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1. INLEDNING

2. UTGÅNGSPUNKTER

Näringslivet i regionen står på en stadig grund, med

vet, forskarvärlden och offentliga organisationer har

historiskt etablerade och framgångsrika branscher.

tillsammans, omsorgsfullt och metodiskt, identifierat

Branscher där dagens lösningar, i form av produkter

Östergötlands fem styrkeområden. Det är områden

och tjänster, utvecklas, marknadsförs och säljs över hela

där Östergötland bevisligen har bättre förutsättningar

världen med stor framgång. I ett framtidsperspektiv

än andra regioner, tack vare framstående forskning

är dessa branscher mycket viktiga för regionen. När

och företag i framkant. Dessa områden ingår i det som

företag och organisationer i olika branscher växer, både

går under namnet Smart specialiseringsstrategi för

personellt och ekonomiskt, skapar det förutsättningar

Östergötland. Var för sig, och tillsammans, bygger

för gemensamma investeringar i välfärd och utbildning.

dessa områden styrkan i en rad av våra framgångsrika

Samtidigt måste också de kompetenser och styrke

branscher.

områden som möjliggör morgondagens lösningar, inom

Smart specialisering är en metod för att prioritera

alla branscher, uppmärksammas. Kompetenser knutna

utvecklingsprojekt som stärker företag och därmed

till människor i företag och organisationer på den

regionens konkurrenskraft. Verklig konkurrenskraft

regionala arbetsmarknaden.

leder till ökad attraktionskraft, en effektiv genväg till

Framtiden för Östergötland handlar därför inte bara

tillväxt. Genom smart specialisering arbetar alla på ett

om ett antal starka branscher. Den handlar också om

smartare sätt för att regionens styrkor ska tillföra nytta

styrkeområden som alla branscher och sektorer kan

i form av innovationer och stärkt konkurrenskraft –

dra nytta av. Ett stort antal personer från näringsli

i alla branscher och sektorer.
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2.1 UTMANINGAR
Smart specialisering ska adressera globala, nationella,
regionala och lokala utmaningar. Det handlar om
övergripande globala utmaningar relaterat till digitali
sering, urbanisering och globalisering. Därutöver finns
det breda samhällsutmaningar kopplat till klimatför
ändringar, hållbar resursanvändning och realiseringen
av målen i Agenda 2030. För att möta dessa globala och
breda samhällsutmaningar, ta tillvara möjligheterna och
hitta lösningar krävs enligt regeringen att den regionala
utvecklingspolitiken bidrar till Sveriges omställning
som ett modernt och hållbart välfärdsland. Hela Sverige
behöver rustas för en fossilfri framtid. Det kräver en
grön omställning som går i samklang med digital och
teknisk utveckling. Utmaningarna är stora och kräver

I Utvecklingsstrategi för Östergötland påpekas att
det regionala näringslivet står inför stora struktur
omvandlingar i digitaliseringens kölvatten. Det är
därför viktigt att näringslivets innovationskraft och
förmåga till omställning tas tillvara för att bidra till
regionala, nationella och internationella klimat- och
miljömål. Om Östergötland ska vara framgångsrikt
behöver näringsliv och främjarsystem, akademi,
offentlig sektor och civilsamhälle gemensamt arbeta
för ökad tillväxt och export samt investeringar, etab
leringar och talangattraktion. Östergötlands styrke
områden är ett svar på hur Östergötland ska bidra
till att möta samhällsutmaningar samt behålla och
utveckla sin attraktion och konkurrenskraft i den allt
snabbare globala utvecklingen.

därför samverkan på alla nivåer. Därför behöver regio
nerna i större utsträckning arbeta smartare.
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I samarbetet med fyra andra regioner i Östra
Mellansverige lyfts därutöver utmaningar relaterat
till Smart Industri, Morgondagens energilösningar,
Hållbar livsmedelsförsörjning samt Life science:
välfärdsteknik och e-hälsa. I det kommande struk
turfondsprogrammet är det tydligt att projekt med
koppling till smart specialisering ska riktas mot ett
eller flera av dessa områden. Det är med andra ord
viktigt att Östergötlands styrkeområden också bidrar
till att möta utmaningar inom dessa specifika områden
och branscher.

2.2 SMART SPECIALISERING
OCH UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR
ÖSTERGÖTLAND

UTGÅNGSPUNKTER
Som utgångspunkt i arbetet med att formulera
strategin har följande frågeställningar använts:
• Vilka är regionens styrkeområden och hur kan
dessa beskrivas?
• Vilka styrkeområden kan ge störst internationell
växtkraft i ett regionalekonomiskt perspektiv?
• Vilka styrkeområden (med internationell
tillväxtpotential) kan utvecklas med utgångspunkt från, och genom kombination av,
befintliga kompetenser?
• Vilka spirande kompetenser har möjlighet att bli
framtidens ledande styrkeområden i regionen?
• Vilka områden är mest relevanta för regionens
offentliga innovations- och entreprenörsskapsstödjande aktörer att fokusera på?

