
 

 

 

Digitaliseringen påverkar allt och alla genom nya sätt att arbeta och skapa 
värde. Vilka nya möjligheter till samarbete ger digitaliseringen ditt 
företag? Välkommen till teknikworkshop! 
 
Genom digitalisering kan information delas mycket mer effektivt, både inom och mellan 
företag. I industriella värdekedjor finns stor potential att öka samarbetet, skapa 
effektivare processer med bättre resursutnyttjande och skapa nya värden för framtida 
konkurrenskraft. Digitalisering behövs för att möta den accelererande förändringstakten 
och utmaningen med klimatomställning och därmed skapa en hållbar produktion. 
 
Varje företag är dock unikt med sina egna förutsättningar och förståelse för var och hur 
värde kan skapas. Därför måste varje företag skapa sin egen digitaliseringsresa – det finns 
sällan hyllfärdiga lösningar. För att hänga med i utvecklingen är det kritiskt att komma i 
gång nu och börja bygga kunskap kring digitalisering.  
 
Du får lära dig mer om ”Reseguiden för industriell digitalisering” - ett strukturerat 
arbetssätt för företag som vill påskynda sin digitaliseringsresa, framtaget inom projektet 
Produktion2030 Digitala Stambanan. 
 

För vem? 
Teknikworkshoppen riktar sig till dig som är nyfiken och vill veta mer om hur 
digitaliseringen kan utveckla samarbetet mellan företag i värdekedjor. Här har du chans 
att knyta kontakt med forskare och nätverka och diskutera med andra företag.  
 

 

 

Praktisk information 

När:  
Tisdag den 25 april, kl. 09–12 

Var:  
Via Zoom, länk skickas ut innan 
workshoppen 

Kostnad:  
Teknikworkshoppen är kostnadsfri 

Workshopledare:  
Martin Friis och Magnus Mörstam, 
Produktion2030  

Begränsat antal platser, anmäl dig redan 
idag. 

Sista anmälningsdag är 21 april. 

OBS! Vi önskar att ni är minst två 
deltagare per företag för att få ut det 
mesta möjliga av teknikworkshoppen. 
Frågor:  
Meila frågor till: 

elin.hultman@skill.se 
roger.lundin@ri.se 

 

TEKNIKWORKSHOP 25 APRIL,  KL 9–12 PÅ DISTANS VIA ZOOM:    

Digitalisera era värdekedjor 

Det här är en teknikworkshop 

Våra teknikworkshoppar erbjuder ny kunskap och teknik från forskning till företag. I teknikworkshopparna får du 
ta del av nya resultat från forskningsprojekt, paketerat på ett sätt som passar framför allt små och medelstora 
företag. Alla teknikworkshoppar leds av forskaren vilket ger möjlighet till fördjupning. Workshopformatet gör 
det också möjligt att diskutera utmaningar, tillämpningar m.m. med både forskaren och andra företag som 
deltar. 

ANMÄL DIG HÄR 

Uppdatera din kunskap 
och förmåga utan 

kostnad! 

ANMÄL DIG HÄR 

 

 
Denna teknikworkshop utgår från projektet Digitala Stambanan.  

I projektet samverkar strategiska innovationsprogrammet PiiA och strategiska innovationsprogrammet 

Produktion 2030. 
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