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Förord

För att Europa ska kunna vara konkurrenskraftigt och skapa 

tillväxt och sysselsättning måste vi se till att det finns personer 

som kan leda den digitala innovationen och omvandlingen av 

våra industrier. Ny teknik är nyckeln till tillväxt som drivs av idéer 

från högkvalificerade yrkesutövare och företagsledare  

(e-leaders). Bristen på sådan personal beräknas uppgår till mer än 

800 000 när det gäller digitala yrken och 200 000 för e-leaders 

fram till 2020. I maj förra året lanserade Europeiska kommissio-

nen en strategi för den digitala inre marknaden. När den digitala 

inre marknaden har fullbordats kommer mer än 415 miljarder 

euro att kunna tillföras den europeiska ekonomin. 

e-Leadership är en viktig del av den digitala inre marknaden som 

drivkraft för att främja den digitala kompetens som behövs inom 

den moderna europeiska industrin. De berörda aktörerna 

uppmanar EU-länderna att öka sina insatser för utvecklingen av 

kompetens i e-Leadership. European Strategic Policy Forum on 

Digital Entrepreneurship rekommenderade att kompetens i 

e-Leadership ska ingå i ledarskapsutbildningar och utbildnings-

program för företagsledare och högre tjänstemän inom den 

offentliga förvaltningen. Det råder en bred enighet om att det 

krävs gemensamma insatser i hela Europa för att man ska kunna 

tillhandahålla kompetens i e-Leadership inom alla sektorer och 

företag. 
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I den här broschyren ges en översikt av den aktuella utvecklingen 

i fråga om kompetens i e-Leadership i Europa samt konkreta 

exempel på bästa praxis och genomförandet av europeiska 

riktlinjer som tagits fram av industrin och den akademiska 

världen. Framtida nummer kommer att ta upp frågan om 

behovet av ledarskapsförmåga i företag som använder sig av 

digitala och viktiga möjliggörande tekniker, bland annat de 

senaste avancerade produktionsteknikerna. 

Trevlig läsning!

Lowri Evans
Generaldirektör

GD Inre marknaden, industri, 
entreprenörskap samt små och medelstora företag

Europeiska kommissionen
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e-Leadership – ett viktigt inslag för att 
främja konkurrenskraften och innova-
tionspotentialen i Europa

e-Leadership spelar en avgörande roll för företag och industrier 

som vill lyckas inom sitt verksamhetsområde. Det är nyckeln till 

att använda ny digital teknik för innovation och omvandling, 

hanterat i en relevant organisatorisk ram och integrerat i 

företagsstrategin. Med kompetens i e-Leadership menas de 

kunskaper som en person behöver besitta för att kunna initiera 

och skapa digital innovation:

• Strategiskt ledarskap: Leda tvärvetenskaplig personal 

 och påverka aktörer över gränserna (funktionellt,  

 geografiskt).

• Affärssinne: Omdana affärs- och driftsmodeller, skapa  

 mervärde för företag.

• Digital kompetens: Planera och driva på förändringar som  

 förbättrar företags resultat, utnyttja trender inom digital  

 teknik som möjlighet till innovation.
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e-Leadership i Europa – åtgärder som 
har vidtagits 

EU:s strategi för e-skills, som baseras på EU-kommissionens 

meddelande ”e-skills för det 21:a århundradet: ökad konkurrens-

kraft, större tillväxt och fler jobb” (2007) har spelat en avgörande 

roll när det gäller att främja konkurrenskraften, produktiviteten 

och innovationskapaciteten i de europeiska företagen. Den 

skapar bättre ramvillkor för innovation, tillväxt och nya digitala 

jobb och omfattar rekommendationer på att uppdatera arbets-

kraftens kunskaper, kvalifikationer, kompetens och innovations-

kraft genom effektivt livslångt lärande. Europeiska kommissio-

nen lanserade stora koalitionen för digitala jobb 2013 för att 

intensifiera och påskynda arbetet med att överbrygga den 

digitala klyftan.

Triangeln för kompetens i e-Leadership

Strategiskt
ledarskap

Affärs-
sinne

Digital
kompetens
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I detta sammanhang inledde kommissionen ett initiativ för 

kompetens i e-Leadership som välkomnades och stöddes av de 

berörda aktörerna. Det startades 2013 med fokus på stora 

företag och utökades 2014 för att även omfatta små och 

medelstora företag, gaseller och nystartade företag. Initiativet 

kommer att breddas ytterligare 2016. 

Frågan om kompetens i e-Leadership är en integrerad del i 

strategierna och åtgärderna för att främja digitalt entreprenörskap. 

I sin rapport ”The digital transformation of European industry 

and enterprises” (mars 2015) rekommenderar europeiska 

politikforumet för digitalt entreprenörskap att man ytterligare 

lyfter fram vikten av digitalt ledarskap, och framhåller att 

kompetens i e-Leadership bör utvecklas och integreras i alla 

allmänna ledarskapsutbildningar och utbildningsprogram för 

företagsledare och högre tjänstemän inom den offentliga 

förvaltningen. 
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Europeiska kommissionen har även lanserat initiativet Startup 

Europe där man undersöker vilka resurser entreprenörer behöver 

– såsom riskkapital och acceleratorer – i syfte att stärka företags-

miljön för webbentreprenörer och IKT-entreprenörer så att deras 

idéer och verksamheter kan växa.  Kommissionen har redan 

anordnat projektet ”Startup Europe Comes to Silicon Valley” där

 

 

teknikföretag, investerare och beslutsfattare på båda sidor av 

Atlanten träffas under en vecka i USA för att utbyta idéer. 

Den 6 maj 2015 antog kommissionen meddelandet ”Den digitala 

inre marknaden från teori till praktik” med 16 initiativ som ska 

utgöra grunden för Europas digitala framtid. I meddelandet 

erkänns uttryckligen vikten av digital kompetens och professio-

nalism inom IT.

Paneler bestående av högkvalificerade experter diskuterade de viktigaste frågorna om e-Leadership

Jan Muehlfeit, global strategist, rådgivare och handledare, ledde 
dagens debatt som talman 

Charlotte Holloway, Head of Policy, techUK pratade om e-Leader-
ship: Åsikter ur ett efterfrågeperspektiv



8

På den europeiska konferensen om ”Digital and Key Enabling

Technologies Skills” (den 1 och 2 juni 2015 i Bryssel, se  

www.leadership2015.eu) samlades mer än 300 deltagare från 

myndigheter, den akademiska världen och industrin för att disku-

tera de senaste utvecklingarna i fråga om kompetens i e-Leader-

ship och viktig möjliggörande teknik. 

Uppskatta efterfrågan – Europa  
behöver mer än 40 000 nya e-leaders 
per år fram till 2020 

Kraven på att förbättra kvaliteten på e-Leadership ökar i den 

europeiska industrin. Även om det idag inte finns någon officiell 

statistik gällande tillgång eller efterfrågan på kompetens i 

e-Leadership, uppskattar man att det finns omkring 620 000 

lediga jobb som e-leaders i Europa för 2015, varav mer än hälften 

i affärsenheter på företag, snarare än inom IT-avdelningar. I 

denna uppskattning ingår de som har idéer om och utvecklar 

innovativa IT-projekt i organisationer – även om de ännu inte 

besitter hela uppsättningen av kvalifikationer som krävs för att 

bli framgångsrika e-leaders.

Gary Kildare, Chief HR Officer, IBM Corporation Europe talade ur 
ett IT- och tjänsteföretags synvinkel

Silvia Leal, Academic Director 
på IE Business School, Madrid 
pratade om utbudet av 
program i e-Leadership för före-
tagsledare, små och medel-
stora företag och nystartade 
företag på IE Business School 

Prof. Peter Kelly från Aalto University pratade om tillväxtföretag

Philippe Trichet, Digital Expert Director från Boston Consulting 
Group, pratade om agilt ledarskap: Fem imperativ för 
digital navigering

e-Leadership 
Digital kompetens för små och medelstora företag



  

När prognoser om efterfrågan genomförs, förlitar man sig på 

uppskattningar om tillväxttakt i förhållande till de mest kvalifice-

rade IT-jobben, för vilka sådana uppskattningar finns. Efterfrågan 

på e-Leadership förväntas öka med i genomsnitt 4,6 % fram till 

2020, då den förväntas uppgå till 776 000. 

Om man tar hänsyn till faktorer som utvidgning och behov av 

ersättning kommer det i Europa att behövas ytterligare  

200 000–250 000 e-leaders fram till 2020, eller mellan 40 000 och 

50 000 per år. Uppgifterna som ligger till grund för dessa 

uppskattningar styrks av en uppsättning ”ekosystemsdata” kopp-

lade till efterfrågan på eller tillgången till kompetens i e-Leader-

ship genom e-Leadership scoreboard. 
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e-Leadership i översikt – European 
scoreboard

e-Leadership scoreboard övervakar framstegen när det gäller 

utvecklingen av kompetens i e-Leadership och omfattar bland 

annat följande områden av ekosystemet för e-Leadership: 

• Utbildning i e-Leadership. 