Denna strategi bygger på Utvecklingsstrategi för
Östergötland med dess övergripande mål Goda livs
villkor i Östergötland. Mer konkret kopplar strategin
för smart specialisering primärt an till delmålet Ett
innovativt och attraktivt Östergötland. En strategi
för smart specialisering är viktig för Östergötlands
möjligheter att stärka sin attraktion och konkurrens
kraft i den allt snabbare globala utvecklingen. Genom
att kraftsamla kring regionala styrkor möjliggörs mer
underbyggda satsningar, initiativ och utvecklings
projekt som stärker regionens näringsliv och kon
kurrenskraft. Där är forsknings-, utbildnings- och
innovationsmiljöerna viktiga mötesplatser för att
stärka näringslivet och vidareutveckla forskningen.
Smart specialisering som metod baseras på en
djuplodande analys av regionala tillgångar i teknik och
kunskap. Den bygger också på ett starkt partnerskap
mellan företag, akademi och offentliga aktörer. Vid
valet av styrkeområden är det viktigt att de är relativt
smala, väldefinierade och att den regionala styrkan
finns inom både näringsliv och forskning. Smart specia
lisering är ingen ersättning för klassiska indelningar som

2.3 ÖNSKADE EFFEKTER
MED STRATEGIN
EFFEKTER PÅ KORT SIKT

ÖSTERGÖTLANDS STYRKEOMRÅDEN

På kort sikt (1–3 år) ska strategin öka förmågan för
Östergötland att

1 Avancerade material

• vinna och kraftsamla resurser till områden med
tillväxtpotential för regionens näringsliv
• stärka regionens internationella position och
attraktivitet som samarbetspartner
• vara en stark aktör i processen att ta fram de
operativa programmen för nästa strukturfonds
period och därigenom få större gehör för regionalt
viktiga satsningar.

På längre sikt (5–10 år) ska det regionala arbetet
med smart specialisering leda till större genomslag

PERSPEKTIV

i termer av fler företag, fler arbetstillfällen och ökat

Den breda kompetensen i regionen har analyserats
ur tre perspektiv:

de offentliga satsningarna minska till förmån för ökad

1 Näringslivsförankring
2 Forskning och utveckling

förädlingsvärde. Dessutom ska fragmenteringen av
effektivitet i användningen av offentliga medel.
Ett större fokus på kompetensområden förväntas
ge synergier mellan offentliga stödmekanismer för
FoU och för innovation, marknadsföring och lärande.

3 Regionala förutsättningar

Genom en tydligare profil och strategi gentemot nationella

Utöver dessa övergripande kriterier har styrkorna
även granskats utifrån sin

dessutom ge Östergötland större resurser för stöd till

och internationella finansiärer kan smart specialisering
innovation och företagande.
Som resultat av den ovan beskrivna processen har

• potential att vara till nytta för ett stort antal
branscher och sektorer,

Region Östergötland valt att bygga sin strategi för

• internationella tillväxtpotential och

smart specialisering på möjliggörande styrkeområden.

• förmåga att bidra till unik regional profil.

2.4 FEM MÖJLIGGÖRANDE
STYRKEOMRÅDEN

Det är styrkeområden som är av bransch- och sektors
övergripande karaktär. Samtidigt som de förväntas
kunna leda till tillväxt och fler företag inom specifika
nischer har de även stor potential att bidra till inno
vation och konkurrenskraft i många av Östergötlands

Avancerade material är ett område med stora
utvecklingsmöjligheter. I Östergötland finns
tung forskning och hög kompetens när det
gäller att ta fram nya material, använda avan
cerade material och ta fram nya tillverkningsmetoder av existerande material.

2 Effektiv logistik
Östergötland har ett av Sveriges bästa geografiska lägen och en stark infrastruktur med
tillgång till alla transportslag. I Östergötland
finns dessutom stark forskning och framstående
företag inom logistikområdet med fokus på
flöden, effektiva system och hållbarhet.

3 Miljönytta som affär
Östergötland ligger i framkant när det gäller
cirkulär ekonomi, miljöteknik och resurs
effektiva lösningar som avfallshantering och
biogas. Företag, universitet och offentliga
aktörer skapar hållbara, konkreta lösningar
för grön resurseffektivitet.

4 Smarta, säkra och robusta

uppkopplade produkter och system

Internet of Things, sensorer och AI. Det
är några exempel på områden där forskare
och företag i Östergötland har en hög
kompetens. Styrkeområdet baseras på en
kombination av framstående forskning och
högteknologiska företag.

5 Visualisering, simulering och bildanalys
Östergötland har en lång historia av fram
stående forskning inom området visualisering,
simulering och bildanalys. I dag finns en världsledande kompetens i regionen när det gäller att
åskådliggöra komplexa data, bland annat tre
forskningsmiljöer i världsklass.

sysselsättningsmässigt starka branscher.

branscher eller sektorer. Men Östergötlands strategi för
smart specialisering rymmer regionens verkligt starka
framtidskompetenser som kan förstärka vilken utveck
ling som helst.
För att arbetet med smart specialisering ska fungera
krävs samverkan mellan företag, akademi och offentliga
aktörer. Det krävs också koalitioner med andra regioner
som Östergötland vill samarbeta med. Strategin ska
användas för att hitta nya värden och lösningar på våra
utmaningar.
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3. ÖSTERGÖTLANDS 		
STYRKEOMRÅDEN
3.1 AVANCERADE MATERIAL

andra innovationer inom branscher som exempelvis

3.1.1 NULÄGE

produktionsmetoder kopplade till dessa material, kan

Styrkeområdet Avancerade material är forsknings-

bidra till ökad hållbarhet och även minska kostnaderna

och teknikintensivt med flera forskningsmiljöer på

energi, flyg och verkstad. Innovativa material, och nya

genom minskat resursberoende, mindre avfall och

Linköpings universitet. Inom området Materials

lägre miljörisker.

