
Så implementeras artificiell  
intelligens i industrin
Frukostmöte i Västerås · 2017-10-03

Vid detta frukostmöte får du en introduktion till hur artificiell intelligens kan användas i industriella 
produktionskedjor. Du får höra tre startupföretag från projektet IgniteSweden berätta om hur de kan hjälpa dig 
att införa artificiell intelligens i din verksamhet.

• Stina Lantz, projektledare på IgniteSweden
• Jon Lindén, vd på Ekkono
• Shahan Lilja, vd på Mavenoid
• Ryan Ramanujam, medgrundare på DataVerge, assisterande professor på Karolinska Institutet 

Välkommen till ett frukostmöte där du får insikt i hur artificiell intelligens kan användas för att förbättra 
industrin. Mötet i Västerås följs av en Do-tank, där du får möjlighet att närmare diskutera frågor kring artificiell 
intelligens i industrin. Mer information om Do-tank på nästa sida. 
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Praktisk information
Datum: Tisdag den 3 oktober 2017

Tid: Klockan 07:15 till 09:30

Plats: expectrum (The HUB), Kopparbergsvägen 10, Västerås

Upplysningar: Frukost från 07:15, föreläsningar 07:45 till 09:00 och sedan avslutande mingel till 09:30,  
därefter samlas de som anmält sig till Do-tank.

Anmälan: På Automation Regions hemsida, www.automationregion.com

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi 
och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att 
marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Finansiärer: Automation Region är en centrumbildning vid:



Så implementeras artificiell  
intelligens i industrin – Do-tank
Do-tank i Västerås · 2017-10-03

Cecilia Hyrén är flitigt anlitad för att facilitera innovationsprocesser och hon kommer att leda denna Do-
tank. Syftet är att identifiera aktörer, som arbetar kring artificiell intelligens, samt att identifiera möjliga 
samverkansprojekt. Vi ser gärna att deltagarna tar med sig konkreta problem, där artificiell intelligens kan vara 
en teknik för att nå en lösning, eller tydliga erbjudanden kring artificiell intelligens.

Tony Friede, expert inom entreprenörskap på VINNOVA, speciellt kopplat till ICT och nya teknologier, kommer 
att finnas på plats, som stöd för planering av samverkansprojekt och information om finansieringsmöjligheter.

Deltagarna samlas i grupper kring ett av följande ämnen:  

• Bildbehandling 
• Hantering av större datamängder 
• Machine learning

Det finns möjlighet att ge förslag på fler ämnen för diskussion. Begränsat antal platser.

Karin Wiik · 021-15 17 27 · karin.wiik@automationregion.com  

Praktisk information
Datum: Tisdag den 3 oktober 2017

Tid: Klockan 09:30 till 12:00

Plats: expectrum (The HUB), Kopparbergsvägen 10, Västerås

Upplysningar: Lättare lunch ingår och serveras klockan 12:00

Avgift: Utan kostnad för medlemsorganisationer, icke medlemmar betalar 295 kronor exklusive moms

Agenda: 07:45 - 09:00 Frukostmöte, 9:30 Do-tank, 12:00 Lunch – lättare förtäring och mingel

Anmälan: På Automation Regions hemsida, www.automationregion.com

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi 
och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att 
marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Finansiärer: Automation Region är en centrumbildning vid:


