Programutbud
MITC

i samarbete med

• Produktionslyftet fördjupningsprogram

• DIGILEAN

• DIGIFUTURE
• Produktionslyftet Startprogram

• Tillväxtmotorn Kvinna i Industrin

• Tillväxtmotorn

Programutbud
MITC

Längre upp i pilen visar på större potential till förbättring
men kräver också större insats av företaget

MITC har tillsammans med Produktionslyftet drivit ett antal digitaliseringsprogram
sedan 2016 och vi har sett vikten av att lägga en god grund för förändring innan
företag hoppar rakt in i tekniken. Det gör vi genom att skapa ledningens driv, medarbetarnas engagemang och en bra förståelse för verksamhetens behov.

ETT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE

Tillväxtmotorn
Tillväxtmotorn är Mälardalens Högskolans unika program för företagsledare i små och medelstora företag som tagits fram i nära samverkan med det lokala näringslivet.
Deltagande chefer träffas en gång i månaden för att ta del av ny kunskap från Högskolans lärare och
forskare samt externa föreläsare.
Genom programmet Tillväxtmotorn får du värdefulla kontakter med MDH, vilket ofta leder till samarbeten
med våra studenter. Du håller dig dessutom uppdaterad om aktuella utbildningar och forskning. Du får
möjligheten att diskutera vardagens utmaningar och tankar med andra företagsledare i små och medelstora företag. En framgångsfaktor är att alla deltagare skriver på ett sekretessavtal vilket möjliggör en
förtrolig och öppen atmosfär. Du får dessutom ett starkt nätverk!
Programmet pågår under cirka ett år där vi erbjuder föreläsningar inom bland annat affärsplanering,
strategier och ledarskap.
Fler än 200 företagsledare har redan gått programmet!

Kostnad: 10 000 kronor per företag
Målgrupp: Vd/företagsledare i små och medelstora företag.
Alla branscher är välkomna!
Deltagare: 1 person per företag, 10-12 företag/grupp
Omfattning: 13 träffar á 3 timmar totalt ca 40 timmar
Nästa informationstillfälle: 13 juni på Comfort Hotell, Eskilstuna
Anmälan och frågor: Gabriella Mast-Weggeman 070 580 83 32
Gabriella.mast.weggeman@mdh.se
Det finns möjlighet att starta upp programmet på flera orter

ETT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR KVINNOR I INDUSTRIN

Tillväxtmotorn KVINNA I INDUSTRIN
Industrin är idag en mansdominerad bransch. Forskning visar att jämställda företag omsätter
mer pengar och har högre vinst än motsvarande företag där ett kön dominerar.
Ett sätt att bidra till företagens hållbara framgång och nå större balans är att stärka de kvinnor som redan arbetar i industrin.
För att locka och stärka fler kvinnor har MDH och MITC genom sitt projekt TransMission därför utformat ett
helt nytt utvecklingsprogram, Tillväxtmotorn kvinna i industrin.
Målsättningen med programmet är att lyfta och coacha industrins kvinnliga ledare.
Programmet bygger på samma process som basprogrammet Tillväxtmotorn som riktar sig till företagsledare och är därför en väl beprövad modell. Vi träffas i grupp under 13 tillfällen inklusive 10 timmar inviduell
coaching.

Som ett komplement till Tillväxtmotor Kvinna i Industrin
har MITC också skapat ett öppet nätverk för Kvinnor i
Industrin. Målsättningen är att arrangera 3 – 4 nätverksseminarier per år med syfte att både inspirera med
kvinnliga förebilder samt att bygga nätverk med
andra kvinnor. Seminarier arrangeras på olika
håll i Mälardalen och är kostnadsfritt!

Kostnad: 12 000 kr/person inkl. coaching 10 timmar/deltagare
Målgrupp: Kvinnor som arbetar inom industrin eller industrinära
tjänsteföretag – Chef på olika nivåer, projektledare eller för
kvinnor som vill utvecklas i sin nuvarande roll
Omfattning: 13 tillfällen á 3 timmar/gång
Anmälan och frågor: Gabriella Mast-Weggeman 070 580 83 32
Gabriella.mast.weggeman@mdh.se

PÅBÖRJA DIN DIGITALISERINGSRESA

DIGIFUTURE

•

Hur prioriterar jag i den nya tekniken?

•

Hur går jag från idé till implementering?

•

Hur kommer jag igång med digitaliseringen?

