Företagens och
samfundens digitala
kompetens
Behov av digitalt stöd 2020
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Finländarna har hög digital kompetens

3
4
7
8
11
16
20

Många av oss har utmärkta digitala färdigheter och många vill hjälpa sina närstående
med dem. Finland har placerat sig i toppen när det gäller digitala färdigheter enligt
internationella bedömningar (bl.a. DESI och Digibarometern) i flera år. Enligt den
kartläggning av digitala färdigheter som genomfördes 2020 utnyttjar finländarna
digitaliseringen aktivt, men samtidigt finns det ett behov av digitalt stöd på alla
nivåer i samhället.
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I regeringsprogrammet för Sanna Marins regering har man satt som mål att de
offentliga tjänsterna ska vara tillgängliga för medborgarna och företagen i digital
form senast 2023. Målet är att ersätta pappersärenden och fysiska besök genom
att öka möjligheten att uträtta ärenden elektroniskt. Samtidigt utvidgas stödet för
användning av digitala tjänster, det vill säga det digitala stödet, så att det omfattar
företag och samfund. För att verkställa målen har finansministeriet tillsatt ett
program för främjande av digitalisering.

Digitalt stöd

Som en del av programmet har Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
(MDB) hösten 2020 kartlagt vilka behov av digitalt stöd företag och samfund har,
hurdant stöd som redan finns tillgängligt för användningen av digitala tjänster och
vilka aktörer som för närvarande erbjuder stöd. I den här översikten har vi samlat
utbudet av digitala stödet och behovet när det gäller det.

Med digitalt stöd avses stöd för användning av e-tjänster, service och apparater.
Syftet är att hjälpa till med självständig och säker användning av apparater och
e-tjänster. Det digitala stödet består av följande:

Våren 2021 skapar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata olika
servicemodeller och sätt att ordna dem. Före utgången av 2021 ges det digitala
stödet rekommendationer och verksamhetsmodeller.

Distansstöd: stöd via chatt, telefon eller video, kalla servicepunkter
Närstöd: servicepunkter, kamratstöd, stöd i hemmet
Utbildningar: webbutbildningar, kurser på medborgarinstitut och
studiecentraler
Stödmaterial: rekommendationer, tips, videor, rapporter
Innehållet i det digitala stödet varierar från handledning i användningen av
e-tjänster till rekommendationer för hur man väljer de bästa tjänsterna och
apparaterna samt installerar och använder dem.
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Granskning av företag
och samfund
Denna översikt fokuserar på företag och
sammanslutningar, det vill säga aktörer som
bedriver näringsverksamhet. Till dessa hör
förutom företag och samfund inom olika branscher
även föreningar, andelslag, husbolag samt jordoch skogsbruksföretagare och lättföretagare.
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Sammanfattning och slutsatser

1

Det största behovet av digitalt
stöd finns i små, lokala företag
och föreningar som brottas med
digitala utmaningar ensamma

Även om viljan att utveckla den digitala kompetensen finns, blir kompetensutvecklingen liten på grund av resursbrist. På grund av resursbrist kan det också
vara för jobbigt eller dyrt att söka och hitta hjälp. Ett annat betydande hinder
för att öka den digitala kompetensen är bristen på motiv; man upplever att det
inte är nödvändigt att ändra på de egna verksamhetssätten. Dessutom kan det
digitala klivet bromsas upp av faktorer på emotionell nivå, såsom osäkerhet när
det gäller att börja använda nya tjänster.
När det ofta är fråga om de första stegen i utvecklingen av digital kompetens
behövs stöd inte bara för handledning i användningen av enskilda tjänster utan
också för att förstå den grundläggande verksamhetslogiken. Det kan dessutom
vara en utmaning att hitta hjälp för att man inte kan formulera vad man behöver
hjälp med.
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Utbudet av digitalt stöd är lika splittrat
som företagens och samfundens behov

