
Ett nationellt koncept som ger företag inspiration och 
stöd för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter

Kickstart

www.kickstartdigi.se



Innehåll 
• (Del 0: Informationsmöte för företagsgrupp)
• Del 1: Inspirationsseminarium för nya perspektiv och idéer
• Del 2: Workshop för att identifiera företagets möjligheter
• Del 3: Workshop för att landa i start-aktiviteter för företaget

Investering per företag
• Totalt 2 heldagar (1 heldag + 2 halvdagar) + hemläxor

Förväntat resultat (ROI)
• Nya insikter om digitalisering
• Påbörjad – eller fortsättning – på  den egna digitaliseringsresan
• Möjlighet till fortsatt support och tillgång till nätverk
• Samarbetsprojekt med andra företag

Kickstart grundkoncept 

 10 - 15 företag
 Ledningsnivå
 2-3 pers/företag
 Ledtid 6 veckor
 Dela idéer, landa i 

egna aktiviteter

KickStart

10 Piloter
 Hudiksvall
 Örnsköldsvik
 Umeå
 Östersund
 Mora 
 Sandviken
 Ljungby
 Kalmar
 Örebro 
 Skövde

Test i annan regi
 Eskilstuna



Varje företags 
valmöjligheter 
efter Kickstart

Marknaden

FÖ
Företag 

X vill 
digitalisera

 10-15 företag
 Ledningsnivå
 2-3 pers/företag
 Ledtid 6 veckor
 Dela idéer, landa i 

egna aktiviteter

KickStart

Företaget driver 
digitaliseringen med 
egna resurser

• Användning av konsulter
• Marknadsdrivet/kommersiellt 

företagssamarbete

• Behov av kvalificerad expertis 
• Behov av process- och verksamhetsstöd (Digilyft, 

Produktionslyft, Robotdalen mfl)
• Medverkan i industridrivna utvecklingsprojekt och 

testbäddar, t.ex. via Produktion2030, PIIA mfl.
• Stöd för kompetensutveckling

VAL

VAL

VAL

Områden att digitalisera:
 Produkt & tjänst
 Affärer
 Affärsmodeller
 Produktion
 Interna processer



Kickstart 1000+
Mål: Att via Kickstart skapa insikt om 
digitaliseringens möjligheter hos 
minst 1000 nya företag på 18 
månader. 

Planerad start ht 2017

Koncept Kickstart 
Academy

Engagera 
Företag

Lokal 
stödstruktur

Kickstart Kontor



Erik Carlström, 
Ekonomi- / Verksamhetskontroller
Sjölins Smide AB i Hudiksvall

Sjölins Smide tillverkar och monterar 
stålbyggnadssmide av alla dess slag. Vi utför även 
montage av betongprefab, tak och 
fasadbeklädnad. 

Sjölins Smide är ett privatägt aktiebolag och är 
idag, med sina 75 anställda, specialister på 
avancerade stålkonstruktioner av alla slag.



Torbjörn Borgert, Ägare & CEO 
Mora Tool

Mora Tool är ett privatägt verktygs-
/Legoproduktionsföretag med kunskapen och 
resurserna för konstruktion och produktion av 
moderna och effektiva Följd-, Klipp-, 
Form, Plast- och Bockverktyg.

Vi arbetar med legobearbetning inom Tråd-
/Sänkgnistning, Fräsning, Svarvning och 
Slipning.

4.0

www.moratool.se

När ETTOR och NOLLOR blir 
VERKTYG

När Tradition, Resurs- & 
Kunskapsutnyttjande skapar 

Kundnytta, Tillväxt, Miljöförbättringar & Utveckling
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