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Digifiering 
investera i IT

Digitalisering 
Skapa värde av 
IT-investering



1

OM 

STUDIEN

Sedan 2012
Privat & Offentlig sektor.

Senast uppdaterad 2015 för

privat sektor.

200 + 85 

Företag

Årets studie för privata bolag, från

många branscher. Ex. Retail, Transport, 

Bank, Telemedia.

Självskattning

Anonyma telefonintervjuer samt

djupintervjuer med valda

aktörer.

Analys

Baserat på 5 olika

förmågeområden för att

identifiera hur digitalt mogen

verksamheten är.



Digital Maturity Assessment

PROCESSERSTRATEGI RESURSER AFFÄRSFÖRMÅGA RESULTAT

Digital mognad bygger på färdigheter inom 

5 viktiga områden



Bild rörande 
mognadstrappan

MOGNADSTRAPPAN

Mognadstrappan

LEDARE
Kontroll och utveckling

ETERSLÄNTRARE
Dags att vakna!

FÖLJARE
Bara hygienkraven uppfyllda

ASPIRANTER
Ambition utan resultat
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”DIGITAL ORO”

DMA privat sektor 2015-2017
Den digitala utvecklingen skiljer stort mellan branscherna



84 % av företagen har en 
tydlig målbild med de 
digitala satsningarna

Men endast  20 % är digitala ledare



En vägledande 

digital strategi

Vad utmärker digitala ledare?

Digitala ledare har en strategi som genomsyrar 

organisationen och vägleder på en operativ nivå



42% 

44%
Många lyckas inte 
exekvera och ta 
hem effekten av 
den digitala 
strategin Anpassar ej den 

digitala strategin

Vet ej hur de ska 

ta tillvara på nya 

digitala 

möjligheter



Den digitala 
strategin 
genomsyrar inte 
organisationen Har ej samsyn 

kring vart de är på 

väg inom det 

digitala

Kommunicerar ej

strategin 

regelbundet 56% 

50%



Djup

kundförståelse

En vägledande

digital strategi

Vad utmärker digitala ledare?

72 procent svarar att kundförståelsen styr den 

digitala strategin



91%

95%

Digitala ledare jobbar med kundresor och kunddata i 
högre utsträckning än övriga

Arbetar med 

kundresor

Anpassar det digitala 

kundmötet baserat 

på kunddata

42%

42%

Digitala 

Ledare

Eftersläntare, Följare 

& Aspiranter



Stark 

innovations-

förmåga

Djup

kundförståelse

En vägledande

digital strategi

Vad utmärker digitala ledare?

Viktigt med en förändringsbenägen och tillåtande 

kultur som ger utrymme för innovation utan 

rädsla för att göra fel



Innovation
Förmågan att möta 
kundbehov på nya sätt

46% 

65%
Har skapat nya 

digitala produkter 

eller tjänster

Har ej fått kunderna 

att använda de 

digitala produkterna 

eller

tjänsterna



• Vi samlar in och analyserar data om kundbeteende i våra digitala 
kanaler. 

Sverige vs Västmanland

84% 69%

76% 72%

56% 48%

72% 60%

43% 41%

53% 31%

Sverige Västmanland

• Vi har kartlagt och optimerat våra kundresor så att de ger en 

sammanhängande känsla för kunden oavsett beröringspunkt eller kanal. 

• Kundförståelse och insikter från digitala satsningar styr aktivt vår 
digitala strategi

• Vi vet hur vi ska ta tillvara på nya digitala möjligheter 

• Våra digitala satsningar utgör en viktig del i vår övergripande 
affärsstrategi 

• Vi har en tydlig målbild med de digitala satsningarna



Bild rörande 
mognadstrappan

MOGNADSTRAPPAN
Var ligger Västmanland i mognadstrappan?

LEDARE
Kontroll och utveckling

ETERSLÄNTRARE
Dags att vakna!

FÖLJARE
Bara hygienkraven uppfyllda

ASPIRANTER
Ambition utan resultat

62



Sammanfattning av Västmanland

+ Stort sett samma andel digitala ledare

+ Digitalisering är på agendan

- Mer otydlig målbild än övriga Sverige

- Svårt att få ut full effekt av de digitala satsningar vi gör

- Ligger efter gällande kundförståelse och innovation



Ljusglimtar

• Företagarna är medvetna om att man ligger lite efter

• Satsningar stöds och backas upp från ledningen

• Vi har närmare till beslut och en öppenhet – är förändringsbenägna

• Vi anser att vi har mandat att förändra



• 95% lyckas skapa nya digitala produkter och tjänster

• 91% lyckas få kunderna att använda sina digitala produkter oh tjänster

• 91% har sänkt sina kostnader genom digitala produkter och tjänster

• Digitala ledare har betydligt högre vinstmarginal  (11% jmf m 4%)

Att bli en digital ledare ger resultat! 



5 tips från oss

1.Skapa nulägesbild

2.Förankra på ledningsnivå

3.Ta fram en digital strategi

4.Ha kunden i fokus

5.Främja innovation



Workshop Digital Strategi 
hur en resa mot ökad mognad kan börja

Onsdag 28 november



KUNDER MEDARBETARE ÖVRIGA 

RESURSER

V
a
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Värderingar 3,4 7,3 5,8

Vision 8,8 5,2 8,9

Mission 4,1 7,3 8,4

H
u
r?

Strategi 4,0 5,9 3,6

Processer 7,6 3,7 8,9

Organisation 4,3 7,8 8,6

Infrastruktur 8,0 5,7 7,9

Data och Analys 3,7 7,2 8,7

V
a

d
?

Erbjudande / 

intäktsmodell
8,8 3,7 5,8

Kontaktytor 8,8 7,3 8,1

Relationer 5,6 7,2 4,3

Acando 
Business 

Acceleration
En djupare förstudie genomförs utifrån

självskattningens resultat med konkreta
och relevanta förbättringsområden.



Tack!

Tobias Nilsson
Mail: tobias.nilsson@acando.com

Mobil: 0730-825533 