Digitalt stöd uppfattas ofta som att man bara får hjälp med enskilda
ärenden. Det kan dock ses som en målinriktad utveckling av såväl digitala
färdigheter som företagets eller samfundets övergripande verksamhet så
att de digitala färdigheterna omvandlas till en resurs och konkurrensfördel.
Planeringen och koordineringen av det digitala stödet ska utgå ifrån
användarnas olika utgångsnivåer och mål. En behovsbaserad klassificering
fungerar som ett utmärkt verktyg för planerat och riktat digitalt stöd.
Stöd erbjuds inte endast för dem som tar sina första digitala steg. Även
företag och samfund som själva stöder andra behöver digitalt stöd.
Självständiga och progressiva aktörer behöver ett externt perspektiv på
framtidens digitala verktyg och på hur man kan vägleda andra när det
kommer till att börja använda dem.
Att utveckla digitala färdigheter är att ständigt hitta och lära sig
nytt! Det behövs framgångshistorier om vad digitala färdigheter
har åstadkommit både för individer och i företag och samfund.
Berättelserna inspirerar och man kan identifiera sig med dem.

Det digitala stödet måste bli mer lättillgängligt. Företag och samfund ska
erbjudas en tydlig helhetsbild av var de får stöd och hjälp för olika digitala
utmaningar. Tillgången till digitalt stöd måste kommuniceras särskilt till
små företag, organisationer och samfund. Hjälp finns att få!
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Problemen med det digitala stödet har att göra
med tillgängligheten och med att rikta stödet.
När problem uppstår vet man inte var man kan
få stöd eller att det överhuvudtaget finns att få.

Digital kompetens
och digitalt stöd
i företag och
samfund

Folk är i ofta otåliga – när de behöver hjälp vill de ha den snabbt och på nära
håll. Stödet upplevs ofta inte passa in i sammanhanget. Till exempel när man
söker stöd för att sköta ett ärende som gäller beskattning, en stödansökan
eller ekonomiförvaltning upplevs långa skriftliga anvisningar frustrerande och
instruktionsvideorna för långa. På basis av tidigare erfarenheter har människor
förhandsuppfattningar om stödchattar och FAQ och det kan hända att man undviker
dem. Stöd som konkret visar vad man ska göra är ofta inte tillgängligt när det behövs
i en akut situation.
Frågan är alltså om rätt form av stöd erbjuds rätt person på rätt plats. Anvisningar
om hur man uträttar ärenden ska finnas i anslutning till e-tjänsten, medan
anvisningar och stöd som förbättrar arbetssätten och de allmänna digitala
färdigheterna kan vara rekommendationer och uppmuntran som baserar sig på
fördelar. Stödet borde alltid syfta till att förstå verksamhetslogiken – inte till att lära
sig saker utantill.
Tack vare ett rätt riktat digitalt stöd som undanröjer funktionella och känslobaserade
hinder är det smidigt att uträtta ärenden och samtidigt ökar förtroendet för
tjänsterna och de egna färdigheterna. På det sättet hittar man mod och motivation
att lära sig nya saker.
De som erbjuder stöd kan ges rekommendationer om hurdant stöd företagen och
samfunden behöver och vilka metoder som upplevs bra när man erbjuder det. En
förtydligad modell för stödformerna jämnar ut förväntningarna och lotsar som
behöver stöd vidare. Att inse detta är en lång och utmanande process, men det
är möjligt med systematisk och långsiktig kommunikation.
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Utmaningar i utvecklingen av digitala
färdigheter

Storleken och resursernas inverkan på den
digitala kompetensen

Trycket på att övergå till det digitala påverkar i synnerhet de medborgare vars
utkomst eller aktiva livsstil är beroende av digital kompetens, medborgare som
till exempel är företagare eller aktiva medlemmar i samfund.

Ju mindre och mer lokal aktör det är fråga om, desto mer sannolikt är det att
den har utmaningar med övergången till en digital verksamhetsmiljö. Bristfälliga
resurser utgör ett viktigt hinder för övergången till digitala tjänster och apparater.
Om det finns lite personal, tid eller pengar till förfogande har aktörerna ofta inte
resurser att rikta in sitt arbete på att utveckla den egna verksamheten.

