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Digitalisering – hur ska ditt 
företag möta utmaningarna?

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya 
kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genom
gripande, snabb förändring och påverkar alla delar av verksamheten. 

För mer information, kontakta Monica Sannerblom, projektkoordinator Smart industri, IVA, tel 08-791 29 43  
eller e-post monica.sannerblom@iva.se.

B2B-forum och företagsbesök – Smart industri i samarbete med  
Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och Örebro universitet
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B2B-FORUM OCH FÖRETAGSBESÖK 

Välkommen att inspireras och diskutera digitaliseringens utmaningar 
och möjligheter. 

Forumet i Örebro, där Närings- och innovationsministern Mikael Damberg 
medverkar, inleds med en gemensam lunch. På förmiddagen 09:00-11:00 har du 
möjlighet att delta i exklusivt företagsbesök på det spännande joint-venturebolaget 
AMEXCI i Karlskoga. Här har elva svenska industrier gått samman för att öka 
innovationstakten inom Additive Manufacturing. 

I fokus för B2B-forumet står digitaliseringens möjligheter för små och medelstora 
företag (SMF):
• Finns rätt kompetens?
• Effektiv omvärldsbevakning?
• Beredskap att samarbeta med andra?
• Ledarskap som får hela företaget att göra digitaliseringens utmaningar till möjligheter? 

Vid forumet får du:
• Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen.
• Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan 

ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med.
• Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter och andra aktörer tagit och föreslå vad 

du tycker de borde göra för att underlätta digitaliseringen av SMF-företag.

Övriga medverkande: Jonas Albertsson, vd Epiroc Rock Drills, Johan Eriksson, 
Cofounder Appivo, Tomas Jenneborg, vd WEC360, Maria Larsson, landshövding 
i Örebro län, Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro universitet, 
Sofia Larsen, chef Samverkan och kommunikation, Örebro universitet,  
Irén Lejegren, regionråd Region Örebro län, Edvin Resebo, vd AMEXCI och 
Gunilla Thorstensson, projektledare för Tillväxtverkets arbete med smart industri. 

Moderatorer: Johan Carlstedt, projektledare och Jan Westberg, 
kommunikationsansvarig IVAs projekt Smart industri

PROGRAM 

09:00–11:00  Företagsbesök AMEXCI i Karlskoga – Alfred Nobel Science Park
12:00–16:00  B2B-forum – Inleds med lunch. Registrering från 11:30.
16:00–17:00  Mingel

Digitalisering – hur ska ditt  
företag möta utmaningarna?
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Monica Sannerblom
Projektkoordinator IVA
Tel: 08-791 29 43
monica.sannerblom@iva.se
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