
•	1	

 
	

 
27 december 2017 

Svenska VD:ar saknar kunskap och prioriterar inte 
digitalisering 

 

Svenska företag digitaliserar som aldrig förr, men hur långt har de egentligen 
kommit? På uppdrag av Canon har undersökningsföretaget Yougov intervjuat 
svenska vd:ar. Drygt hälften uppger att de fortfarande saknar en strategi för sin 
digitalisering.   

Hos småföretag med upp till hundra anställda saknar 64 procent strategi för 
digitalisering medan storföretag med över 500 anställda är motsvarande siffra 27 
procent. Var tredje företag kan i dag inte heller uppge att de har digitaliserat 
tillräckligt. 

– Digitalisering har blivit något som alla talar om och som är nödvändigt för att 
framtidssäkra sitt företag. Men många verkar fortfarande osäkra på vad 
digitalisering och ett digitalt arbetssätt betyder för just deras företag. Och i denna 
okunskap byggs det då förmodligen in ett motstånd för att ta tag i frågan, säger 
Linn Lambert-Krüss, marknadsdirektör på Canon. 

På frågan varför man inte kommit längre i sin digitalisering svarar knappt var fjärde 
vd, 24 procent, att orsaken är tidsbrist. 14 procent säger att de inte vet vad 
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digitalisering innebär. Tio procent säger sig sakna kunskaper i ämnet och lika många 
har inte råd att digitalisera. 

Vad behövs då för att digitaliseringen ska få kunna bättre fart hos svenska företag? 
Enligt 28 procent är det intern kunskap. 26 procent uppger att det behövs utbildning 
och 24 procent vill ha experthjälp. Ju större företag desto större är behovet av 
experthjälp. 35 procent av företag med över 500 anställda uppger detta. 

– Att göra en digitaliseringsresa behöver inte vara så komplicerat som många tror, 
men det kan vara till stor fördel att tidigt välja en kunnig partner. Det handlar om att 
se efter vilka behov man har och därefter undersöka om lösningen går att 
digitalisera. För små företag är lösningarna oftare enklare än man tror. Vi ser att det 
exempelvis kan handla om att digitalisera dokumentflöden eller få snabbare 
processer för fakturahantering. För stora företag kan det vara att hitta rätt leverantör 
för att outsourca tjänster inom exempelvis scanning, säger Linn Lambert-Krüss.   

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget 
YouGov. Under perioden 23-29 november 2017 har sammanlagt 205 intervjuer via 
internet genomförts med VD/Högsta chef i svenska företag. 

 
För mer information, kontakta: 

Helen Iwefors Häggblom 
Canon Svenska AB 
Direkt: 0739 – 788 5 30 
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se  

Företaget Canon  

Canon Svenska AB marknadsför och säljer Canons branschledande produkter och lösningar 
på den svenska marknaden. Försäljningen av företagsprodukter och tjänster sker både 
genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående återförsäljare. Företaget 
marknadsför och säljer också konsumentprodukter inom bildhantering genom rikstäckande 
kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon tillhandahåller också digitala tjänster 
för lagring av bilder (Irista) och delning av bilder (Lifecake). Canon Svenska har 380 
anställda och omsätter ca 1.7 miljarder kronor. Canon Svenska är en del i den 
världsomspännande koncernen Canon Inc. som omsätter ca 280 miljarder och har 190 000 
anställda – varav 19 000 i Europa. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag 
och under 2016 lämnades 3 665 patent in, vilket är flest bland alla japanska företag. 
Canons filosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons 
miljöarbete som syftar både till att minska den egna miljöpåverkan och att hjälpa kunderna 
minska sin miljöpåverkan genom rätt val av produkter. Mer information om Canon finns på 
www.canon.se. 

 