I Finland finns det cirka 324 000 företag och 107 000 samfund. Största delen
av företagarna är ensamma och största delen av föreningarna drivs av frivilliga.
När företagens och samfundens digitala färdigheter främjas är det viktigt att
förstå vilka utmaningar och hinder företagen och samfunden har när det gäller
att använda e-tjänster, service och apparater. Dessutom är det viktigt att
identifiera om det finns hinder för att få eller hitta digitalt stöd.
Intervjuer med företag och samfund och barometerns resultat visar att
hinder och utmaningar hör samman med flera olika faktorer. Hindren gäller
antingen faktorer på känslonivå, såsom rädslor eller osäkerhet eller faktorer
på funktionell nivå, såsom bristfälliga resurser eller motiv. Man kan undanröja
känslomässiga hinder genom effektiv växelverkan, goda erfarenheter och
uppmuntran. Det är svårare att hitta lösningar på funktionella hinder.
Det är också viktigt att identifiera personliga motivationsfaktorer i anslutning
till utvecklingen av digital kompetens. I synnerhet om det finns ont om tid och
pengar söker man ofta utveckling i en riktning där man enkelt och snabbt får
nytta av den.
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En sådan brist på digitalt kunnande kan också förhindra företagets eller
samfundets digitala kliv. Om aktörens digitala kompetens för att sköta sina
personliga ärenden är låg, har aktören sällan en arbets- eller samfundsroll som är
högre än denna kompetensnivå. Å andra sidan kan också företagets kunder eller
samfundets medlemmar ha låg digital kompetens, varvid verksamheten anpassas
till dem.
Stöd behövs för att kunna använda dem på basnivå, till exempel för att ordna
distansmöten eller ansöka om coronastöd och också för att ta kontroll över
de mest krävande nya helheterna, såsom att skapa cybersäkerhetspraxis eller
utforma en digital strategi. Ofta behövs också stöd för känslobaserade saker, om
användningen av apparater eller tjänster är förknippad med till exempel rädsla
eller osäkerhet.
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Känslomässiga hinder för utveckling av den
digitala kompetensen

Fyra olika perspektiv på digitalt stöd

Rädslor och fördomar: Vad händer om jag förstör något när jag provar? Om jag
ser dum ut i andras ögon? Om jag blir beroende av apparaterna och bara hänger
i sociala medier? Tänk om jag inte kan lära mig?

För att utbudet av digitalt stöd ska kunna utvecklas på ett användarorienterat
sätt, måste man förstå de olika behoven hos dem som behöver stöd.

Osäkerhet: Jag förstår inte varför det inte fungerar. Jag vet inte vilket problem
jag borde lösa eller hur jag skulle berätta vad jag behöver hjälp med. Jag förstår
inte språket som tjänsten är gjord på. Jag förstår inte hur myndighetsprocessen
fungerar och kan därför inte heller förstå hur den digitala tjänsten fungerar.

Funktionella hinder för utveckling av den
digitala kompetensen
Resurser: Jag har inte tillräckligt med tid eller pengar, eller jag är inte säker på
om investeringen är värd pengar och tid.
Organisationens personal och kunder: I vår lilla organisation finns det ingen
som kan främja kompetensen. Kundkretsen eller medlemmarna påverkar också:
vår verksamhet är så digital som kunderna eller medlemmarna kan klara av.
Vanor: Jag har alltid skött saker på ett visst sätt, eller så sköter någon annan
saker åt mig. Jag har inget behov av att byta ut praxis som fungerar.
Brist på motiv: Jag kan inte, jag vill inte kunna, jag är inte intresserad eller jag
behöver inte längre kunna.
Hinder för infrastrukturen: Det finns inget fungerande nät i mitt område, jag
har inte tillgång till fungerande utrustning.
Hälsorelaterade hinder: Jag har ett fysiskt eller psykiskt hinder som påverkar
funktionsförmågan.

