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Abstrakt  
 

IT kan hittas inne i våra hem och ute på våra företag och sägs vara 
vägen till regional tillväxt och utveckling. Därför satsar numera EU 
stora summor på projekt likt IT-rådgivarna. Detta är ett projekt som 
varit verksamt sedan år 2003 och som har till uppdrag att, i 
Gävleborgs- och Dalarnas län, kostnadsfritt ge rådgivning och stöd 
inom IT åt företag med behov. En undersökning har gjorts i detta 
examensarbete åt IT-rådgivarna bland microföretagen i 
Gävleborgsregionen. Undersökningen utfördes i form av en 
enkätundersökning och besvarades av 20st. företag. Av företagen 
hade tio haft kontakt med IT-rådgivarna och de andra tio hade 
varken haft kontakt med IT-rådgivarna eller andra liknande projekt. 
Undersökningens resultat jämfördes med statistiken från tidigare 
undersökningar. Slutsatsen drogs att IT-rådgivarnas arbete ger goda 
effekter på IT-användningen hos microföretagarna i Gävleborg.    
   
&yckelord: microföretag, IT-användning, företag och IT 
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1. Inledning 
Våra barn föds idag till en värld full av I-phones, flatscreens och facebooksidor. De 
växer upp i en värld där man ständigt är uppkopplad, har svårt att vara avkopplad 
samt använder orden ”att googla” som ett vedertaget svenskt uttryck.  
Dessa barn, som föds idag, föds inte längre till ett industrisamhälle utan snarare till 
ett informationssamhälle. 
 
IT utgör idag en fundamental pelare för vår samhällsuppbyggnad. Avsaknaden av 
IT, eller informationsteknologi, skulle skapa kaos i den alltmer kommunikativa 
värld vi känner till. Alla har vi olika tolkningar och uppfattningar om vad exakt 
begreppet innefattar, men nog kan vi enas om att television, radio och internet alla 
förtjänar sin plats i dess betydelse.  
 
För att bedriva ett lyckat företag idag sägs det att IT är ”A” och ”O”. En 
professionell hemsida som presenterar företagets profilering eller tjänster är i det 
närmaste en självklarhet. Men att ”bara skaffa” en hemsida är i sig inget vinnande 
koncept. Sökmotoroptimering är i detta fall ett av många exempel på en funktion 
som kan vara minst lika viktig. Men hur lätt är det att veta vad som bör göras eller 
förbättras om man själv saknar kunskapen? Det är där IT-rådgivarna, 
uppdragsgivaren till detta examensarbete, kommer in i bilden.   
 



 5 

2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer att beskrivas de olika myndigheter samt företag som 
uppsatsen på ett eller annat sätt har berört. Även bakgrunden till detta ämne samt en 
titt på hur företagens IT-användning har sett ut i tidigare undersökningar kommer 
att tas upp. 
 
Som nämnts inledningsvis är det otroligt viktigt för ett företag, inte minst ett 
mindre företag, att ha kunskap om hur IT kan användas på ett så effektivt sätt som 
möjligt. Detta är bland annat något som Nutek tar upp i en av sina många 
publikationer1. 
EU delar idag ut finansiellt stöd för att det ska satsas mer på regional utveckling 
och entreprenörskap, och det påstås ofta att vägen till denna utveckling sker genom 
just IT. Nutek upptar ett mycket tänkvärt konstaterande i sin studie1 när de skriver: 
”Det är alltså knappast utbyggnaden av bredband i sig som skapar regional 
utveckling, utan snarare företagens användning av denna nya infrastruktur”.  
Det krävs alltså kunskap för att givna resurser ska kunna tas tillvara. Därför 
understryks det i Nuteks studie hur viktigt satsningar är för ökad IT-kompetens.   
Man kan då ställa sig frågan om varför det är så viktigt att våra svenska företag 
satsar på just IT-kompetens? 
I en annan studie2 utförd av Nutek besvaras denna fråga genom att de skriver 
följande: ”Ett viktigt skäl för staten att vidta åtgärder för att öka IT-användningen 
och IT-kompetensen i små och medelstora företag är att det skulle stimulera 
konkurrenskraften och därmed tillväxten och sysselsättningen i ekonomin som 
helhet”. 
Nästa fråga blir då naturligt följande:  
Vilka konkreta åtgärder kan staten vidta för att uppnå denna positiva utveckling?  
IT-rådgivarna i Hudiksvall är ett konkret exempel på en vidtagen åtgärd av denna 
karaktär.  
 

2.1 IT-rådgivarna  
IT-rådgivarna är ett pågående projekt som startade i början av år 20033. Syftet med 
detta projekt var, och är fortfarande, att få små- samt medelstora företag i 
Gävleborgs- samt Dalarnas län att komma igång eller gå vidare med användningen 
av IT i sitt arbete. Som resultat av detta projekt hoppas man på att tillväxten i de två 
regionerna har stimulerats och ökat. 
 
Arbetet utförs genom kostnadsfria besök på företagen, och individuell handledning 
tillhandahålls i företagens egna ”hemma-miljöer”. På så sätt kan utbildningen 
effektivt skräddarsys efter företagens olika behov. Även seminarier ges för att fler 
företagare ska kunna upptäcka fördelarna med IT men även för att nätverk ska 
kunna skapas företagen emellan.  
Förutom utbildning genom personkontakt tar IT-rådgivarna även hjälp av andra 
medel för att nå ut med sitt budskap, såsom information på den egna hemsidan och 
trycksaker. Exempel på ämnen som utbildarna ofta hjälper företagen med är e-
fakturor, sökmotorsoptimering, hemsidor etc. 

                                                 
1 Nutek, IT i småföretag- regionala skillnader i användningen av IT, (2004)  
 
2 Nutek, Hur kan IT-kompetensen öka i små och medelstora företag? (2005) 
3 http://www.itradgivarna.se 
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Sen projektets början har det genomförts föreläsningar om IT för över 10.000 
företag, och under de senaste tre åren har över ett tusental företag blivit hjälpta ”på 
plats”.  
IT-rådgivarna arbetar utefter en s.k. e-trappa (se figur 1). Beroende på vilket 
”trappsteg” företaget befinner sig på regleras rådgivningen och hjälpen utefter de 
behov som finns. Ett företag som behovsmässigt t.ex. befinner sig på trappsteg två 
(från vänster) behöver betydligt mer kontakt med IT-rådgivarna än ett företag som 
ligger på trappsteg fem. 
 

 
Figur 1. ”E-trappan” (bild tillhandahållen av IT-rådgivarna) 

 
Personalen består av fyra personer och finansieringen av projektet sker via medel 
från Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige, Region Dalarna och 
Region Gävleborg. 
 
 

2.1.1 Strukturfondspartnerskapet 

”Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige4” är namnet som 
partnerskapet mellan Värmland, Dalarna och Gävleborg går under. Detta 
partnerskap har fått till uppdrag att använda EU-medel, ca 2,2 miljarder kronor, för 
att kunna utveckla regionen ifråga på bästa sätt. Pengarna ska användas under 
perioden 2007-2013, och uppdraget handlar alltså om att öka regionens 
sysselsättning, konkurrenskraft och entreprenörskap.  
 