• Andel av arbetskraften med potential i e-Leadership.

• Strukturella variabler som gör det möjligt att utnyttja 

 möjligheterna med e-Leadership. 

• Strategier som främjar e-Leadership och andra pådrivande 

 mekanismer. 

Scoreboard använder sig av indikatorer från primära och 

sekundära källor. Med hjälp av scoreboard jämför man EU-län-

dernas resultat i fråga om e-Leadership och identifierar relativa 

styrkor och svagheter i ekosystemen för e-Leadership i de olika 

länderna, för att ge uppslag till politisk diskussion på nationell 

och europeisk nivå.

Scoreboard mäter faktorer som sannolikt påverkar efterfrågan 

på och utbudet av kompetens i e-Leadership i varje land. Den ger 

insikt i hur bra länderna gör ifrån sig på specifika områden av 

e-Leadership, som kan tolkas som förmågan att utnyttja 

möjligheter till innovation för att skapa tillväxt i företag, och 

föreslår åtgärder för framtiden.

Totalt omfattar scoreboard 24 indikatorer som är indelade i flera 

olika byggstenar.
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Nationella scoreboards är en väsentlig del av de 28 landrappor-

terna, en för varje EU-land, som ger en översikt av den aktuella 

situationen i varje land rörande åtgärder, initiativ, metoder, 

utbildning, högre utbildning och utbildning av företagsledare i 

samband med e-Leadership och scoreboard. Landrapporterna 

kan laddas ned på http://leadership2015.eu/documents/ och 

http://eskills-lead.eu/documents/.  

Index för e-Leadership – riktmärkning 
av EU-länderna  

Indexet för e-Leadership kombinerar de olika dimensionerna av 

e-Leadership scoreboard i syfte att övervaka och riktmärka 

EU-länderna. Det slår ihop indikatorerna på företags- och 

regleringsklimat, infrastruktur och tillhörande resultat för 

e-Leadership. Syftet är att tillgodose behovet av mätmetoder 

och förfaranden med vilka man kan mäta och förstå e-Leader-

ship. Enskilda länder kan använda indexet för att övervaka sina 

resultat över tiden eller riktmärka den inhemska utvecklingen 

mot andra länder, identifiera förebilder och ta reda på hur 

olika strategier kan påverka praxis för e-Leadership.

Europeisk karta över e-Leadership-index i kvartiler

Källa: empirica 2015

Digitala talanger trivs bäst i öppna, 
samarbetsinriktade och experimentella 
miljöer där deltagarna kan lära sig och ut-
vecklas runt en kritisk massa av likasinnade 
talanger, och inte i topp- och detaljstyrda 
byråkratier som tunnar ut den digitala tal-
angen och hämmar innovationskraften.

Philippe Trichet
Digital Expert Director, THE BOSTON 
CONSULTING GROUP

e-Leadership 
Digital kompetens för små och medelstora företag

 Grupp 1: Mer än 35 % under EU-genomsnittet

 Grupp 2: Mindre än 35 % under EU-genomsnittet



Indexet för e-Leadership har en nära koppling till BNP-uppgifter 

samt till teknikrelaterade indikatorer såsom Networked 

Readiness Index (från World Economic Forum), men avvikelserna 

hos trendlinjerna för teknik och BNP visar vilka länder som 

presterar ”bättre” eller ”sämre” än vad som indikeras av den 

ekonomiska eller tekniska mognadsgraden. Särskilt Irland men 

även Belgien och Storbritannien verkar avvika i positiv riktning 

från ”trenden” med högre mognadsgrad rörande e-Leadership 

kopplat till både större ekonomiskt inflytande och högre digital 

mognadsgrad, och uppvisar en högre nivå av e-Leadership än 

förväntat.
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Index för e-Leadership och Networked Readiness Index
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Text

Större erkännande av strategier som 
främjar digital kompetens 

Tillhandahållandet av kompetens i e-Leadership åt små och 

medelstora företag och åt entreprenörer anses fortfarande vara 

en sekundär fråga jämfört med andra mer väletablerade politiska 

mål som inrättande av digitala tekniker, grundläggande digital 

kompetens, införandet av e-government and e-business, tillgång 

till riskkapital eller uppstartsbidrag. Handlingsplanen för e-skills 

från 2007 och kommissionens senare initiativ för kompetens i 

e-Leadership har emellertid fått vissa EU-länder att inleda 

offentliga debatter och har bidragit till utvecklingen av lämpliga 

lösningar.
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Källa: empirica 2015

De politiska åtgärderna för e-Leadership omfattar en rad 
olika områden
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e-Leadership Scoreboard för Sverige
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Idag är det endast åtta EU-länder som har tagit beslutsamma 

initiativ för utbildning i e-Leadership, nämligen Irland, Storbri-

tannien, Italien, Danmark, Belgien, Spanien, Malta och Nederlän-

derna. I andra länder är beslutsfattandet fortfarande begränsat 

och saknar konsekvens, och de flesta länder har inte någon 

huvudstrategi och riktar inte fortlöpande uppmärksamhet på 

e-Leadership i beslutsfattandet. 

Partnerskap mellan olika aktörer har visat sig vara användbara på 

området för e-skills. De främjar samarbete mellan industri och 

arbetsgivare inom den privata sektorn och det traditionella 

utbildningssystemet, och kompletterar de tjänster som erbjuds 

av den offentliga sektorn med ytterligare resurser och kunskaper.

För att dessa partnerskap ska kunna utvecklas och uppnå samma 

nivå på området för e-Leadership som för digital och informa-

tionsteknisk kompetens, måste de berörda aktörerna enas om 

åtgärder, bidra till att främja medvetenheten och öka utbild-

ningsinsatserna. 
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Bästa praxis genom fokus på huvudom-
råden

Särskilda kursprogram för e-Leadership utvecklas ofta genom 

nära samarbete mellan företag och den akademiska världen. 

Storbritanniens Tech Industry Gold-examina är kopplade till ICS 

Leadership Development Programme på Irland och till intensiv-

utbildnings- och magisterprogrammen i kunskapsbaserad 

entreprenörskap på Malta. En partnerskapsstrategi gör det 

lättare att anpassa kursplanerna till arbetsgivarnas behov. 

Utbildningsprogram för särskild yrkesutbildning skapas som 

svar på att man upplever att det inte finns något utbud som 

möter behoven hos små och medelstora företag och entreprenö-

rer i fråga om varaktighet och kostnader. Bland exemplen finns 

London’s Mobile Academy, THNK, Amsterdam School of Creative 

Leadership, Cranfield University’s IT Leadership Programme och 

British Computer Society Digital Leader coaching-programmet.

Utbildning i e-Leadership erbjuds inom ramen för universite-

tens avknoppningsprogram. Utbildning i e-Leadership tillhan-

dahålls med hjälp av universitetens resurser för att främja digitalt 

baserade företagsmodeller. Bland exemplen finns Henley 

Accelerator i Storbritannien och ECN Network i Österrike.

För företag är e-Leadership en central faktor 
för att lyckas i den moderna ekonomin och 
utnyttja de möjligheter som den digitala 
tekniken erbjuder. Men den kan inte tas för 
given, i synnerhet inte bland mindre företag 
där cheferna ofta har flera olika uppgifter. 
Beslutsfattare på EU-nivå, nationell och 
regional nivå måste samarbeta för att säk-
erställa att det vidtas samordnade åtgärder 
som underlättar utvecklingen av e-Leaders-
hip inom befintliga och framtida små och 
medelstora företag i Europa.

Arnaldo Abbruzini
Generalsekreterare, Eurochambres

Europa måste påskynda sin omvandling 
med hjälp av digitalisering. Enligt de 
prioriteringar som nyligen antagits för de 
närmaste fem åren efterlyser vi – EU:s 
regionkommitté – en ny företagsanda 
kombinerat med en fungerande digital inre 
marknad och smart specialisering som ska 
leda till ny kompetens, kunskap, innovation 
och sysselsättning. För att bli konkurrens-
kraftigt behöver Europa några få engage-
rade regioner och städer som tar på sig en 
aktiv pionjärsroll för e-Leadership.

Markku Markkula
Ordförande, Regionkommittén

Myndigheter, industrin och utbildnings- 
anstalter kan tillsammans möta 2000-talets 
behov av digital kompetens och säkerställa 
att unga människor skaffar sig digital kom-
petens och e-Leadership för att bli entre-
prenörer och beslutsfattare, och utforma 
vår digitala värld. techUK är glada över att 
arbeta med kommissionens program i e-Lea-
dership för att ta itu med denna utmaning.