Kartläggningen av företagens och samfundens representanters behov av digitalt
stöd visade att behoven grovt kan fördelas på två axlar: en axel för förmåga i
anslutning till digital kompetens och en axel för motiv i anslutning till inlärning
av digitala färdigheter.
Om den digitala förmågan är hög klarar personen sig självständigt i de flesta
situationer där digitala tjänster och apparater används. Om hjälp behövs räcker
det ofta med anvisningar som man själv kan bekanta sig med. Om den digitala
förmågan däremot är låg behöver personen ofta personlig hjälp även med de
vanligaste apparaterna och tjänsterna. Utmaningarna kan till exempel handla om
att förstå verksamhetslogiken eller om den tekniska användningen av apparaten.
Även personernas motiv till att lära sig använda digitala tjänster och apparater
skiljer sig från varandra. I ena ändan av axeln finns personer vars mål är
att utveckla hela organisationens digitala förmåga eller beredskap. Sådana
personer vill till exempel utveckla en digital strategi för organisationen eller
organisationens eller de egna förmåga på bred front. I andra änden av axeln finns
de personer vars behov främst gäller enskilda situationer. Personen har kanske
stött på en utmaning som försvårar vardagen och söker en snabb lösning på den.
Det viktigaste för personen är att på något sätt hålla sig till utvecklingstakten så
att det vardagliga arbetet kan fortsätta.
Ur dessa två dimensioner, digital förmåga och inlärningsmotiv,
bildas fyra grupper som borde få inriktat digitalt stöd.
Känner du igen dig själv?

Tillförlitlighet: Jag vet inte om jag kan lita på utrustningen eller nätverken. Jag
vet inte tillräckligt eller för mycket om de risker som användningen av digitala
tjänster eller digitala apparater medför.
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Hög digital förmåga,
motiv och färdighet

Pionjärer

Självständiga

“

“

Lokalförening, Lappland

Småföretag,
Norra Österbotten

Det är svårt att delta i distansarbetet
när det saknas riktlinjer för vilka
verktyg som är bra och vad det lönar
sig att tillämpa dem på.

Det får inte ta tid och pengar att ta i
bruk tjänsterna. Man måste
få nytta av dem direkt.

Mer stöd, idéer och tips om valet

Mer användarstöd, vägledning och handledning

Behöver uppmuntras

Behöver stöd

“

“

Den digitala utrustningens
livslängd orsakar betänkligheter. Med 10 års mellanrum
måste man köpa en ny
tvättmaskin, men hur är det
med den digitala utrustningens
livslängd?

Det känns som om det finns så
många digitala verktyg att man
inte kan lära sig dem alla.
Lokalförening,
Nyland

Småföretag,
Norra Österbotten

Låg digital förmåga,
motiv och förmåga

Pionjärer

Självständiga

Pionjärer är föregångare, de har goda
färdigheter, kompetensnivå och motiv att
använda olika elektroniska verktyg. De vill
även i fortsättningen vara de första som kan
utnyttja ny teknologi. De sätter sin stolthet i
det och vill hålla fast vid det.

De självständiga vill agera och ta reda
på saker på eget initiativ. Orsaken till
detta är (hypotetiskt) att det är lättare
att självständigt ta reda på saker
än att söka efter eller begära stöd.
Dessutom kan man vara skeptisk till
att de rätta perspektiven för en själv
kommer fram om det är någon annan
som styr. Man är redo att ta emot stöd
först när man har tillräcklig know-how
för att kunna ställa det i relation till
det man redan lärt sig.

Många av dem anser att de inte behöver stöd
eftersom deras kompetensnivå är hög. De
behöver i synnerhet tips och råd om hurdana
digitala verktyg som rekommenderas ur olika
synvinklar och vilka lösningar som är möjliga
med tanke på datasäkerheten.

