
Digitaliseringen 
händer nu -
Vad gör du?

Seminarium 29 augusti, 2018



08:30 Kaffe och avprickning utanför lokalen

09:00 Inledning, välkomna; Johanneberg Science Park och Chalmers Industriteknik

09:15 Anett Kansanen, Teknikföretagen – Kickstart Digitalisering

09:40 Johan Bengtsson & Mats Kilander, Göteborgs Tekniska College AB - Digiresan & edig

10:05 Linda Olofsson Swerea IVF – Digitalisering inom industrin, big data, digital transformation

Ca10:30 Kaffe, mingel och möten

11:00 Katarina Pietrzak, Senior Project Manager RISE – RISEs bidrag till den digitala arenan (digitalt)

11:15 Professor Devdatt Dubhashi, Computer Science and Engg. Chalmers view on digitalization

11:45 Publikdialog och avslutning

12:00 Lunchsmörgås och fortsatt mingel, senast 13:00 Avslutning

PROGRAM 29 AUGUSTI, 2018 



Johanneberg Science Park
29 augusti 2018 



Vårt uppdrag

Initiera innovations- och 
demonstrationsprojekt

Driva EU- och partnerprojekt

Bygga nätverk med aktörer 
som vill samverka 

Skapa sammanhang som 
driver samhällsutvecklingen 
framåt



Samverkande innovationsarena
Vi samlar, testar och utbyter

Vi samlar näringsliv, forskare, 
studenter, stat, region och 
kommun 

Vi testar nya metoder och 
modeller för att skapa lösningar 

Vi utbyter erfarenheter

Vi bygger team utifrån behov





Kontakt:
Katarina Nordström

SME Relations
0709 – 35 38 60
Filip Tideman &  
Björn Westling 

www.johannebergsciencepark.com

katarina.nordstrom
@johannebergsciencepark.com



Innovation Management SME

Kent Rundgren, PhD Innovation Manager SME
2018-08-29



Vi gör morgondagen 
redo för framtiden



Chalmers Industriteknik erbjuder 
akademisk spetskompetens i 
konsultformat inom områdena 
energi, material, digitalisering, 
design och cirkulär ekonomi.





Ex SME-företag i samarbete med CIT



Digitalisering

• Deep Learning
• Data Management

• Generering
• Analys
• Hantering
• Visualisering & Automation

• Innovationsworkshops & Hackathon
• Affärsnytta med digitalisering

Presentatör
Presentationsanteckningar
Deep Learning: vi har en pragmatisk syn på AI och arbetar med ramverk (tensorflow) som finns på marknaden, med bra verktygsstöd och hårdvaruacceleration (Nvidia och Movidious). Vilket gör att vi kan utveckla lösningar med bra tillgänglighet, tillförlitlighet och prestanda.



Digitalisering

Informationens Affärsnytta Data Management Deep Learning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Möjligheterna verkar oändliga. Nya begrepp och trender som ständigt dyker upp. För oss är det viktigaste att se till samhälls- och affärsutmaningar och hur tekniken ska användas som verktyg för att addera värde till din organisation.Informationens affärsnytta: Ta vara på och använd befintlig data för effektivare processer och ökad lönsamhet.Vi ser data som flytande guld, vilket adderar nytta tvärs genom hela organisationen. All data finns där, men vi kan hjälpa dig att identifiera källorna som bidrar till att göra dina processer mer effektiva och öka din existerande affär.Data Management: Samla in, analysera och använd den data du behöver för effektivare processer.Vi arbetar med att generera rätt och relevant data med hjälp av sensorer och IoT-lösningar. Men vi kan även hjälpa till att analysera stora datamängder och plocka ut den information som är viktig för dig.Utifrån din organisations utmaningar kan informationen visualiseras och/eller bidra till en högre grad av automation för att effektivisera processer och öka interaktionen med dina intressenter.Deep Learning: Vi har en pragmatisk syn på deep learningDet har skett fantastisk utveckling av nya ramverk och plattformar för att utveckla effektiva deep learning-algoritmer. Utmaningen ligger i att identifiera hur man ska använda dem.Vi har en pragmatisk syn på hur deep learning kan nyttjas på bästa sätt och vilka problem man kan lösa genom att identifiera inparametrar som adderar till en effektiv inlärningsprocess och utveckling av algoritmer som ständigt förbättras.



Presentatör
Presentationsanteckningar
HusqvarnaKunden utvecklar maskiner, diamantverktyg samt tillbehör för byggnads- och stenindustrierna. Man har haft svårt att automatisera borrprocessen och anpassa den till förhållanden som råder på dem olika marknader man verkar i. CIT har tagit fram en maskininlärningsmodell så väl som inlärningsprocess för att ta fram en effektiv algoritm.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Essity (SCA)Dålig eller ingen tillgång till hygien och sanitet är en av de största globala utmaningarna idag. God hygien, kunskap om hygien och mer effektiva hygienprodukter förbättrar människors hälsa och livskvalitet. För att säkerställa tillgång till överkomliga, hållbara hygienlösningar syftar projektet till att öka kunskapen om hur man kan få tillgång till, och mer effektivt interagerar med hygienlösningar. Genom att samla och analysera sensordata kommer vi genom detta projekt generera kunskap om mänskligt beteende i relation till hygien. Genom att sedan använda digitalisering som möjliggörare kan vi utifrån våra upptäckter utveckla nya produkter, system och tjänster som främjar hygieniskt och hållbart beteende. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
BioGaiaKunden har utvecklat ett läkemedel för spädbarn som drabbats av kolik. Läkemedlet gör att koliken avtar och oftast helt upphör så att spädbarnet slutar skrika. Idag finns ingen bra valideringsmetod som visar på hur lång tid det tar innan läkemedlet verka efter intag.CIT har tagit fram en lösning som spelar in och analyserar spädbarnets skrik (längd, tid på dygnet och intensiteten) och som används för valideringsmetod för vidare utveckling av läkemedlet i kliniska studier. Där man framförallt vill konstatera att det nya läkemedlet har tidsmässigt snabbare effekt och därmed minskar spädbarnets plågsamma skrik. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Everdrone:Autonom navigation av flygande drönare mha både GPS data, och även bildanalys av visuella landmärken och vägar. Fokus på säkerhet då drönare ska kunna flyga out-of-sight i tätorter, drönare ska tex helst inte flyga över människor.



100 anställda
hälften med doktorsexamen

Årlig omsättning

100 MSEK

Grundad 1984

Stiftelse
med tre dotterbolag

Om oss



Kontakt
Kent Rundgren
kent.rundgren@chalmersindustriteknik.se
0730-794283

chalmersindustriteknik.se
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