Charlotte Holloway
Head of Policy and Associate Director, 
techUK



Utbildning i e-Leadership genom e-learning och MOOC-kurser 

visar sig vara användbart i synnerhet i ekonomiskt mindre 

välutvecklade länder, till exempel initiativet för grundande av 

företag i Grekland samt Akademia PARP och e-Business 

Academy i Polen. Handelshögskolan i Aten lanserade nyligen en 

MOOC-kurs i digitalt entreprenörskap. I Frankrike har Conserva-

toire National des Arts et Métiers (CNAM) startat en serie 

MOOC-kurser riktade till personer som vill skaffa sig kompetens i 

ledarskap i den fransktalande världen.

Subventionerad eller gratis utbildning i e-Leadership för små 

och medelstora företag erbjuds av institutioner för företagsut-

veckling i syfte att undanröja hindren för deltagande. Denna 

strategi tillämpas i allt högre omfattning även för utbildning i 

e-Leadership, till exempel på Nordirland.

Program för forskning inom e-Leadership är fortfarande 

ovanliga. Det enda kända exemplet är Software Campus i 

Tyskland, ett samarbete mellan myndigheterna, den akademiska 

världen och industrin, som stöder unga IKT-forskare med lysande 

framtidsutsikter. Även om programmet inte riktar sig till små och 

medelstora företag kommer många av deltagarna sannolikt att 

starta egna företag i stället för att arbeta för någon etablerad 

större aktör.  

Verktyg för självutvärdering gör det möjligt för små och 

medelstora företag att utvärdera sina ledaregenskaper genom 

en nätplattform. Ett bra exempel är det nätbaserade diagnos-

verktyget LMSA på Nordirland. 

System med checkar har inrättats i vissa länder för att göra det 

enkelt och överkomligt för små och medelstora företag att få 

tillgång till rådgivning och utbildning, till exempel innovations-

checkar från VINNOVA i Sverige och från Enterprise Ireland på 

Irland samt checksystemet i Danmark.
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Utbildning i e-Leadership inom ramen för inkubatorer och 

system för acceleratorer sker ofta via rådgivning och handled-

ning, men även genom utbildningskurser i företagsledning i 

samarbete med väletablerade leverantörer, bland annat Infopole 

Cluster TIC i Vallonien i Belgien, acceleratorprogrammet WAYRA 

som lanserats av Telefonica i Spanien, Telenet Idealabs i Belgien 

och European Entrepreneurship Foundation i Ungern.

Tävlingar för affärsplaner, utmärkelser för nystartade företag 

och liknande instrument är populära för att ta itu med den 

upplevda bristen på kompetens i ledarskap bland högutbildade 

personer, och för att motivera personer med stor potential i 

digitalt entreprenörskap. Tävlingar och utmärkelser är relativt 

billiga åtgärder som är lätta att marknadsföra och de föredras 

därför av sponsorer. De kan dock inte erbjuda det stöd som 

behövs för att förse digitala entreprenörer med en tillräcklig 

färdighetsbas för e-Leadership. 

Främjande av e-Leadership bland studenter är syftet med 

initiativet AWS First i Österrike, programmet för unga ledare i 

Bulgarien, Student2Start-up-programmet i Tyskland och 

Finlandsbaserade Demola. I utvecklingsprogrammet för 

framtida ledare i Grekland samarbetar nyexaminerade personer 

och icke-statliga organisationer för att ta itu med framtidens 

utmatningar. Den icke-statliga organisationen eStudent i 

Kroatien drivs av och riktar sig till universitetsstuderande på 

högre nivåer. 

Initiativ med fokus på kvinnor riktar sig till kvinnor som vill 

avancera inom IT. Bland exemplen återfinns everywoman in 

Technology Leadership Academy i Storbritannien, som har 

utvecklats till en organisation med medlemmar världen över.  

Genom att öka insynen och medvetenheten lyfter man fram 

frågan om kompetens i e-Leadership bland viktiga aktörer och 

den bredare allmänheten. I Frankrike genomförde sammanslut-

ningen Pasc@line en representativ företagsundersökning för att 

utreda frågan i detalj. 

e-Leadership 
Digital kompetens för små och medelstora företag



Särskilda kompetensbehov för små och 
medelstora företag och nystartade 
företag

Små och medelstora företag och entreprenörer har olika behov 

när det gäller utbildning i e-Leadership, men analysen visar även 

tydliga mönster. Många av de kompetensbehov som små och 

medelstora företag och entreprenörer har, kan tillgodoses 

genom utbildning i de tre kompetensområden som utgör 

e-Leadership, nämligen digital kompetens, affärssinne och 

strategisk ledarskapsförmåga.

Behov av lärande – diverse och  
praktiska

På följande figur visas de aktuella kompetensbehoven, fastställ-

da genom kvalitativ forskning. 
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Våra undersökningar gällande kraven på utbildning i e-Leader-

ship visar att de flesta små och medelstora företagen behöver 

ledare med mycket långtgående, praktiska digitala färdigheter. 

För större företag ligger fokus oftare på ledarnas förmåga att 

förstå den digitala kapaciteten (veta vad som är möjligt, tilldela 

arbetsuppgifter), men ledare på små och medelstora företag är 

mer involverade i utvecklingen av digitala produkter eller tjänster 

och processer som stöds av digital teknik.

En annan viktig uppgift är att många små och medelstora företag 

i hög grad lägger ut de digitala uppgifterna på entreprenad till 

konsultfirmor, återförsäljare eller andra partnerföretag i 

värdekedjan. Små och medelstora företag behöver därför 

personer som kan leda kvalificerade interdisciplinära anställda 

och konsulter, entreprenörer, återförsäljare och andra partner. 

Dessa företag är även i behov av utbildning med tekniskt 

innehåll för små och medelstora företag, bland annat cloud 

computing, data analytics/big data, utveckling av mobila appar, 

programvaruutveckling, webbutveckling samt språk och miljöer 

för programmering.

De mest användbara utbildningarna i digital hantering omfattar 

enterprise architecture och företagsstyrning.

Övriga kvalifikationer i e-Leadership omfattar kommunikativa 

färdigheter, förståelse av kunderna och marknaden, hantering av 

ändringar och projekt, företagsutveckling samt försäljning och 

marknadsföring. 

Små och medelstora företag i Europa är i 
hög grad beroende av ägarnas och chefer-
nas ledarskap, i synnerhet på marknader där 
IKT kan ge en konkurrensfördel. PIN-SME 
välkomnar kommissionens uppföljning av 
våra rekommendationer att även inklu-
dera behovet av utbildning hos små och 
medelstora företag som del av initiativet för 
e-Leadership.

Sebastiano Toffaletti
Generalsekreterare, PIN-SME

Källa: empirica 2015

Innovativa och snabbväxande små och medelstora företags behov av kompetens fastställda genom kvalitativ forskning

• Prognostisering av behovet av information

• Förståelse av kundernas behov

• Inriktning på lösningar

• Kommunikation 

• Kreativitet 

• Oberoende inlärare

• Gruppledning 

• Kulturer, internationalisering

•  Big data analytics och verktyg
•  Cloud computing och virtualisering
•  Utformning och utveckling 
   av mobila appar
•  Komplexa affärssystem
•  Webbutveckling och verktyg
•  IT-arkitektur, plattforms- 
    arkitektur
•  Säkerhetskompetens
•  ERP-system 
• Sociala medier

• Kundrelationer och försäljning
•  Upprättande av partnerskap 

• Verksamhetsutveckling
• Organisatorisk förändring 

• Projektledning
• Processoptimering 

 • Strategisk marknadsföring
• Agil metodik

• Business analytics
 • Marknadsanalys

 • Finansiell kompetens

Strategiskt
ledarskap

Affärs-
sinne

Digital
kompetens



 

Behov av fokuserade, korta, flexibla 
och förmånliga format

Undersökningen visade på vilka behov som finns gällande 

formatet och de operativa detaljerna för tillhandahållande av 

utbildning. Självlärande och personlig handledning är viktiga 

eftersom många personer endast kan vara frånvarande korta 

perioder från arbetet. Konsultprojekt används ofta för att 

överföra kunskaper och skaffa sig färdigheter. 

Många föredrar överkomliga utbildningar på några dagar med 

flexibla scheman som fokuserar på akuta företagsproblem.

Grundare och nyckelpersonal har dock ofta en bakgrund med 

omfattande högre utbildning. Både målinriktade utbildningar 

och en bred och djup grund är viktiga faktorer när det gäller att 

hitta e-Leadership.

16

Framtida ledare behöver upptäcka och upp-
muntra entreprenörerna bland dem – deras 
företags livskraft är beroende av förmågan 
att ta vara på möjligheter och utnyttja dem 
på ett lönsamt sätt.

Peter Kelly
Tjänstgörande professor, High Growth 
Entrepreneurship, gästprofessor, School of 
Business, Trinity College Dublin, gästprofes-
sor, School of Design (MADA), 
Pontificia Universidad Catolica de Chile, 
Santiago
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Självlärande dominerar i en mångfacet-
terad och rik lärandekultur 

Utöver undersökningen gällande behoven genomfördes en 

undersökning om metoder för lärande bland 118 små och 

medelstora företag mellan mars och maj 2015. Urvalet var inte 

representativt, så det finns en viss dominans av danska tillfrå-

gade, men resultaten är ändå intressanta. 