Science and Engineering är Linköpings universitet i

3.1.2 FRÄMJARSYSTEMETS
ANSVAR OCH ROLL

Shanghai Ranking för 2021 högst rankat av alla svenska
lärosäten. Inom forskningen sitter alltså regionen på
stora resurser för att utveckla avancerade material som
bidrar till hållbar utveckling.
Företag i regionen baserar mycket av sina produkter
på unik materialteknik och god tillgång på excellenta
medarbetare. Det beroendet kommer att öka på grund
av den nödvändiga utvecklingen som omställningen till
ett hållbart samhälle kräver. Denna utveckling omfattar
både nya hållbara material, nya hållbara tillverknings
metoder av existerande material och användning av
avancerade material. Här kan bland annat nämnas
områden inom halvledare, tunnfilm, tryckt och
organisk elektronik samt kompositer. Satsningen på
3D-printning, eller additiv tillverkning, har också tagit
fart och efterfrågan från näringslivet är stor.
För att bidra till tillväxt genom stöd till existerande
företag och nya företag, har flera typer av plattformar
startats. Innovative Materials Arena (IMA) startade
2018 som en innovationsplattform för materialföretag
och forskare. Därutöver finns Printed Electronics
Arena (PEA) som en resurs där företag kan dela på dyr
utrustning för att utveckla forskningsresultat till fung
erande industriella produkter och processer. Under
2021 kompletterades verksamheten på PEA med Home
of Organic and Printed Electronics (HOPE) som har
fokus på företag som etableras i Norrköping.
Styrkeområdet är sammantaget väl positionerat i
nuläget, med stark forskning, många företag och ett

Kärnan i styrkeområdet är Linköpings universitet
med sin forskning på området. Två av de viktigaste
plattformarna är Printed Electronics Arena (PEA) och
acceleratorn HOPE. Avsikten är att koppla dessa platt
formar närmare koordinatorn för styrkeområdet, IMA,
som har ett brett arbetsområde med utbildning och
gemensamma event där forskare, industri och finansiärer
kan mötas.
Andra organisationer inom styrkeområdets främjar
system är dels de med kunskap inom styrkeområdets
teknikområden, dels aktörer med mer generell kunskap
kring innovations- och affärsutveckling. En viktig
aktör i den förstnämnda gruppen är, som tidigare
nämnts, Linköpings universitet med forskning om
tryckt och organisk elektronik, metalliska material
och tunnfilmsteknik, additiv tillverkning (AM) och
3D-printning, fiberkompositer samt halvledarmaterial.
En annan aktör är RISE med sitt fokus på tilläm
pad forskning om organiska funktionella material för
elektronik, bio- och energiteknik. I den senare grup
pen är exempelvis Almi Företagspartner, inkubatorn
LEAD och kommunernas näringslivsfunktioner viktiga
aktörer. Utöver dessa organisationer finns flera kluster
och plattformar där samarbeten och samhandling blir
viktiga. Det handlar om Cleantech Östergötland samt
Linköpings och Norrköpings Science Park för insatser
med fokus på kunskap och nyttiggörande.

välutvecklat främjarsystem. Samtidigt finns ett behov
av att möjliggöra fler initiativ mellan akademi och
näringsliv för att omsätta forskningen i start-ups eller
implementera olika materialinnovationer i företag.
Materialinnovationer kan tillämpas i många olika
näringsgrenar och har potential att leda vidare till
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3.1.3 MÅLGRUPPER

3.1.4 FOKUSOMRÅDEN

Styrkeområdets målgrupper är olika beroende på vilken

Styrkeområdet ska stötta utvecklingen av ledande

del av området de befinner sig i. I den bredare och mer

material, tekniker och hållbara produktionstekniker

marknadsorienterade delen ingår en grupp aktörer

som bidrar till affärsnytta för det regionala närings

inom privat och offentlig sektor. Privat sektor kan vara

livet och löser samhällsutmaningar. Styrkeområdet ska

både behovsägare och lösningsägare. Här handlar det

också bidra till att Östergötlands styrka och kapacitet

om kunskapshöjande insatser samt insatser som syftar

inom dessa teknikområden blir mer känt nationellt

till nyttiggörande av materialinnovationer och produk

och internationellt. Genom en ökad implementering av

tionsmetoder.

materialinnovationer och produktionsmetoder bidrar

Akademin kommer framför allt in i de satsningar
som handlar om att bygga kapacitet och omsätta forsk
ningen till fler företag. Behovsägarna är främst företag
baserade i Östergötland. Men de kan också finnas i
andra regioner eller i andra länder. Det är därför viktigt
att insatserna inte enbart begränsas till Östergötland.
Det kan och bör i vissa fall ske både samhandling och
samarbete med regioner och aktörer i Östra Mellan
sverige, men också nationellt och även internationellt.
Det är inte säkert att regionens näringsliv hittar de
bästa implementeringsexemplen och kunderna i Öster
götland.
Oavsett vilken typ av behovsägare insatserna riktas
mot handlar det primärt om deras behov av lösningar
och kunskap för att kunna göra en hållbar omställning
inom framför allt den prioriterade branschen industri.

styrkeområdet till en hållbar omställning.

FOKUSOMRÅDEN
• Kapacitetsbyggande genom att vidareutveckla
och etablera plattformar samt stimulera till fler
nya företag.
• Kunskap om styrkeområdet, materialinnovationer
och produktionsmetoder.
• Nyttiggörande av styrkeområdets materialinnovationer och produktionsmetoder inom industri och
andra relevanta branscher.
För arbetet inom dessa fokusområden har Region
Östergötland tagit fram en färdplan som tydliggör vilka
insatser som ska genomföras under 2021–2024.

