
Innovation i  
5G-eran
4G gjorde internet mobilt och möjliggjorde app-revolutionen. 
Vad kommer 5G möjliggöra? För ditt företag och för Sverige?
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För tio år sedan var film något du hyrde på skiva, smarta 
telefoner hade knappar, semesterbilderna tog du med en 
kamera – och bilderna laddades upp i efterhand på sociala 
medier. Sen kom 4G. Med 4G fick vi internet i fickan. Vilket 
banade väg för app-revolutionen och en helt ny typ av 
företag och tjänster med utgångspunkt i mobilen. 

Nu står vi på tröskeln till nästa stora teknikskifte. Ett vars 
konsekvenser vi nu som då inte kan överblicka till fullo. En 
sak är dock säker. Och det är att 5G kommer att förändra det  
mesta. Nya jobb kommer att skapas. Gamla kommer att för- 
svinna. Vad vi arbetar med men även hur vi arbetar kommer  
att förändras. Möjligheterna är enorma. Och vinnare är de 
samhällen, företag, och organisationer som ser till att ta till- 
vara möjligheterna som tekniken ger. Men vad är det för nya  
innovationer som kommer möjliggöras av 5G, och som kan 
komma att definiera 2020-talet? 

Vi på Telenor är stolta över att vi bygger den digitala infra- 
strukturen för nästa generations innovationer. Redan idag 
har vi 5G live i 37 orter runt om i Sverige. Och till 2024 ska 

över 99,9 procent av Sveriges befolkning ha tillgång till vårt  
5G-nät. Vi vill vara våra kunders bästa partner på resan mot 
det uppkopplade 5G-samhället. För mycket av det vi använder  
4G till idag var inte uppfunnet när tekniken lanserades för 
tio år sedan. Precis så kommer det att vara med 5G. Entre- 
prenörer och innovatörer världen över utforskar just nu  
hur 5G kan bidra till nya innovationer i vår vardag.

Med den här trendspaningen vill vi inspirera er till att  se 
möjligheterna som öppnar sig i 5G-eran. Vi tar avstamp i 
det förra skiftet, från 3G till 4G, för att bättre förstå vilka 
möjligheter som kommer att öppna sig för svenska företag 
och entreprenörer i 5G-eran. Många av de svenska tech-
startups som idag är globalt framgångsrika spelare, som 
Spotify, Klarna och Kry, är på olika sätt kopplade till den 
app-revolution som 4G möjliggjorde. Men vad är det för 
nya funktioner och användningsområden som kan ge 
upphov till 5G-erans stora innovationer? Och vilka blir  
de nya svenska framgångssagorna?

Andreas Kristensson 
IoT-chef på Telenor Sverige

Vinnarna tar tillvara 
teknikens möjligheter

”5G kommer att 
förändra det mesta.”
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Det här är 5G
Snabbare hastighet
Topphastigheterna kommer vara upp emot 10 gånger högre än 4G, och  
inom några år kan det bli möjligt att ladda ned i en hastighet av 10 Gbit/sekund.

Snabbare svarstid
5G möjliggör realtidkommunikation. Det innebär att svarstiden, det vill  
säga fördröjningen som uppstår när olika enheter kommunicerar med varandra,  
kommer gå från dagens 25-35 millisekunder till bara några få millisekunder. 

Större kapacitet
5G kan hantera en större mängd data från flera enheter - samtidigt.  
Det här är viktigt då vi idag skickar lika mycket data under en halv dag  
som vi för fem år sedan skickade under en hel vecka. 

Mer klimatsmart
5G kräver enbart 0,2 watt energi för att överföra en megabyte data.  
På sikt är målet att 5G-uppkopplingen ska vara tio gånger mer energieffektiv än  
dagens 4G. Det kommer också att göra det möjligt att skapa ett mer klimatsmart samhälle.

Närmre molnen
5G gör att molnet kommer att kunna flyttas längre ut i nätet, närmare  
användarna och applikationerna. Det ger kortare svarstider och möjlighet  
att lägga mer av processorkraften i nätet.



