
Kickstart 1000+

Nationell uppskalning av Kickstart

Ett 18-månaders program finansierat av Tillväxtverket

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

Kickstart 1000+ är initierat av Teknikföretagen i nära 
samarbete med IF Metall och drivs tillsammans med 
nationella partners (RISE ACREO, SwereaIVF, IUC och 
SISP) samt ett stort antal regionala partners där 
Kickstart genomförs. Teknikföretagen är projektägare
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Enkät om digitalisering 2016: 223 företag svarade (av ca 1500 utskick)

Utgångspunkt: Alla företag vet att något måste göras …

”Vi anser att vi behöver göra något nu”
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I samarbete med Roland Berger och Swedish MedTech



Innehåll 

• (Vid behov. 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

www.kickstartdigi.se



Kickstart 
och olika alternativ för 
företagen i nästa steg

Marknaden

FÖ
Företag 

X vill 

digitalisera

 10-15 företag

 Ledningsnivå

 2-3 pers/företag

 3 tillfällen på 6 veckor

 Dela idéer, landa i 

egna aktiviteter

KickStart

Företaget driver 

digitaliseringen med 

egna resurser

• Användning av konsulter

• Marknadsdrivet/kommersiellt 

företagssamarbete

• Expertstöd 

• Behov av process- och verksamhetsstöd (Digilyft, 

Produktionslyft, Robotdalen mfl)

• Medverkan i industridrivna utvecklingsprojekt och 

testbäddar, t.ex. via Produktion2030, PIIA, 

Smarta Elektroniksystem etc

• Stöd för kompetensutveckling

VAL

VAL

VAL

Områden att digitalisera:

 Produkt & tjänst

 Affärer

 Affärsmodeller

 Produktion

 Interna processer



• Att medverka i Kickstart 1000+ vilket 
är en nationell uppskalning av 
Kickstartkonceptet …

• som skapar insikt hos företagen 
(främst SME) om digitaliseringens 
möjligheter 

• och leder till att företagen initierar 
enkla digitaliseringsaktiviteter inom 
verksamheten (produkt, produktion, 
interna processer, nya affärer och 
affärsmodeller)

• Att medverka till nästa steg, dvs hur 
stötta företagen efter Kickstart:

• Via experthjälp, coachning, 
processledning, medverkan i FoU-
projekt, testbäddar etc. 

Erbjudande

Kickstarts-
koncept

Kickstart 
Academy

Engagera 
Företag

Lokal 
stödstruktur

Kickstart Kontor



• Tillväxtverkets nationella satsning Kickstart 1000+ ger företag inom olika branscher möjlighet 

att delta i Kickstart för att starta arbetet med den nödvändiga digitala transformationen

• I höst genomförs ett drygt 30-tal Kickstart runt om i landet. 2018 genomförs ytterligare ca 70 

Kickstart. En branschorganisation eller branschförening kan medverka på två sätt: 

• Genom att erbjuda medlemsföretag deltagande i Kickstart som genomförs i regionen där företaget 

verkar

• Genom att samla ett antal kluster på 10-15 företag inom den egna branschen och köra Kickstarter 

specifikt för dessa (geografiskt baserat, alternativt samla till t ex Stockholm, Göteborg, Malmö etc)

• Som partner i genomförandet av Kickstart synliggörs detta i form av kommunikation, logo osv

• Kontakt tas med Kickstartskontoret på Teknikföretagen i Stockholm som är programansvarig 

och genomför detta i nära samarbete med IF Metall, och drivs tillsammans med nationella 

partners RISE ACREO, Swerea IVF, IUC och SISP samt regionala partners. 

Planering  


