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Digitalisering 2020
Digitalt intraprenörskap

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans med Almi skapa 

bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart 

näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet. 

Fokus ligger på digitalisering och vänder sig till små till medelstora företag inom 

alla branscher som befinner sig utanför storstadsregionerna, och som har 

någon form av digitala planer och en önskan att genomföra dessa. 

Att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa bättre förutsättningar 

när det gäller konkurrenskraft och 

en långsiktigt hållbar tillväxt

Satsningen finansieras av Tillväxtverket

Anna Nordström

anna.nordstrom@almi.se
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Digitalisering 2020

Seminarier/webinars, marknadsföring, telemarketing hanteras nationellt



Första mötet har fokus på att analysera företagets behov utifrån ett 

helhetsperspektiv. Inom Landsbygdsprogrammet lägger vi i 

behovsanalysen särskild vikt vid behov och planer inom området 

digitalisering. Vi diskuterar även vikten av intraprenörer och vem eller 

vilka medarbetare som kan tänkas vara intraprenörerna för 

digitalisering.
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Genom det automatiserade analysverktyget som du själv 

fyller i kommer du att komma närmare vilka reella behov ditt 

företag har inom digitalisering. 

Det betyder att du och din rådgivare inte behöver starta med 

hypoteser om vad ni letar efter utan verktyget hjälper er att 

komma närmare behoven som sedan tas med i nästa steg 

som är Växa Smart Digitalt.

- Strategi & Omvärld

- Kund & Erbjudande

- Marknadsföring & Försäljning

- Produktion & Leverans

- Intraprenörskap & Förändringsledning

On-line Analys
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Växa smart digitalt

Vi lyfter blicken och förtydligar företagets målbild för digitalisering på kort och lång sikt

Om 3-5 år, vad vill du med stöd av digitalisering ha uppnått i ditt företag? 

Hur ska du komma igång med digitalisering? Vad kommer att krävas?  

Tillsammans skapar vi dels en plan för arbetet att nå målen och hänga med i den digitala utvecklingen och dels 

arbetar vi med hur ditt företag behöver förbereda sig inför digitaliseringsutvecklingen som ska ske. 

I Växa smart digitalt definieras företagets mål på 3-5 års sikt. Syftet är att skapa en tydlig målbild som i sin tur 

möjliggör en handlingsplan med prioritering av de utvecklingsområden som är avgörande för fortsatt framgång.

Arbetet leds av en erfaren Almi-rådgivare och är uppdelat i två möten som vardera tar cirka två timmar. 

Slutresultatet blir en summering av ditt företags digitala mål och en ifylld målmatris med prioriterade områden och 

huvudaktiviteter nedbrutet per år. Här diskuterar vi även nästa steg i företagets utveckling och hur andra aktörer 

kan bidra med fortsatt stöd.
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Växa smart digitalt VD- och intraprenörsgrupp
För företagare som vill ta sig till nästa nivå genom att lära av andra i samma situation 

Hur ska du ta nästa steg med ditt företag inom digitalisering? 

Lär dig av likasinnade och dela med dig av dina erfarenheter 

Att leda utvecklingen inom digitalisering kan vara ensamt. Att på riktigt lära känna andra företag, ta del av andras 

erfarenheter och bidra till allas utveckling är stimulerade och leder till utveckling.

I en VD- och intraprenörsgrupp hjälps deltagarna åt att hitta lösningar på olika utmaningar, dela med sig av 

kontakter i sina värdenätverk och lära av varandra inför viktiga vägval. 

Gruppen leds av en erfaren rådgivare från Almi och består av företagare/intraprenörer som befinner sig i liknande 

situationer men inte har konkurrerande verksamheter. Vi träffas fem gånger och behandlar följande områden: 

- Strategi & Omvärld

- Kund & Erbjudande

- Marknadsföring & Försäljning

- Produktion & Leverans

- Intraprenörskap & Förändringsledning
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Finansiera den digitala utvecklingsresan
Hur ser företagets ekonomi ut idag och vad kommer en digitaliseringssatsning att få 

för ekonomiska konsekvenser?

Vill du få ökad förståelse för hur dina utvecklingsplaner kommer att påverka 

företagets ekonomi och förbättra företagets lönsamhet och hur ska du finansiera 

satsningen? 

Tillsammans med en rådgivare från Almi diskuterar ni olika sätt att finansiera den utvecklingsresa företaget har 

arbetat fram och ska genomföra. Vid detta tillfälle kommer du tillsammans med rådgivaren se hur den framtida 

affären och ekonomin kommer att se ut för att öka förståelsen för hur mål och åtgärder inom digitalisering påverkar 

räkenskaperna. Ni kommer att analysera framtida scenarier, t ex hur företagets kassaflöde påverkas av förändringar 

kopplat till digitalisering. Det här kommer att ge ökad insikt om vad som driver företagets lönsamhet givet er 

utvecklingsresa.

Vi tittar tillsammans på flera olika lösningar så som checkar, bidrag, lån, eget kapital och ägarkapital.