1. https://www.breakit.se/artikel/28688/silicon-valley-har-fostrat-flest-enhorningar-men-sen-kommer-stockholm
2. https://techcrunch.com/2015/01/10/music-is-a-mobile-linchpin/
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Sverige är ett av de länderna som utmärkt sig som en  
vagga för framgångsrika start-ups inom techsektorn under 
2010-talet. Stockholm är näst efter Silicon Valley den mest 
enhörningstäta regionen i världen och det är i Sverige som 
det investeras mest kapital i startups per invånare i Europa.1  

Här är några exempel på områden där svenska företag 
framgångsrikt tagit tillvara på nya möjligheter som  
4G-teknologin möjliggjorde: 

Strömmat innehåll
Redan innan 4G lanserades pekade bedömare på att 
strömmat innehåll till mobilen – som video och musik – 
skulle vara en av de saker som skulle få konsumenterna  
att ta steget från 3G till 4G. Från ett svenskt perspektiv så 
har fokus varit på ljudbaserat strömmat innehåll. Spotify  
är idag världens största streamingtjänst för musik med en  
närvaro på 180 marknader och 345 miljoner användare. Idag  
är det för många en självklarhet att kunna lyssna på all värld- 
ens musik närsomhelst, varsomhelst via mobilen. Och redan  
2015 rapporterade bolaget att det mobila lyssnandet över-
steg det stationära.2 Andra exempel på svenska företag som  
framgångsrikt tagit sig an möjligheterna att strömma inne-
håll är ljudboksföretaget Storytel, som är aktiva i över  
20 länder, och den svenska poddjätten Acast.

Sverige var först i världen med 4G när det introducerades i slutet av 2009. 
Hoppet från 3G till 4G innebar snabbare hastigheter, lägre svarstid och mer 
bandbredd. Men framförallt utgjorde det en digital infrastruktur för innovation  
och utveckling under 2010-talet. När 4G gjorde internet mobilt, öppnade det 
upp en helt ny värld av möjligheter för entreprenörer och innovatörer att 
utveckla nya tjänster med utgångspunkt i mobilen. 

Svenska framgångssagor 
från 4G-eran 

https://www.breakit.se/artikel/28688/silicon-valley-har-fostrat-flest-enhorningar-men-sen-kommer-stockholm
https://techcrunch.com/2015/01/10/music-is-a-mobile-linchpin/


3. https://www.ehandel.se/Har-ar-landet-som-ar-battre-an-Sverige-pa-e-handel-i-mobilen,14763.html
4. https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2020/12/internetstiftelsen-svenskarna-och-internet-2020.pdf
5. https://digital.di.se/artikel/kry-storst-i-europa-vd-n-talar-ut-om-kritiken-finns-en-radsla-for-forandring

5/13

telenor.se/foretag

E-handeln
Teknik och handel har alltid utvecklats hand i hand, och med  
industrialiseringen under 1800-talet bredde butiker ut sig i 
våra städer. Bilen gav oss köpcentrum utanför stadskärnan.  
Internet gav oss e-handel och 4G gjorde e-handeln mobil. 
Den mobila e-handeln har sänkt trösklarna för att näthandla.  
Idag görs 63 procent av köpen online via mobila enheter3  
och under pandemin har e-handeln fullkomligt exploderat  
– även bland äldre målgrupper.4 I den nya e-handelsvärlden  
har det inte bara uppkommit en myriad av nya (e-)handlare 
såsom Linas matkasse, Nelly, och Apotea utan ett helt eko- 
system av relaterade tjänster såsom Klarna och Trustly, som  
specialiserar sig på betallösningar åt e-handelsbolag. Nya 
logistikbolag har även växt fram såsom Instabox, som er-
bjuder smarta digitalt uppkopplade skåp där kunder kan 
hämta och returnera e-handelsvaror, samt Airmee och Budbee  
som erbjuder hemleveranser via bud som i realtid kan följas  
och instrueras av kunden via mobilen.

Digital vård
Inför att 4G lanserades pekade flera bedömare på att live-
video skulle vara ett viktigt användningsområde. Livevideo 
fanns redan på 3G, men användarupplevelsen haltade då 
svarstid och kapaciteten i 3G inte levde upp till kundernas 
krav. Idag finns livevideo-funktioner i de flesta sociala medie- 
plattformarna, och samarbetsverktyg som Microsoft Teams,  
och inte minst svenskgrundade Skype. Men livevideo-
funktionaliteten öppnar även upp för andra användnings-
områden, såsom att träffa en läkare, psykolog eller sjuk-
sköterska direkt i mobilen. De första vårdapparna lanserades  
i Sverige under 2015.  Idag är svenska Kry Europas största 
digitala vårdgivare5, men det finns fler exempel på mer 
specialiserade vårdappar, såsom Mindler för psykolog- 
tjänster, Knodd för att komma i kontakt med barnläkare 
eller -sköterskor, och First Vet, som erbjuder veterinär- 
besök via mobilen. 