3.2 EFFEKTIV LOGISTIK

3.2.2 FRÄMJARSYSTEMETS
ANSVAR OCH ROLL

3.2.1 NULÄGE

Aktörerna inom stödstrukturerna, eller främjarsystemet

Östergötland har en lång industrihistoria och en stor

som det också kallas, är dels organisationer med kun

bredd av företagande med stål-, skogs- och pappers
industri, handel, tillverkningsindustri och lantbruk.
Företag med logistiklösningar är både en konsekvens
av industrihistorien och en förutsättning för fortsatt
tillväxt. Nuläget är att Östergötland har en väl befäst
position med ett av Sveriges starkaste geografiska
lägen, en stark infrastruktur med tillgång till alla
transportslag och stora flöden med bra godsbalanser
vilket bidrar till högt resursutnyttjande, investerings
möjligheter och stabilitet. Östergötland har också en
långt framskjuten position inom biobränslen med
tidiga satsningar på biogas och på senare år etanol
produktion, RME och HVO.
Logistik är ett kunskapsområde med fokus på flöden,
effektiva system och helhetsperspektiv. Linköpings
universitet och VTI Östergötland står för en världs
ledande kunskapsbas och har en mycket framträdande
roll inom styrkeområdet. Kunskapsbasen är bred också
på lägre utbildningsnivåer och det finns starka program
inom yrkeshögskolan och i andra delar av utbildnings
systemet. Dessa utbildningssatsningar är viktiga för att
företagen ska klara sin kompetensförsörjning när det
gäller yrkesförare och logistikutbildad personal i olika
funktioner.

skap inom identifierade fokusområden, dels aktörer
med mer generell kunskap kring innovations- och
affärsutveckling. Viktiga aktörer i den förstnämnda
gruppen är Linköpings universitet med sin världs
ledande forskning inom logistik och logistiksystem
samt Energikontoret med sitt operativa arbete inom
hållbara transporter. I den senare gruppen är exempel
vis Almi Företagspartner, inkubatorn LEAD och
kommunernas näringslivsfunktioner viktiga aktörer.
Kärnan i styrkeområdet utgörs av koordinatorn Norr
köpings Scicence Park samt kunskaps- och affärs
arenan Logistikia där akademin, behovsägare och
lösningsägare samlas. Logistikia är därför en viktig
arena för kommande insatser och projektutveckling,
men även för att konkreta affärer ska komma till stånd.

3.2.3 MÅLGRUPPER
Styrkeområdets målgrupper är olika beroende på
vilken del av området de befinner sig i. I en bredare
marknadsorienterad del ingår en grupp aktörer inom
privat och offentlig sektor, inte minst kommunerna.
Där är offentlig sektor i de flesta fall behovsägare,
medan privat sektor kan vara både behovsägare och
lösningsägare. Akademin kommer framför allt in i en
mer tematisk spets, med en särskilt tydlig roll inom
flöden, effektiva system och helhetsperspektiv.
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3.3 MILJÖNYTTA SOM AFFÄR
3.3.1 NULÄGE
Miljönytta som affär är ett styrkeområde som har
vuxit starkt de senaste åren. Det beror på flera saker.
Bland annat har kunskapen om allvaret i klimatfrågan
ökat och varit en drivande kraft för att hitta lösningar
som kan adressera dessa utmaningar, samtidigt som
det behöver ske på ett sätt så att vi kan säkra en god
välfärd. Därtill har mycket offentliga medel tillförts
olika projektrelaterade stödsystem, vilket har möjlig
gjort ett aktivt utvecklingsarbete inom området.
Nuläget är att Östergötland ligger långt fram vad
gäller miljöteknik och resurseffektiva lösningar som
avfallshantering, industriell och urban symbios, biogas
samt andra hållbara systemlösningar. Östergötland
står väl rustat med ett universitet som är starkt inom
styrkeområdet, ett väl utvecklat och koordinerat
främjarsystem, proaktiva kommuner och kommunala
bolag samt ett näringsliv som är väl positionerat i
omställningen till ett fossilfritt samhälle.

3.3.2 FRÄMJARSYSTEMETS
ANSVAR OCH ROLL
Aktörerna inom stödstrukturerna, eller främjar

3.2.4 FOKUSOMRÅDEN
Styrkeområdet ska bidra till klimatsmarta logistik

systemet som det också kallas, är dels organisationer

FOKUSOMRÅDEN

med kunskap inom identifierade fokusområden, dels
aktörer med mer generell kunskap kring innovations-

lösningar baserat på samhällets behov. Det ska ske

• Citylogistik

genom att öka kunskapen om hållbara logistiklösningar

• Hamnens logistik

av kunskaps- och affärsarenorna Östergötland bygger

och nyttiggöra de lösningarna. Det ska också ske genom

• Industrins logistik

klimatneutralt, Logistikia (som dock är primär arena

att stärka förutsättningarna för kommersialisering av
resurseffektiva lösningar samt få till en systemöver

• Bygg- och anläggningslogistik

gripande utveckling som bidrar till ökad effektivitet

• Restflöden.

och snabbare omställning i samhället.

