
INNEHÅLL
Utbildningen genomförs i 4 utbild-
ningssteg där deltagarna får både 
teori och praktiska arbetsproces-
ser att tillämpa i sitt företag via 
hemuppgifter mellan utbildnings-
tillfällena. Deltagarna får efter 
kursen tillgång till alla verktyg och 
arbetsmallar – för arbete i sitt 
företag.

Föreläsning om teorier och visning 
av beställarkompetensverktyget 
varvas med frågor, dialoger och 
med workshop i grupper. Hemupp-
gifterna baseras på skarpa case 
utifrån er egen verksamhet där ni 
får nyttja verktyg och arbetspro-
cesser direkt i ert företag. Resultat 
kommer att diskuteras vid varje 
återträff.

Dag 1: Introduktion till automation 
och robotisering inom industrin, 
samt en övergripande beskriv-
ning av de olika delmoment och 
arbetsprocesser som är nödvän-
diga för att säkerställa införande 
av automation och robotisering i 
företagets befintliga tillverknings-
processer.

Dag 2: Förutsättningsanalys – ett 
verktyg ett verktyg och arbetsmall 
för att analysera och prioritera vilka 
delar av produktionssystemet som 
är viktigast att utveckla/åtgärda i 
företaget, med hänsyn till företag- 
ets konkurrenskraft och lönsamhet

Dag 3: Fördjupad förstudie kopplat 
mot ett specifikt produktionsav-
snitt. Mallar och verktyg.

Dag 4: Erfarenhetsutbyte och goda 
praktiska råd.

DATUM
• Dag 1: 22/9 kl. 08.30-12.00
• Dag 2: 29/9 kl. 08.30-12.00
• Dag 3: 13/10 kl. 08.30-12.00
• Dag 4: 27/10 kl. 08.30-12.00 

MÅLGRUPP  
Produktionsledare och processle-
dare i tillverkande små och medel-
stora industriföretag som behöver 
verktyg och kunskap för att bättre 
kunna identifiera och prioritera var 
i tillverkningsprocessen förbätt-
ringsåtgärder är nödvändiga, samt 
bli en bättre beställare av auto-
mation och robotik, samt säkra att 

Utbildning: Införandeprocess för  
automation och robotik – 4 halvdagar

ONLINE | DARIS

Syftet med utbildningen är att stärka företagens interna arbetsprocess för att effektivt kunna införa 
automation och robotik i sin verksamhet – från identifiering av behov, prioritering av utveckling/åtgär-
der i företaget samt väl underbyggda besluts- och upphandlingsunderlag för att investera i en auto-
mation och robotiksystem. 

OM UTBILDNINGS- 
LEDAREN, EXPERTEN:

Bernt Henriksen har  
mångårig erfarenhet 
av operativt införande 
av automation/robotik 
i tillverkande industri. 
Arbetsprocesserna som 
tillhandahålls via Automation 
Region är baserad på praktisk 
erfarenhet i 100-tal företag.

investeringen möter prioriterade krav 
och förväntningar.

PRIS 
25 000 kr. Delägare av IUC Norr 
har 5000 kr rabatt. Denna utbildning 
är en del av ett utbildningsprogram. 
Priset gäller för 1 plats vid 5 valfria 
kurser. Information om vilka kurser 
som ingår i programmet hittar du här.

ANMÄLAN SENAST
Sista anmälningsdag 8/10 2021.

Klicka här för anmälan!

https://iucnorr.se/vara-erbjudanden/daris/utbildningar-inom-daris/
https://forms.gle/qnRjV4wpmGaHnz8S6

