
 

 

Workshopledare 

Martin Friis och Magnus Mörstam 
från projektet Digitala stambanan 
och Produktion 2030. 

Varför jag? 

Den digitala utvecklingen går väldigt snabbt, vilket inte minst syns 
på konsumentmarknaden. Även i industrin rör det på sig, och där 
möjliggör digitaliseringen bl a nya sätt att samarbeta mellan 
företag i värdekedjor.  

Varje företag är unikt med sin egen historia 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 igång 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 Digitala Stambanan. 

För vem?  

För dig som arbetar på ett litet eller medelstort företag 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.  

Vad är en teknikworkshop? 

En Teknikworkshop erbjuder ny kunskap, nya tekniker och nya 
resultat från forskningsprojekt, presenterat på ett sätt som passar 
framför allt små och medelstora företag.  

Teknikworkshopen leds av forskaren, vilket ger möjlighet till 
fördjupning. Du får även möjlighet att diskutera utmaningar och 
tillämpningar med både forskaren och andra deltagande företag. 

 

 
 

Campus Ljungby och RISE bjuder in till teknikworkshop: 

Digitalisera era värdekedjor                                
.      digital workshop      27 april 2022 
Digitaliseringen påverkar allt och alla genom nya sätt att arbeta och skapa värde.             
I denna workshop fokuserar vi på behoven och möjligheterna med digitalt 
informationsutbyte i svensk industri. Det handlar om digitala värdekedjor, 
plattformar, digitala marknader och ekosystem och du får en inblick i vilka nya 
möjligheter till samarbete som digitaliseringen ger ditt företag. Välkommen!  

 AGENDA  

09.00  Incheckning.  

Presentation av resultat och inspel från 
projektet, diskussioner, erfarenhetsutbyte 
och möjlighet till både nätverkande och att 
göra kopplingar till den egna verksamheten. 

12.00 Avslutning. 
 

PRAKTISK INFO  

När: Onsdag 27 april 2022, kl. 9:00–12:00. 

Var: Digitalt, anslut via zoom.                             
Länk skickas dagen före workshopen.  

Kontaktpersoner:                                                
Malin Erikson, malin@campusljungby.se och                         
Patrik E Perslow, patrik@campusljungby.se 

Kostnad: Kostnadsfritt men anmälan krävs. 

Anmälan: Teknikworkshop Digitalisera era 
värdekedjor senast 22/4.   

För att få ut mesta möjliga av dagen bör ni 
vara minst två deltagare per företag.  

Begränsat antal platser. 

https://digitalastambanan.se/
mailto:malin@campusljungby.se
https://comm.ri.se/b/v?event=1350&ucrc=5A39756BC2
https://comm.ri.se/b/v?event=1350&ucrc=5A39756BC2