För arbetet inom dessa fokusområden har Region
Östergötland tagit fram en färdplan som tydliggör
vilka insatser som ska genomföras under åren
2021–2024.

och affärsutveckling. Kärnan i styrkeområdet utgörs

för styrkeområdet Effektiv logistik) och Regionalt
resurscentrum kring cirkulär ekonomi. Där samlas

behovsägare och lösningsägare och de är därför viktiga
arenor för kommande insatser och projektutveckling,
men även för att konkreta affärer ska komma till stånd.
Viktiga kluster är Vreta Kluster och Ebbepark, som
inom sina respektive verksamheter blir viktiga motorer
för innovation. Samordningsgruppen för Miljönytta
som affär leds av ansvarig tjänsteperson på Region
Östergötland och övriga medverkande aktörer är viktiga
motorer i utvecklingsarbetet inom styrkeområdet. Här
ingår koordinatorn för styrkeområdet och organisa
tionerna Cleantech Östergötland, Almi Företags
partner, Länsstyrelsen Östergötland, Energikontoret
Östergötland, Vreta Kluster och Linköpings universitet.
Utöver detta finns en rad aktörer som är viktiga i
genomförandet av operativa utvecklingsinsatser, inte
minst inom den kommunala förvaltningen. Det finns
också ett antal nätverk som har en roll inom styrke
området. Det är bland andra Östergötlands energi- och
klimatråd (Länsstyrelsen), Nätverk för energieffektivi
sering (Länsstyrelsen), Nätverk för näringslivschefer
(Region Östergötland), Östgötautmaningen (2050),
Linköpingsinitiativet (Linköpings kommun) och Åter
bruksnätverket (Sweco).

3.3.3 MÅLGRUPPER
Styrkeområdets målgrupper är olika beroende på
vilken del av området de befinner sig i (bredd eller
spets). I den bredare och mer marknadsorienterade
delen ingår en grupp aktörer inom privat och offentlig
sektor, inte minst kommunerna. Där är offentlig sektor
i de flesta fall behovsägare, medan privat sektor kan
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vara både behovsägare och lösningsägare. Akademin
kommer framför allt in i spetsen, med en särskilt tydlig

FOKUSOMRÅDEN

roll inom bioekonomi, entreprenörskap och andra

• Cirkulär och biobaserad ekonomi

närliggande områden.

• Hållbara städer, med fokus på hållbar byggnation

3.3.4 FOKUSOMRÅDEN

• Hållbar energi

Styrkeområdet ska bidra till ett lönsamt näringsliv,

• Hållbara transporter, med fokus på miljöteknik
och andra kommersialiserbara lösningar.

i hela värdekedjor, baserat på samhällets behov av
energi- och resursrelaterad omställning. Det ska ske
genom att få marknader kopplade till omställning
inom framför allt klimat- och resurseffektivisering att
växa, både när det gäller utbud och efterfrågan. Det

För arbetet inom dessa fokusområden har Region
Östergötland tagit fram en färdplan som tydliggör
vilka insatser som ska genomföras under åren
2021–2024.

ska också ske genom att stärka förutsättningarna för
kommersialisering av resurseffektiva lösningar.

3.4 SMARTA, SÄKRA OCH
ROBUSTA UPPKOPPLADE
PRODUKTER OCH SYSTEM
3.4.1 NULÄGE
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intrång och hackerattacker, vilket har lett till att cyber
säkerhet har ökat i relevans de senaste åren.
Nuläget är att Östergötland ligger långt fram inom det
här området, vad gäller företag med fokus på mjukvaru
utveckling, hårdvaruutveckling, inbyggda system och
uppkopplade system. Det handlar om ledande globala

Styrkeområdet innefattar uppkopplade produkter och

bolag, nytänkande startups och ett flertal växande

system som är smarta, säkra och robusta. Det är en

innovationsbolag. I Östergötland finns sammantaget ett

inkluderande definition som reflekterar det faktum

väl utvecklat och koordinerat främjarsystem, proaktiva

att styrkeområdet är brett och bygger på samverkan

kommuner och kommunala bolag samt ett näringsliv

mellan ett flertal olika kompetenser. Från att tidigare

med lösningar som kan bidra till omställningen till ett

ha kopplat upp en produkt med en annan eller att flera

fossilfritt samhälle med hjälp av digitala tekniker. Det

produkter kopplas ihop med varandra, består marknaden

finns forskningssatsningar, lösningar och ett avancerat

nu av allt mer komplexa system som knyts samman

tekniskt kunnande inom bland annat artificiell intelli

med hjälp av sensorer och mobil kommunikation. Alla

gens (AI), IoT, cybersäkerhet, digital forensik, automa

produkter och system samlar data, vilket innebär att AI

tion, bildanalys och visualisering. Styrkeområdet och

spelar en betydande roll för utvecklingen inom området.

dess satsningar har lett till att Östergötland är starkt

Beräkningsmodellerna har nu data att öva med stor

positionerat i ett nationellt och delvis även interna

skaligt och blir snabbt alltmer avancerade. Det alltmer

tionellt perspektiv tillsammans med styrkeområdet

uppkopplade samhället har också visat en sårbarhet för

Visualisering, simulering och bildanalys.
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3.4.2 FRÄMJARSYSTEMETS
ANSVAR OCH ROLL

men också nationellt och internationellt. Det är inte

Kärnan i styrkeområdet är de plattformar som leds

menteringsexemplen och kunderna i Östergötland.

av Linköpings Science Park, som är koordinator för

Oavsett vilken typ av behovsägare insatserna riktas

styrkeområdet. I nuläget finns plattformen IoT World

mot, handlar det primärt om deras behov av lösningar

och den regionala AI-plattformen. Avsikten är att

och kunskap för att kunna göra en digital omställning.

