
Företag på landsbygder i 
Västmanland
Vilka är de och vilka utmaningar och möjligheter står företagen 
inför i den digitala omställningen?

Ann-Margreth Hammar och Fred Gillner, Region Västmanland
Medfinansiering av:



2020-11-172

Områden med högst 15 000 invånare per 
kvadratkilometer enligt SCB:s indelning av 
Sverige i demografiska statistikområden

* Tillväxtverkets satsning om att utveckla 
företag på landsbygderna

Definition landsbygd i 
satsningen*

Medfinansiering av:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1GrStJmNHUwML0DRMROVhWOvpRv52rcFP&ll=59.492895851970054,17.21236774748968&z=6
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/utveckla-foretag-pa-landsbygderna.html
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Varför fokus på digitalisering för små och medelstora 
företag?
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Förändrade arbetssätt och ökade generell digital kompetens

Brist på digital kompetens är det största hindret

Kompetensutveckling för nya verktyg och arbetssätt

Väldigt ojämn digital omställning i företagen… plocka lågt hängande frukter

(Små och medelstora företags digitala omställning efter pandemin, 
Entreprenörskapsforum, 2020)

SMEs digitala omställning efter pandemin –
påverkan konkurrenskraften inom 3 år

2020-11-19

https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2020/10/Rapport_Digital_omstallning_web.pdf


2020-11-237

Källa: Små och medelstora företags digitala omställning efter pandemin, Entreprenörskapsforum, 2020

https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2020/10/Rapport_Digital_omstallning_web.pdf
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Företag på landsbygden i Västmanland



2020-11-199

Arbetsställen i Västmanlands län

*Företag med under 499 anställda, 
exklusive jordbruk



2020-11-1910

*Företag på landsbygden, under 499 
anställda, exklusive jordbruk

Arbetsställen på landsbygden fördelat på juridisk form



2020-11-1911

Arbetsställen på landsbygden fördelat på antal anställda i företaget



Stor andel arbetsställen med få anställda

2020-11-1912



2020-11-1713

*Företag med under 499 anställda, 
exklusive jordbruk

Totalt antal arbetsställen i Västmanlands län fördelat på kommun



Antal arbetsställen på landsbygden i Västmanlands län kommuner
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Västerås

Köping

Surahammar

Hallstahammar

Skinnskatteberg

Fagersta

Norberg

Sala

Arboga

Kungsör
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Landsbygd

2020-11-1717

*Företag på landsbygden, under 499 
anställda, exklusive jordbruk



Andel arbetsställen fördelat på omsättning

2020-11-1718



Totalt antal arbetsställen per bransch i länet
2020-11-1719



Andel arbetsställen per bransch fördelat på landsbygd och stad

2020-11-1720



Resultat från enkäten

2020-11-1921



Utskick via e-post till ca 1000 företag under juni månad

Svarsfrekvens drygt 140

Samverkan med ett annat projekt i Tillväxtverkets satsning

Enkätundersökning

2020-11-1922



85% var SME, mindre  än 19 anställda

Verksamma i olika branscher 

90% av företagen hade funnits i mer än 
5 år

Om de svarande

2020-11-1923



2020-11-1924

Flera svar var valbara.

Drivkrafter som företagare





Största hindren till att uppnå önskad läge med 
verksamheten

2020-11-1926







Bredbandsutbyggnaden

2020-11-1729



Större andel hushåll än arbetsställen har tillgång till bredband 
eller fiber i absolut närhet

2020-11-1730

Källa: PTS 



Stora skillnader mellan arbetsställen i tätbebyggda och 
glesbebyggda områden

2020-11-1931

Källa: PTS 



2020-11-1932

Andel arbetsställen per 250 m ruta med 
tillgång till fast bredband



Ann-Margreth Hammar

Regional digitaliseringskoordinator

ann-margreth.hammar@regionvastmanland.se

Fred Gillner

Handläggare samhällsutveckling

fred.gillner@regionvastmanland.se

Tack för oss!
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