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Fokus på teknik och process utveckling 
för ökat  kundvärde. Senast ansvarig för 
process och ny teknisk utveckling för 
manuella monteringsprocesser på ett 
globalt Automotive företag.



Nulägesbild

Väsentligt lägre andel svenska företag än norska och danska företag 
menar att de har en strategi för att stärka sitt användande av digital 
teknik, att de är beredda att dra nytta av digitaliserings möjligheter, 
och i vissa fall springer de om Sverige. 

Sid 17

En innovativ och hållbar industriell produktion är digitalt uppkopplad, 
flexibel, resurseffektiv, miljövänlig och ger förutsättningar för en 
attraktiv arbetsplats.

Sid 24

Fokus område industri 4.0

• Utnyttja digitaliseringens möjligheter brett oavsett bransch, 
företagsstorlek och geografisk lokalisering. 

• Uppmuntra nya affärs- och organisationsmodeller för att 
tillgodogöra potentialen i den nya tekniken.

Sid 30

Källa: Regeringens nyindustraliseringsstrategi för Sverige

”Svårigheterna i att rekrytera personal med rätt kompetens är ett 
gemensamt bekymmer för Teknikföretagens medlemsföretag. 
Kompetensbrist hindrar tillväxten i 3 av 4 företag”

Källa: Teknikföretagen

Industritekniska gymnasieprogrammet dit bara 1400 ungdomar 
sökte sig 2018. Det är hälften så många som för 10 år sedan.

Källa: SvenskVerkstadTidning



ANVÄNDARUPPLEVELSE I  FOKUS

Varför hyrmodell?

Personifiering

Specialiserade spellistor

Gruppera flexibelt 

Dela med andra 

Influeras av andra 

Se spellistor 

Automatiska uppdateringar och underhåll

Stöd för dina enheter och källor

Plug and play

Betala för det du använder



Personifiering

Specialiserade operatörer

Gruppera flexibelt 

Dela med andra 

Lär av andra 

Se operatörsprofiler 

Automatiska uppdateringar och underhåll

Skala utan hinder

Plug and play

Betala för det du använder
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ANVÄNDARUPPLEVELSE I  FOKUS

Varför hyrmodell?

”Framtiden är flytande produktionssystem, tack vare frammarsch 
av tekniker såsom Moln, AI/ML, Digital Tvilling kommer våra kunder 

förvänta sig hög upptid och kvalitet tillsammans med hög 
flexibilitet och personifiering. Automation kommer därför göra 

samma resa som vi sett på konsumentmarknaden”

Johan Hogsved 
F O U N D E R  R E B L  I N D U S T R I E S  A B



Ida Emil Carl 

KOM TILL  MONTERN OCH FÅ EN KOSTNADSFRI  ONBOARDING AV VÅRA 
OPERATÖRER TILL ERA PROCESSER

Vilken Rebl behöver du?




