Pressmeddelande, 6 februari 2018

SEMCON MEDGRUNDARE I NYA
AI INNOVATION OF SWEDEN
Semcon går in som medgrundare i AI Innovation of Sweden – ett nationellt
initiativ som ska accelerera forskning och innovation inom Artificiell
Intelligens (AI). Med omfattande erfarenhet av AI-projekt, både på teoretisk och
tillämpad nivå, kommer Semcon vidareutveckla AI-lösningar som gör skillnad i
människors liv.
– Att förstå hur fördelarna med AI kan användas, samtidigt som man hanterar de
potentiella riskerna, är ett sätt att bli konkurrenskraftig på den globala
marknaden. Detta är ett väldigt viktigt initiativ, som ser till att Sverige
ligger i framkant när det kommer till utvecklingen av AI, säger Markus Granlund,
VD på Semcon.
AI växer fram som den ledande teknologin för innovation, tillväxt av nya jobb och
utveckling inom alla områden i vårt samhälle. Det är därför AI Innovation of
Sweden bildas, med Semcon som en av flera partners. Tillsammans ska industrin,
den offentliga sektorn och akademin accelerera AI-forskning och innovation och
därmed bli en motor i det svenska AI-ekosystemet.
Bred expertis inom AI
Semcon har bred erfarenhet inom AI för en rad olika branscher och har varit
tidiga med metoder som maskininlärning (ML), deep learning (DL) och genetiska
algoritmer. Genom att kombinera traditionell produkt- och industrierfarenhet med
AI och nära forskningssamarbeten har Semcon en unik position på den svenska
marknaden.
– Det är naturligt för oss på Semcon att engagera oss i uppstarten av AI
Innovation of Sweden. Vi tar med oss en gedigen industriell och kommersiell
erfarenhet och är övertygade om att vi kommer kunna bidra och ha nytta av det här
klustret. Därigenom kan vi erbjuda våra kunder affärsmässigt viktiga AIlösningar, alltid baserade på slutanvändarnas behov, säger Ramy Khalil, AI Expert
& Business Developer på Semcon.
Om AI Innovation of Sweden
AI Innovation of Sweden är en nationell och neutral satsning med ambition att
fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. Fokus ligger på att accelerera
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tillämpning av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och
samarbetsprojekt, allt med ett starkt fokus på etik, transparens och säkerhet.
Läs mer på AI.se
Läs om Semcons arbete inom AI
För mer information, var vänlig kontakta:
Ida Borenstein, Communication Manager, Semcon
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