
SCIENCE WEEK 2020

Digitalisering
Vilka värden, möjligheter och utmaningar 
finns med digitalisering? Vad innebär Indu-
stri 4.0, XR, VR och AR för ditt företag? Vi ger 
konkreta exempel små/medelstora företag. 
Kom till förmiddagens föreläsningar och 
besök våra utställningar fram till 15.00.

Fredag 31 januari är en dag med inspiration och stöd för ditt företag avseende  

digitalsering, finansering och företagsutveckling. Kom och nätverka med företag 

och företagsfrämjande aktörer. Få konkreta utvecklings- och finansieringstips!

HUR FRAMTIDSSÄKRAR DU DITT FÖRETAG? 

Arrangeras av:

Drönare i din affärsverksamhet?
Hur kan drönare bidra till ditt företags af-
färsnytta? Kom och se och diskutera vad det 
finns för nya spännade lösningar. Exempel 
på användningsosområden är inspektion, 
underhåll, mätning, kartering, 3D model-
lering, samhällstjänster, dokumentation 
av skadeplatser och som ett sätt att öka 
säkerheten vid olika arbeten.

Testbäddar
Vi visar olika testbäddar för företag. MITC, 
Livning Lab där företag kan testa automa-
tiseirng och robotisering i praktiken, Wood 
Region, testar olika konstruktioner i trä, 
Kista Urban ICT arena där du kan testa olika 
kommunikationslösningar/utrutning som 
använder 2, 3, 4 och 5G. Besök utställningen 
mellan 11.30-15.00. 

Vilka offentliga stöd finns för ditt företag?
Vad finns det för stöd till ditt företag, 
digitalisering, finasiering, expertrådgivning, 
identifiera nya marknader och innovationer. 
På plats är bla Almi, Business Sweden, 
Nyföretagarcentrum, PRV, Coompanion, 
EEN, Nefco och RISE. De ställer ut och du kan 
få individuell rådgivning. 

Robotisering
Hur kan robotisering lyfta din verksam-
het? När kan det gå att räkna hem en 
robotisering? Vilka kriterier bör företaget 
uppfylla och vilket stöd finns att få för att 
dels undersöka förutsättningar, testa och 
implementera? Ta del av det senaste inom 
produktionslogistik och metrologi.  Besök 
utställningarna och diskutera med experter. 
Mellan 11.30-15.00

Prototyping
Kan 3D-printing vara ett verktyg som skul-
le passa i din verksamhet? Kan prototyper 
spela en viktig roll i din produktion och hur 
passar de in i produktutvecklingsproces-
sen? Tjänsteleverantörer och organisationer 
inom prototyping visar upp vad de kan göra 
för just dig och ditt företag och du får möjlig-
het att se vår prototypverkstad, Open Proto-
typing Södertälje.



UTSTÄLLNINGAR 
11.30-15.00 DRÖNARE I DIN AFFÄRSVERK-
SAMHET?
 
Hur kan drönare bidra till ditt företags affär-
snytta? Kom, se och diskutera vad det finns 
för nya spännade lösningar. Exempel på 
användningsosområden är inspektion, un-
derhåll, mätning, kartering, 3D modellering, 
samhällstjänster, dokumentation av skade-
platser och som ett sätta att öka säkerheten 
vid olika arbeten.  Drone Operations DOS, 
NCC Group finns på plats.

11.30 - 15.00  
TESTBÄDDAR
 
MITC, Livning Lab där företag kan testa 
automatiseirng och robotisering i praktiken, 
Wood Region, testar olika konstruktioner i 
trä, Kista Urban ICT arena där du kan testa 
kommunikationslösningar/utrustning som 
använder 2, 3, 4 och 5G. RISE FoU-lots hjäl-
per företag att hitta rätt i RISE koncernen 
med alla dess testbäddar. Digicore testbäd-
den fokuserar på VR/AR inom industrin. Och 
vad är Karakuri IoT? Träffa InnovationLab, 
som är en plattform för att stötta företag 
att skapa innovationskraft.

10.30-11.30  
VILKET STÖD FINNS TILL DITT FÖRETAG
Vad finns det för stöd till ditt företag, ex digitalisering, finasiering, expertrådgivning, att identifiera 
nya marknader och innovationer. Föreläsningen tar utgångspunkt från ett företags utvecklingsresa. 