koppla ihop dessa två plattformar med en kommande
cybersäkerhetsplattform i en mer sammanhållen
struktur för ökad digital omställning. Sammantaget
kommer de tre plattformarna att samla behovsägare
och lösningsägare. De är viktiga för insatser och pro
jektutveckling, och naturligtvis även för att konkreta
affärer ska komma till stånd.
Utöver dessa plattformar består styrkeområdet
dels av organisationer med kunskap inom styrke
områdets tekniker, dels av aktörer med mer generell
kunskap kring innovations- och affärsutveckling. En
viktig aktör i den förstnämnda gruppen är Linköpings

säkert att regionens näringsliv hittar de bästa imple

3.4.4 FOKUSOMRÅDEN
Styrkeområdet ska nyttiggöra forskningsbaserad kun
skap och implementering av IoT, AI och cybersäkerhet
för en ökad digital omställning. Styrkeområdet ska
därför fokusera på att tillgängliggöra och tillämpa IoT,
AI och cybersäkerhet för att lösa globala och regionala
samhällsutmaningar och bidra till hållbar tillväxt för
det regionala näringslivet. Styrkeområdet ska också
bidra till att Östergötlands styrka och kapacitet inom
IoT, AI och cybersäkerhet blir mer känt nationellt och
internationellt.

universitet som bedriver världsledande forskning med
bland annat Wallenberg AI, Autonomous Systems
and Software Program (WASP) och Nationellt super
datorcentrum. I den gruppen spelar också forsknings
institutet RISE en viktig roll med satsningar på IoT, AI
och automation. I den senare gruppen är exempelvis
Almi Företagspartner, inkubatorn LEAD och kommun
ernas näringslivsfunktioner viktiga aktörer.
Utöver dessa aktörer finns det flera kluster och
plattformar där samarbeten och samhandling kan bli
viktiga. Det handlar om Norrköpings Science Park,
Visual Sweden och testbädden Ebbepark som inom sina
respektive verksamheter är viktiga motorer för innova
tion. Det handlar också om kluster och projekt inom

FOKUSOMRÅDEN
• Kunskap om styrkeområdet och dess digitala
tekniker inom IoT, AI och cybersäkerhet
• Nyttiggörande av styrkeområdets digitala tekniker
inom branscherna industri, mobilitet, medicin,
livsmedelsförsörjning samt samhällsplanering och
drift av samhällsfunktioner
• Kapacitetsbyggande genom vidareutveckling och
etablering av plattformar.
För att arbetet inom fokusområden har Region
Östergötland tagit fram en färdplan som tydliggör
vilka insatser som ska genomföras under åren
2021–2024.

branscher och områden som ska prioriteras. Här kan
exempelvis Agtech 2030 och Vreta Klusters roll inom
livsmedelsförsörjning nämnas.

3.4.3 MÅLGRUPPER
Målgrupperna kan fördelas på lösningsägare och
behovsägare. Lösningsägare är de regionala företag
som erbjuder lösningar, verktyg eller processer för
att analysera, utveckla och implementera lösningar.
Behovsägarna kan finnas i den offentliga sektorn i form
av kommuner och kommunala bolag, regioner samt
statliga myndigheter och statliga bolag. Behovsägare
kan också vara företag baserade i Östergötland, i andra
regioner eller i andra länder. Det är därför viktigt att
insatserna inte enbart begränsas till Östergötland. Det
kan och bör i vissa fall ske både samhandling och sam
arbete med regioner och aktörer i Östra Mellansverige,
16 | SMA RT SPEC I A L ISER ING S S TR ATEGI F ÖR ÖS TERG ÖTL A ND
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3.5.2 FRÄMJARSYSTEMETS
ANSVAR OCH ROLL
Kärnan i styrkeområdet är plattformen Visual Sweden,

säkert att regionens näringsliv hittar de bästa imple
menteringsexemplen och kunderna i Östergötland.
Oavsett vilken typ av behovsägare insatserna riktas

som bildades med inspiration från Silicon Valley och

mot, handlar det primärt om deras behov av lösningar

är mer än enbart en organisation. Här samlas behovs

och kunskap för att kunna göra en digital omställning.

ägare och lösningsägare och Visual Sweden är därför

Här blir det viktigt att fokusera på de prioriterade

en viktig arena för kommande insatser och projek

branscherna industri, livsmedelsförsörjning, medicin,

tutveckling, men naturligtvis även för att konkreta

kultur samt samhällsplanering och drift av samhälls

affärer ska komma till stånd. Utöver denna plattform

funktioner

är Norrköpings Science Park, koordinator för styrke
området, en viktig aktör för genomförandet av den
färdplan som är framtagen för styrkeområdet. Andra
organisationer inom styrkeområdets främjarsystem
är dels de med kunskap inom styrkeområdets teknik
områden, dels aktörer med mer generell kunskap kring
innovations- och affärsutveckling. En viktig aktör i
den förstnämnda gruppen är Linköpings universitet
som har världsledande forskning med bland annat
WASP, Visualiseringscenter och Nationellt superda
torcentrum. En annan viktig aktör i den gruppen är
forskningsinstitutet RISE med satsningar på AI och

3.5.4 FOKUSOMRÅDEN
Styrkeområdet ska nyttiggöra forskningsbaserad
kunskap och implementering av visualisering, simu
lering och bildanalys för en ökad digital omställning
och anpassningsförmåga. Styrkeområdet ska därför
tillgängliggöra och tillämpa visualisering, simulering
och bildanalys för att lösa samhällsutmaningar och
bidra till hållbar tillväxt för det regionala näringslivet.
Styrkeområdet ska också bidra till att Östergötlands
styrka och kapacitet inom dessa teknikområden blir
mer känt nationellt och internationellt.

automation. I den senare gruppen är exempelvis Almi
Företagspartner, inkubatorn LEAD och kommunernas

3.5 VISUALISERING,
SIMULERING
OCH BILDANALYS
3.5.1 NULÄGE

Utan tidiga och medvetna forskningssatsningar vid
Linköpings universitet hade detta inte varit möjligt.
Världsledande forskning finns inom både visualise
ring och bildanalys. Här kan bland annat Centrum för
medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV),
Visualiseringscenter med forskning i Norrköping samt

