MÄN MER DIGITALT KUNNIGA ÄN KVINNOR?
Den digitala klyftan syns även mellan män och kvinnor när de själva får uppskatta sin
digitala kompetens. Nästan varannan man skulle själv beskriva sin kompetens inom IT
och digitala lösningar som hög, till skillnad från bara var femte kvinna.

“HUR SKULLE DU BESKRIVA DIN KOMPETENSNIVÅ INOM IT OCH DIGITALA LÖSNINGAR?”
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DIGITALA LÖSNINGAR FRIGÖR TID...
Stora som små företag uppger att digitala lösningar frigör tid från administration. Det
kan vara allt från interna rutinuppgifter till fakturering, orderhantering och handläggning
av kundärenden som underlättas eller kan automatiseras via digitala lösningar. Även här
så framgår det tydligt att stora företag har kommit längre än små. Det möjliggör för stora
företag att lägga mer tid och resurser på att utveckla sin kärnverksamhet.
“Tekniska och digitala lösningar på mitt
företag gör att vi idag lägger betydligt
mindre tid på enklare administration
(bokföring, fakturering, kvittoredovisning etc) än tidigare”
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Avser respondenter som svarat instämmer/instämmer helt
(7-10) i vår undersökning.

”MItt företag har kommit långt
gällande automatiserade arbetsflöden,
t ex att en faktura skapas per automatik
i systemet när en försäljning sker”
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Avser respondenter som svarat instämmer/instämmer helt
(7-10) i vår undersökning.

...OCH SKAPAR NYA MÖJLIGHETER ATT NÅ KUNDER
Stora företag arbetar oftare datadrivet för att nå och samla in information om kunder
och intressenter, samtidigt är stora företag mer benägna att använda automatiserade
digitala verktyg som marketing automation och ad words. Sammantaget möjliggör det
för större företag att nå sina kunder med mer träffsäkra erbjudanden till en lägre kostnad genom automatiserade verktyg.
”På mitt företag samlar vi agerbar
information om kunder/andra
intressenter på ett datadrivet sätt,
t ex genom ett CRM-system”
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Avser respondenter som svarat instämmer/instämmer helt
(7-10) i vår undersökning.

Enmansföretag

1-9 anställda

”Mitt företag använder ofta automatiserade digitala verktyg, t ex
marketing automation, ad words, etc,
för att nå nya kunder/andra
intressenter”
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Avser respondenter som svarat instämmer/instämmer helt
(7-10) i vår undersökning.

10-49 anställda

50-500 anställda

HUR SOCIALA ÄR SVENSKA FÖRETAG?
En stor majoritet av alla svenskar använder sociala medier och andelen ökar fortfarande.
Facebook är störst, på andraplatsen hittar vi Instagram och på tredjeplatsen Snapchat.
Eftersom användandet av sociala medier är så utbrett så är det inte överraskande att
många företag aktivt använder kanalerna för att kommunicera med kunder, leverantörer
eller andra intressenter. Vår undersökning pekar på att användandet generellt är högre
bland större företag än mindre.

”Mitt företag arbetar
aktivt i sociala medier för
att nå och kommunicera
med kunder, leverantörer
eller andra intressenter”
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Avser respondenter som svarat instämmer/instämmer helt
(7-10) i vår undersökning.

Enmansföretag
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Många företag, oavsett
storlek, upplever att deras
företagskultur uppmuntrar
till arbete från andra ställen
än kontoret.
MEN DE MINDRE FÖRETAGEN ÄR
BÄST PÅ ATT GÖRA DET I PRAKTIKEN.

ATT ARBETA PLATSOBEROENDE ÄR EN DEL AV
SVENSK FÖRETAGSKULTUR...
Digitaliseringen påverkar den fysiska aspekten av vår arbetsdag. Snart kommer vi
kanske inte längre säga att vi ”går till jobbet”, eftersom vi snarare tar med arbetsuppgifterna dit vi utför dem bäst. Att kunna jobba hemifrån för att få ihop vardagslogistiken, eller på resande fot för att använda tiden effektivt, är viktiga ingredienser när vi
väljer arbetsplats. Och något de flesta företag säger att de stödjer.
“Vår företagskultur uppmuntrar de anställda att arbeta oberoende av plats
(t ex från hemmet, på resande fot eller
från andra platser än själva huvudkontoret)”

–

49%

46%

56%

Avser respondenter som svarat instämmer/instämmer helt
(7-10) i vår undersökning.

...OCH DE MINDRE FÖRETAGEN är bäst på att
göra det i praktiken
”Jag/de anställda på mitt företag når/
har tillgång till den information de är i
behov av (filer, dokument, data, interna
system, annan information) oberoende
av plats”
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30%
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16%

Avser respondenter som svarat instämmer helt (10) i vår
undersökning.

Enmansföretag

1-9 anställda

”Jag/de anställda på mitt företag
kan sköta stora delar av det dagliga
arbetet oberoende av plats”

38%

25%

11%

6%

Avser respondenter som svarat instämmer helt (10) i vår
undersökning.

10-49 anställda

50-500 anställda

Är din arbetsplats redo för framtiden?
Redo är ett test från Telia på nio frågor som visar din arbetsplats digitala mognad
jämfört med andra företag. Testet har tagits fram i samarbete med analys- och
undersökningsföretaget Nepa och baserar sig på en undersökning med svar från
nästan 1000 företag med 0-500 anställda, spridda över hela landet. Redo är live nu.
Gör testet du också på redo.telia.se

Om rapporten
Under 2018 har Telia tillsammans med analys- och undersökningsföretaget
Nepa låtit ca. 1000 företag runt om i Sverige uppskatta hur digitala de är.
Undersökningen tar upp teman inom automation, informationsflöden, distansarbete och sociala medier.
Undersökningen genomfördes mellan september och oktober 2018 och de
intervjuade var personer som fattar beslut eller har avgörande inflytande över
valet av leverantör för IT, telekom eller digitala tjänster, på företag mellan 0-500
anställda. De intervjuade fick gradera ett antal påståenden på en tiogradig
skala, där 1 är instämmer inte alls och 10 är instämmer helt. Företag med mellan
0-500 anställda utgör ca. 99 procent av alla registrerade företag i Sverige.
Syftet med rapporten och det tillhörande testet är att hjälpa företag få en uppfattning om hur digitala de är jämfört med andra företag. Vilka möjligheter de har
och vilka utmaningar de behöver möta.