“

Cybersäkerhet är inte så bekant
för oss. Jag vet inte riktigt vad det
innebär.
Småföretag, Nyland
Utöver de grundläggande
färdigheterna måste man numera
också kunna hoppa in och sköta
stödtjänsterna, eftersom varje
organisation inte längre har
sådana.
Regional förening,
Mellersta Finland

Behöver uppmuntras

Behöver stöd

De som behöver uppmuntras måste få en
impuls för att komma framåt. De har redan
ett utgångsintresse för användningen av
digitala verktyg, men i brist på motivation
kommer de inte framåt, utan förväntar sig
att situationen löser sig av sig själv eller att
någon annan tar hand om den.

De som behöver stöd behöver långsiktig
motivation och stöd för övergången
till den digitala världen. För dem är
tålamod en trumf när man lyfter fram
grundläggande saker. Motivationen
är vanligtvis låg och saker och ting
framskrider först när man är tvungen. De
lär sig och inspireras bäst via vänner och
familjemedlemmar.

För dem är nyttobaserad motivation en
orsak att bekanta sig med, använda och
pröva nya digitala verktyg och öka sina
digitala färdigheter.
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“

Facebooks videosamtal var lätt att
använda, det lyckades. Jag testade
och lyckades.
Lokalförening,
Södra Österbotten
Det skulle vara bra att lära sig
nya saker, men det orkar jag inte
längre.
Småföretag, Södra Karelen

Motiveringar och övertalning att övergå
till den digitala världen kan vanligtvis ta
lång tid. Den stödform som de föredrar
är att en person de har förtroende för
visar hur man ska göra. Samtidigt ska
man dock se till att uppgifterna inte
sköts av andra, för då lär de sig inte.

“

Man har valt ut tjänster så att man har
frågat vad andra har och sedan tagit
samma. Jag har inte kompetens att
bedöma vilket sätt som är lämpligt för
oss när det gäller att till exempel spara
saker.
Småföretag, Nyland
Ja, vår förening vill lära sig, men det
saknas möjligheter till det.
Regional förening, Egentliga Finland

“

Dottern hjälper mig skriva räkningar. Om
hon inte längre sköter räkningarna, så
lägger jag väl ner företaget.
Småföretagare, Södra Österbotten
Det var svårt att ansöka om coronastöd
när man skulle lägga till en bilaga och
annat.
Småföretagare, Birkaland
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Digitalt stöd till företag och samfund

Kommunala och statliga myndigheter erbjuder digitalt
stöd i anslutning till sina egna e-tjänster.
•
•

Typiska exempel är Skatteförvaltningen, FPA, PRS och
NTM-centralen
Flera servicekanaler; företags- och organisationskunderna
har flera olika ärenderoller

Medborgarrådgivningen erbjuder allmän rådgivning
för offentliga tjänster
•

•

Stödet riktar sig till medborgarna, men en representant för
ett företaget och ett samfund kan utnyttja det lika väl som
medborgare.
Medborgarrådgivningen stöder användningen av offentliga
tjänster och hänvisar till rätt instans.

Företagen erbjuder både allmän utveckling av digitala
färdigheter och stöd i anslutning till de egna e-tjänsterna.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
koordinerar utvecklingen av det digitala stödet
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata koordinerar utvecklingen av
digitalt stöd för såväl medborgare som företag och sammanslutningar på riksnivå.
Finansieringen av verksamheten kommer från finansministeriet.
Många olika aktörer erbjuder primärt digitalt stöd. En stor del av aktörerna
erbjuder endast stöd för användningen av sina egna tjänster.
Företagens och föreningarnas egna intresseorganisationer och takorganisationer
erbjuder sina medlemssamfund målinriktat stöd samt allmän utveckling av
digitala färdigheter. En del av det digitala stödet är tillgängligt för alla företag och
sammanslutningar, en del är riktat till en begränsad målgrupp.
Stöd som utgår från behoven erbjuds av företagens och samfundens
takorganisationer, riksomfattande förbund, studiecentraler och privata
tjänsteleverantörer såsom banker och försäkringsbolag.
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•
•
•
•
•

Stöd för egna e-tjänster, bl.a. banker och försäkringsbolag
Teleoperatörernas kundservice och utvidgade stödkoncept,
bl.a. DNA:s Asennusmestari och Elisas Omaguru
Företag som specialiserat sig på digitalt stöd, bl.a. Fiksari.
Typiskt enmansföretag som har det som bisyssla.
Disponentbyråer, bl.a. distansmöten för husbolag
Bokföringsbyråer sköter samfundskunders bokföring,
skatteärenden m.m.