Bland de 118 små och medelstora företag som svarade, angav 

114 minst en ”viktig” källa till lärande bland de 12 som fanns på 

listan. I genomsnitt angav varje företag sex källor. Ad-hoc-läran-

de visar sig vara det viktigaste formatet för lärande bland små 

och medelstora företag. Industri och yrkeshögskolor samt 

”lärande av konsulter” var också vanliga svar och låg på 56 % och 

55 %. De högre utbildningsanstalterna ses som utbildningsleve-

rantörer, dock främst av fristående kurser (49 %) och i mindre 

omfattning av hela program (23 %).

Andel små och medelstora företag som 
uppgav att var och ett av alternativen 

är en ”viktig” källa för lärande  
på deras företag inom området för  

kompetens i e-Leadership

 
N=118, nätundersökning av empirica 

i mars–maj 2015
Källa: empirica 2015

Nätbaserade företag har visat hur viktigt 
det är med upprepning. Folk förstår dock i 
regel inte hur detta påverkar företaget som 
helhet. Ett innovativt företag måste uppre-
pa sig i alla aspekter av sin verksamhet: sina 
produkter, sin struktur och sina värderingar. 
Vi frågar oss själva hela tiden: Vad gör vi fel? 
Vad kan förbättras?

Ander Michelena
CEO och medgrundare av ticketbis.com

e-Leadership 
Digital kompetens för små och medelstora företag



Utformning av utbildning i e-Leadership 

Små och medelstora företag samt nystartade företag uppvisar 

även olikheter när det gäller strukturen för teknik, organisation 

och utformning av värdekedjor, och har därmed olika behov av 

kompetens i e-Leadership. Därför har man tagit fram en ram för 

utbudet av utbildningar i e-Leadership.

  

I linje med definitionen av kompetens i e-Leadership ska alla 

utbildningar i e-Leadership ha som främsta syfte att utnyttja 
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digitala tekniker för innovation. Utbildningarna i e-Leadership 

kan omfatta alla tre kompetensområden, eller fokusera 

på ett eller två av dessa områden om de kompletterar befintliga 

färdigheter eller kompetenser. 

I samband med e-Leadership utnyttjar man framväxande 

tekniker som är klara att användas och anpassar dem till den 

digitala utvecklingen och dess tillämpning på marknaden. 

Aktuella större trender som mobilitet, Cloud Computing, Big 

Data analytics, tekniker på sociala medier, Internet of Things, IT 

baserat på kunderfarenhet och IT-säkerhet måste ständigt 

anpassas för hålla jämna steg med utvecklingen.

De här teknologiska trenderna är frågor som bör diskuteras med 

små och medelstora företag. Det var det vi gjorde och slog oss 

sedan samman med framgångsrika företag, bland annat 

snabbväxande gaseller som vill utvidga sin verksamhet över 

gränserna. Teoretiska definitioner av e-Leadership och framväx-

ande tekniker måste ställas sida vid sida med de verkliga 

behoven av ledarskap samt de små och medelstora företagens 

behov. Där hinder finns måste insikter integreras i utformningen 

av utbildningsutbudet.

e-Leadership handlar inte bara om att 
utnyttja IKT på bästa sätt och skapa värde 
för sitt företag. Det handlar om mycket mer. 
Det är en fråga om beredskap: om du är 
förberedd, är e-Leadership evolution – om 
du inte är förberedd, kommer e-Leadership 
att bli revolution. Hur som helst så är det 
en nödvändighet för alla i den digitala 
verkligheten.

Robert Kopal
Ph.D., Vice Dean of R&D, Algebra University 
College

Befintliga kurser 
och program

Befintliga politiska 
åtgärder 

och initiativ

Bästa praxis och 
erfarenheter

Gap mellan program-
mens utbud och 

efterfrågan 

Utbildning

Tekniska trenders 
tillämplighet och 

effekter

Aktuella brister 
och luckor vad gäller 

kompetens

Den aktuella situationen 
vad gäller lärande och 

utbildning, förvärvande 
av kompetens 

Erfarenheter och krav 
med högre 

utbildning/chefsut-
bildning

Önskemål gällande 
innehåll/format

Industrins 
behov

Affärs- 
möjligheter och 
utmaningar i fråga 
om

•  mobilitet 
•  Cloud Computing
•  Big Data analytics
•  tekniker för  
 sociala medier
•  Internet of Things

Konsekvenser för yrkes-
utövare och kompetens 
i e-Leadership på små 

och medelstora företag 
och nystartade företag

Tekniska 
trender

Definition

Digital innovation 
och omvandling

Digital kompetens + 
affärssinne + strate-
gisk ledarskapsför-

måga

Uppdelning i 
aspekterna  
kompetens 

och färdigheter: e-CF 
och annat

Källa: empirica 2015

Forskningsbaserad utformning av utbildningsutbud



Vad är ett utbildningsutbud för  
e-Leadership?

e-Leadership kan beskrivas som en kombination av ledarskap, 

affärssinne och digital kompetens, som skiljer sig åt från den 

traditionella uppdelningen mellan IT och andra verksamhets-

funktioner. 

Det finns tre viktiga kriterier som skiljer ett utbud i e-Leadership 

från ett utbildningsutbud:

• Målgrupp: Utbildningar inom e-Leadership riktar sig till  

 företagsledare och entreprenörer, sakkunniga med avance- 

 rade kunskapsnivåer och behörighet att fatta beslut, snarare  

 än till yrkesutövare med mindre erfarenhet eller studenter.  

 För medelstora företag är målgruppen personer i ledande  

 ställning.

• Digital tillämplighet: Om ämnesområdet inte är IT i sig, ska  

 tillämpligheten på ett IT-baserat företag vara en tydlig del av  

 kursplanen.

• Kompetensnivå: Nivån på läranderesultaten ligger ovanför  

 kandidatnivå och kan vara en del av en magisterkurs.
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Dessutom ska utbildning i e-Leadership omfatta åtminstone 

följande punkter: 

• Fokus på innovation: Potentialen till företagsinnovation/ 

 företagsomvandling är en del av utbildningen.

• Företagsrelevans: Istället för att vara en akademisk övning,  

 ligger fokus på tillämpningen i ett yrkesmässigt eller organisa- 

 toriskt sammanhang.

• Strategisk relevans: Betydelsen av teknik för företag lärs ut  

 vid sidan av den ”tekniska” tillämpningen.

Nya utbildningar i e-Leadership håller 
på att tas fram

En granskning av kurser inom den högre utbildningen och 

MOOC-kurser som erbjuds av högre utbildningsanstalter riktade 

mot små och medelstora företag och entreprenörer samt 

högkvalificerade yrkesutövare, visar att endast 56 program inom 

hela EU uppfyller alla tre kriterier för e-Leadership. Av dessa är 

tre magisterprogram för företagsledare, fyra MBA-program, 22 

magisterprogram i naturvetenskap samt 19 andra magister- och 

icke-magisterprogram. Endast åtta av dem varar i 12 månader 

eller mindre, varav sex är icke-magisterprogram och två 

magisterprogram. Bristen på utbildning i e-Leadership är 

slående, och samma sak gäller för det begränsade utbudet av 

kortsiktiga program för att möta behoven hos små och medel-

stora företag och nystartade företag. 

MBA-programmet i e-Leadership på  
Algebra University College, Zagreb (Kroatien)

Det finns inget e-Leadership utan männis-
kor. Europa har mängder av ”intellektuella 
hästkrafter” som saknar arbete. Vi måste 
fortsätta omskola de som arbetar för en 
bättre framtid. Arbetslöshet måste döpas 
om till ”karriärbyte”.

Hugo de Sousa
Grundare och CEO för ALPHAPPL

Initiativet för kompetens i e-Leadership 
bör ta hänsyn till de specifika behoven av 
utbildning hos små och medelstora företag, 
eftersom de står för en så stor del av verk-
samheten och sysselsättningen i Europa.  
Kortfristig, icke-formell utbildning och 
individanpassande kanaler för utveckling av 
kompetens i e-Leadership skulle kunna kom-
plettera det formella utbildningssystemet.

Dr. Māra Jākobsone
Samordnare för koalitionen för e-skills i 
Lettland, vice ordförande för LIKTA

e-Leadership 
Digital kompetens för små och medelstora företag



Olika utbildningsvägar för e-Leadership 
är en nödvändighet

Kompetens i e-Leadership för små och medelstora företag kan i 

regel inte skaffas endast genom ett e-Leadership-program på ett 

universitet. Sådan kompetens är i regel ett resultat av erfarenhe-

ter från både yrkesliv och utbildning samt från icke-officiell 

utbildning såsom mentorskap och handledning.
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I takt med att kompetensen i e-Leadership fördjupas, kommer 

företag i regel att behöva antingen ytterligare steg på stegen för 

e-Leadership eller diversifiering och komplettering av befintlig 

kompetens på samma nivå.

