
EyeTech är specialister på framtidens teknologi
Eyetech satsar på att ligga i framkant 
och säljer morgondagens teknologi. 
Med hjälp av smartkameror och 
visionsystem som Eyetech erbjuder 
blir allt från montagekontroller, 
ytinspektioner, robotguidningar till 
mätapplikationer och kodläsning 
automatiserat och kvalitetssäkrat. 

- Vi ligger i framkant och det 
kommer vi fortsätta göra, berättar 
grundaren Johan Strand.

Eyetech startades av Johan Strand och 

Jonas Andersson 2020 med visionen 

att erbjuda de bästa produkterna som 

säljs av specialister för Machine vision. Att 

Johans analys av marknaden och behovet av 

en aktör med Eyetechs affärsidé stämde lät 

inte vänta på sig och företaget har växt ex-

plosionsartat. Idag omsätter EyeTech mång-

miljonbelopp och fortsätter satsa framåt. 

– I år kommer omsättningen landa på 20–25 

miljoner. Tack vare att vi är exklusiv partner 

till Cognex Corporation kan vi erbjuda fan-

tastiska och marknadsledande produkter till 

en väldigt bred kundbas. Dessutom lägger vi 

stort fokus vid kundservice och kunderna får 

hjälp av en specialist som hittar lösningar 

som passar just deras behov, berättar Johan. 

Inga generalIster
Att framtiden ligger i Artificiell Intelligens 

(Deep Learning) är Johan övertygad om och 

med sitt team om sju medarbetare arbetar 

han för att varje kund ska få rätt lösning. 

Branscher som är flitiga användare av smart-

kameror och visionsystem är bland annat 

livsmedel, läkemedel och bilindustrin.

– Vi säljer en lösning och är med från början 

till slut. Av oss får du inte bara en produkt som passar dina behov, utan också utbildning om 

produkten, säger Johan. 

EyeTech förädlar själv inga produkter utan 

fungerar som ett högklassigt agenturbolag 

åt Cognex. De jobbar med marknadens bästa 

integratörer vid mera komplexa lösningar. 

Förutom den unika teknologi som finns i Cog-

nex färdiga produkter är EyeTech specialister 

på både produkt och service.

– Vi är specialister, inga generalister. 

Med kundens behov i fokus hjälper EyeTech 

varje enskild kund att hitta rätt produkt ge-

nom bland annat färdiga applikationsmallar 

och utvärderingar som hjälpmedel. Därefter 

presenteras ett kostnadsfritt kostnadsför-

slag av en färdig lösning anpassad efter kun-

dens önskemål. 

– Vi är det lilla, flexibla företaget med 

det stora företagets muskler, avslutar Johan. 
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