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Peak Region i Östersund 
länkar samman närings-
liv, forskning och det 
offentliga samhället för 
att öka innovationskraften 
och lösa framtidens utma-
ningar.

Med fokus på att förbättra 
utvecklingen av innova-
tioner i regionen ligger 

för närvarande mycket fokus på 
digitala bolag och satsningar. 
Peak Region vill bidra med verk-
tygen som behövs för att kom-
mersialisera de bästa affärsidéer-
na. Initiativen är för närvarande 
fokuserade på Inkubatorn och 
Peak Innovation. Pelle Simonson 
är affärsutvecklare på Inkubatorn 
vid Peak Region.

– Det är centralt att Inkuba-
torn på Peak Region belyser och 
jobbar med framtidens frågor 
och utmaningar. Vi stöttar 
startup-bolag som är relevanta 
inom digitalisering. Nio av tio bo-
lag i Inkubatorn i dag är digitala. 
Digitaliseringen och utvecklingen 
av morgondagens teknologi är 
väldigt nära kopplat till de bolag 
som vi jobbar med.

Peak Region verkar i ett nära 
samarbete med Mittuniversi-
tetet varifrån många av de nya 
bolagen härstammar. Pelle Si-
monson berättar om några av de 
intressanta startup-bolagen från 
Alumni-sfären.

– AIM arbetar med additiv 
tillverkning och 3D-utskrifter och 
fokuserar tydligt på framtidens 
arbetsmetoder. Realbridge är 
ett annat intressant bolag som 
arbetar med digitaliseringen av 
nyckelhantering och olika typer 
av rapportering för företag i en 
digitaliserad kontext. De har 
baserat sina första versioner 
av ett system på QR-kod, men 
jobbar även med andra digitala 
lösningar.

Bolaget Geztio är ytterligare ett 
exempel på regionens goda sam-
verkan och bygger på forskning 
och kunskap från Mittuniversite-
tets European Tourism Research 
Institute, ETOUR. 

– De digitaliserar destinations-

upplevelser utifrån ett kundper-
spektiv genom att paketera olika 
turismavsändare i en struktur, 
men även för att enskilda leveran-
törer ska kunna få en helhetsbild 
av till exempel inflöde av gäster. 
Det handlar om att optimera 
destinationsupplevelsen utifrån 
ett kundperspektiv, förklarar Pelle 
Simonson på Inkubatorn. 

PEAK INNOVATION SATSAR 
PÅ IOT FÖR FOLKHÄLSA
Peak Regions andra stora initi-
ativ, Peak Innovation är just nu 
aktuella med satsningen ”IoT 
för folkhälsa”. Pelle Simonson 
menar Inkubatorns bolag både 
har möjlighet att involveras 
men också uppstå inom dessa 
samarbeten. 

– Det finns en växelverkan i de 
två satsningarna, säger han. 

Peak Innovation är ett Vinn-
växt-initiativ och partnerskap 
mellan näringsliv, universitet, 
offentlig sektor och idrottsrörelse. 
Den aktuella satsningen ”IoT för 
folkhälsa” stöds ekonomiskt av 
IoT-Sverige, Vinnova, Formas 
och Energimyndigheten. En av 
initiativets styrkor är bredden 
av projektpartners. Östersunds 
kommun, Åre kommun, IT-bola-
gen Sigma och Forefront, Uppsa-
la Universitet, Ski Team Sweden 
samt Jämtland och Härjedalens 
Idrottsförbund är samtliga invol-
verade i arbetet. Ingrid Hedlund 
är projektledare och projektkoor-
dinator för Peak Innovation och 
satsningen ”IoT för folkhälsa”.

– Inom ramen för initiativet 
satsas det på regionala utveck-
lingsområden och styrkor. Våra 
särskilt starka områden är turism, 
sport och friluftsliv. Med hjälp av 
ny och modern teknik vill vi där-
för hitta nya sätt att få fler i rörel-
se, i den här satsningen fokuserar 
vi på barn och ungdomar. 

Med hjälp av ”Gamification” vill 

Peak Innovation utgå från barn 
och ungdomars egna premisser i 
syfte att främja rörelse och attra-
hera nya målgrupper.

– Tekniken beskylls ofta för 
att vara orsaken till att barn och 
ungdomar blir stillasittande. Vi 
vill istället se hur vi kan nyttja 
tekniken till att få dem att röra 
sig mer. Vi vill möta ungdomar-
na där de är. Reaktionerna på 
satsningen och valet att jobba 
med de här frågorna har varit 
väldigt positiva. Folk tycker att 
det är spännande att använda 
tekniken för att adressera proble-
met med att barn och ungdomar 
blir allt mer stillasittande.

En ny studie bland barn och ung-
domar har genomförts med hjälp 
av Uppsala Universitet och gett 
en bild av drivkrafter, men även 
hinder för aktiviteter och rörelse. 
En innovativ webbtjänst som tas 
fram ska berätta om utflyktsmål 
för familjer kopplat till ett posi-
tionsbaserat telefonspel. Koncep-
tet ”Den magiska skogen” kom-
mer att innehålla spel-appar med 
ett antal engagerande minispel. 
Initiativet arbetar dessutom för 
att lansera en integrationsplatt-

form kopplad till Östersunds 
Skidstadion.

– Många jämför det vi gör 
med Pokemon Go, som varit en 
framgångsrik variant för att få 
unga att faktiskt komma ut mer. 
Vårt sätt liknar det till stor del. 
Det vi hoppas se är att fler rör på 
sig. Vi vill samtidigt underlätta 
för dem att hitta till friluftsområ-
dena, säger Ingrid Hedlund.
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Peak Region satsar digitalt 
för tillväxt och folkhälsa
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FAKTA
Peak Region i Östersund är 
en av Sveriges yngsta i slaget 
Science Parks. Uppdraget 
handlar om att underlätta 
utvecklingen av innovationer 
i regionen. Peak Innovation 
är ett Vinnväxt-initiativ som 
stödjer tekniska innovationer 
och smarta hållbara lösningar 
för att främja ett liv i rörelse 
för fler. Peak Innovation är 
just nu aktuella med satsning-
en ”IoT för folkhälsa”.

Läs mer på 
peakregionsciencepark.se och 
peakinnovation.se
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”Med hjälp av ny 
och modern teknik 
vill vi hitta nya sätt 
att få fler i rörelse.


