
FPX Talk



Om ESF Det svenska ESF- rådet arbetar på 
uppdrag från 
Arbetsmarknadsdepartementet 
och Socialdepartementet. ESF-
rådet delar ut medel från den 
Europeiska socialfonden.



Om FPX

Future Position X är ett 
oberoende svenskt 
innovationskluster. FPX bidrar 
med både teknik och kompetens 
för att utveckla datadrivna 
samhällslösningar. Som skall bidra 
till tillväxt och kompetenshöjning 
i regionen.



FPX arbete inom 
digitalisering
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- Utveckling för medarbetaren

- Öka den digital mognadsgraden hos företagen

- Digitalisering och dess utvecklingsmöjligheter

- Innovationsmöjligheter för företag

Varför?



Vad är erbjudandet?

Vi erbjuder en kostnadsfri utbildningsinsats som speglar 
företagets och de anställdas kunskapsbehov. 

Utbildningens mål är att företaget ska förbättra möjligheterna 
att utveckla sin verksamhet.



Hur kommer det att gå till?

Pågår mellan feb 2021 – jan 2023 med löpande starter
Målgrupp: SME norra Mellansverige
Deltagande företag: +20st
Deltagare: ca100st
Omfattning: ca 6 mån/deltagare
Insats: Ca 100h/deltagare



Behovsanpassat

Företaget och medarbetaren får påverka innehållet. 
Målet är att de deltagande medarbetarna ska få en 
ökad förståelse för digitaliseringens möjligheter som 
företaget samtidigt kan dra nytta av.



Nytta/förväntat resultat
• Insikter och förståelse för möjligheter med digitalisering 
• Initierad eller fortsatt egen digitaliseringsprocess
• Kompetenshöjning (medarbetare)
• Tillgång till regionalt nätverk



Generellt innehåll i dip

• Workshops
• Intro & behovsanalys (identifiera förändringsområde)
• Projektledningsmetodik för planering & genomförande      
• Uppstart av förändringsinitiativ

• Kompetensmatchning – Medarbetare/organisation
• Coaching/handledning
• Projektgenomförande
• Erbjudande om kostnadsfri Branschvalidering



Medarbetare 

Digitaliserade medarbetaren (basprogram) 

Exempel på Tematiska fördjupningsområden
• Logistik & infrastruktur 
• Processer och produktion 
• Affärsutveckling 
• Automation
• Kvalitetsförbättring



Exempel på valbart innehåll inom digitala tekniker
• Simulering och modellering
• Systemanalys
• Big data-analys
• Trådlös kommunikation
• Cybersäkerhet
• Smarta elektroniksystem
• Additiv tillverkning/3D-printing
• Robotprogrammering
• Människa-maskin
• Visualisering

Projektpitch
Utbildningen avslutas med att deltagaren presenterar en projektpitch inför 
det egna företagets ledningsgrupp och övriga utbildningsdeltagare.



Är det önskvärt att höja den digitala kompetens 
hos medarbetarna?

Vilka områden inom digitalisering har ni behov 
av att utveckla?

Finns det redan idag affärs- eller 
produktionsutvecklingsmöjligheter som skulle 
kunna bli digitaliseringsprojekt?



Tack för mig!

För mer information gå till dip.fpx.se

kontakta oss på dip@fpx.se eller mig direkt på peter.nordin@pcn.se

http://dip.fpx.se
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