Studiecentralerna är riksomfattande läroanstalter som
upprätthålls av medborgarorganisationer, partier och fackförbund.
•

•

Studiecentralerna producerar själva utbildningar i digital
kompetens och är samarbetspartner när det gäller att utveckla
och stöda medlemsorganisationernas utbildning.
I Finland finns sammanlagt 12 studiecentraler (t.ex. Sivis,
Medborgarforum, Agricola, ABF). Nästan alla riksomfattande
medborgarorganisationer är medlemmar i en studiecentral.
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Organisationer och föreningar erbjuder stöd för sin egen
målgrupp. Organisationerna har vanligtvis en organisation med 2–3
nivåer: riksomfattande, regional och lokal nivå.
•

•

•

Regionala organisationscentraler som stöder föreningar som
verkar i samma område (t.ex. invånar-, social- och hälsovårds-,
kulturföreningar, idrottsföreningar) i digitala färdigheter och
annan verksamhet.
Företagarorganisationerna når företagare nationellt
(Företagarna i Finland), regionalt (t.ex. Företagarna i Birkaland)
och lokalt (t.ex. Företagarna i Tammerfors) samt branschvis.
Organisationernas takorganisationer (bl.a. grenförbundet för
en viss idrottsgren, SOSTE, Hjärtförbundet) stöder föreningar
på regional och lokal nivå inom den bransch de representerar.

Servicepunkterna erbjuder stöd för användningen av e-tjänster
när det gäller myndighetstjänster som Servicepunkten har ingått
serviceavtal med.
•
•

Stöd erbjuds till exempel för kommunala och statliga
myndigheters (FPA, Skatteförvaltningen) tjänster.
Tjänsternas utbud är specifikt för varje servicepunkt.

Digitalt stöd grundar sig på lag eller frivillighet
Företagens och samfundens behov av att uträtta ärenden skiljer sig från
medborgarnas behov och därför måste det stöd som erbjuds för att uträtta ärenden
ses som en egen helhet för målgrupperna i fråga. Det stöd som flera aktörer som
ger digitalt stöd erbjuder begränsas till handledning i användningen av deras
egna tjänster. Myndigheterna har enligt serviceprincipen i förvaltningslagen
skyldighet att ge sina kunder råd i hur myndigheternas tjänster används. Med detta
avses rådgivning om var tjänsten finns eller hur den fungerar. Till exempel kan
rådgivningen hänföra sig till hur man ska göra för att skicka vidare en blankett.
Medborgarrådgivningstjänsten ger råd om användningen av offentliga tjänster.
Serviceställena erbjuder stöd för elektronisk ärendehantering inom kommunernas
och statens myndighetstjänster med vilka de har ingått serviceavtal.
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Båda instanserna erbjuder stöd i användningen av offentliga tjänster, såsom Polisens
tillståndstjänst och TE-tjänster.
Företag och samfund behöver också få utveckla digitala färdigheter på olika
nivåer utgående från deras egna behov. Stöd som utgår från behoven erbjuds av
företagens och samfundens takorganisationer, riksomfattande förbund, studieoch organisationscentraler samt privata tjänsteleverantörer såsom banker och
försäkringsbolag.