08.00-08.30  
FRUKOSTMINGEL
Kom och mingla med andra företag inför föreläsningarna

08.30-10.00  
VAD ÄR INDUSTRI 4.0? För att stärka industrins konkurrenskraft behöver vi jobba smartare. Vad 
betyder  begrepp som Industri 4.0 - och vilka konkreta möjligheter och utmaningar finns för små/
medelstora företag?  
Medverkande: Cecilia Warrol, Teknikföretagen och Marie-Louise Bergholt, RISE

11.30 - 15.00  
UTSTÄLLNING - ROBOTISERING
 
Hur kan robotisering lyfta din verksam-
het? När kan det gå att räkna hem en 
robotisering? Vilka kriterier bör företaget 
uppfylla och vilket stöd finns att få för att 
dels undersöka förutsättningar, testa och 
implementera? Besök utställningarna och 
diskutera med expeterna på robotisering!

11.30-15.00  
PROTOTYPING 
 
Kan 3D-printing vara ett verktyg som skulle 
passa i din verksamhet? Kan prototyper 
spela en viktig roll i din produktion och hur 
passar de in i produktutvecklingsprocessen? 
Tjänsteleverantörer och organisationer 
inom prototyping visar upp vad de kan göra 
för just dig och ditt företag.

11.00-11.30 KISTA AS A LIVING LAB FOR MOBILITY AND CONNECTIVITY
Ett seminarium om AI och mobilitet. Framtiden för AI-driven mobilitet kräver ett paradigmskifte. 
Medan en AI-driven mobilitetsinfrastruktur kommer att förbättra transporten, har självkörande bilar 
åtföljande regelmässiga, samhälleliga, kulturella och tekniska konsekvenser. Vilka möjligheter finns 
för AI inom mobilitet och hur kan tillväxtföretag fånga kort- och långsiktigt värde?
Medverkande: Petra Dalunde, Urban ICT Arena

10.00-11.30  
SCANIA – AI FÖR INDUSTRIELL UTVECKLING GENOM INDIVIDUELLA MOTIVATIONER  
Hur löser man hög personalomsättning och varför har man inte lyckats med det hittills? Service 
tekniker, programmerare, läkare, sjukskötare, poliser, lärare… listan på bristyrken blir längre och 
längre. För hög personalomsättning kostar både företag och samhället miljarder så varför är det 
så svårt att lösa det? Hör om Scanias försök att hitta och bota grundorsaken. Idén är att utgå ifrån 
individens styrkor och motivation och använda hela det industriella kapaciteten för att bygga 
vidare på och utveckla individens styrkor och motivation. 
Medverkande: Jussi Ekqvist, Artistic Lead, Scania Super Powers

11.30-15.00  
MÄSSA - OLIKA STÖD FÖR DITT FÖRETAG
 
På plats är bland andra Almi, Nyföretagar-
centrum, PRV (Patent och registreringsver-
ket), Coompanion, EEN, Nefco och RISE. Möt 
affärsutvecklare som ställer ut och som 
berättar om hur de kan stödja ditt företags 
utveckling. 

10.15 - 11.00  
FÖRELÄSNING - VR/AR I INDUSTRIN - MÖJLIGETER OCH UTMANINGAR 
Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR), tillsammans benämnt XR lovar att öka produkti-
vitet och skapa fantastiska arbetsplatser. kommer dela sin syn på utmaningar industrin står inför 
idag och lösningar som har potential att göra XR till mer än bara en hype. 
Medverkande: Petter Wannerberg, RISE.

13.00 - 14.00  
SETTING UP YOUR FIRST STARTUP!
A startup is seldom a solo streak. Successful startups need teams, time commitment, and traction. 
This talk is aimed at clearing out some of the mist surrounding startup creation and getting some 
concrete tips from Naimul Abd.
Medverkande: Naimul Abd, Coompanion Stockholm

FÖRELÄSNINGAR 

13.15 - 14.00  
HÅLLBARHET OCH LÖNSAMHET
Funderar ditt företag på hållbarhet och hur det kan skapa lönsamhet hos er? Vill du veta hur hållbar-
het kan integreras i affärsverksamheten och stärka varumärket. Här presenteras konkreta exempel 
och du får förståelse för vilka hållbarhetsfrågor och globala mål som kan vara relevanta för ditt 
företag
Medverkande: Pure Act

Anmäl dig på scienceweek.se

Alla seminarier och workshops under Science Week är kostnadsfria.
Anmäl dig gärna till programpunkterna för att säkra din plats!