MITC, Automation Region och Södertälje Science Park erbjuder DigiFuture
– ett program för företag som vill påbörja sin digitaliseringsresa.
Med hjälp av coacher och experter inom digitalisering tar du ditt företag från idé mot kravspecifikation. DigiFuture
består av coachning på det egna företaget samt gemensamma träffar med andra företag. Programmet ska öka
kompetens, lärande och utvecklingsförmåga, men även guida de deltagande företagen till fortsatt stöd.
Programmet riktar sig till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Sörmland, Västmanland samt Stockholm.
DigiFuture är en utmärkt fortsättning för företag som har medverkat i KickStart digitalisering, men passar även för
företag som ännu inte har påbörjat sin digitaliseringsresa.
Under cirka tre-fyra månader vägleder coachen företaget från nulägesanalys till kravspecifikation för investering i
digital teknik. Programmet körs i omgångar med fem företag i varje grupp och företagen får fyra gemensamma
träffar och tre coachingstillfällen. Mellan träffarna erbjuds även coachning.

Träff 1
Introduktion
digitalisering
Väckt intresse hos
företagsledningen

Träff 3
Inspiration
Vad är möjligt,
exempel?

Coaching
På företaget

Coaching
På företaget

Träff 2
Utmaningar
och ambitioner
Vad kan det vara
för oss?

Coaching
På företaget

Träff 4
Hur realisera?
Vad krävs?

Kostnad : 12 000 kronor per företag.
Målgrupp : Små och medelstora industriföretag
(typiskt 10-50 anställda, upp till 250 anställda).
Deltagare : 2-4 personer per företag som representerar VD/motsvarande, person/er med mandat att driva förändring
samt arbetstagarperspektiv. 4-8 företag/nätverk.
Omfattning : Fyra nätverksträffar, coachning 9 timmar per företag
När : Startas löpande under 2019 i Sörmland,
Västmanland och Stockholm
Var : Hos företag i mån av plats
Anmälan : Intresseanmälan görs till anna.bird@mdh.se.
Generell information : Anna Bird · MDH/MITC
0736-62 06 54 · anna.bird@mdh.se
Information om innehållet : Niklas Olsson · MITC
070-323 22 10 · niklas.olsson@mitc.se

DIGITALISERING ÄR MER ÄN TEKNIK

DIGILEAN

•

Vikten av förnyelsearbete och de utmaningar mitt företag står inför
•
•

Strategi för digitalisering
Projekt inom digitalisering

Är du redo att komma igång med digitaliseringsarbetet? Men vet inte var du ska börja?
Vill du veta vad andra gör och samtidigt få expertstöd för att komma igång med det praktiska arbetet?
Då har vi programmet för dig.
I Digilean-programmet börjar vi från grunden, i Lean-arbetet, och visar på hur ett systematiskt arbete med förbättringar lägger ett fundament för att fortsätta utvecklingen av företaget med hjälp av den digitala tekniken.
Programmet kombinerar ökad förnyelseförmåga (Lean) med behovet av att strategiskt jobba med digitalisering av
verksamheten. Medverkande företag får även möjlighet att testa sina kunskaper i ett digitaliseringsprojekt från idé
till kravspecifikation. Programmet drivs i nätverk med individuell coachning mellan de gemensamma nätverksträffarna. Det är ett beprövat sätt att hämta hem ny kunskap, testa nya verktyg och stärka företagets konkurrenskraft.

1
Varför är detta
viktigt?

2
Hur gör andra?

3
Vart strävar vi?

4
Vart står vi?

Reflektera kring egna
ambitioner och
inriktning

Analysera Intressenternas förväntningar

Bedöm behov och
fokus i eget företag

Samla fakta om nuläge,
gör vägval

5
Vårt nästa steg?

Projekt inom
digitalisering

6-8
Hur går vi vidare?

Identifiera ett
pilotprojekt

Arbeta med konkret
pilotprojekt

Koppla digitaliseringsstrategi
till övergripande strategi

Kostnad : 24 000 kronor per företag.
Målgrupp : Små och medelstora industriföretag
(typiskt 10-50 anställda, upp till 250 anställda).
Deltagare : 2-4 personer per företag som representerar VD/motsvarande, person/er med mandat att driva förändring
samt arbetstagarperspektiv. 4-8 företag/nätverk.
Omfattning : Fem inledande nätverksträffar, coachning 25-30
timmar per företag samt 2-3 avslutande nätverksträffar.
När : Start 18/6 2019, avslut i december 2019.
Var : Eskilstuna samt hos medverkande företag
(från Sörmland och Västmanland).
Anmälan : Intresseanmälan görs till anna.bird@mdh.se.
Generell information : Anna Bird · MDH/MITC
0736-62 06 54 · anna.bird@mdh.se
Information om innehållet : Niklas Olsson · MITC
070-323 22 10 · niklas.olsson@mitc.se
Birgitta Öjmertz · Rise IVF/Produktionslyftet
070-780 61 52 · birgitta.ojmertz@ri.se

