
Ett bättre liv för alla i en 
sammankopplad värld

#iotsverige

Välkomna till IoT Sveriges årskonferens 10 oktober, 2019!



Välkomna till
Uppsala universitet och Humanistiska teatern!



Dagens program

• 10:00 – VÄLKOMMEN! Introduktion och framåtblick
• 10:30 – Så skapar vi ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld!

• Andrea Norgren, Stockholm Environment Institute
• Tommy Ceder, e-hälsostrateg, Östersunds kommun
• My Bergdahl, näringspolitisk expert, IT & Telekomföretagen
• Johan Edman, samverkansledare, Uppsala Universitet Innovation

• 12:00 - Knytkonferenspitchar
• Ca 12:10 – Lunch och mingel
• 13:30 – Knytkonferens med workshops 
• 15:00 – Summering av workshops och samtal om vägen framåt
• 16:00 – Avslut, fika och mingel
• 18:00 – Middag på Norrlands nation, Västra Ågatan 14, Uppsala



IoT Sverige
- strategiskt innovationsprogram för sakernas internet

Programledning
• Ulrika Strömqvist, 

kommunikationsansvarig
• Jin Moen, programchef
• Olle Bergdahl, projektansvarig

Styrelse
• Petra Sundström, Sandvik AB, ordförande
• Helena Forsmark, HiQ, vice ordförande
• Kristoffer Andersson, Topgolf
• Markus Bylund, Uppsala kommun
• Christoffer Börjesson, Fastighetsägarna
• Felix Krause, SKL
• Azadeh Lithammer, Region Skåne
• Torbjörn Lundahl, Ericsson
• Christian Rohner, Uppsala Universitet
• Jenny Sperens, RISE



17 strategiska innovationsprogram



• Innovationsagenda 2012-2013 
• Från teknik till nytta – offentlig sektors behov
• Ny struktur för aktörsengagemang från 2019

IoT Sveriges resa sedan 2012



Ett bättre liv för alla i en 
sammankopplad värld.

• Innovationsprojekt i samverkan mellan
• Offentlig sektor – kommuner och regioner
• Näringsliv
• Forskning – akademi, institut
• Civilsamhället och ideella organisationer

• Sakernas internet (IoT) som möjliggörare
• Känna av – sensor
• Kommunicera – uppkoppling och ihopkoppling

• Faktabaserat och datadrivet
• Proaktivt och målinriktat
• Med kvalitet och spårbarhet

NYTTA

SENSOR

DATA

INSIKTHANDLING

EFFEKT



Skellefteå kommun:
IoT i vård och omsorg

Solna stad:
Säker och pålitlig tillsyn i äldreboende

Lunds kommun & Malmö stad:
Smarta offentliga miljöer

Umeå kommun:
Smarta fastighets-tjänster med IoT

Sundsvall kommun:
IoT för tillgänglighet

Region Östergötland:
IoT och offentlig logistik

Linköpings kommun:
De lekfulla sakernas internet

Stockholms stad, Miljöförvaltningen:
Water monitoring networks - iWater

Stockholms stad, 
Exploateringskontoret:

Smart hållbar stadsutveckling

Göteborgs Stad:
Luft och vatten med IoT (LoV-IoT)

Sotenäs kommun: 
Implementering av IoT för att 

skapa cirkulär industriell symbios

Kungsbacka kommun:
IoT-hubb skola

Östersunds kommun & Åre kommun:
IoT för folkhälsa genom sport och 

friluftsliv

IoT-hubbar

Arena för test av 
välfärdsteknik

Innovationsplattform och 
samarbetsarena för hubbar 

till Latinamerika

Affärsmodeller för data i 
offentliga verksamheter

Viable Cities:
City as a Platform

Strategiska projekt



Jämställdhet spelar roll



Ett bättre liv för alla i en 
sammankopplad värld.

Två fokusområden framåt
• Hälsa, vård och omsorg
• Miljö och klimat

• Tydlig nytta och effekt
• IoT och IoT-data som strategisk resurs
• Individ & Grupp – Lokalt & Globalt
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Ett bättre liv för alla i en 
sammankopplad värld.

Engagemang och samverkan
• Skapa förutsättningar
• Bygga kapacitet
• Lära av varandra

• Workshops -> arbetsgrupper



Ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

OECD - Better Life Index
http://www.oecdbetterlifeindex.org

Jacinda Arden 
Statsminister, Nya 

Zeeland
Foto: Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Vad kan jag göra? Vad kan vi göra? 
Vad kan vi göra tillsammans?

http://www.oecdbetterlifeindex.org/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/


#iotsverige