Karriärsresan inom e-Leadership kan gå från medvetenhet och 

nyfikenhet till en vision om digital omvandling och dess potential 

till innovation – som då kommer att behöva omsättas i en 

genomförandeplan. Informationsevenemang och öppna 

föreläsningar gör det möjligt för ett stort antal personer från 

målgrupperna att bekanta sig med ämnet och stimulerar deras 

egna vision. I ett senare led kan mer inriktande evenemang 

tillgodose personliga behov. Ytterligare steg kan omfatta 

utbildning i specifika färdigheter och kompetenser i e-Leadership 

genom traditionella utbildningsprogram, specifika utbildnings-

kurser eller handledning, rådgivning och gemensamt skapande 

av kunskap.

Företagsledare och entreprenörer är mer än 
någonsin utmanade att utvecklas snabbt 
för att hålla sina företag sunda och flexibla. 
Därför är det av största vikt att investera 
och upprätta partnerskap för att effektivt 
stärka ledarskapsförmågan och de strategis-
ka resurserna. Styrelseledamöternas och 
aktieägarnas roll är att vägleda ledningen 
för att möta dessa utmaningar.

William Stevens
CEO, Tech Tour. www.techtour.com

Källa: empirica 2015

Grafik: Tobias Hüsing, empirica, 
Kecheng Liu, Maks Belitski, 
Weizi Li, Henley Business School, 
Alvaro Arenas, IE Business School, 
2015

e-Leadership-resan som en ram för företags efterfrågan samt  
utbildningen i e-Leadership
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De kurser som demonstreras av partnerinstitutioner inom den 

högre utbildningen och chefsutbildningen kartlägger denna resa 

och tillgodoser olika behov av e-Leadership i olika faser. Behoven 

varierar från operativa till strategiska, och från digitala till 

affärsrelaterade. Potentiella inlärare med bakgrund inom 

näringsliv eller IT kan välja att påbörja utbildning på operativ eller 

strategisk nivå.
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Det bör finnas möjlighet för utbildningsleverantörer att utveckla 

och erbjuda lämpliga utbildningsprogram och kurser för de olika 

faserna av e-Leadership-resan. Utöver universitet och handels-

högskolor, kan leverantörerna även vara yrkes- och industrihög-

skolor, handelskammare, rådgivnings- och konsultfirmor samt 

utgivare.

Leverantörer av högre utbildning och kommersiellt eller 

halvkommersiellt utbildnings- och inlärningsmaterial har goda 

förutsättningar för att erbjuda kurser och program, online eller 

offline. Rådgivning och konsultation kan skräddarsys till behoven 

hos respektive företag. 

Utbildningssystemet i alla EU-länder måste utvecklas snabbt. 

MOOC-kurser erbjuder skalbarhet och stor räckvidd, men en 

studie visar att de endast delvis täcker e-Leadership. Den 

väletablerade marknaden för försäljning samt produktutbildning

”Generation Spain” bekämpar 
arbetslöshet bland ungdomar genom att 
tillhandahålla de kompetenser och förmågor 
som arbetsgivarna efterfrågar. Vi letar efter 
samarbetspartner som kan utbilda nästa 
generations unga ledare på ett banbrytande 
sätt där man kombinerar social kompetens, 
anställbarhet och ledarskapsförmåga med 
fokus på digitala yrken inom alla branscher. 

Pablo Hernandez
Partner, McKinsey & Company
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och certifiering av professionell fortbildning täcker inte e-Leader-

ship i tillräcklig grad. Korta kurser i e-Leadership inom den högre 

utbildningen och chefsutbildningen har endast begränsad 

räckvidd, och rådgivnings- och konsulttjänster innebär höga 

kostnader. Självstudier bör övervägas som ett alternativ. Den 

största potentialen för att förbättra utbildningen i e-Leadership 

finns för närvarande hos MOOC-kurser och självmotiverat 

lärande, högre utbildningar och utbildningar av företagsledare 

inom livslångt lärande samt specialistutbildningar.

Fem banbrytande universitet och 
handelshögskolor

För att ta itu med bristen på lämplig utbildning i e-Leadership 

planerar fem universitet och handelshögskolor att samverka med 

gaseller och små och medelstora företag för att diskutera 

deras behov av utbildning och utveckla anpassade utbildnings-

program.
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Flexibla program inom den högre utbildnin-
gen hjälper studenter och företag av skapa 
optimalt företagsvärde som ägare av sina 
utbildningsbehov och mål. 

Valentina Ivanova
Forskarassistent i informationsteknologi 
och informationstjänster, New Bulgarian 
University

För att komma tillrätta med bristen på 
kompetens i e-Leadership måste de aktörer 
som tillhandahåller och de som efterfrågar 
denna kompetens samarbeta för att skapa 
nya utbildningsutbud. e-leaders måste 
vara anpassningsbara problemlösare med 
goda ledningskunskaper och förmåga att 
utnyttja digitala tekniker i sin verksamhet. 
IE Business School har tagit fram ett kursu-
tbud för att utbilda studenter till framtida 
e-leaders.

Alvaro Arenas
Professor i informationssystem på IE Bu-
siness School

Den digitala omvandlingen av vår ekonomi 
ger upphov till såväl innovation och möjlig-
heter som risker för små och medelstora fö-
retag. e-skilled business och IT-chefer spelar 
en avgörande roll i hanteringen av digitala 
tillgångar som skapar mervärde genom IT 
på små och medelstora företag. 

Steven de Haes
Professor, Information Systems Manage-
ment, University of Antwerp, Antwerp 
Management School, IT Alignment and 
Governance Research Institute

Entreprenörer och små och medelstora 
företag i Storbritannien ser ramen för 
e-Leadership som en effektiv mekanism för 
erkännande, tillämpning, omvandling och 
utnyttjande av teknik. Det gör det möjligt 
att effektivt samordna IT- och affärsstra-
tegier för att skapa innovation och locka 
kunder.

Maks Belitski
Ph.D., lektor i entreprenörskap, Henley 
Business School

Digital strategi och kapacitet är förutsätt-
ningar för effektiv hantering och använd-
ning av informationsresurser, som i sig är 
avgörande för framgången hos alla företag 
som använder IKT i sin affärsverksamhet.

Kecheng Liu
Professor i tillämpad informationstekno-
logi, Henley Business School, University of 
Reading 

Kompetens i e-Leadership är mer än besluts-
fattande inom affärs- och IT-verksamhet. 
Riktigt e-Leadership handlar om att förstå 
när det är rätt tid att fatta beslut för att 
företag ska prestera optimalt.

Andrea Carugati
Forskarassistent, Ph.D., Head IS 
Research Group, Study Director Master 
inom IT, Aarhus universitet



Strategin från Agile University: 
en serie korta kurser i e-Leadership  
av New Bulgarian University 

Utvecklingsarbetet på New Bulgarian University (NBU) baseras 

på insikten att 

• små och medelstora företag behöver de kunskaper och  

 kvalifikationer som universitet erbjuder men 

• erkänner inte de högre utbildningsanstalterna som 

 leverantörer av livslångt lärande.

För att möta denna utmaning fokuserar kursutvecklingsarbetet 

på fortlöpande förbättring, baserat på en flexibel strategi med 

successiva innovationer i olika steg. Det traditionella tillväga-

gångssättet enligt vattenfallsmodellen för karriärsutveckling 

hindrar snabba reaktioner på ändrade kompetenskrav. 

Små och medelstora företag behöver flexibilitet – och Agile 

University möter dessa behov.

Istället för att erbjuda fasta utbildningsprogram på två till fyra år 

går NBU:s strategi ut på följande: 

• I början av utbildningsprocessen fastställer de små och  

 medelstora företagen sina strategiska mål och affärsbehov. 

• Företagen samråder med universitetet och ett kortfristigt  

 utbildningsutbud tas fram.

• En lista med potentiella utbildningsmoduler utarbetas.

• Företagen väljer de utbildningsmoduler som ger högst  

 mervärde för deras verksamhet. 

• Utbildningssteget inleds.

• Detta följs av ett kontrollsteg där man undersöker vad som  

 åstadkommits och ett retrospektivt steg där man analyserar  

 processen och lägger fram förslag på förbättringar.

• Nu genomförs en ny bedömning av de små och medelstora  

 företagens behov som ställs mot det strategiska målet. 

• Man tar fram en ny lista med utbildningsmoduler, som möter  

 de små och medelstora företagens behov och medför högsta  

 mervärde för de små och medelstora företagens verksamhet. 