2.2 Statistiska centralbyrån 
Statistiska centralbyrån, SCB5, är en förvaltningsmyndighet vars uppgift är att förse 
kunder med statistik. Denna statistik ska vara av så god kvalitet och tillförlitlighet 
att den kan användas som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning. Den är 
både opartisk och relevant och baserad på vetenskapliga grunder. 
Statistikframtagandet sker främst på uppdrag av regeringen och olika myndigheter.  

                                                 
4 http://www.regiongavleborg.se/ 
5 http://www.scb.se 
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2.3 Tillväxtverket 
Näringsdepartementet har flera tillhörande myndigheter, varav Tillväxtverket6 är 
en. Med elva kontor på nio olika orter (och ca. 300 medarbetare) verkar denna 
myndighet för att fler företag ska få möjligheten att etablera sig och växa, och de 
redan existerande företagen ska växa sig ännu starkare, varpå alla delar av landet 
ska få ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv. 
Tillväxtverket övertog Nuteks, Närings- och teknikutvecklingsverket, verksamhet 
när denna avvecklades under år 2009.  
Tillväxtverkets olika arbetsområden6 kan punktas upp enligt följande: 
 

• Utveckla företag 
Underlätta och stimulera entreprenörskap och företagande för både kvinnor 
och män. Stärka tillväxten inom såväl befintliga näringar som nya kreativa 
områden samt vägleda till information som bidrar till utveckling och 
nystartande av företag.  

 
• Förenkla för företag 

Mäta och analysera olika reglers effekter och konsekvenser för företag, 
aktivt arbeta med och delta i det internationella arbetet med regelförenkling 
samt underlätta informationssökningen om uppstartande och drivande av 
företag.  

 
• Samla tillväxtarbetet 

Stödja och vara aktiv inom utvecklingsarbetet för tillväxt på såväl 
landsbygden, som i små och medelstora städer men även i 
storstadsområden. Bistå med kunskap och kompetens om tillväxtarbete. 

 
• Främja kommersiell och offentlig service 

Se till att samarbetet mellan olika aktörer uppnår en god servicenivå för 
medborgare och företag i hela landet.  

 
• Förvalta program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
  

2.4 Användning av IT hos företag 
Idag är det ingen större nyhet att människor har datorer i sina hem. I många länder 
är det snarare en självklarhet. Att många av dessa människor använder sig av 
internet, såväl i hemmet som på jobbet, är inte heller någon nyhet som gör att man 
höjer på ögonbrynen.   
Svårigheten med vårt alltmer digitaliserade samhälle är snarare att veta hur utbrett 
användningen av IT egentligen är. 
Intresse finns från regeringens sida att då och då kartlägga IT-användandet hos 
både privatpersoner och företag. Detta görs för att åskådliggöra utvecklingen av 
vårt informationssamhälle. 
Statistiska centralbyrån är en myndighet som, för varje år sedan 2001, har fått i 
uppdrag av EU och Näringsdepartementet att undersöka hur företagens IT-
användning ser ut i Sverige. I deras senaste publikation7 om ämnet kan man läsa att 

                                                 
6 http://www.tillvaxtverket.se/ 
 
7 SCB, Företagens användning av IT 2009 
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96 procent av Sveriges företag använde datorer år 2009. Denna procentsats är 
möjligtvis lite högre idag. Så gott som samtliga av dessa datoranvändare har även 
tillgång till internet.  
Ett tydligt mönster som visats med hjälp av SCB:s olika undersökningar är att stora 
företag använder sig av IT i betydligt större utsträckning än små företag. I 
publikationen syftar ”stora företag” till företag med fler än tio anställda, vilket 
medför att undersökningens ”små företag” då gäller en till nio anställda.  
Också branschtillhörigheten påverkar IT-användningen. Undersökningen visar att 
företag tillhörande informations- och kommunikationsbranschen, företag med 
finansiell verksamhet samt företag inom återvinning och energi är flitiga användare 
av IT. Bland företag inom transport-, bygg- och restaurangbranscherna är dock IT-
användningen något lägre enligt studien.  
 
Om man endast ser på de mindre företagen i landet ser siffrorna lite annorlunda ut. 
Gällande denna storlekskategori skriver SCB att procentsatsen för användandet av 
datorer år 2009 var omkring 85 procent. Också bland dessa företagare gäller att i 
det närmaste alla har tillgång till internet. Vid undersökningens branschvisa 
jämförelse återkommer i stort sätt samma mönster. En uppmärksammad skillnad är 
dock att ytterligare några branscher läggs till bland de som kännetecknas av hög IT-
användning. Dessa är juridik, teknik, ekonomi och vetenskap. 
Vidare kan man läsa att omkring tre av fyra småföretag använder sig av internet vid 
kontakt med myndigheter och drygt hälften har en egen hemsida.  
 
I en annan publikation8 från Nutek 2005 konstateras att det finns klara skillnader i 
IT-användningen hos olika företag. Detta gäller företag: 

• med olika storlek 
• i olika branscher 
• i olika regioner  

Skillnader mellan företag i olika branscher och regioner hittas i synnerhet bland 
microföretagen (noll till nio anställda). Det konstateras även att IT-användningen i 
genomsnitt är mer avancerad om företaget tillhör en viss bransch som t.ex. finans 
samt om företaget befinner sig i en storstadsregion. 
Genomgående i Nuteks undersökning visas att IT-användningen blir mer avancerad 
ju större företagen är.  
 

2.5 EU:s storleksdefinitioner 
Från och med den 1:a januari 2005 gäller följande storleksdefinitioner på företag 
enligt EU-bestämmelser9: 

2.5.1 Medelstora företag 

För att falla under kategorin ”medelstora företag” ska följande två kriterier vara 
uppfyllda: 

• Företaget sysselsätter färre än 250 personer 
• Företagets årsomsättning överstiger inte 50 miljoner euro eller företagets 

balansomslutning överstiger inte 43 miljoner euro per år 

                                                 
8 Nutek, Hur kan IT-kompetensen öka i små och medelstora företag? 2005 
 
9 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm 
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2.5.2 Små företag 

För att kallas ”små företag” gäller följande kriterier: 
• Företaget sysselsätter färre än 50 personer 
• Företagets omsättning eller balansomslutning överstiger inte 10 miljoner 

euro per år 

2.5.3 Mikroföretag  

Slutligen gäller dessa två kriterier för att falla under storlekskategorin 
”mikroföretag”: 

• Företaget sysselsätter färre än 10 personer 
• Företagets omsättning eller balansomslutning överstiger inte 2 miljoner 

euro per år 
 
För samtliga punkter ovan gäller att termen företag definieras som antingen ett 
fristående företag eller ett företag med partnerföretag eller andra anknutna företag. 
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3. Problembeskrivning 
I detta avsnitt diskuteras den givna uppdragsbeskrivningen samt de frågeställningar 
och avgränsningar som gäller för denna uppsats. 
 

