
TALARE I 
PLENUM

Förändra vår syn på var kunskap kommer ifrån, 
utveckla Sverige till en plattform för talang, 
innovation och kunskapsdelning.

Claudia Olsson, Stellar Capacity

Samverkan bygger framtidens fabrik – öppna upp 
och bidra med din egen superkraft.

Mikael Kraft, Siemens

Den teknologiska utvecklingen förändrar 
förutsättningarna – nya affärsmodeller och 
samarbeten växer fram.

Anna Westerberg, Volvo Group

Vad en robot kan användas till avgörs av dina behov 
samt nya krav och förutsättningar. Teknologisk 
utveckling gör robotarna mer flexibla och enkla att 
använda. Montörer blir operatörer.

Susanne Timsjö, ABB Robotics Sverige

Break data silos, digitize your business and think 
of business outcomes which utilize signals from 
multiple sources and not just one.

Mikael Fischer, Microsoft Sweden

Tekniken finns redan men vi har inte förutsättningarna 
på plats för att ta tillvara på värdet av tekniken. Det är 
människor som skapar värde, inte teknologin i sig.

Mats Kinnwall, Teknikföretagen

För att dra nytta av teknologins 
produktivitets skapande värden måste 
organisation, affärsmodeller och 
kompetens förändras och anpassas

Gemensamt 
språk – prata 
tillämpning

Användarvänlighet 
och enkelhet

Beställar
kompetens

Datasäkerhet

Tillit och 
integritet

Individen har ett ansvar för sitt 
livslånga lärande – institutioner 
behöver anpassas till nya behov

Kunskapssamhället går 
mot ett lärandesamhälle

Tänk stort, agera i små 
steg – men agera

Legacysystem riskerar att 
stå i vägen för nya och bättre 
anpassade system

Data finns i överflöd men 
kvaliteten är ofta för 
dålig – få koll på din data

Samverkan 
är på riktigt

VALBARA 
SESSIONER

Robotar löser behovet 
av ökad flexibilitet

• Långsiktig satsning på 
konkurrenskraft samtidigt 
som fokus på kortsiktiga 
resultat

• Engagera och motivera 
medarbetarna att följa med 
på resan 

• Användarvänlighet och 
enkelhet i användningen

• Legacyteknik riskerar att 
hindra utvecklingen av ny 
teknik

• Beställarkompetens en 
nyckelfaktor för anpassad 
kravställning 

Att göra special till 
det nya normala

• Det som är special för 
kunden är normalt för 
produktionen – minsta 
möjliga byggsten

• Modellering kräver 
standarder och designregler 
– balans att standardisera 
delar utan att stänga dörren 
för flexibilitet

• Kunden vill skapa sin egen 
produkt – men var går 
gränsen för hur många 
beslut kunden orkar ta?

• När blir det som tidigare var 
special standard? 

• Kundens vilja att betala extra 
för en viss funktion minskar

• Hur påverkas logistiken 
kring returer och återköp 
när allt är tillverkat som 
special – finns det en 
andrahandsmarknad?

Automation for 
smarter cities

• Automation utanför city – 
bidra till mindre förtätning

• Integritet, tillit och 
förtroende

• Hierarkisk integritet – ingen 
har tillgång till allt

• Du väljer att dela data till 
vissa aktörer som du litar på

• Väga integritet mot nytta

Ökad produktivitet 
och effektivitet 
med AI och ML

• Data finns, men dålig kvalitet
• Starta med business case 

och kundnytta
• Think big, start small – but 

start
• Kompetens och 

engagemang är en utmaning 
på alla nivåer

• Lean kan användas som bas 
för engagemang och input

• Lyft goda exempel

Deploying AI across 
industry – it’s all 
about the data!

• Trender – prediktivt 
underhåll, styra och optimera, 
ekosystem, cybersäkerhet, 
smart specialisering

• Möjligheter – driva standarder 
kring kring datautbyte, se 
möjligheter istället för rädsla 
för förändring, ökad insikt i 
produkternas livscykel och 
användning

• Risker – cybersäkerhet, 
lagstiftning, kulturell 
acceptans, generationsväxling 
(tillit till partner)

• Om 35 år – modellbaserade 
beslut

• Starta med idag – få koll på 
vilken data vi processar och 
vad vi sparar, bryta silo
tänkandet, organisatorisk 
mognad, prova, experimentera!

NYCKELORD


