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Sverige sämre på digitalisering än de
nordiska grannländerna
Svenska organisationer hamnar efter både Finland och Norge i
digitaliseringen. Det visar Vismas Digitaliseringsindex, där över 3 000 vd:ar
och ekonomichefer i Danmark, Norge, Finland och Sverige har rankat
organisationens grad av automatisering i administrativa och ekonomiska
processer.
– Jämfört med Finland har Sverige halkat efter en bra bit i digitaliseringen.
Det finns en klart outnyttjad potential i många svenska verksamheter att
använda digitala verktyg för att kunna lägga mindre tid på manuell
handpåläggning och mer tid på exempelvis analys, säger Carola Lissel, vd för

Visma Software.
Vismas Digitaliseringsindex har för första gången genomförts i flera länder;
Sverige, Norge, Finland och Danmark. Undersökningen bygger på svar från
över 3 000 vd:ar och ekonomichefer inom privat och offentlig sektor, i små
och medelstora företag. De har skattat hur automatiserade de ekonomiska
och administrativa processerna är i organisationen. I en jämförelse mellan
länderna landar riksgenomsnittet i Sverige på 40,9 procent, medan Finland
toppar listan med 52,3 procent. Sist kommer Danmark med endast 24,2
procent.
Betalningar mest automatiserade i Sverige
Automatisk betalning från betalningsförslag är den enda ekonomiska process
där Sverige med sina 42,7 procent leder digitaliseringen.
Finland har den mest digitaliserade fakturahanteringen i undersökningen. 73
procent av fakturorna i finländska verksamheter attesteras digitalt, och mer
än hälften som skickas eller tas emot är digitala. Det kan jämföras med de
övriga länderna som ligger under 40 procent. Vad gäller processen för
automatiskt uppdaterade nyckeltal hamnar Sverige längst ner på listan.
– Många företag skulle tjäna på att låta medarbetarna fokusera på arbete
som driver tillväxt och lönsamhet snarare än manuell administration. Att
automatisera uppdateringen av nyckeltal är ett sådant exempel, och
resulterar i att organisationen enklare kan nyttja värdefulla data i realtid och
fatta bättre beslut, säger Carola Lissel.
Vismas Digitaliseringsindex 2017 per land
Automatiseringsgrad av administrativa och ekonomiska processer i små och
medelstora, i både privat och offentlig sektor. Ranking 0 -100 procent.
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Om Vismas Digitaliseringsindex 2017
Vismas Digitaliseringsindex mäter graden av digitalisering och
automatisering av ekonomiska och administrativa processer, i både privat och
offentlig sektor. Respondenterna fick gradera på en skala noll till 100 procent
hur digitala och automatiserade de anser sina organisationer vara avseende
sju frågor om centrala ekonomiska och administrativa processer.
Vismas Digitaliseringsindex för Sverige, Norge, Finland och Danmark baseras
på svar från över 3 000 vd:ar och ekonomichefer i små och medelstora
verksamheter i länderna. Det svenska resultatet baseras på en kvantitativ
undersökning genomförd sommaren 2017 med 898 svarande vd:ar och
ekonomichefer i företag och offentliga verksamheter med fler än 25
anställda, vilket gör undersökningen till den största i sitt slag. Den
genomfördes första gången 2016. Hela rapporten finns att ladda ner
på visma.se/digitaliseringsindex.
För mer information kontakta
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Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara,
inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad
utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar
verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 760 000
nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och
ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 6
600 anställda och omsatte 7 855 miljoner norska kronor 2016.
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