
Ett unikt samarbete 

mellan kommun och 

näringsliv
Johan Bengtsson, teknikutvecklingschef

Mats Kilander, projektledare



Vinst återinvesteras i verksamheten.



Våra verksamhetsområden

• Gymnasieskola

• Yrkeshögskola

• Yrkesutbildning

• Projekt och utveckling 



Projekt inom industriell digitalisering

”En plattform för att skapa 

kompetens och sprida 

kunskap om industriell 

digitalisering”

”Företags- och kompetens-

utveckling inom digitalisering 

för små och medelstora 

företag”

”En webbaserad kunskaps-

plattform för att höja 

digitaliseringskompetensen 

i svensk industri”

http://www.edig.nu/
http://www.edig.nu/


Företags- och kompetensutveckling inom digitalisering

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF)



Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter stärker vi 
företags konkurrenskraft

• Digiresan riktar sig till små och medelstora företag inom industrin och 
den industrinära tjänstesektorn i Västra Götaland och Halland

• Vi erbjuder en mix av utbildningar, coachning, seminarier och 
erfarenhetsutbyte för digitalisering, om digitalisering och i digitalisering



Fem samarbetspartners
Två finansiärer

• Bakom Digiresan står Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, 
IUC Halland, IUC Sjuhärad tillsammans med IUC Väst

• Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 
och Europeiska socialfonden (ESF)

http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/funding/social-fund/


Aktiviteter för både företag och individ

Företagsutveckling

• Februari 2018 – januari 2021 

• Minst 2 personer/företag 

• 10 000 kr + moms

Kompetensutveckling

• April 2018 – april 2020

• Obegränsat antal deltagare

• Projektet finansierar utbildning, företaget står för tiden



Digiresan - företagsutveckling 

Upplägg

1. Analys och handlingsplan 

2. Coachning 

3. Kunskapsseminarier 

4. Studiebesök 

5. Uppföljning 



Kunskapsseminarium och coaching

Inspiration Big Data 
& AI

IoT & 
säkerhet/risker 

Robotisering 
& automation

Ledarskap i en
digital värld

Studiebesök

1/2 dag 1 dag 1 dag 1 dag 1 dag 1 dag

1/2 dag

Studiebesök

Studiebesö
k

Analys Coachning med IT-experter / 15 timmar per företag / Skype eller fysiska möten 



Digiresan - kompetensutveckling

Upplägg

1. Analys av företagets och de enskilda medarbetarnas behov av 
kompetensutveckling inom digitalisering

2. Kompetensutvecklingsplan för individer på företag 

3. Utbilda individer om digitalisering, för digitalisering och i digitalisering



Aktiviteter som stärker både företag och medarbetare

• Digitalisering (övergripande)

• Produktionsutveckling

• Industriell elteknik

• Drift och underhåll

• Organisation och ledarskap

• IT 



EFFEKTIVA LÄRFORMER



Syfte

• För att hitta den form som bäst passar företaget och dess individer

• För att nå en bestående positiv inlärningseffekt

• För att kostnads- och tidseffektivisera

• För att öka flexibiliteten

• För att nå större nöjdhet bland medarbetarna

• För att öka tillgängligheten



ICKE DISKRIMINERING, JÄMSTÄLLDHET 
OCH TILLGÄNGLIGHET 



Syfte

• Motverka könsdiskriminering.

• Skapa bättre arbetsmiljö

• Tillvarata alla människors kompetens på ett bättre sätt

• Nå nya målgrupper

• Se verksamheter med nya perspektiv

• Bli en attraktiv arbetsplats

• Öka kvinnors deltagande och avancemang på mansdominerade arbetsplatser



Vi finns på flera platser i etern

Projektets hemsida: www.digiresan.nu

Linkedin: www.linkedin.com/company/digiresan/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYbdZhI0VmnsDwxZS8SoxlQ

http://www.digiresan.nu/
http://www.linkedin.com/company/digiresan/
https://www.youtube.com/channel/UCYbdZhI0VmnsDwxZS8SoxlQ


Kontakta oss gärna!

Olle Söderqvist
Projektledare företagsutveckling
olle.soderqvist@iucvast.se
0762-13 21 52

Mats Kilander 
Projektledare kompetensutveckling
mats.kilander@gtc.com
0708-58 19 99

mailto:olle.soderqvist@iucvast.se
mailto:mats.kilander@gtc.com


Den smarta digitala fabriken, edig

Vi bygger en digital kunskapsplattform för att höja 

digitaliseringskompetensen i industrin



www.edig.nu

edig - en öppen kunskapsplattform