Det här var tre exempel på områden, men det finns  
förstås många fler. Utan ett kraftfullt mobilt internet hade 
sannolikt delningsekonomin inte fått samma genomslag. 
Via Hygglos app kan du hyra allt från TV-spel till skruvdragare  
av våra grannar och via Dogbuddy kan du få hjälp att passa 
hunden när du är på jobbet. Amerikanska Uber hade inte 
kunnat revolutionera taxibranschen, och svenska mikro-
mobilitetsutmanaren Voi hade inte kunnat förändra hur vi 
rör oss i städerna utan en kraftfull digital infrastruktur att 

bygga sina tjänster på. Och vad har inte den mobila 
betaltjänsten Swish betytt för den cirkulära ekonomin, 
genom att sänka trösklarna att handla begagnade  
prylar av varandra?

När vi nu går in i en ny era med 5G, så kommer nya 
företag och nya tjänster att uppstå. Vinnarna kommer  
att vara de företag som förstår och tar tillvara på  
de nya möjligheter som tekniken skapar.

https://www.ehandel.se/Har-ar-landet-som-ar-battre-an-Sverige-pa-e-handel-i-mobilen,14763.html
https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2020/12/internetstiftelsen-svenskarna-och-internet-2020.pdf
https://digital.di.se/artikel/kry-storst-i-europa-vd-n-talar-ut-om-kritiken-finns-en-radsla-for-forandring


6. https://www.prnewswire.com/il/news-releases/become-a-k-pop-idol-with-5g-834818514.html
7. https://www.expressen.se/brandstudio/ericsson/spaningen-om-tio-ar-lever-vi-i-en-3d-verklighet/
8. https://www.theverge.com/2019/10/22/20927521/snap-growth-earnings-ceo-user-ar-augmented-reality
9. https://www.cnbc.com/2019/09/29/why-facebook-and-amazon-are-making-computer-glasses.html
10. https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7323217/Augmented-reality-contact-lenses-soon-reality-Samsung-granted-patent.html
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Ett uppkopplat samhälle är också ett smartare samhälle. 
Och ett smartare samhälle är mer hållbart. I en värld där 
det mesta är uppkopplat kan processer effektiviseras och 
svinn minskas. Det sparar inte bara tid och pengar utan 
minskar även belastningen på miljön. 

Mycket av det vi använder 4G till idag var inte uppfunnet 
när tekniken lanserades för tio år sedan. Det kommer att ta  
några år innan nya applikationer och ny hårdvara fullt ut  
tillvaratar 5G-teknologins möjligheter. Inom några år kommer  
vi att se helt nya lösningar när våra prylar pratar med varandra  
och den digitala och fysiska världen smälter samman. Här 
är några exempel på nya funktioner och användnings- 
områden som kan komma att ge upphov till 5G-erans  
stora innovationer - och nya svenska framgångssagor. 

Augmented reality  
Ett digitalt filter på verkligheten 

Dansa med en digital kopia av din favoritartist6, blixtsnabb 
översättning av främmande språk direkt i örat7, eller diskreta  
men tydliga väganvisningar direkt på bilrutan. Augmented  
reality (AR), eller förstärkt verklighet, innebär att digitalt 
innehåll läggs som ett lager ovanpå verkligheten. Idag är AR  
kanske mest förknippad med mobilspelet Pokemon Go som 
tog världen med storm år 2016.8 De låga svarstiderna i 5G 
möjliggör för det digitala lagret att samverka med vad du ser  
i realtid och den höga kapaciteten möjliggör för mer avan-
cerade projektioner. Globala techjättar9 investerar stort i AR 
och det spekuleras i att AR-glasögon, eller till och med AR- 

linser10, kan ersätta mobilen som vår främsta ingång till den  
uppkopplade världen. AR har även stor potential inom industrin.  
Med hjälp av AR kan medarbetare inom industrin exempelvis  
få instruktioner för en monteringsprocess, steg för steg, proji- 
cerade på sina säkerhetsglasögon. Det gör det möjligt för 
fler att göra mer avancerade uppgifter på kortare tid, sam-
tidigt som specifika kunskaper kommer kunna delas mellan 
medarbetare i realtid.