Inom styrkeområdet Visualisering, simulering och

Linköpings universitets forskning om bildanalys näm

bildanalys finns ett väl utvecklat och koordinerat

nas. Dessutom finns det starka satsningar med bäring

främjarsystem, proaktiva kommuner och kommunala

på styrkeområdet genom bland annat Wallenberg AI,

bolag samt ett näringsliv som är väl positionerat i

Autonomous Systems and Software Program (WASP)

omställningen till ett fossilfritt samhälle med hjälp av

och Nationellt superdatorcentrum.

digitala tekniker. Inom dessa teknikområden har Öster

Sammantaget kännetecknas nuläget av att det

näringslivsfunktioner viktiga aktörer.
Utöver dessa organisationer finns flera kluster och
plattformar där samarbeten och samhandling blir
viktiga. Det handlar om Linköping Science Park, med
den regionala AI-noden och plattformen IoT World,
East Sweden Game samt testbädden Ebbepark som
inom sina respektive verksamheter är viktiga motorer
för innovation. Det handlar också om projekt och
kluster inom branscher och områden som ska prio
riteras. Här kan exempelvis Agtech 2030 och Vreta
Klusters roll inom livsmedelsförsörjningen nämnas.

finns forskning, lösningar och ett avancerat tekniskt

Målgrupperna kan fördelas på lösningsägare och

och ett flertal växande innovationsbolag.

kunnande inom flera digitala teknikområden. Styrke

behovsägare. Lösningsägare är de regionala företag

området kan därför ses som ett ekosystem av teknik

som erbjuder lösningar, verktyg eller processer för

inom datavisualisering, bildanalys och simulering.

områden som bidrar till affärsnytta, hållbarhet och en

att analysera, utveckla och implementera lösningar.

Bildanalys är dessutom starkt förknippat med hög

ökad digital omställning. Samtidigt måste styrkeom

Behovsägarna kan finnas i den offentliga sektorn i form

aktuella teknikområden som AI och maskininlärning.

rådet ta hänsyn till beroendet av datainsamling och

av kommuner och kommunala bolag, regioner samt

De visuella gränssnitten blir alltmer centrala i det

därmed kopplingen till styrkeområdet Smarta, säkra

statliga myndigheter och statliga bolag. Behovsägare

beslutsfattande som sker, och kommer att ske, i

och robusta uppkopplade produkter och system. En

kan också vara företag baserade i Östergötland, i andra

samspelet mellan människa och AI. Detta innebär att

central utgångspunkt när Vinnväxt-initiativet Visual

regioner eller i andra länder. Det är därför viktigt att

fler vetenskapsområden, som exempelvis kognitions

Sweden etablerades, var också de snabbt växande

insatserna inte enbart begränsas till Östergötland. Det

vetenskap, får stor betydelse. Förutom bolag i ovan

datamängderna i hela samhället, inklusive bildbaserad

kan och bör i vissa fall ske både samhandling och sam

nämnda kategorier finns en bredare grupp av företag

data. För att förstå och kunna tolka all data måste den

arbete med regioner och aktörer i Östra Mellansverige,

inom spel, film, e-handel och infografik i Östergötland.

kunna visualiseras på ett relevant sätt.

men också nationellt och internationellt. Det är inte
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• Kapacitetsbyggande genom vidareutveckling och
etablering av plattformar för att stimulera till fler
nya företag
• Kunskap om styrkeområdet och dess digitala
teknikområden
• Nyttiggörande av styrkeområdets digitala tekniker
inom industri, livsmedelsförsörjning, medicin,
kultur samt samhällsplanering och drift av
samhällsfunktioner.
För att realisera dessa fokusområden har Region
Östergötland tagit fram en färdplan som tydliggör
vilka insatser som ska genomföras under åren
2021–2024.

3.5.3 MÅLGRUPPER

götland ledande globala bolag, nytänkande startups
Kärnan i styrkeområdet består av regionala företag

FOKUSOMRÅDEN
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4. GENOMFÖRANDE
AV STRATEGIN
4.1 FÄRDPLANER
För varje styrkeområde har Region Östergötland tagit
fram en färdplan med insatser som ska genomföras
under åren 2021–2024 baserat på respektive styrke
områdes fokusområden. Färdplanerna har tagits fram i
bred samverkan med näringsliv, akademi och offentlig
sektor. Färdplanerna kommer att vara en nyckelfaktor
i genomförandet av denna strategi, tillsammans med
samverkansarenorna.
Kopplat till färdplanerna kommer det också att
startas samordningsgrupper för varje styrkeområde.
Dessa samordningsgrupper ska arbeta för att realisera
de insatser som uttrycks i färdplanerna.

4.2 ROLLER OCH ANSVAR
För att kunna genomföra strategin för smart specialise
ring med utgångspunkt i färdplanerna, finns det många
aktörer, nätverk och organisationer som är viktiga.
Östergötland behöver ta vara på och utveckla den goda
aktörssamverkan som råder i länet. En tydlighet i vilka
organisationer som har ansvaret att samordna, styra
och koordinera arbetet med smart specialisering är en
viktig del i denna samverkansanda. Den statliga för
ordningen om regionalt tillväxtarbete pekar ut Region
Östergötland som ansvarig för det regionala tillväxt
arbetet. I detta ansvar ingår att utveckla och fastställa
den strategiska inriktningen för tillväxtarbetet samt
samordna insatserna i genomförandet.