De enskilda stegen kan vara från en vecka till en termin. I takt 

med att de strategiska målen utvecklas kan denna strategi med 

steg och utvärdering fortsätta i ett samarbete för livslångt 

lärande mellan företag och universitet. 
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En blandning av praktiska, tekniska och strategirelaterade kurser 

är nödvändiga för att svara på målgruppens behov:

• Strategy Development for Digital Intensive Organizations

• Cyber Security And Resilient Business

• IT Marketing

• Cloud Technology

• TSP (Total Software Process) Executive Strategy 

• Leading a Development Team.

Modulära halvdagskurser i tillväxt på 
små och medelstora företag, marknads-
föring på sociala medier och affärsana-
lyser på Aarhus universitet –  
e-Leadership-serien

Aarhus universitet har tagit fram en e-Leadership-serie med fyra 

kurser baserat på behovsanalysen. Kurserna tillgodoser behovet 

av snabb kunskapsöverföring i små och medelstora företag – för 

att uppnå de önskade läranderesultaten i halvdagskurser. 

Kurserna marknadsfördes intensivt inom universitetens ekosys-

tem för små och stora företag och tre kurser kunde väljas ut till 

pilotförsöket. 

Målet är att fortsätta att erbjuda och anpassa de här kurserna.

Aarhus universitet har tagit fram följande kurser:

• Social Media Strategy
• Business Analytics 
• Planning/Managing for Growth
• Partner management/virtual business networks.

Anpassning av två befintliga långa 
program till behovet hos små och med-
elstora företag på Antwerp Manage-
ment School

Bristen på korta, flexibla kurser i företagskritiska IT-system är 

särskild påtaglig inom IT-säkerhet, IT-arkitektur och IT gover-

nance, och det finns inget speciellt utbud som riktar sig till 

mindre eller nystartade företag.

På Antwerp Management School var magisterprogrammen i IT 

governance och Enterprise Architecture inte utformade för att 

möta behoven hos små och medelstora företag och entreprenö-

rer. 

e-Leadership 
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Genom att bli delaktig i forskningen om små och medelstora 

företag kunde Antwerp Management School anpassa sina 

kursplaner för magisterprogrammet och antog en mer interaktiv 

och specialanpassad strategi för undervisning i de befintliga 

programmen. 

Med utgångspunkt i forskningsresultaten beslutade skolan att 

låta individuell handledning ta större plats på kursschemat, och 

utformade tjänsten mer som rådgivning.

Nytt utbildningsprogram i ledarskap 
för små och medelstora företag, två 
workshoppar samt en MOOC-kurs i 
grundläggande e-Leadership för små 
och medelstora företag på Henley  
Business School

Henley Business School har infört utbildning i e-Leadership för 

snabbväxande och innovativa små och medelstora företag på 

fyra olika områden. 
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Fyradagarskursen ”kompetens i e-Leadership: New Technology 

and Business Architecture” är fullständigt inriktad på behoven 

hos små och medelstora företag. Trots att den ännu inte har 

genomförts som riktig kurs, kommer den att fortsätta att 

erbjudas av Henley som del av ett paket med ytterligare ett 

utbildningsprogram i ledarskap kallat ”Be Exceptional”.

Henley har dessutom beslutat att anordna workshoppar med 

målgruppen för att demonstrera tillämpningen av undervisning i 

e-Leadership i praktiken.

En kurs i samverkan mellan affärs- och IT-verksamhet har även 

anpassats till publik från små och medelstora företag. 

Man håller dessutom på att ta fram en MOOC-kurs som gör 

målgruppen bekant med ämnet e-Leadership.

-  Påskynda tillväxt och 
 innovation på företag genom 
 utveckling av effektiv  
 kompetens i e-Leadership 
- Förbättra organisationens 
 prestanda 

-  Konkurrenskraft genom digitala  
 strategier och IT-strategier 
-  Öka omsättningen genom 
 effektiv användning av digital  
 kompetens

• Kompetens i försäljning
• Strategisk  
 marknadsföring 
• Styrning och 
• Marknadsinträde
• Investeringskunskaper

• Utnyttja digitala  
 trender 
• Samverkan mellan  
 affärs- och  
 IT-verksamhet
• Business data analytics

Interdisciplinär hybrid 
ledare som leder arbetslag på flera 

nivåer

Strategiskt
ledarskap

Affärs-
sinne

Digital  
kompetens



En nydanande MOOC-kurs och and en 
kurs i ledarskap för små och medelstora 
företag på Instituto de Empresa  
(IE Business School)

Digitala tekniker kan hjälpa små och medelstora företag 

att bli mer konkurrenskraftiga genom att ändra strategi och 

inriktning samt förbättra effektiviteten. I den här kursen 

undersöker IE Business School IT-systems värdebidrag och 

analyserar hur teknisk omvandling skapar värde.

Kursen erbjöds både som klassrumskurs på IE Business Schools 

Campus i Madrid och som MOOC-kurs på nätet. Tre professorer 

från IE Business School höll i undervisningen, Alvaro Arenas, Jose 

Esteves och Silvia Leal.

Kursen ”Management of Digital Innovation and IT Governance” 

fick en ny utformning baserat på empiriska resultat och anpas-

sades till målgruppen. Programmet omfattar både SPOC (Small 

Private Online Courses) och traditionella blandande undervis-

ningsmetoder, där klassrumsundervisning och diskussionsfora på 

nätet kombineras. Programmet har varit framgångsrikt och 

kommer att erbjudas även nästa år
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Politiska rekommendationer

Följande rekommendationer föreslås för att säkerställa att 

Europa har tillräcklig kompetens i e-Leadership under den 

närmaste framtiden. Rekommendationerna ska läggas fram av 

berörda aktörer inom industrin och den akademiska världen, av 

regeringar och andra berörda aktörer på nationell nivå och av de 

europeiska institutionerna. De utgör en färdplan för åtgärder för 

att främja kompetens i e-Leadership på alla nivåer i EU. 

 

Rekommendation 1 – Forskning 
och utbildning

Forskning har visat att det finns en brist på utbildningsprogram 

och kurser i e-Leadership som riktar sig till små, medelstora och 

nystartade företag i Europa. Detta gäller både inom den högre 

utbildningen och utbildningen av företagsledare, för utbildnings-

leverantörer och för leverantörer av nätkurser och blandad 

undervisning. Ingen av de här aktörerna har för närvarande en 

tillräcklig portfölj av lösningar för att kunna tillgodose behovet av 

kompetens i e-Leadership på ett integrerat, erkänt och ackredi-

terat sätt. Dessutom måste de även lägga fram bevis på att de 

lämpar sig för att anordna denna typ av utbildning.

Universitet och handelshögskolor i Europa behöver grundläg-

gande förändringar för att kunna erbjuda livslångt lärande för 

yrkesutövare och samtidigt vara renodlande högre utbildnings-

anstalter. Framstegen är långsamma och djärvare åtgärder krävs 

för att man ska kunna hantera följande utmaningar: 

• Nya nätbaserade utbildningsleverantörer som tar sig in på  

 utbildningsmarknaden.  

• En mångfacetterad internationell gemenskap av studenter  

 med föränderligt ”inköpsbeteende”. 

Vi lever inte i en tid av förändringar, utan 
upplever att tiderna förändras. Begreppen 
ledarskap, talang, kompetens och attityd 
som myntades på 1900-talet måste ses över 
och anpassas till den digitala tidsålderns 
snabba utveckling. 

Nacho de Pinedo
Entreprenör och Business Angel, ISDI Insti-
tute for Internet Development
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• Alltmer krävande utbildningar som erbjuds i specifika  

 moduler, som kan kombineras enligt mix-and-match- 

 principen. 

• Hybrida utbildningsmodeller för en ny kvalitet på lärandet  

 (t.ex. spelifiering, virtuella samarbetsmiljöer, nätbaserade  

 prov och tester, individanpassande utbildningar).

Forskning har visat att e-leaders, särskilt i små och medelstora 

samt nystartade företag, i allt större utsträckning använder sig 

av den så kallade pull-learning-strategin och skaffar sig de 

professionella kunskaper de behöver genom flera olika kanaler, 

som MOOC-kurser, blandad utbildning och korta kurser.

Att främja och utveckla samarbetet mellan den högre utbild-

ningen och industrin/näringslivet är en viktig punkt på EU:s 

agenda för modernisering av den högre utbildningen och ett 

viktigt inslag i programmet Erasmus+ (2014-2020), i synnerhet 

genom Strategic and Knowledge Alliances. De är utformade för 

att erbjuda strukturerade partnerskap för samarbetsprojekt 

mellan den högre utbildningen och industrin/näringslivet.

Utöver de nya typerna och metoderna för tillhandahållande av 

utbildning i digitalt ledarskap, behöver universitet och handels-

högskolor öka insatserna för forskning och ge bättre utformning 

åt digitalt ledarskap och de organisatoriska och mänskliga 

faktorerna för dess framgång inom näringslivet.