Molnbaserad gaming
Google och Microsoft med flera satsar stort på att skapa 
”The Netflix of gaming” – det vill säga molnbaserade platt- 
formar för att streama spel. 5G och nya möjligheter inom edge  
computing* kommer innebära nästa steg för molnbaserat 
spelande. Tack vare 5G behövs inte lika mycket processorkraft  
i konsolen du spelar på – utan såväl processorkraft som spel- 
en hämtas från molnet. Det gör att även mer avancerade 
spel kan spelas direkt i mobilen när du är på språng och 
speglas från mobilen till TV:n när du är hemma. 

Om 4G gjorde internet mobilt och möjliggjorde app-revolutionen, så kommer 
5G att göra det helt uppkopplade samhället möjligt. Vi kommer att få hisnande  
hastigheter och oändliga möjligheter att koppla upp och koppla ihop saker, 
företag och samhällsfunktioner. Det kommer att revolutionera vår vardag, 
näringslivet och samhället i stort. 

Nya möjligheter 
i 5G-eran

*Innebär att beräkningar kan göras på ”molnets 
kant” istället för i hårdvaran eller i ett datacenter. 
Därmed blir fördröjningen kortare och kapacitet i 
nätet frigörs när datan inte behöver ta omvägen via 
ett datacenter.

https://www.prnewswire.com/il/news-releases/become-a-k-pop-idol-with-5g-834818514.html
https://www.expressen.se/brandstudio/ericsson/spaningen-om-tio-ar-lever-vi-i-en-3d-verklighet/
https://www.theverge.com/2019/10/22/20927521/snap-growth-earnings-ceo-user-ar-augmented-reality
https://www.cnbc.com/2019/09/29/why-facebook-and-amazon-are-making-computer-glasses.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7323217/Augmented-reality-contact-lenses-soon-realit


11. Ericsson, Mobility Report June 2019 https://www.ericsson.com/49d1d9/assets/local/mobility-report/documents/2019/ericsson-mobility-report-june-2019.pdf
12. https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20190213/inrix-trafikrapport-2018-har-ar-de-varsta-bilkoerna-globalt-trafikkaos-koer-stockholm-goteborg/
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Enklare vardag 
När dina prylar pratar med varandra

Antalet uppkopplade prylar väntas tredubblas till 2024.11 
Från att det i första hand är mobiltelefoner och datorer som  
är uppkopplade mot internet så kommer också fler och fler 
av våra andra prylar att vara uppkopplade och samman-
kopplade. Kombinerat med andra relaterade teknologier 
som artificiell intelligens kommer detta bidra till en enklare 
vardag. Exempelvis skulle din eldrivna bil kunna prata med 
sensorer på vägen och säga åt dig att sakta ned när du närmar  
dig en hal högersväng, eller köra sig själv medan du god-
känner inköpslistan från ditt smarta kylskåp.

Spara tid och miljö 
Med smartare trafikflöden

Trafikstockningar i städer medför enorma kostnader i form 
av bortkastad tid och onödiga utsläpp. I snitt förlorade stock- 
holmarna 135 timmar i trafikköer under 2018 och göteborgarna  
68 timmar. Värst i Europa är Rom med 254 timmar per år.12 
Redan idag finns exempel på smarta trafikljussystem som 
kan minska utsläppen med upp till 20 procent genom att 
optimera trafikflöden. 5G möjliggör för fler sensorer att vara  
uppkopplade i samma nät och genom att mer processorkraft  
kan läggas i nätet kan sensorerna bli billigare och få längre 
batteritid. I kombination med kortare svarstider kan mer data  
– från fler sensorer – hanteras i realtid för att ta nästa steg 
mot optimerade trafikflöden och minskade utsläpp. I för- 
längningen kommer 5G även att möjliggöra för självkörande  
bilar att automatiskt välja den mest effektiva vägen från a till b.  