3.1 Problemdiskussion 
IT-rådgivarna hade som tidigare nämnts sin början år 2003. Ett antal år har nu gått 
sedan dess och projektet har hunnit nå ut till en stor mängd olika företag i 
Gävleborgsregionen - genom att stötta, hjälpa och utbilda dem. Det framkom dock, 
(innan denna undersökning startade) att detta företag (IT-rådgivarna) inte kände till 
de effekter deras arbete har gett eller om näringslivsutvecklingen har gått framåt 
överhuvudtaget.  
I uppdragsbeskrivningen som initialt gavs, ville IT-rådgivarna veta huruvida 
utvecklingen av internetanvändning bland företagare har gått fortare i Gävleborg 
jämfört med en kontrollregion. Efter många diskussioner med uppdragsgivare 
modifierades dock syftet med denna uppsats och ledde till ett mål i lite annan form. 
Istället för att fokusera på om det har gått bättre och/eller fortare i Gävleborg 
jämfört med en kontrollkommun så valdes att fokusera på själva IT-utbildningens 
betydelse för företagare.  
Vad skiljer ett företags IT-kompetens och IT-användning som har fått utbildning av 
IT-rådgivarna från ett likvärdigt företag utan denna utbildning?  
Hur kommer denna undersöknings resultat att stå sig mot resultat från tidigare 
undersökningar inom området?  
Leder verkligen dessa EU-anslagna pengar till bördig jord eller rinner alla medel 
bara ut i sanden?  
 
Detta är alltså kärnan i denna uppsats: IT-utbildningens betydelse och effekter.  
 

3.2 Frågeställningar 

• Är användandet av internet, e-handel, e-fakturor etc. längre framskridet 
hos de företagare som tagit del av den IT-utbildning och support som ett 
projekt likt IT-rådgivarna kan erbjuda jämfört med dem som inte har det? 

 
• Ger IT-rådgivarnas arbete några positiva effekter vad gäller företagens IT-

användning? 

3.3 Problemavgränsning 
Den första påtagliga avgränsningen blev givetvis den geografiska. I och med att IT-
rådgivarna har varit verksam bland företagarna i Gävleborgs- och Dalarnas län så 
blev detta avgränsning nummer ett. Företagen som slutligen kom med i 
undersökningen är belägna i orterna Gävle, Hudiksvall och Ockelbo.  
Företagens storlek var nästa avgränsning. På IT-rådgivarnas hemsida kan man läsa 
om att de vänder sig mot små- och medelstora företag. Efter viss 
definitionsforskning har det dock visat sig att deras kunder i själva verket faller 
under storlekskategorin microföretag.  
Ytterligare brainstorming med uppdragsgivaren ledde till en avgränsning i det antal 
företag som skulle vara med i studien. Utefter vald metod och begränsade resurser 
beslutades att undersökningen skulle inkludera tjugo företag: tio stycken från 
vardera utbildningskategori (med IT-rådgivarnas utbildning och utan). 
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4. Metod 
Här diskuteras olika befintliga metoder som studerats i litteraturen. Detta efterföljs 
av resonemang angående vilken metod som bäst lämpar sig för denna studie. 
 

4.1 Befintliga metoder 
Det finns, enligt Patel och Davidsson (1994) olika metoder man kan använda sig av 
för att samla information till de frågeställningar man vill besvara. Man väljer teknik 
utefter vilken tid och vilka medel som står till ens förfogande samt vilken typ av 
frågeställning man behöver få besvarad. 
Följande metoder finns att välja mellan: 

• Dokument 

• Dagböcker 

• Intervju och enkät 

• Attitydformulär 

• Observation 

4.1.1 Dokument 

Den traditionella innebörden av dokument är information som har nedtecknats eller 
tryckts. Den tekniska utvecklingen har dock medfört att även t.ex. filmer, 
ljudupptagningar och fotografier kategoriseras som dokument. Studerande av dessa 
redan dokumenterade informationsskällor kan ge svar på ens frågeställningar. Patel 
och Davidsson (1994) menar på att valet av dokument bör ske så att man får en så 
fullständig bild som möjligt och belyser det givna problemet från så många olika 
synvinklar som möjligt.  
 

4.1.2 Dagböcker 

Dagböcker är en form av självrapportering som kan användas vid insamlandet av 
information. Med dagböcker menar Patel och Davidsson (1994) sådana dagböcker 
som man ber människor att skriva kring ett givet intresseområde. De ”klassiska” 
dagböckerna som människor skriver utan att de vill att någon annan ska läsa faller 
under kategorin dokument och beskrevs i avsnittet ovan. Ett exempel på vad 
dagböcker kan besvara är när, var och hur vissa aktiviteter utförs, t.ex. arbetsrutiner 
(Patel och Davidsson, 1994). 

4.1.3 Intervju och enkät 

Både intervjuer och enkäter är insamlingsmetoder av information som bygger på 
frågor. Detta betyder att de har mycket gemensamt, men det finns även sådant som 
skiljer dem åt (Patel och Davidsson, 1994). Vidare förklarar Patel och Davidsson 
(1994) att med intervjuer menas då en intervjuare träffar en intervjuperson. Detta 
kallas då för besöksintervju. Intervju kan dock också ske via telefon och refereras 
då ofta till som telefonintervju. 
Enkäter förknippas ofta med formulär som skickas via post eller e-post. Det finns 
även ”enkät under ledning” som innebär att intervjuaren tar med sig formuläret till 
den som ska intervjuas så att eventuella missförstånd ska kunna klaras upp på plats 
(Patel och Davidsson, 1994).  
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4.1.4 Attitydformulär 

Med en individs attityd i vetenskapliga sammanhang menas det en grundläggande 
värdering. Vidare förklarar Patel och Davidsson (1994) att detta skiljer sig från vad 
individen ”tycker” om något. Ett mer korrekt begrepp för vad någon tycker hade, 
enligt Patel och Davidsson, varit en individs ”inställning”. Detta hade kunnat 
undersökas genom frågeformulär eller intervjuer. Det mest använda sättet för att 
mäta attityder är den s.k. Likert-skalan; en femgradig skala där de tillfrågade ska 
instämma eller ta avstånd från en rad givna påståenden (Patel och Davidsson, 
1994). 

4.1.5 Observation 

Enligt Patel och Davidsson (1994) är observationer mest användbara när man ska 
samla information inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga 
situationer. Observation kan dessutom användas i laborativa situationer, dvs. vid 
tester eller experiment av olika slag. Observationer kan genomföras på olika sätt.  
Dels kan man i förväg bestämma vad man ska observera och dels kan man 
observera utforskande (Patel och Davidsson, 1994).     

   

4.2 Val av metod 
När det kom till val av metod för insamlandet av mitt material så valde jag i 
huvudsak mellan intervju och enkät. Jag ansåg att detta i kombination med 
studerande av tidigare undersökningar (dokument) skulle ge mig bäst resultat. Jag 
valde mellan: 

• Telefonintervju 

• Besöksintervju 

• Frågeformulär 

4.2.1 Diskussion kring metodernas för- och nackdelar  

Telefonintervju 
Denna typ av intervju var något jag till stor del övervägde för min undersökning. 
Telefonintervjuer skulle tillåta mig att kontakta företag utan att själv behöva 
bekosta en resa dit och jag skulle på så sätt både spara tid och pengar. Det faktum 
att jag skulle spara tid skulle i sin tur resultera i att fler företag skulle kunna hinna 
tas med i undersökningen. 
En intervju via telefon skulle även tillåta mig att i realtid be den intervjuade 
personen att förtydliga något svar och vice versa. Jag skulle även ha getts 
möjligheten att fråga spontana frågor.  
 
