
Välkommen!
Kl 13:15 startar kickoff med IoT World!

Vänligen se till att din mic är mutad, tack. 
Ställ gärna frågor i chatten!



VÄRDESKAPANDEMÖJLIGHETSDRIVANDEÖPPENHET



VARFÖR?

• Accelerera användandet av IoT-lösningar för att bidra till ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet i Östergötland. 

• Skapa en hållbar tillväxt med ökad sysselsättning och stärkt konkurrenskraft 
för digitala företag.

• IoT möjliggör energieffektivisering och effektivare resursutnyttjande vilket 
ger förutsättningar för oss att nå ett fossilfritt samhälle. 

• Bidra till hållbar digitalisering av offentlig sektor och regionala näringsliv.

• Konsolidera och vidareutveckla insatser inom styrkeområdet: Smarta, 
säkra, uppkopplade produkter och system. 



AGENDA
● Inledning 

● Inspiration
○ Niklas Tideklev - Region Östergötland

Östergötlands smart specialiseringsstrategi

○ Stefan Holmlid - LiU
Designthinking och designdoing, lärdomar från OLIoT

○ Torbjörn Lundahl och Mats Norin - Ericsson Research
Nutid/framtid ur ett nationellt och internationellt perspektiv

● Information - Processledningen IoT World
● WS i break-out-rooms

○ laget runt - identifiera resurser
○ idéer och exempel på möjliga projekt

● Presentation från grupperna, ca 15:05
● Summering och avrundning



Samlingsplats på Creactive
i Science Park Mjärdevi

Events, Nätverksträffar
Öppna aktiviteter

Hemsida

Referensmaterial, Rapporter

INSPIRATION
● Niklas Tideklev - Region Östergötland

Östergötlands smart specialiseringsstrategi

● Stefan Holmlid - LiU
Designthinking och designdoing, lärdomar från OLIoT

● Torbjörn Lundahl och Mats Norin - Ericsson Research
Nutid/framtid ur ett nationellt och internationellt perspektiv



Paus
Vi startar återigen kl 14:15.

Vänligen se till att din mic är mutad, tack. 
Ställ gärna frågor i chatten!



IoT World
möjliggör innovation!

INFORMATION  från processledningen



Process

● Vi har etablerat process för att skapa projekt

○ Start från behovsägare

○ Start från teknikmöjlighet

● Vi står för kontakter med behovsägare 

(akademi och företag)

● Vår process leder fram till 

projektförslag och/eller 

projektansökan

● Kontakta oss för samarbete



IoT Worlds lab

 

Testbädd för forskning och utveckling av tillämpad 
IoT (och AI)

Tillgänglighet: Samarbete, öppet för medlemmar, 
öppet för projekt i samarbete med LiU och Mölk.

Kartläggning av IoT lab i Östergötland

Bred definition av IoT

Presentation av varje lab med några korta nyckelfakta, 
möjligheter till samarbete och kontaktvägar



Showroom & kommunikation

- arrangera utifrån efterfrågan 
och trender

- utgångspunkt i hållbar 
samhällsutveckling

- relevanta och regelbundna 
nätverksträffar

- driva workshops och 
aktiviteter som genererar nya 
projektförslag



www.iotworld.se
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WORKSHOP
● Instruktion

● WS i break-out-rooms
○ laget runt - identifiera resurser
○ idéer och exempel på möjliga projekt

● Presentation från grupperna, ca 15:05

● Summering och avrundning