Som visas nedan finns det tillgängliga EU-medel för att stärka 

forskningsaktiviteterna på detta område. Ytterligare finansiering 

kan tillhandahållas på europeisk och nationell nivå, och befintlig 

finansiering kan anpassas för att utforma och inrätta en ny 

europeisk forskningsagenda för detta och relaterade ämnen, 

som är av avgörande betydelse för den europeiska industrin och 

arbetsmarknaden.
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Organisationer i Europa måste återupprätta 
sin konkurrenskraft genom att förbättra 
ledarskapet inom programvarudriven 
affärsinnovation. För att främja utbudet av 
kompetens i e-Leadership har Aalto Univer-
sity lanserat två program i e-Leadership: ett 
magisterprogram i Digital Service Design 
and Engineering och ett program i Future 
CIO executive Business and Information 
Systems Engineering. 

Prof. Mika Helenius
Aalto University, vice ordförande på 
Finnish Information Processing Association
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Rekommenderade åtgärder

• Utbildningsleverantörer, leverantörer av högre utbildning och  

 chefsutbildning och konsulter måste samarbeta ytterligare för  

 att främja e-Leadership och utnyttja möjligheterna till utveck- 

 ling och tillhandahållande av kurser/program i e-Leadership åt  

 små och medelstora företag samt nystartade företag.

• Utbildningsleverantörer, handelskammare, mellanhänder och  

 branschorganisationer ska upprätta strategiska partnerskap  

 med industrin för att erbjuda lämpliga program i e-Leadership. 

• Berörda aktörer ska utveckla nya utbildningsprogram som  

 baseras på erfarenheterna av de europeiska initiativen för  

 e-Leadership, riktlinjerna för kursplaner, profiler, märkning och  

 kursexempel.

• Utbildningsleverantörer ska anpassa befintliga program och  

 kurser för att möta de små och medelstora företagens behov av  

 moduler för e-Leadership, och på så sätt tillgodose efterfrågan  

 på specifika färdigheter samt ”aptiten” och ”köpbeteendet” hos  

 denna inlärarprofil, till exempel genom hybrida lärandemodeller  

 som MOOC.

• Universitet och handelshögskolor ska genomföra strategin för  

 livslångt lärande och erbjuda utbildningsprogram och kurser av  

 olika typer och storlekar åt en allt mer mångskiftande gemen- 

 skap i alla faser av arbetslivet.

• Man ska undersöka möjligheterna samt ta fram och genomföra  

 metoder för snabbare certifiering och ackreditering av tredje  

 parter (bland annat möjligheten till gemensam certifiering av  

 industrin och universitet) som är attraktiva för målgrupperna i  

 en yrkeskarriär.

• Universitet och handelshögskolor ska fästa större vikt vid  

 digitalt ledarskap som forskningsämne och ta fram lämpliga  

 koncept, metoder och teorier samt inlärningsmaterial.

• De europeiska och nationella finansieringskällorna för att  

 främja forskning på området för e-Leadership måste stärkas, i  

 syfte att utforma en ny europeisk agenda för forskning på detta  

 och relaterade områden, som har en avgörande betydelse för  

 den europeiska industrin och arbetsmarknaden.
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Finansieringsmöjligheter för genomförande

Följande finansieringsmöjligheter från Europeiska kommissio-

nens kan utnyttjas:

• Programmet Erasmus+ (http://ec.europa.eu/

 programmes/erasmus-plus/index_en.htm),  

• Horisont 2020, t.ex. nätverken för enskilda stipendier för  

 innovativ utbildning (http://ec.europa.eu/research/  

 participants/portal/desktop/en/), 

• CEN:s seminarier om IKT-kompetens (http://www.cen.eu/ 

 work/areas/ict/eeducation/pages/ws-ict-skills.aspx) 

• Europeiska socialfonden och strukturfonderna  

 (http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ and  

 http://ec.europa.eu/esf/). 

• Webbplatsen för finansiering: http://europa.eu/youreurope/ 

 business/funding-grants/access-to-finance/

E-LEADERSHIP I EUROPA
RIKTLINJER OCH PROFILER FÖR KURSPLANER 

KVALITETSMÄRKNING OCH VERKTYG FÖR SJÄLVUTVÄRDRING

Dokument kan laddas ned på http://eskills-guide.eu/docu-

ments/ och http://eskills-lead.eu/documents/ 

Att utrusta företagsledare och besluts-
fattare med nödvändig digital kompetens 
är en avgörande aspekt när det gäller att 
driva på digitaliseringen och säkerställa den 
ekonomiska framgången i Europa under 
2000-talet. Academy Cube stöder det aktiva 
främjandet av denna kompetens och hjälper 
företag och framtida ledare att ta vara på 
de nya möjligheter som den digitala världen 
medför. 

Bernd Böckenhoff
CEO på Academy Cube

DIGITALEUROPE kommer att bidra till ett 
enkelt och industrifokuserat ekosystem för 
styrning som kommer att främja utveck-
lingen av effektiva program i e-Leadership 
samt kvalitetsbedömning och erkännande. 

John Higgins
Generaldirektör, DIGITALEUROPE

e-Leadership 
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Rekommendation 2 – Samordning 
av berörda aktörer 

Med tanke på den snabba utvecklingen är det viktigt de berörda 

aktörerna på nationell och europeisk nivå fortsätter att mobili-

sera sig för att främja, hantera och samordna åtgärderna för 

e-Leadership. 

Det finns stora skillnader i Europa när det gäller medvetenheten 

om behovet av och efterfrågan på kompetens i e-Leadership. Det 

samma gäller för de politiska initiativen och åtgärderna på detta 

område. Kommunikationen på alla nivåer måste förbättras. 

Synergieffekter bör eftersträvas med de alleuropeiska kampan-

jerna ”e-Skills for Jobs” och ”Watify” (2015-2016), framtida 

initiativ för färdigheter och utbildning och stora koalitionen för 

digitala jobb.

Rekommenderade åtgärder

• De berörda aktörerna behöver bättre samordning för att främja,  

 hantera och samordna åtgärderna för e-Leadership på ett  

 samstämmigt och effektivt sätt.

• De berörda aktörerna måste delta aktivt och samarbeta  

 sinsemellan.

• EU-ländernas regeringar, berörda partner och branschorganisa- 

 tioner, inklusive sammanslutningar av utbildningsleverantörer  

 och den högre utbildningen, ska uppmuntras att vidta åtgärder.

• Industrin ska utveckla och arbeta för långsiktiga partnerskap  

 och samarbeten med andra aktörer, inklusive branschorganisa- 

 tioner från IT-branschen och IT-användarindustrin.

• Universitet, handelshögskolor, arbetsförmedlingar och aktiva  

 arbetsgivare och fackförbund ska främja användningen av de  

 europeiska riktlinjerna och profilerna för nya kursplaner för  

 kompetens i e-Leadership. 

• Berörda parter ska uppmuntras att delta aktivt i upprättandet  

 av en effektiv styrningsstruktur.

• Man ska utveckla en styrningsmodell för digital utbildning och  

 tillhandahållande av utbildning och arbeta för dess  

 genomförande.
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Rekommendation 3 – Övervakning 
och riktmärkning
 

Aktuella kvantitativa data och statistik behöver utvecklas 

ytterligare för att främja förståelsen av dynamiken mellan 

tillgång och efterfrågan när det gäller kompetens i e-Leadership. 

De befintliga datauppsättningarna stämmer inte överens med 

konceptet för e-Leadership. 

Kompetens i digitalt ledarskap som en kombination av en 

uppsättning av affärsmässiga, digitala och strategiska färdighe-

ter är inte lätt att kvantifiera med hjälp av de befintliga dataupp-

sättningarna. I befintliga undersökningar av kompetens såsom 

PIAAC, används en uppsättning av indikatorer för kompetens 

som är alltför bred för att tillämpas på e-Leadership. Det finns 

heller ingen yrkesmässig matchning mellan ISCO-kategorier och 

yrken som kräver kompetens i e-Leadership. Marknadsundersök-

ningar är dyra och ofta för små för att kunna erbjuda jämförbara 

slutsatser om länder. Big Data analytics förtjänar att undersökas. 

Genom regelbunden politisk övervakning och riktmärkning på 

området för e-Leadership – på det sätt som skett sedan 2007 av 

Europeiska kommissionen och flera EU-länder när det gäller 

kompetensen hos yrkesutövare inom IKT – hade man kunnat 

tillhandahålla de nödvändiga uppgifter som beslutsfattare 

behöver i fråga om styrkor och svagheter, hot och möjligheter. 

Kommissionen är beredd att fortsätta detta arbete (inklusive 

övervakning av digitalt entreprenörskap) med jämna mellanrum 

för att mäta framstegen av de politiska åtgärderna.

Vi på EuroCIO är stolta över att kunna delta 
i initiativet för att främja e-Leadership och 
över att det utbildningsprogram som vi 
utvecklade i samarbete med sex europeiska 
universitet och handelshögskolor valdes 
ut för utformningen av de europeiska 
kursplansprofilerna och riktlinjerna för 
e-Leadership. Tillsammans med andra berör-
da parter i Europa främjar vi nu aktivt dessa 
resultat för att öka tillgången på digitala 
talanger och skapa insyn i marknaden för 
högre utbildning och chefsutbildning.