Nackdelarna med denna typ av intervju är att det ger ett mer opersonligt intryck när 
man varken kan se eller ha ögonkontakt med intervjupersonen. Ärenden per telefon 
kan även framkalla ett delvis defensivt förhållningssätt hos den förfrågade 
företagaren, då många har svårt för telefonförsäljare eller andra 
”telefonundersökare” som ringer titt som tätt.  
Många företagare är dessutom mycket upptagna människor och skulle i flera fall ha 
svårigheter att hitta och avsätta tid för en telefonintervju.  
Vissa svårigheter skulle säkerligen också ha uppstått i mitt eget antecknande av 
svar. Vid en besöksintervju sker naturliga pauser mellan frågorna när 
intervjupersonen ser att intervjuaren antecknar. Dessa hjälpsamma pauser blir svåra 
att uppnå i telefon. 
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Besöksintervju 
Fördelarna med att intervjua en person på detta traditionella sätt är att man 
upprättar en personlig kontakt och kan, liksom fördelarna med telefonintervju, ges 
flera tillfällen till utvecklande av svar eller frågor på plats. Jag som student kan ge 
en klarare bild av mig själv och mitt arbete när jag personligen får presentera mig.   
Det geografiska avståndet skulle dock ha medfört vissa svårigheter. I och med att 
IT-rådgivarna har varit och är verksamma i både Gävleborgs- och Dalarnas län 
skulle det ha inneburit tidskrävande resor att personligen åka ut och träffa 
företagarna. Tidsåtgången skulle i sin tur ha medfört att färre företag kunde vara 
med i undersökningen. 
Anonymiteten är lite problematisk när det gäller besöksintervjuer. Det blir ju inte 
särskilt anonymt när man sitter ansikte mot ansikte och blir intervjuad. Kanske hade 
detta faktum påverkat mitt val av frågor.   
 
Frågeformulär 
En av de största fördelarna med enkäter som insamlingsmetod är att hela 
proceduren kan skötas från en dator hemma. Det finns möjligheter till massutskick 
och kvantitativt sett är enkätfrågor överlägset jämfört med de andra två 
alternativen.  
En enkät kan besvaras när som helst och företagaren bestämmer själv när denne vill 
ge lite av sin tid. Betänketiden vid besvarandet av enkätfrågorna blir lite längre i 
och med att ingen direktkontakt finns med någon intervjuare, till skillnad från 
besöks- och telefonintervju. Därför förekommer inte heller någon eventuell 
stressfaktor på samma sätt.  
Anonymiteten är en annan faktor som talar för enkäter. De flesta vill vara helt 
anonyma när de deltar i undersökningar. Med frågeformulär är det lätt att vara 
anonym. 
Även den av Patel och Davidsson (1994) omnämnda intervjuareffekten, som 
innebär att intervjuaren omedvetet eller medvetet uppträder på sådant sätt som får 
intervjupersonen att svara mindre sanningsenligt, undviks med frågeformulär.  
 
Att enkäten är färdigformulerad och inte ger möjlighet till spontanfrågor och 
förtydliganden är både en för- och nackdel. Fördelen är att hela 
informationsinsamlingen blir mer homogen och svar ges på exakt samma frågor 
från alla medverkande. Nackdelen är att företagaren inte har någon direktkontakt 
med mig för att få svar på eventuella funderingar och frågor.  
En annan nackdel är att enkäter, vare sig de skickas via post eller mejl, ofta samlas 
på hög och glöms bort av företagaren. Dessutom kan det ta väldigt lång tid för 
undersökaren att få svar. 
 

4.2.2 Vald metod 

Beslutet fattades tillslut att informationen till denna uppsats skulle samlas in med 
hjälp av enkäter. I och med att det beräknades vara 20 stycken företag i studien så 
uteslöts besöksintervju-formen ganska snabbt. Varken tid eller resurser fanns att 
tillgå för att åka ut och träffa 20 företag. 
Telefonintervju var något som på allvar övervägdes ett tag men även denna idé 
slopades. Jag har personligen haft med företagare att göra många gånger förr och 
har lärt mig att när det kommer till undersökningar o dyl. så vill de i nästan alla fall 
bestämma själva när de ska besvara frågorna. Enkäter tillåter dem att göra just det.  
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5. Genomförande 
I detta kapitel diskuteras resonemangen kring urvalet av företag till undersökningen 
samt frågeformulärets konstruktion fråga för fråga.  

5.1 Val av företag till undersökningen 
Fokuset i undersökningen låg på att detektera eventuella skillnader i IT-kompetens 
och IT-användning hos företagare som hade fått IT-utbildning jämfört med dem 
som inte har tagit del av någon sådan utbildning. Därför var det viktigt att det i 
undersökningen fanns lika många representanter från vardera ”utbildningsgrupp”. 
Slutsumman av deltagande företag hamnade på 20 stycken, dvs. tio företag som har 
haft kontakt med IT-rådgivarna och tio stycken som inte haft kontakt med dem eller 
någon annan rådgivare inom IT. 
 
För att kontakta och skicka ut enkäten till de företag som hade fått del av IT-
rådgivarnas utbildning gavs hjälp från uppdragsgivaren. Denna hjälp behövdes för 
att inga sekretesspunkter skulle brytas på något sätt. Företagen utvaldes slumpvis 
från databasen av IT-rådgivarnas anställda.   
Så fort tio besvarade enkäter hade mottagits kvalificerade dessa in sig automatiskt i 
undersökningen.  
 
Svårigheten med att skicka ut ett massutskick till flera outbildade företag, såsom 
det var tänkt från början, var att företagens mejladresser inte fanns att hitta 
någonstans. Det enda som hittades var företagens telefonnummer10.  
Företag i Gävleborg söktes upp och ringdes upp en efter en. Majoriteten av 
företagarna som svarade var alldeles för upptagna för att överhuvudtaget svara på 
enkäten. De som trots allt gick med på att besvara den gav sin mejladress så att 
formuläret skulle kunna skickas till dem.  
I utgallringen gällde samma sak som för IT-rådgivarnas företag: så fort tio svar 
hade mottagits, från icke-utbildade företag, fick dessa delta i undersökningen.           
 

5.2 Enkätfrågornas konstruktion 
Två olika enkäter utformades: en som skickades ut till företagen som IT-rådgivarna 
haft kontakt med och en till de företag som inte tagit del av någon IT-utbildning. 
Från början utformades enkäterna med hjälp av mjukvaror som hittats på nätet11. 
Sökkriterierna innefattade då ord som ”mjukvara”, ”enkät” och 
”enkätkonstruktion”. Detta fungerade dock inget vidare. Efter ytterligare sökningar 
av bra enkätmjukvara hittades tillslut en bra i Google Dokuments. Detta blev alltså 
den mjukvara som användes. 
Enkäten skulle utformas på sådant sätt att den inte skulle ta mer än några få minuter 
att besvara. 
  