I RÄTT RIKTNING

Produktionslyftet Startprogram
Att löpande förbättra kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt.
Avgörande är ledarskap samt att ni investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar – så att ni uthålligt kan driva i rätt riktning! Välkommen till Produktionslyftets Startprogram 2019.
I startprogrammet arbetar ni utifrån temat tillsammans med ett antal andra företag, där Produktionslyftet bidrar med
erfarna förändringsledare och experter.
Resultatet efter genomfört program kommer vara att ni har formulerat er framtidsbild för ett prioriterat område och
har en idé om nästa steg, som ett avstamp för fortsatt utveckling av den egna verksamheten och förnyelseförmågan.
Målsättningen är att ni ska känna en beslutsamhet i hur ni vill driva er utveckling framöver och att ni verkligen vill leda
denna. Upplägget består av fem halvdags nätverksträffar enligt beskrivningen nedan. Förutom de fem träffarna kommer respektive företag få coachning vid två tillfällen av en erfaren coach, när ni bäst behöver den för att nå slutmålet.

1
Varför är detta
viktigt?
Reflektera kring egna
ambitioner och
inriktning

2
Hur gör andra?

3
Vart strävar vi?

4
Vart står vi?

Analysera Intressenternas förväntningar

Bedöm behov och
fokus i eget företag

Samla fakta om nuläge,
gör vägval

5
Hur går vi vidare?

Kostnad : 12 000 kronor per företag.
Målgrupp : Små och medelstora industriföretag
(typiskt 10-50 anställda, upp till 250 anställda).
Deltagare : 2-4 personer per företag, 4-8 företag (bör representera högsta ledning, fackkunskap och ett arbetstagarperspektiv).
Omfattning : Fem halvdagar i nätverksträffar samt coachning två
tillfällen per företag (varav det ena kan vara distanscoachning).
Arbetssättet baseras på Produktionslyftets metodik, som framgångsrikt använts på över 230 företag.
När : Starter sker löpande över året.
Var : Bestäms vid varje enskilt Startprogram.
Anmälan : Gör intresseanmälan på hemsidan – den är inte

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen. Finansiärer är Vinnova, Tillväxtverket och
medverkande företag.

bindande. På hemsidan finns också mer information.
www.produktionslyftet.se
Frågor: Kontakta gärna Dan Carlsson · Produktionslyftet/RISE IVF
070-780 61 82 · dan.carlsson@ri.se

ETT TYDLIGT STEG

Produktionslyftet Fördjupningsprogram
I fördjupningsprogrammet erbjuds företag en möjlighet att medverka i Produktionslyftet en andra gång. Siktet
ställs då in på ett mer specifikt område där företaget behöver ta ett tydligt steg i sin utveckling, till exempel gällande produktutveckling, försäljning, ny fabrik, ny organisation eller ledarskap, nytt affärsområde, tjänsteförsäljning,
digitaliseringsprojekt, innovationsledning, hållbarhetsorientering, arbetsplatsutveckling etcetera.
Valt område måste vara av strategisk betydelse för företaget och således engagera på ledningsnivå.
En förutsättning är också att vi kan matcha området med en lämplig expert som kan arbeta med Produktionslyftets metodik i samverkan med en av Produktionslyftets erfarna coacher. I fördjupningsprogrammet arbetar vi med
högre tempo och förbättringstakt och förväntar oss därför en starkare egen drivning från början av arbetet från
företagets sida jämfört med första gången.
För att detta ska vara möjligt krävs av de organisationer som går in i arbetet att de har:
• En systematik och drivkraft i sitt pågående förbättringsarbete
• Ledare och nyckelpersoner som driver utveckling och lärande som en väsentlig del av sitt arbete
• En god bild av sin ambition och den utmaning de vill möta med arbetet
• Egna från start resurser att avsätta i utvecklingsarbetet.
Villkoren är desamma som i Produktionslyftets Utvecklingsprogram,
men med en kortare löptid, 10 månader.