East Sweden
Innovation
Network
Leds av
Region Östergötland.

att hitta strategiska synergier mellan styrkeområdena
samt synergier med andra strategier, handlingsplaner
och kunskapsunderlag.
Inom styrkeområdet finns också en koordinator
som har i uppgift att genomföra omvärldsbevakning
med koppling till styrkeområdet, identifiera behov hos
behovsägare som kan ligga till grund för nya utveck
lingsprojekt, hitta operativa synergier med andra
styrkeområden samt bidra till konkreta affärer genom

Forum för
innovation
& smart
specialisering
Leds av
Region Östergötland.

att fungera som mäklare mellan behovsägare och
lösningsägare.

4.3 AKTIVITETSPLANER
Koordinatorn för styrkeområdet kommer att få i
uppdrag av Region Östergötland att ta fram årliga
aktivitetsplaner med konkreta aktiviteter som bidrar
till att realisera insatserna i färdplanerna och nå de

Nätverk för
operativ samverkan

önskade effekterna. Koordinatorn ska, tillsammans
med samordnaren, verka för att projekt genomförs
även av andra aktörer inom styrkeområdets främ

Drivs av Linköpings
Science Park och
Norrköpings Science Park
på uppdrag från
Region Östergötland.

jarsystem när det är lämpligt och relevant. I de årliga
aktivitetsplanerna bör det därför finnas en uttryckt
förväntan på samhandling med centrala aktörer inom
respektive styrkeområde och även med andra styrke
områden. Dessa förväntningar tas fram genom respek
tive styrkeområdes samordningsgrupp.

4.4 SAMVERKANSARENOR

Med andra ord finns det ett tydligt ansvar hos Region

För att kunna genomföra strategin för smart speci

Östergötland som ägare av strategin för smart speciali

alisering, och färdplanerna, räcker det inte med att

sering i rollen som regionalt utvecklingsansvarig orga

tydliggöra samordning, styrning och ansvar. Arenor

nisation. Region Östergötland styr också arbetet med

för samverkan kommer att vara minst lika viktiga. För

smart specialisering genom ett antal samverkansare

att agera samordnat kommer arenorna East Sweden

kompetens och erfarenhet bestående av det regionala

utanför smart specialisering till nytta för regionens

nor som uppmuntrar till samhandling inom respektive

Innovation Network (ESIN), Forum för smart specia

innovationsstödsystemets aktörer. Det leds av Region

näringsliv, akademi och offentliga verksamheter.

styrkeområde och mellan styrkeområden.

lisering (FISS) samt Nätverket för operativ samverkan

Östergötland och fokuserar på frågor av strategisk

(NOS) att användas. Dessa arenor samlar aktörer i

karaktär när det gäller smart specialisering, innova

köpings Science Park på uppdrag av Region Öster

enlighet med färdplanerna, finns utpekade samordnare

Östergötlands innovationsstödsystem och kan identi

tionsstöd och insatser till nytta för regionens närings

götland. De samlar kluster och innovationsmiljöer

för vart och ett av regionens fem styrkeområden. Sam

fiera potentiella flaggskeppsprojekt och frågor som är

liv, akademi och offentliga verksamheter.

utifrån pågående insatser och initiativ, erfarenhets

ordnarna leder arbetet med att resurssätta färdplanerna

gemensamma för alla styrkeområden. Flaggskepps

med offentliga projektstöd och regional medfinansiering.

För att genomföra strategin för smart specialisering i

ESIN är ett öppet nätverk med bred representation,

vid behov också diskutera frågor om innovationsstöd

NOS drivs av Linköpings Science Park och Norr

FISS leds av Region Östergötland och består av sam

utbyte och gemensamma arbetssätt. Syftet är att få

projekt är nydanande projekt som bidrar till att trans

ordnarna och koordinatorerna för regionens styrkeom

en ökad utväxling av insatser och erbjudanden samt

De har också rollen att driva regionens samverkans

formera samhället genom nya lösningar, ny teknik och

råden. Forumet fokuserar på regionens styrkeområden

fånga upp idéer till nya projekt och insatser till nytta

arenor, genomföra strategisk omvärldsbevakning och

nya affärsmodeller.

och olika utmaningar som ska adresseras. Forumet kan

för regionens näringsliv.
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4.5 SAMHANDLING

Det kommer att finnas behov av fler sådana projekt

I Östergötland finns fem styrkeområden som på egen

Östergötland avser därför att initiera ett eller flera

hand, men också tillsammans, ska bidra till att möta
samhällsutmaningar. Genom ett ökat samarbete och
samhandling mellan dessa styrkeområden kan sam
hällsutmaningarna adresseras och den hållbara digi
tala omställningen accelereras. Ett sätt att adressera

utifrån de utmaningar som har identifierats. Region
sådana projekt tillsammans med främjarsystemen i
regionens styrkeområden. Sådana flaggskeppsprojekt
kan med fördel också adressera de utmaningar som
Östergötland delar med fyra andra regioner inom sam
arbetet i Östra Mellansverige.

samhällsutmaningarna är att identifiera satsningar i

Samhandling kommer bli en viktig faktor för att

form av flaggskeppsprojekt, där flera styrkeområden

kunna genomföra denna strategi. Med tydliga roller

kan agera tillsammans. Östergötland har tidigare haft

och ansvar, färdplaner och samverkansarenor är Öster

framgångar med att starta sådana projekt i form av

götland nu väl rustade för fler flaggskeppsprojekt och

Vinnväxtinitiativen Visual Sweden och Agtech 2030.

en ökad utväxling av arbetet med smart specialisering.

Effektiv logistik

Visualisering,
simulering
och bildanalys

Miljönytta som affär

Avancerade material
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Smarta, säkra och
rubusta uppkopplade
produkter och system

Region Östergötland, 581 91 Linköping
010-103 00 00 (växel)
region@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se

