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Automation Hotlist ger möjlighet
till internationella investeringar

Svensk industri erbjuds
utbildning inom AI/ML

Invest Stockholm och
Automation Region har
haft ett löpande samarbete
sen några år tillbaka.
Nu vill vi fördjupa vårt
strategiska samarbete för
att ta fast på de resurser
och möjligheter som vår
respektive organisationer
tillhandahåller.
Invest Stockholm är ett
kommunalt helägt bolag
av Stockholm stad. Sedan 2006 ingår bolaget även i
ett näringslivssambete som spänner över 8 län med
namnet Stockholm Business Alliance, där Västerås och
därmed Automation Region ingår.
Invest Stockholm har en så kallad Hotlist. Konceptet
togs fram av vårt team inom Life Science för att
kunna visa upp de spetskompetensområden som
har tillräckligt stor kritisk massa av bolag inom
Stockholmsregionen. Konceptet har också visat sig
vara ett effektivt kommunikationsverktyg gentemot
internationella investerargrupper som löpande
efterfrågar konkreta investeringsmöjligheter.
Kriterierna för att hamna på listan är att:
• Bolaget redan ska ha kommersialiserade innovationer
eller tjänster
• Bolaget ska befinna sig i en expansionsfas och vara
öppna för att ta in utländska kapital för att kunna växa
ytterligare
• Bolaget söker efter strategiska partnerskap
För mig som jobbar med ”connecting the dots” gäller
det att lära känna och bygga relationer med bolag inom
Automation Region. På det viset kan vi jobba med att
identifiera affärsmöjligheterna på ett effektivt sätt.
Jag tror det finns massor bra saker som vi redan gör
hos vår respektive organisation. Vi har tillsammans
jobbat fram ett bra grundmaterial att arbeta vidare med.
Genom vår goda och löpande dialog kring varandras
aktiviteter kan vi snabbt identifiera de tillfällen där vi kan
skapa värden för varandra.
Jenny Berthling
Head of ICT, Invest Stockholm

I samarbete med Automation Region har Sprymer AB
fått förtroendet från Vinnova att utbilda svensk industri
i tillämpad artificiell intelligens och maskininlärning, AI/
ML, under 2018.
– Vi är mycket glada och stolta över att kunna erbjuda
detta, säger Robert Majanen, vd på Sprymer.
Nyligen har Sprymer, med stöd av Vinnova och i
samarbete med Automation Region, startat ett
forskningsprojekt som genom att undersöka potentialen
i att använda artificiell intelligens och maskininlärning
ska ta industriers produktionsprocesser till en ny nivå.
I projektet erbjuds tio svenska industriföretag ett
kostnadsfritt introduktionspaket bestående av både
utbildning och praktisk genomlysning av potentialen i
att använda artificiell intelligens och maskininlärning i
kundens verksamhet. Huvudsyftet med projektet är att
hjälpa deltagande företag att omvandla ett generellt
intresse till en konkret tillämpning i verksamheten som
ökar företagets konkurrenskraft, men även att få företag
att accelerera sina initiativ inom digitalisering.
Sprymer är ett företag som förser tillverkande
företag inom svenska och europeisk industri med
överordnade system för produktionsstöd, MES.
Eftersom all relevant data lagras ger systemet även en
detaljerad produktionshistorik som kan användas som
erfarenhetsbas för maskininlärningsmetoder. MES och
maskininlärning ger tillsammans stora möjligheter att
förutsäga och undvika problematiska situationer som
kassationer eller reklamationer, menar Robert Majanen.
Tio stycken industriföretag kommer att kunna genomgå
ett kostnadsfritt introduktionspaket inom tillämpad
AI/ML för industriella applikationer. Tveka inte att ta
kontakt om du är intresserad och vill veta mer om
projektet. Kontakta robert.majanen@sprymer.com

Bra tryck på Tech Job Fair
Rekryteringsmässan Tech Job Fair hölls den 15 maj på
Expectrum i Västerås. Det är Arbetsförmedlingen i samarbete
med Automation Region och 25 företag inom IT och industri
i Västmanland som initierat mässan för att leta talanger och
matcha arbetsgivare och arbetssökande.

Automation Region fokuserar på AI
under ISPIM
Automation Region leder arbetet mot en särskild intressegrupp
för AI & Innovationsledning och kommer att delta vid International
Society of Innovation Management, ISPIM, som i år håller sin
konferens i Stockholm. Automation Region sätter fokus på
Artificial Intelligence och dess betydelse för innovationsledaren
samt professionen som sådan.

Skapa mer innovation ur din
utvecklings- och forskningsbudget
Efter ett lyckat pilotprojekt tillsammans med Bombardier
Transportation söker nu Automation Region och RISE SICS större
tillverkande företag som vill delta i processen ”Företagslots till
Innovationssystemet”.

Kommande aktiviteter
Labbet som möter industrins behov i den digitala transformationen
Do-tank i Västerås · 2018-06-07
Välkommen till en Do-tank där du får inspiration om hur industrin kan arbeta i den digitala transformation och ge
input till hur vi tillsammans bygger framtidens digitala labb.

Finansiärer:

Automation Region är en centrumbildning vid:

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.