Peter Hagedoorn
Generalsekreterare, EuroCIO



Bästa praxis och föredömliga initiativ gör det möjligt för de 

berörda aktörerna i Europa att dra lärdom från andra parters 

erfarenheter. Konkurrensen om talanger är internationell, så 

övervakning och riktmärkning av åtgärder bör utvidgas för att 

omfatta Japan, USA och Kanada samt Kina och andra länder i 

Asien och Latinamerika.

Detta skulle kunna ske genom samarbete mellan Europeiska 

kommissionen, Eurostat och EU-ländernas regeringar och 

agenturer och institutioner i länder utanför Europa. Jämförelse-

mekanismerna bör ta upp definitioner och metoder, gemensam-

ma uppsättningar av indikatorer och metoder, genomförande av 

undersökningar och data analysis, och bör förenhetliga de 

befintliga datakällorna. 

Rekommenderade åtgärder

• Identifiera nya källor för information om efterfrågan på och  

 tillgång till kompetens i e-Leadership, inklusive data från sociala  

 medier och big data analytics, i syfte att upprätta ett  

 omfattande övervaknings- och prognossystem.

• Säkerställa att definitionerna av kompetens i e-Leadership  

 anpassas till ny utveckling av företag och teknik och förblir  

 politiskt lämpliga.

• Analysera relevanta uppgifter från Eurostat och utbyta metoder  

 för övervakning med Asien och Nordamerika.

• Utveckla innovativa uppskattningar av tillgången till och  

 efterfrågan på e-Leadership för att inrätta europeiska och  

 nationella övervakningsmekanismer som ska möjliggöra 

 fortlöpande övervakning och riktmärkning.

• Följa upp nya åtgärder på området för digitalt ledarskap i  

 världen, och analysera utvecklingarna och deras relevans för  

 Europa.
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• Underlätta utbyte av information och bästa praxis med  

 framstående universitet, handelshögskolor och konsultföretag  

 på området för digitalt ledarskap. 

• Fortsätta att identifiera och främja bästa praxis och initiativ för  

 partnerskap mellan flera olika aktörer. 

• Analysera resultat av riktmärkning av bästa praxis och  

 uppmuntra utvecklingen av plattformar online. 

Rekommendation 4 – Politiska 
åtaganden

Det finns en bred enighet bland europeiska aktörer och besluts-

fattare att digitalt ledarskap och entreprenörskap kommer att 

vara en av de viktigaste politiska frågorna i Europa, särskilt inom 

ramen för den digitala omvandlingen av ekonomin. Rapporten 

från Strategic Policy Forum ”Digital Transformation of European 

Industry and Enterprises” omfattar en uppsättning politiska 

rekommendationer för digital omvandling i EU, bland annat 

utvecklingen av e-Leadership. Europeiska kommissionen har 

stått bakom lanseringen av flera initiativ för kompetens i 

e-Leadership sedan 2013 samt kampanjerna Digital Entrepre-

neurship Monitor och Watify 2015.  

Europeiska beslutsfattare behöver en 
djup förståelse av hur störningar i teknik, 
arbetsmarknad och företagsmodeller utgör 
en utmaning för industrin, de politiska 
åtgärderna, utbildningen och utbildnings-
systemen och andra institutioner samt de 
effekter som de har på de kunskaper och den 
kompetens i e-Leadership som kommer att 
krävas under de närmaste åren för att vi ska 
ha goda möjligheter att öka den internatio-
nella konkurrensen om talanger. 

Carl Benedikt Frey
Oxford Martin School på Oxford University

Bitkom är övertygat om att det är absolut 
nödvändigt att myndigheter, industrin och 
utbildningsinstitutioner slår sig samman för 
att ta itu med utmaningarna i fråga om digi-
talt ledarskap. Det gäller både på nationell 
och europeisk nivå. Bitkom har upprättat en 
egen akademi och arbetar nära tillsammans 
med regeringen och institutioner inom den 
högre utbildningen i Tyskland. I Europa har 
kommissionen lanserat initiativet för e-Lea-
dership som en hörnsten för framtida spets-
kompetens inom den digitala ekonomin.

Bernhard Rohleder
CEO, Bitkom

e-Leadership 
Digital kompetens för små och medelstora företag



På nationell nivå växer åtgärder och initiativ fram långsamt. De 

första exemplen samt fall av bästa praxis har identifierats och 

presenterats på kommissionens olika webbportaler. Nationella 

beslutsfattare och aktörer måste bli mer aktiva, visa ett starkt 

engagemang och upprätta infrastrukturer och initiativ i varje 

medlemsstat så att dessa förankras i den nationella politiken.
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Rekommenderade åtgärder

• Nationella beslutsfattare och aktörer måste visa ett starkt  

 engagemang för e-Leadership och digitalt entreprenörskap  

 samt öka sina insatser på lång sikt.

• Nationella fonder och program ska riktas in på främjandet av  

 digital omvandling och de nödvändiga kvalifikationer som hör  

 till, bland annat digitalt ledarskap.

• EU-länderna bör fundera på att utnyttja Europeiska regionala  

 utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden för att investera  

 i projekt för utbildning och livslångt lärande, och hjälpa små och  

 medelstora företag med övergången till den digitala ekonomin. 

• Nationella regeringar och berörda aktörer ska tillämpa bästa  

 praxis när det gäller att utnyttja fonderna på bästa sätt för  

 framgångsrika projekt. 

• EU-länderna ska bygga på finansieringsprogram på EU-nivå och  

 nationell nivå för att utbilda och matcha kvalificerade personer  

 med företag, särskilt små och medelstora.

• Europeiska kommissionen ska samla in uppgifter från relevanta  

 projekt som fått stöd genom dessa fonder, och demonstrera fall  

 av bästa praxis. 

Sammanslutningen Pasc@line har gått 
ihop med CIGREF och andra viktiga aktörer 
i Frankrike för att sprida förståelsen om 
vikten av kompetens i e-Leadership. Alla 
partner är eniga om att strategin måste vara 
dynamisk:  Kompetensen att hantera digital 
omvandling är inte ett mål utan en resa, en 
resa som kommer att hjälpa innovativa före-
tag att undvika att falla ned i Schumpeters 
kreativa förstörelse.

Yves Poilane
CEO, Telcom ParisTech och vice ordförande, 
Sammanslutningen Pasc@line

Utbildning är den viktigaste möjliggöran-
de faktorn för innovation och tillväxt och 
Assinform tänker arbeta nära tillsammans 
med utbildningsministeriet, universitet och 
byrån Digital Italy för att säkerställa att 
kompetens i e-Leadership för innovation 
främjas i Italien.

Antonello Busetto
Director, Assinform – National Association 
of Information Technology Companies

Den digitala agendan i Spanien har samlat 
många berörda aktörer bakom ambitiösa 
nationella mål. Vi planerar nu att starta en 
nationell sammanslutning för e-Leadership, 
med utgångspunkt i det senaste nationella 
strategiska avtalet med  Telefonica, España 
Open Future.

Antonio Saravia
Biträdande direktör för digital ekonomi på 
Red.es, ministeriet för näringsliv, energi och 
turism

Den nationella koalitionen för digitala 
jobb i Portugal 2015 strävar efter att öka 
tillgången till arbetskraft med digital 
kompetens. I synnerhet främjas kompetens 
i e-Leadership som ett sätt att öka tillväxt 
och konkurrenskraft.

Ana Neves
Director, FCT Foundation for Science and 
Technology, ministeriet för utbildning och 
vetenskap i Portugal



Författarnas tack

Den här studien har genomförts av Europeiska kommissionen, 

GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och 

medelstora företag. André Richier, förste handläggare på 

enheten för viktig möjliggörande teknik, digital tillverkning och 

interoperabilitet var vår kontaktperson under hela studien.

 

Framstående universitet och handelshögskolor, viktiga samman-

slutningar och specialister på entreprenörskap och små och 

medelstora företag har direkt bidragit till arbetet med denna 

studie. Vi vill rikta ett särskilt tack för stödet från Aarhus 

universitet, Antwerp Management School, Henley Business 

School, IE Business School, INSEAD, New Bulgarian University, 

PIN-SME, EYIF, CIONET, IDC, EFMD och de lokala värdarna för 

de regionala clusterevenemangen i Tyskland, Spanien, Finland, 
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Resultaten som uppnåtts hade inte varit möjliga utan den 

generösa medverkan av experter och nationella aktörer i alla 

EU-länder som stödde arbetet under hela den tid studien pågick 

och svarade på nätundersökningar och intervjuer och deltog i de 

evenemang som anordnades.
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Enhet F/3 ”Viktig möjliggörande teknik, digital tillverkning och 
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