Självkörande leveranser
På sikt kommer 5G att göra det möjligt för fjärrstyrda och 
autonoma leveranser. I maj 2019 blev det svenska logistik-
bolaget Einride först i världen med att köra förarlösa lastbilar  
på allmän väg. Den amerikanska pizzakedjan Domino’s är 
igång och experimenterar med självkörande pizzabilar i 
Houston. Google, UPS med flera genomför storskaliga tester  
med drönarleveranser. Autonoma leveranser kommer att 
bli en del av vår vardag – och 5G kommer att vara en central  

möjliggörare. Självkörande fordon som rör sig i urbana miljöer  
beräknar miljarder bitar data för att processa instruktioner 
och göra intelligenta beslut för att navigera säkert. Det ställer  
stora krav på nätverket. 5G har den tillförlitlighet, bandbredd  
och de låga svarstider som krävs. 

https://www.ericsson.com/49d1d9/assets/local/mobility-report/documents/2019/ericsson-mobility-report-june-2019.pdf
https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20190213/inrix-trafikrapport-2018-har-ar-de-varsta-bilkoerna-globalt-trafikkaos-koer-stockholm-goteborg/


13. https://www.dn.se/ekonomi/robotforsaljningen-fortsatter-att-minska-i-sverige/
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Den smarta fabriken 
 
Ångmaskinen gav oss den första industriella revolutionen, 
elektrifieringen möjliggjorde massproduktion i den andra och  
med datorernas intåg i industrin på 70-talet påbörjades den  
tredje. Nu befinner vi oss i den fjärde industriella revolutionen.  
Där uppkopplade apparater pratar direkt med varandra och  
med hjälp av mängder av data och AI fattar egna beslut. Den  
smarta fabriken är inte science fiction – den är här och nu.

Den fjärde industriella revolutionen innebär också nya möjlig- 
heter för industrin i Sverige. Smarta automatiserade flöden 
ger effektivare produktion, logistik, större flexibilitet, kortare  
ledtider och högre kvalitet. Men också nya affärsmöjligheter.

Länge var trenden att industriproduktion flyttade från hög-
löneländer till utvecklingsländer och att leverantörskedjor 
globaliserades. Men sedan millennieskiftet har världshandeln  
i högre utsträckning regionaliserats, det vill säga att handeln  

inom en region – exempelvis Europa – har ökat på bekostnad  
av handeln till övriga delar av världen. Drivkrafterna bakom 
den här förskjutningen är bland annat kundernas krav på 
större flexibilitet, mer skräddarsydda lösningar samtidigt 
som en högre grad av automatisering gör lokal produktion 
mer kostnadseffektiv.  

Sverige är ett av de robottätaste länderna i världen. Med 
247 industrirobotar per 10 000 anställda inom tillverknings- 
industrin är vi på en global femteplats.13 Men den snabba 
utvecklingen inom AI, maskinlärning, och robotteknik gör att  
gränsen för vad som är möjligt ständigt skjuts fram. Kärnan 
i industri 4.0 är att maskiner är uppkopplade, samman-
kopplade och med hjälp av AI kan fatta självständiga beslut.  
Det kräver säker och kraftfull realtidskommunikation.  
Vilket är precis vad 5G kan leverera. 

https://www.dn.se/ekonomi/robotforsaljningen-fortsatter-att-minska-i-sverige/
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Uppkopplad vård
 
Sverige har en åldrande befolkning, och i många regioner 
bor patienter med stort vårdbehov flera mil ifrån närmaste 
vårdinrättning.14 Det här är bara några av de utmaningar som  
den redan hårt pressade sjukvården står inför. Många menar  
att vården och omsorgen måste börja använda sig av mer 
digital teknik för att kunna klara sitt uppdrag.15 Lösningen på  
en del av vårdens problem stavas därmed IoT. Tack vare nästa  
generations snabba uppkoppling och nya smarta, uppkopplade  
vårdlösningar finns det stora möjligheter att avlasta och 
effektivisera den traditionella vården i framtiden. 

5G kommer inte bara göra det möjligt att operera på distans  
med hjälp av robotteknik, eller göra en operationssal mer  
säker tack vare trådlös teknik som minskar krångel och risken  
för att bakterier samlas. En stor del handlar också om att kunna  
arbeta förebyggande och låta en större del av vården ske i 
hemmen. Med fler sensorer i hemmen och så kallad själv-
monitorering kan patienten skrivas ut tidigare och behand-
lingen fortsätta på distans. Och möjligheten att i realtid 
kunna mäta en patients blodtryck och hjärtfrekvens, oavsett  

om patienten är hemma eller på sjukhuset, gör att sjuk-
domar kommer kunna upptäckas på ett tidigt stadium. 
Verktygen som den nya tekniken möjliggör kommer att 
göra sjukvården mer kostnadseffektiv, men på samma 
gång kommer patienterna få den bästa vården när  
de behöver den.