Kostnad: 29 000 kronor per månad i 10 månader
plus rese- och traktamentskostnader.
Målgrupp: Programmet är öppet för företag som tidigare genomgått utvecklingsprogrammet, eller som kan visa att de på
annat sätt byggt upp motsvarande drivkraft och kompetens.
Omfattning: 10 månader där seminarier och coachning på
företaget inplaneras varannan vecka under det första halvåret,
därefter var fjärde vecka. Totalt 20 besöksdagar budgeteras.
Eget arbete: För utbyte av insatsen måste ett företag avsätta
betydande egna resurser, inte minst från ledningen. Halvhjärtade förändringsansatser kommer inte att ge framgång, medan
helhjärtade kommer att ge stor återbäring på investeringen.
Kollektivavtal: Företag som antas till Fördjupningsprogrammet
måste ha kollektivavtal eller vara villiga att teckna sådant.
När: Startas löpande efter överenskommelse.
Bindningstid: Företaget kan när som helst avbryta sin medverkan med två månaders uppsägningstid.
Anmälan: Gör intresseanmälan på hemsidan – den är inte bin-

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen. Finansiärer är Vinnova, Tillväxtverket och
medverkande företag.

dande. På hemsidan finns också mer information.
www.produktionslyftet.se
Frågor: Kontakta gärna Hans Reich · Produktionslyftet
0730-79 42 36 · hans.reich@produktionslyftet.se

KRAFT ATT FÖRÄNDRA

Produktionslyftet Utvecklingsprogrammet 4.0
Utveckla ert företags inneboende förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft, med särskilt fokus på
de möjligheter som nu skapas med digitaliseringen i industrin! Cirka tio små och medelstora företag erbjuds
subventionerat deltagande i Produktionslyftets 18-månaders Utvecklingsprogram 4.0.
Vilka utmaningar är viktigast för er och hur ska ni möta dem? Du och dina kollegor bygger er egen framtid, utifrån
era förutsättningar och ambitioner. Ständig förbättring och förnyelse kan bli något positivt för er som företag, för
era kunder, för medarbetarna och för samhället i övrigt. Med Lean som grund arbetar vi i Utvecklingsprogram 4.0
för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse och frågor kring omställning mot
digitalisering kommer att vävas in i helheten. Vilka förändringar ni genomför beror på era utmaningar.
Resultaten i de över 240 företag som deltagit i programmet är tydliga och noggrant utvärderade.
Arbetet enligt vår metod, kallad ”Sneda Vågen”, bygger på följande sju principer:
1. Hjälp till självhjälp – frigjord drivkraft hos er för förändring, utifrån er kompetens
2. Långsiktigt tänkande – uthållig förbättring och förnyelse mot en målbild
3. Olikhet är en tillgång – respekt för alla, samförstånd, delaktighet och förankring
4. Öppenhet och erfarenhetsutbyte – vi delar med oss av det vi lär oss och lär från andra
5. Gemensamma arbetssätt – vi följer en metod och förbättrar den ständigt
6. Lära genom att göra – en del teori, mycket praktik och experiment
7. Leva som vi lär – vi tillämpar själva vad vi lär ut

Kostnad: För SME företag erbjuder Tillväxtverket ett antal
platser med subvention, där också en särskild support för
digitalisering ingår. Priset blir då 19 000 kronor per månad i 18
månader plus resekostnader. Avgiften för utbildningsplatser
tillkommer och uppgår till 35 000 kronor per plats för två platser i grundutbildningen i Lean produktion.
Målgrupp: Stöd från Tillväxtverket ges endast till SME företag
Kollektivavtal: Företag som antas till Utvecklingsprogrammet
måste ha kollektivavtal eller vara villiga att teckna sådant.
Eget arbete: För utbyte av insatsen måste ett företag avsätta
betydande egna resurser, inte minst från ledningen.
Omfattning: 18 månader där seminarier och coachning på
företaget inplaneras varannan vecka under det första året,
därefter var fjärde vecka. Totalt 35 besöksdagar budgeteras.
När: Startas löpande efter överenskommelse. De av Tillväxtverket subventionerade platserna ska startas så att de kan
avslutas under 2019.
Bindningstid: Företaget kan när som helst avbryta sin medverkan med två månaders uppsägningstid.
Anmälan: Gör intresseanmälan till Utvecklingsprogrammet på

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen. Finansiärer är Vinnova, Tillväxtverket och
medverkande företag.

www.produktionslyftet.se/erbjudanden/intresseanmalan
Den är inte bindande. Mer information på webbplatsen.
Kontakta gärna Hans Reich · Produktionslyftet
0730-79 42 36 · hans.reich@produktionslyftet.se

mitc.se