För varje fråga tänktes det noga igenom vad som skulle fås utav den och av vilken 
typ den skulle vara. Följande frågetyper fanns att välja mellan:  
 

• Ja/?ej  
Frågor som man bara kan svara ja eller nej på 

                                                 
10 http://www.foretagsinfo.se 
11 ett exempel på mjukvara: http://www.alcom.se/default.aspx 
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• Flervalsfrågor 
Frågor som har flera svarsalternativ men som man bara kan ge ett svar på 
 
• Kryssfrågor 
Frågor som ser ut som flervalsfrågor men som man kan ge flera svar på 

 
• Textrad 
Frågor som man kan besvara med högst en rad 
 
• Textfält 
Frågor som man kan besvara med ett textstycke 

 
Samtliga frågor har diskuterats med och godkänts av uppdragsgivaren. 
Den enkät som skickades till de företag som haft kontakt med IT-rådgivarna hade 
totalt 16st. frågor. Enkäten som riktade sig mot företag utan extern IT-utbildning 
bestod av totalt 19st. frågor. Många av frågorna på de båda enkäterna blev likadana. 
Nedan följer en genomgång av samtliga frågor och mina tankar och resonemang 
bakom dem. 
Genomgången börjar med enkät1.  

5.2.1 Enkät 1: företag med IT-utbildning 

Fråga nr. 1: ”Hur många anställda finns på Ert företag?” 
Denna fråga hade en textrad som svarsfält. Det hade varit lämpligt att göra detta till 
en numerisk fråga men det fanns inte som alternativ. 
Jag ville veta antalet anställda på företaget för att förvissa mig om att samtliga 
deltagande företag föll under storlekskategorin microföretag. 
 
Fråga nr. 2: ”Inom vilken bransch verkar Ert företag?” 
Anonymitet garanterades och ingenstans tar jag upp det deltagande företagets 
namn. Dock ansåg jag det viktigt att veta vilken bransch företaget är verksam i för 
att få en någorlunda bild på hur branscherna är fördelade över de medverkande 
tjugo företagen.     
Också här bestod svarsfältet av en textrad. 
 
Fråga nr.3: ”Vad har Ert företag fått hjälp med tack vare IT-rådgivarna?” 
Denna öppna fråga uppmuntrade till mer utvecklade svar och svarsfältet var därför 
ett textfält med scrollista. Denna fråga kanske inte är den mest relevanta i 
sammanhanget, men jag tyckte att det vore intressant att veta på vilket sätt ett 
företag som IT-rådgivarna kan hjälpa företagare. Denna fråga kan ju även påvisa 
inom vilket IT-område de flesta företag behöver extra stöd. 
 
Fråga nr.4: ”Använder sig företaget utav e-fakturor?” 
Detta är den första frågan som påvisar vilken IT-kompetens som finns på företaget. 
Till denna fråga ville jag bara ha ett klart svar och därför valdes svarsalternativet 
Ja/Nej. 
 
Fråga nr.5: ”Använder företaget internet vid kontakter med myndigheter eller 
andra instanser?” 
Detta är den första frågan som intresserar sig för vad företaget använder internet 
till. Denna besvarades med Ja eller Nej.  
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Fråga nr.6: ”Använder företaget internet för… informationssökning? E-post 
kommunikation? Kundsupport? Distansarbete?” 
I denna fråga kunde man kryssa för ett till flera alternativ. Om inget alternativ 
passade in på företaget skulle denna fråga lämnas blank. Svarstypen blev alltså 
flerval.  
Liksom fråga nummer 5 förekommer denna fråga i enkäten för att få reda på lite 
mer specifikt vad företaget använder internet till.  
 
Fråga nr.7: ”Använder företaget internet för andra affärsrelaterade ärenden?” 
Här kunde företagaren besvara frågan med antingen Ja eller Nej. Jag fattade 
nämligen beslutet att lägga till en följdfråga (om svaret var Ja) istället för att lägga 
till ett textfält till denna fråga. Detta beslut p.g.a. att jag ansåg att svarsöversikten 
skulle bli tydligare om jag utformade enkäten på detta sätt.  
 
Fråga nr.8: ”(Om ’Ja’ på fråga 7) Vilka är dessa affärsrelaterade ärenden? 
Om svaret blev Nej på frågan innan så lämnas denna fråga blank. 
Denna fråga ställde jag för att företagaren skulle få möjlighet att förklara vad mer 
de använder internet till. Kanske var det många ärenden som saknades bland de 
redan givna alternativen. 
Frågan inbjuder till utförliga svar med ett textfält. 
 
Fråga nr.9: ”Har företaget någon hemsida?” 
Innehavandet av en hemsida tycker jag påvisar om företaget är ajour eller inte. 
Självklart kan en webbplats vara mer aktuellt bland vissa branscher jämfört med 
andra men jag tyckte ändå att frågan var relevant att ställa till alla.  
Svarsalternativet blev i detta fall Ja eller Nej. 
 
Fråga nr.10: ”(Om ’Ja’ på fråga 9) Sökmotoroptimerar företaget?” 
Alla som har en hemsida känner inte till vikten av att sökmotoroptimera. Till denna 
fråga fanns en liten undertext där det förklarades vad sökmotoroptimering innebär.  
Givet är såklart att om man inte har någon hemsida så ska man heller inte svara på 
denna fråga. Också här gällde Ja- eller Nej-svar. 
 
Fråga nr.11: ”(Om ’Ja’ på fråga 10) Får företaget extern hjälp för 
sökmotoroptimering?” 
 Det kan tyckas konstigt med en följdfråga på en följdfråga, men återigen ville jag 
stycka upp svaren så mycket som möjligt för att göra det så översiktligt som möjligt 
för min analys senare. Sökmotoroptimering är det som sagt inte alla som känner till 
vad det är eller hur man gör. Det finns en hel del företag som erbjuder hjälp för 
detta ändamål och jag ville med denna fråga veta om det enkätbesvarande företaget 
sökte extern hjälp eller om den behövande kompetensen redan existerade inom 
företaget.  
Här gällde svaren Ja eller Nej. 
 
Fråga nr. 12: ”Vilket operativsystem använder företaget huvudsakligen?” 
Här kunde man kryssa för antingen Windows, Mac OS, Linux eller alternativet 
Övrigt (som hade ett medföljande textradsfält). Typ av operativsystem är inte i sig 
direkt knutet till hur mycket IT-kompetens man har men jag ansåg det vara 
intressant nog att veta vad dessa microföretag helst använder för OS. Detta är alltså 
den första frågan som ger oss inblick i företagets mjukvara.  
 
Fråga nr. 13: ”Använder företaget Office-mjukvara?” 
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En Ja/Nej fråga som har en liten undertext där man kan läsa exempel på vad som 
ingår i Office-mjukvara. 
 
Fråga nr.14: ”Finns någon annan mjukvara som används flitigt på företaget?” 
Med ett rymligt textfält inbjuds företagaren till att närmare beskriva vilken annan 
mjukvara som används av företaget.  
 
Fråga nr.15: ”Känner företaget just nu ett behov av extern hjälp för IT-relaterade 
problem?” 
Här är den näst sista frågan av enkäten som väldigt konkret vill påvisa om det finns 
något behov hos företaget just nu för extern IT-hjälp. Visserligen har företagen som 
besvarar denna enkät redan fått hjälp av IT-rådgivarna men jag ville få reda på om 
det fanns ytterligare behov. Svarsalternativet Ja eller Nej används. 
 
Fråga nr.16: ”(Om ’Ja’ på fråga 15) Vilka är dessa IT-relaterade problem?” 
Givetvis vill jag ju också veta inom vilket IT-område dessa behov ligger och därför 
avslutas enkäten med denna sista fråga. Ett textfält finns tillgängligt för tydliga 
förklaringar och svar.  
 