Everything-as-a-Service  
Ta klivet från produkt till tjänst

För att bli en vinnare i det uppkopplade samhället så behöver  
företag förstå hur 5G och IoT kan användas för att skapa värde  
för sina kunder. En av 2010-talets tydligaste IT-trender var 
Software-as-a-service, eller SaaS. Istället för att själv behöva  
uppdatera mjukvara, hantera drift och konfigureringar blev 
det allt vanligare för att företag och organisationer abonnerade  
på mjukvaror som tjänst. I 5G-eran kan mer av intelligensen  
i apparaterna flytta upp till molnet och löpande uppdateras,  
monitoreras, och driftas på distans av leverantören. Vilket 

öppnar upp för aktörer att ta klivet från en produkt- 
baserad affärsmodell till en tjänstebaserad. Exempelvis kan 
en maskintillverkare gå från att sälja hårdvara till att sälja 
en abonnemangstjänst med garanterad prestanda. Med en 
uppkopplad maskin kan tillverkaren samla data, skapa en 
bättre förståelse för hur produkten används, löpande göra 
mjukvaruuppdateringar, och samt rycka ut ifall något 
behöver lagas på plats. 

IoT - mer än bara 5G
I samband med vår nätmodernisering kommer vi utöver 5G  
även erbjuda våra kunder två andra nyckelteknologier för det  
uppkopplade samhället:

Narrowband IoT används för att koppla upp små enheter som 
skickar små datamängder under lång tid. I och med att sensorerna 
är relativt billiga och med en batteritid på upp till 10 år så möjliggör 
det att koppla upp det mesta – såsom exempelvis smarta soptunnor 
och övervakning av el-värme- och vattenförsörjning i en stad. 

LTE-M har liksom NB-IoT god täckning, och lång batteritid,  
men används för att skicka större datamängder. 

14. https://www.dn.se/ekonomi/ny-teknik-ska-minska-avstanden-i-varden/ 
15. https://it-halsa.se/internet-things-ar-nyckeln-till-framtidens-sjukvard/
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- Vi vill öka både livs- och omsorgskvaliteten för våra äldre, 
med hjälp av smart teknik. Vi har sett fantastiska exempel 
där demenssjuka plötsligt får tillbaka både talet och minnet  
när de VR-cyklar runt på sin gata från barndomen, säger 
Catharina Borgenstierna, vd på Camanio Care. 

BikeAround är bara en av flera digitala lösningar som Camanio  
Care utvecklat för vård och omsorgen – alltid med individen  
i centrum. Målet är att de äldre ska känna sig mer självständiga.

Digitaliseringen av vården är viktigt av flera anledningar, och  
inte minst när det kommer till glesbygden och skärgårds- 
kommuner där tillgång till vård är svårare. EU har som mål 
att äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, 
eftersom det bidrar till högre livskvalitet för de äldre.

- Genom att koppla ihop flera digitala tjänster i hemmet kan  
sensorer upptäcka förändringar och agera på dessa. Sensorerna  
kan också upptäcka fall eller om individen inte tagit sig till 

sängen på kvällen och larmar då automatiskt. Allt det här 
går att göra med dagens teknik, men med 5G får vi ännu 
större möjligheter, säger Catharina Borgenstierna. 

Telenor står för uppkopplingen
För att koppla upp och koppla samman Camanio Cares 
produkter använder sig företaget av Telenors IoT-lösning 
– en tjänst som lär bli allt viktigare i och med 5G. 

- IoT har redan bidragit till stora teknikskiften och förbättringar  
på många områden. Genom 5G vet vi att tekniken kommer  
bli både snabbare och säkrare, vilket gör vården till ett av de  
områden som med säkerhet kommer se stora förändringar i 
framtiden. Det känns fantastiskt roligt att få vara en del i 
det innovativa arbete Camanio Care gör. För oss är det också  
viktigt att ta fram lösningar som gör det möjligt för våra kund- 
er att kunna fortsätta utveckla sin affär, säger Andreas 
Kristensson, Head of IoT och New Business på Telenor.

Ny teknologi och forskning gör att vården är en bransch som ständigt  
bryter ny mark. Nu väntas 5G förändra vården från grunden, när snabbare  
och säkrare nätverk gör det möjligt att operera på distans genom robotteknik,  
eller utföra mer komplicerad vård i hemmet. Camanio Care utvecklar digital 
välfärdsteknik, och ser ljust på vilka nya möjligheter som 5G kan bidra till, 
inte minst inom äldreomsorgen. 