Digitalt stöd är stöd i användningen av e-tjänster,
tjänster och apparater
Digitala apparater
t.ex. smarttelefon, dator, surfplatta, kassaterminal
Digitala tjänster och verktyg
t.ex. ekonomiförvaltning, Teams, Miro, webbhandelsplattformar
Media
t.ex. nyheter, videor, användning av sociala medier
Kommunikation och marknadsföring
t.ex. planering och genomförande, FB, SEM/SEO
Interaktion
t.ex. Slack, Whatsapp, e-post, Messenger, textmeddelanden
Uträttande av officiella ärenden
t.ex. ansökan om stöd, FPA, PRS, försäkrings- och bankärenden
Handel och nätköp
t.ex. handla i webbutik, Tori.fi
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Nätverket av aktörer som erbjuder
digitalt stöd är omfattande, men utspritt

2

Kunden uppfattar ofta det digitala stödet som väldigt splittrat. För ett enskilt
företag eller ett enskilt samfund ter det sig inte som ett nätverk utan som olika
e-tjänster som är betydelsefulla för den egna näringsverksamheten. Det kan finnas
flera aktörer runt ett företag eller samfund. Hos en del uträttar man ärenden
varje vecka (bank) och hos en del till exempel en gång om året (PRS) eller endast
sporadiskt (ansökningar om coronastöd). Det är lättare att använda en digital
tjänst som används upprepade gånger även om man har bristfälliga färdigheter.

Det finns stöd att få från tre håll
1. Boendeförening, 2. Disponentbyrå och 3. Lantbruksföretagare.
Digitalt stöd som erbjuds utifrån särskilda behov är typiskt.

1
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För företagen och sammanslutningarna är det viktigast att kontakterna med
myndigheter och andra aktörer som är väsentliga för deras verksamhet löper
smidigt.

Ingen behöver i princip mer stöd utan
smidighet när de ska sköta ärenden
Runt samfunden finns flera aktörer som erbjuder digitalt stöd. För en enskild aktör
(t.ex. en disponentbyrå eller en boendeförening) är det inte av betydelse vilka
aktörerna är eller hur många de är, utan att företaget eller samfundet kan sköta sitt
ärende smidigt. Många får stöd av en bokföringsbyrå som sköter företagets eller
samfundets bokföring, beskattning och löneräkning.
En del av företagen och sammanslutningarna tillhandahåller digitalt stöd för sina
kunder eller målgrupper, såsom boendeföreningar för sammanslutningar inom sitt
område eller disponentbyråer för husbolagens styrelser. Samtidigt kan de själva
behöva stöd till exempel för att sköta ekonomiförvaltningen eller stödansökningar
elektroniskt.
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Bakgrundsmaterial som erhållits direkt från olika organisationer finns inte med i
källorna, eftersom de inte är tillgängliga för allmänheten.
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“

Smarttelefonen har legat i lådan i ett
par år utan SIM-kort. Det har inte varit
bråttom att ta den i bruk. WhatsApp
skulle i och för sig kunna vara behändigt.
Å andra sidan tycker jag att det är en
frihet att inte titta på telefonen och man
kan tala direkt med människor.
Småföretag, Södra Österbotten

“

I år har vi behövt tips på välfungerande
digitala verktyg när vi har arbetat på
distans genom workshoppar. Vi har
använt Mentimeter, Google Jamboard
och Miro för dem hade ordföranden
använt och rekommenderade. Man
måste sätta sig in i det mer för att
kunna använda det i fortsättningen.
Det skulle behövas en helhetsbild
av vad som erbjuds och vad som
rekommenderas ur olika perspektiv.
Lokalförening, Lappland

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kartlade hösten 2020 företagarnas och samfundens digitala kompetens, utmaningar i anslutning till den och
tillgängliga stödformer genom att bekanta sig med befintligt forskningsmaterial
och barometrar samt intervjua olika aktörer.
En viktig del av översikten har varit djupintervjuer med representanter för företag och samfund, intervjuer med aktörer som erbjuder stöd samt möten med
intressentgrupper. I de möten och intervjuer som hölls under den gångna hösten
deltog sammanlagt cirka hundra personer, som antingen verkade i samfund, som
företagare eller i nära anknytning till samfund och företag. Dessutom granskades bakgrundsmaterial om enkäter och kartläggningar av digital kompetens som
genomförts i olika organisationer.