5.2.2 Enkät 2: företag utan IT-utbildning 

De två första frågorna är samma frågor som på den föregående enkäten. 
 
Fråga nr. 3: ”Har Ert företag någonsin fått extern hjälp, gällande IT-relaterade 
frågor? 
Denna Ja/Nej-fråga är vad som initierar utgallringen av vilka företag som kommer 
med i undersökningen eller inte. Svarar de nej så är det grönt, men om de svarar ja 
så innebär det ju att de haft kontakt med företag eller projekt som kanske liknar IT-
rådgivarna och då vill jag i så fall ta reda på mer detaljer om detta. 
 
Fråga nr. 4: ”(Om ’Ja’ på fråga 3) Vilket/vilka företag kontaktade ?i?” 
Ett stort textfält fanns här tillgängligt för den som ville förklara lite närmare.  
Med denna fråga ville jag förvissa mig om att inget företag likt IT-rådgivarna, eller 
IT-rådgivarna själv för den delen, kontaktades.  
 
Fråga nr. 5: ”(Om ’Ja’ på fråga 3) Vad gällde Era frågor?” 
Beroende på vad exakt företaget fått hjälp med hoppades jag kunna avgöra om de 
skulle tas med i undersökningen eller inte. Också här fanns ett textfält som 
svarsarea. 
 
De efterföljande frågorna 6-18 motsvarar frågorna 4-16 i den föregående enkäten. 
 
Fråga nr. 19: ”Skulle ?i på Ert företag vara intresserade av kostnadsfri rådgivning 
gällande IT-frågor om möjlighet finns?” 
Denna avslutande fråga ville jag ha med för att undersöka om det finns något 
intresse för projekt som IT-rådgivarna.  
Här kunde de svara antingen Ja eller Nej.  
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6. Resultat/ Materialredovisning  
I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen och företagens svar punktas 
upp fråga för fråga. För att ta del av olika resultatdiagram, se bilaga 11.1. 

6.1 Genomgång av enkätsvaren 
Genomgången börjar med de frågor som är gemensamma för båda enkäter och 
ställer de respektive svaren mot varandra. Därefter kommer det kunna tas del av 
svaren som gavs på de enkätspecifika frågorna. I denna genomgång skippas 
numreringen av frågorna eftersom dessa inte är helt lika i de båda enkäterna.   
 
”Hur många anställda finns på Ert företag?” 
Som ju kan ses nedan är majoriteten av de deltagande företagen från enkät 1 en 
anställd. 
Ingen anställd 4st. 
En anställd 5st. 
Två anställda 1st. 
 
Detsamma gäller för företagen i enkät 2.  
Ingen anställd 1st. 
En anställd 6st. 
Två anställda 2st. 
Nio anställda 1st. 
 
 
”Inom vilken bransch verkar Ert företag?” 
Denna fråga gav många olika svar.  
Från enkät 1 fick jag följande: 

• Konsult/rådgivning 

• Djurvård/försäljning 

• Hundbranschen 

• Konsult inom arbetsmiljö 

• Hälsa 

• Besöksnäring/konsult 

• Turism 

• Tillverkning presentartiklar 

• Marknadsföring/utbildningar 

• Textil, konfektion, egenvård 

 
Och från enkät 2: 

• Vvs 

• Reklam 

• IT/programmering 

• Personalutveckling 
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• Däck/fälg/rekond/service 

• Fastighet 

• Musikproduktion 

• Verkstad 

• Personaluthyrning 

• Reklam 

 
 
”Använder sig företaget utav e-fakturor?” 
1st. svarade ja i enkät 1 och 9st. svarade nej. 
2st. svarade ja i enkät 2 och 8st. svarade nej.     
 
”Använder företaget internet vid kontakter med myndigheter eller andra 
instanser?” 
8st. svarade ja och 2st. nej i enkät 1.  
Samtliga från enkät 2 svarade ja.  
 
Nästa fråga har för enkelhetens skull delats upp i fyra olika Ja/Nej-frågor: 
”Använder företaget internet för: 
 Informationsökning? 
9st. svarade ja i enkät 1 och samtliga ja för enkät 2.  
 
e-post kommunikation? 
Samtliga på båda sidor svarade ja på detta alternativ. 
 
Kundsupport? 
8st. svarade ja i enkät 1 och 3st. svarade ja i den enkät 2.  
 
Distansarbete? 
7st. ja-svar från enkät 1 samt 6st. från enkät 2. 
 
”Använder företaget internet för andra affärsrelaterade ärenden?” 
6st. ja-svar för enkät 1 samt 3st. från andra enkäten.  
Dessa svar fick sedan förtydligas i en följdfråga. Företagarna från första enkäten 
skrev följande kommentarer: 

• Handlar av grossister  

• Uppföljning av uppdrag 

• Rapportering av ärenden 

• Mötesbokning 

• Dokumentation av anteckningar mellan aktörer 

• Blogg för informationsspridning 

• Webbshop 

• Nyhetsbrev 

• Bokningar av kundmöten och utbildningar 
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• Bankkontakt 

 
Från enkät 2 gavs följande kommentarer: 

• Bankkontakt 

• Webbshop 

 
”Har företaget någon hemsida?” 
Samtliga företag som haft kontakt med IT-rådgivarna svarade ja på denna fråga. 
6/10st. svarade ja av de andra företagarna.  
 
”Sökmotoroptimerar företaget?”  
Detta var följdfrågan till dem som svarade ja på frågan innan. 
6/10st. hemsidainnehavare från första enkäten svarade ja.  
1/6st. svarade ja på andra enkäten.  
 
”Får företaget extern hjälp för sökmotoroptimering?” 
Följdfrågan på följdfrågan ovan gav detta svar: 2/6st. som sökmotoroptimerar tar 
hjälp utifrån bland företagarna i första enkäten.  
Den enda som sökmotoroptimerar bland företagarna i enkät 2 får hjälp utifrån för 
detta ändamål.   
 
”Vilket operativsystem använder företaget huvudsakligen?” 
9st. svarade Windows och 1st. Mac OS i enkät 1. Detta resultat var snarlikt det från 
enkät 2 där 8st. svarade Windows och 2st. Mac OS.  
 
”Använder företaget Office-mjukvara?” 
10/10st. svarade ja på denna fråga i enkät1 och 9/10st. i enkät 2.  
 
”Finns någon annan mjukvara som används flitigt på företaget?” 
De egenskrivna svaren som gavs i båda enkäter blev följande: 

• Adobefamiljen: Illustrator, Indesign, Photoshop m.m. 

• Bokföringsprogram 

• Acrobat Reader 

• I-phone applikationer 

 
”Känner företaget just nu ett behov av extern hjälp för IT-relaterade problem?” 
4 företag från enkät 1 svarade ja på denna fråga, jämfört med 1st. från enkät 2.  
Vid följdfrågan ”Vilka är dessa IT-relaterade problem” gavs följande svar i enkät 
1: 

• Formatering 

• Förnyelse av hemsida för designbyte 

• IT-säkerhet 

• e-faktura  

• Inköp av ny utrustning 

• Hjälp för fjärranslutning till server när man är på resande fot  



 21 

Företagaren som svarade i enkät 2 ville göra om sin hemsida.  
 
