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”De smarta maskinernas tid”
Vetenskapens väld SVT 20180827

Kommer datorerna bli intelligentare
än oss människor?

Läskigt eller
läckert?



Digitala möjligheter

Digitalisering
existerande
produkter

Nya produkter,
tjänster och 

affärsmodeller

Ökad 
produktivitet,
effektivisering

Disruptiva
tjänster, 

produkter 
och affärer 



Vad är Kickstart 
Digitalisering?

• Ett initiativ finansierat av 

Tillväxtverket.

• Samarbete mellan IF Metall 

och Teknikföretagen.

• Syftet är att ge insikt och 

inspiration för att ta vara på de 

möjligheter som 

digitaliseringen innebär.



Företag vet att något måste göras
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Källa: Rise, Swedish ICT och Teknikföretagen i samarbete med Roland Berger och Swedish MedTech.

…men få vet hur
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Kickstart består av tre regionala 

kostnadsfria träffar (en heldag och två 

halvdagar) där små och medelstora 

industriföretag får möjligheten att samverka

och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin 

digitalisering - oavsett var på resan man 

befinner sig. 
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Små och medelstora 

industriföretag och industrinära 

tjänsteföretag

Målgrupp



•93 % har fått nya idéer om sitt företags möjligheter 
inom digitalisering.

•53 % av deltagarna säger att 
samarbetsprojekt/nätverkande är det viktigaste externa 
stödet för att kunna fortsätta sin digitaliseringsresa.



• Dag 1 – heldag  
Inspirationsseminarium för nya perspektiv och idéer 
– ATT digitalisera

• Dag 2 – halvdag 
Workshop för att identifiera företagets möjligheter
– VAD och HUR digitalisera

• Dag 3 – halvdag 
Workshop för att landa i start-aktiviteter för företaget

Innehåll 

Kostnadsfritt

10-15 SME industriföretag

Ledningsnivå

2-3 personer/företag

Ledtid 6 veckor



Alternativ för 
företagen i nästa steg

Marknaden

FÖFöretaget vill 
digitaliseraKickstart

Företaget driver 
digitaliseringen med 
egna resurser

• Användning av konsulter
• Marknadsdrivet/kommersiellt 

företagssamarbete

• Process- och verksamhetsstöd (t ex coachningsprogram)
• Mäklarfunktion till expertkompetens inom digitalisering
• Medverkan i industridrivna utvecklingsprojekt och 

testbäddar
• Stöd för kompetensutveckling

VAL

VAL

VAL
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Inom vilka områden digitaliserar 
företagen initialt?

”Vid offertförfarandet 
skicka med en film som 
kort beskriver 
produkten”

”Införande av ett CRM-
verktyg från leads till 
order.”

”Digitalisering av 
plocklistor, följesedlar, 
fakturor”

”Mobil app eller 
motsvarande för mer 
direkt tidstämpling och 
arbetsuppföljning”

”Utveckla ett 
underhållssystem med 
ritningar, produkt- och 
processbeskrivningar 
samt bilder ”

”Webbshop för enklare 
produktsortiment”

”Konfigurator för val av 
rätt produkt och 
kringutrustning utifrån 
indata från kund”

”Mobil app för 
matbeställningar”



Inom vilka områden digitaliserar 
företagen initialt?

”Digital märkning av 
produkten, i form av 
RFID som exempel”

”Få bättre koll och data 
på hur våra produkter 
används”

”Vill mäta och logga 
fuktkvot i vårt 
råmaterial - helst i 
realtid. Syftet är att 
kunna anpassa vår 
egen process samt 
påvisa brister/
förbättra leverantörs-
processen.” 

”3D-printer för 
prototyper av nya 
produkter”

”Maskinövervakning, 
hur många maskiner går, 
hur ser nyttjande ut 
över tid?”



• Nya insikter om digitalisering
• Inspiration och motivation 
• Våga ta steget. Påbörja – eller 

fortsätta – egen 
digitaliseringsresa

• Samarbetsprojekt med andra 
företag

• Möjlighet till fortsatt support och 
tillgång till nätverk

Vad får företagen?



VARFÖR KICKSTARTA?

DIGITAL TRANSFORMATION

FÖRNYA, FÖRÄNDRA, FÖRÄDLA



kickstartdigi.se
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