För att även redovisa de enkätspecifika frågorna kommer nu dessa här nedan. Den 
första frågan är från enkät 1 och de resterande tre från enkät 2: 
 
”Vad har Ert företag fått hjälp med tack vare IT-rådgivarna?” 
Nedan listas samtliga 10 svar upp: 

• Allmänna råd om hemsida, internt nätverk och marknadsföring på internet 
• Rådgivning vid start av webbutik  
• Hjälp med allt omkring webbutik och marknadsföring på internet 
• Råd om hur man effektivt lagrar dokumentation med hjälp av datorn, hjälp 

med e-legitimation, företagsregistrering m.m. Mycket bra personlig service! 
• Råd och stöd vid kontakt med företag som försöker att lura 
• Hjälp med att avgöra hos vem ansvaret ligger när det uppstår problem vid 

kontakt med olika aktörer 
• Starta webbshop samt rådgivning kring dess alternativa betalningslösningar 
• Förklara vad sökmotoroptimering innebär 
• Bra tips kring både hemsidor och IT-säkerhet. Hjälp med offerter vid inköp 

av datorer. 
• Ökad kunskap om sociala medier och e-handel   

 
”Har Ert företag någonsin fått extern hjälp, gällande IT-relaterade frågor?” 
4st. svarade ja på denna fråga och specificerade sedan i följdfrågan varifrån denna 
hjälp kom. Svaren blev: BK data Falun, eget redovisningsföretag, Stella data och 
privata kontakter.  
 
”Vad gällde Era frågor?” 
Med denna följdfråga fick jag reda på av vilken anledning utomstående kunniga 
kontaktades och svaren gällde: mailproblem, filöverföring mellan företag och bank 
samt hårddiskkrasch.  
 
Enkät 2 avslutades med följande intressanta fråga: 
”Skulle ?i på Ert företag vara intresserade av kostnadsfri rådgivning gällande IT-
frågor om möjlighet finns?” 
Endast två företag av de tio svarade Ja på denna fråga.  



 22 

7. Diskussion och analys  
I detta kapitel kommer det att diskuteras kring arbetets gång, undersökningens 
resultat samt idéer till fortsatta studier. I diskussionen kring resultatet sker även en 
analys av de erhållna svaren.  
 

7.1 Diskussion kring undersökningen 
Att jag valde att skicka ut enkäter tycker jag var rätt val. I och med att jag skulle 
kontakta småföretag på olika orter så saknades både tid och pengar för att 
genomföra intervjuer ansikte mot ansikte. Anledningarna till varför 
telefonintervjuer valdes bort är, som tidigare nämnt, för att folk i allmänhet är 
väldigt stressade och vill välja själva när besvarandet ska ske samt för att inte 
någon av IT-rådgivarnas sekretesspunkter skulle överskridas. Enkäten var därför 
det givna valet då denna kan skickas gratis via e-post samt att det är det mest 
anonyma alternativet. 
När det kommer till valet av företag så var det slumpen som fick avgöra mycket. 
Det var ett slumpmässigt urval som gjordes från IT-rådgivarnas databas och ”först-
till-kvarn” som tillämpades bland de företag som jag kontaktade: den som först 
svarade kom först med i undersökningen (givet att företaget inte haft kontakt med 
företag likt IT-rådgivarna).  
Trots att slumpen avgjorde det mest så tycker jag att det blev en relativt bra 
spridning på företagens branschtillhörighet. 
 
Jag har även en del tankar kring enkätfrågornas konstruktion.  
Med facit i hand kunde vissa ändringar ha gjorts bland frågorna innan 
enkätutskicket. I enkät1 skulle jag ha haft en eller flera frågor som tog reda på vad 
företagen tyckte om den typen av utbildning/hjälp som de fått av IT-rådgivarna. 
Utrymme skulle ha skapats i enkäten för IT-utbildningens ris och ros. Detta för att 
se vad den här hjälpen betyder för företagarna och vilka resultat det eventuellt leder 
till i deras företag.  
I enkät2 skulle jag inte bara ha frågat om de fått extern hjälp (gällande IT-relaterade 
frågor) utan också om allmän rådgivning kring ämnet, såsom deltagande i något IT-
seminarium t.ex.   
I båda enkäter skulle jag, istället för fritext, ha begränsat branschfrågan till några 
möjliga alternativ. Frågans konstruktion som gällde i enkäten resulterade i 
svåröversiktliga svar.     
 

7.2 Diskussion kring resultatet 
Nu till kommentarer och tankar kring enkätsvaren. Nedan kommer en genomgång 
av enkäten att ske med betoning på de svar som var lite extra intressanta.   
 
Den första frågan visade att 19st av de 20 företagen befann sig inom gruppen 0-2 
anställda. Ett företag var på 9 anställda men föll fortfarande under korrekt 
storlekskategori. Jag har antagit att ingen av dessa tjugo företag har en 
årsomsättning på över 2 miljoner euro, som ju var microföretagets andra kriterium. 
Det skulle jag för övrigt kanske ha haft som en fråga. 
 
Svaren till branschfrågan har redan kommenterats ovan. 
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På frågan om användning av e-fakturor var det bara 3 företag som svarade att de 
använde dessa: 1st från den ena enkäten och 2st från den andra. Jag har inga siffror 
att jämföra med på denna punkt, men möjligtvis att e-fakturering är klassad som lite 
mer avancerad IT och därför mer förekommande i större företag. De företag som 
svarade ja på denna fråga tillhörde branscherna: hälsa, personalutveckling och 
reklam. Den senare är definitivt ett bra exempel på informations- och 
kommunikationsbransch som ju enligt SCB:s tidigare nämnda undersökning ska 
kännetecknas av hög IT-användning.  
 
Vid frågan gällande kontakt med myndigheter och andra instanser via internet fick 
jag 18 av 20 ja-svar. Enligt SCB:s undersökning är det omkring 3 av 4 småföretag 
som använder internet vid kontakt med myndigheter. Mina svar visar då på en 
positiv IT-utveckling kring denna punkt då de ligger över snittet.  
De två nej-svarande företagen är båda verksamma inom djurbranschen.  
 
Nästan alla svarade ja på frågan om användning av internet för 
informationssökning. Den som svarade nej var återigen företaget inom 
hundbranschen.  
Samma genomgående svar gällde på frågan om e-postkommunikation.  
Kundsupport- och distansarbetsfrågan fick lite mer delade svar. Detta kan givetvis 
bero på företagets individuella behov av dessa. Inte alla företag behöver 
kundsupport och inte alla behöver möjligheten till distansarbete.  
 
Användningen av internet för andra affärsrelaterade områden var mest en fråga för 
att få veta lite mer om företagets internetanvändning. Jag har inga andra uppgifter 
att jämföra resultatet med. Men nog kan det konstateras att svarslistan var betydligt 
längre och utförligare för företagen med IT-utbildning.  
 
Resultatet för frågan om innehavandet av en hemsida var väldigt spännande. 6 av 
10 svarade ju ja bland de ickeutbildade företagen. Detta stämmer ganska bra 
överrens med uppgifterna från SCB:s publikation där det står att drygt hälften av 
småföretagarna har en hemsida. Samtliga bland IT-rådgivarnas företag svarade Ja 
och det är ytterst glädjande. IT-rådgivarna understryker ofta vikten av att synas på 
nätet via en hemsida och det verkar definitivt ha gett resultat.       
 
De 6st ja-svaren från de utbildade företagen är betydligt bättre än det enda ja-svaret 
från enkät 2 som jag fick på frågan om sökmotoroptimering. Inga andra uppgifter 
finns att tillgå för vidare jämförelse men nog tycker jag att resultatet talar sitt 
tydliga språk ändå. Sökmotoroptimering är ytterligare ett område som IT-
rådgivarna duktigt trycker på bland sina kunder, och det tycker jag att denna 
statistik talar för.   
 
De övriga frågorna gällande extern hjälp för sökmotoroptimering, operativsystem 
och mjukvara finns inte så mycket att diskutera om.  
Det var intressant att ta del om vad exakt företagen hade fått hjälp med av IT-
rådgivarna och även vilka behov de hade just nu. 
Svaren för den avslutande frågan i enkät 2 var dock en besvikelse. På frågan 
”Skulle ?i på Ert företag vara intresserade av kostnadsfri rådgivning gällande IT-
frågor om möjlighet finns?” var det alltså bara 2st. företag som svarade ja. Detta 
kan bero på att de förväntade sig någon hållhake någonstans och därför svarade 
företagen nej. Svaren kan även ha kommit från att inga behov finns för IT-
rådgivning just nu.  
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Denna undersökning tycker jag slutligen har visat på en tillfredsställande statistik 
när det kommer till företagens användning av IT. Siffrorna har ett flertal gånger 
varit till IT-rådgivarnas fördel och jag tror att deras arbete gör en skillnad för 
svenskt näringsliv. Om ordet sprids ytterligare kan ännu fler företag få hjälp och de 
EU-anslagna medlen kan resultera i en riklig skörd. 
 

7.3 Idéer till fortsatt arbete 
IT är en högst föränderlig värld. Utvecklingen kan plötsligt gå väldigt fort och 
mycket kan ha förändrats från år till år. Eftersom det inte finns alltför många 
undersökningar kring företagens IT-användning så kan det vara en idé att göra ännu 
ett arbete, likt det här, men med lite annorlunda inriktning.  
Man skulle kunna göra en undersökning med mer koncentration på regionala 
skillnader eller kanske skillnader i IT-användning mellan olika branscher.  
Ytterligare en idé skulle vara att ha samma mål som jag precis har haft men med 
utförligare och fler frågor. Kanske blanda in några intervjuer? 
Förslag till fortsatt arbete, med lite annan innebörd, skulle även kunna vara hur man 
kan marknadsföra projekt som IT-rådgivarna bland företagare.  
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8. Slutsats 
• Är användandet av internet, e-handel, e-fakturer etc. längre framskridet hos 

de företagare som tagit del av den IT-utbildning och support som ett projekt 
likt IT-rådgivarna kan erbjuda jämfört med dem som inte har det? 
Resultatet visade inte på några särskilda skillnader när det gällde frågorna 
om e-fakturor, kundsupport, distansarbete etc. Stora skillnader kunde dock 
hittas kring företagens användning av hemsida och sökmotoroptimering och 
användningen var flitigare på de utbildade företagens sida.  
Så utgående från undersökningsresultaten så blir svaret ja på denna fråga. 
 

• Ger IT-rådgivarnas arbete några positiva effekter vad gäller företagens IT-
användning? 
Ja, denna undersökning tyder på att IT-rådgivarnas arbete ger goda resultat 
och därför blir detta examensarbetes slutsats att de ska fortsätta med sitt 
betydelsefulla arbete där de ger Sverige en liten extra knuff i välfärdens 
riktning.  
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Jag vill tacka alla som har haft anknytning till mitt examensarbete. I första hand vill 
jag tacka min handledare, Bengt Östberg, för de många stödjande och givande 
samtalen kring min uppsats.   
 
Tack Caroline Schmidt, uppdragsgivare och projektledare på IT-rådgivarna, för den 
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Utan er hade det varit svårt att skriva denna uppsats.  
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stöttat mig när jag som mest behövde det. 
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11. Bilagor 

11.1 Svarsdiagram 
I denna bilaga kommer vissa svar från enkät 1 och enkät 2 att åskådliggöras med 
hjälp av cirkeldiagram. Svaren, vars diagram visas nedan, är svaren till de två 
enkäternas gemensamma frågor som är av typen Ja/Nej och flerval (även fråga 1 
med svarstypen textrad är med).  
Därefter visas enkäterna. 
 
”Hur många anställda finns på Ert företag?” 

Enkät 1

Ingen anställd

En anställd

Två anställda

Ingen anställd En anställd Två anställda

 

Enkät 2

Ingen anställd

En anställd

Två anställda

Nio anställda

Ingen anställd En anställd Två anställda Nio anställda

 
 
 
”Använder sig företaget utav e-fakturor?” 

    

Enkät 1

Ja

Nej

Ja Nej

          

Enkät 2

Ja

Nej

Ja Nej
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”Använder företaget internet vid kontakter med myndigheter eller andra 
instanser?” 

Enkät 1

Ja

Nej

Ja Nej

        

Enkät 2

Ja

Nej

Ja Nej

 

 

”Använder företaget internet för: 

 Informationsökning? 

Enkät 1

Ja

Nej

Ja Nej

       

Enkät 2

Ja

Nej

Ja Nej

 

 

e-post kommunikation? 

Enkät 1

Ja

Nej

Ja Nej

     

Enkät 2

Ja

Nej

Ja Nej
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Kundsupport? 

Enkät 1

Ja

Nej

Ja Nej

      

Enkät 2

Ja

Nej

Ja Nej

 
 
 
Distansarbete? 

Enkät 1

Ja

Nej

Ja Nej

       

Enkät 2

Ja

Nej

Ja Nej

 
 
 
”Använder företaget internet för andra affärsrelaterade ärenden?” 

Enkät 1

Ja

Nej

Ja Nej

          

Enkät 2

Ja

Nej

Ja Nej
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”Har företaget någon hemsida?” 

Enkät 1

Ja

Nej

Ja Nej

            

Enkät 2

Ja

Nej

Ja Nej

 
 
”Sökmotoroptimerar företaget?”  
             (andelen visar 1/6) 

Enkät 1

Ja

Nej

Ja Nej

     

Enkät 2

Ja

Nej

Ja Nej

 
 
”Får företaget extern hjälp för sökmotoroptimering?” 
(andelen visar 2/6)                  (andelen visar 1/1) 

Enkät 1

Ja

Nej

Ja Nej

      

Enkät 2

Ja

Nej

Ja Nej
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”Vilket operativsystem använder företaget huvudsakligen?” 

Enkät 1

Windows

Mac OS

Windows Mac OS

      

Enkät 2

Windows

Mac OS

Windows Mac OS

 
 
”Använder företaget Office-mjukvara?” 

Enkät 1

Ja

Nej

Ja Nej

      

Enkät 2

Ja

Nej

Ja Nej

 
 
”Känner företaget just nu ett behov av extern hjälp för IT-relaterade problem?” 

Enkät 1

Ja

Nej

Ja Nej

      

Enkät 2

Ja

Nej

Ja Nej
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11.2 Enkät 1 
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11.3 Enkät 2 
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