Uppkopplad hemvård  
med Camanio Care
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- Produkten MyHobby skapar fantastiska möjligheter för 
husvagnsägare att kunna ha koll på sin husvagn på distans. 
Har man exempelvis husvagnen stående på en camping uppe  
i Jämtland och vill åka dit över helgen, kan man redan innan  
sätta på värmen så det är varmt när man kommer fram,  
förklarar Johan Kristins, ansvarig för mjukvaruutveckling  
på Netmine.

Netmine, som kommer från Värnamo, utvecklar gränsöver-
skridande produkter mellan sina affärsområden. Bolaget har  
en fot inom IT-teknik, och den andra inom utveckling och 
IoT. Genom att kombinera dessa två expertområden ut-
vecklar Netmine helt kundspecifika lösningar.

Telenor blev den perfekta leverantören för uppkoppling
Med Telenors tjänster överförs data från husvagnen genom 
ett säkert APN, en separat kanal inom Telenors nätverk, till 
molnet och vidare till appen i husvagnsägarens mobiltelefon. 

- Netmine skapar innovativa lösningar som i det här fallet för- 
enklar livet för många husvagnsägare. Vi på Telenor strävar  
alltid efter att föra utvecklingen framåt och hjälpa företag att  
ta sin affär till nästa nivå genom nya tekniska lösningar. Med  
vår internationella närvaro såg vi stor potential i fallet med 
MyHobby, och ser fram emot att fortsätta utveckla konceptet  
tillsammans med Netmine, säger Andreas Kristensson,  
Head of IoT och New Business på Telenor.

De flesta applikationer Netmine gör har en bred användbarhet  
och de ser därför stora fördelar med stundande 5G, som ger  
både stabilitet, täckning och strömsnålhet. Det gäller inte 
minst för användningen av MyHobby.

- I en husvagn är resurseffektiva produkter att föredra då till- 
gången till el kan vara begränsad. Vi ser stora fördelar med att  
använda 5G i just MyHobby, bland annat av den anledningen.  
5G skapar också en ny nivå av trygghet när man är långt ifrån  
husvagnen och vill kunna ha koll på att allt står rätt till, 
säger Johan Kristins. 

Nästan allt i vår vardag är nu uppkopplat. Alltifrån röststyrda lampor, till 
tidsinställda rullgardiner och app-anslutna tvättmaskiner. Att enkelt kunna 
styra sina prylar genom mobilen är idag något allt fler efterfrågar. Inte minst 
husvagnsägare, som vill kunna ha koll på såväl temperatur som el och 
vattennivåer, även på distans. En sådan tjänst har IT-konsultbolaget  
Netmine utvecklat tillsammans med husvagnsbolaget Hobby. 

Man ska ha  
(uppkopplad) husvagn 
Netmines IoT-lösning ger nya möjligheter för husvagnslivet
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Så blir du 5G-redo
1. Förstå vad tekniken kan göra för er och gör en plan
För att förstå tekniken och vilka möjligheter det skapar för ert företag måste ni se er  
befintliga affär med nya glasögon. Undersök de möjligheter som nästa stora teknikskifte 
kommer innebära för ert företag och gör en plan för processer som kan effektiviseras och 
affärsmöjligheter som kan realiseras.

2. Fokusera på lösning, inte teknik 
Att ta tillvara på teknikens möjligheter handlar lika mycket om att ställa om arbetssätt  
och affärsmodeller, som tekniken som sådan. Och väldigt mycket går redan att göra med 
4G-baserade IoT. Börja koppla upp, samla data och våga testa. Då får ni en tydligare uppfattning  
om vad ni kan göra med dagens IoT och var ni behöver komplettera med kraftfull 5G. 

3. Skaffa en partner
I en tid av snabb teknologisk förändring är det viktigt att jobba tätt ihop med partners  
som kan komplettera företagets förmågor för att tillsammans ta tillvara på teknikens möjligheter.  
Som en av världens största telekomoperatörer, med 183 miljoner kunder i nio länder, har vi 
lösningar och lärdomar från företag och branscher runt om i världen som kan hjälpa er  
på resan mot en smartare industri. Hör av dig. 
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Vill du veta mer? 
Läs mer om vad 5G kan göra för ditt företag  
och kom i kontakt med våra 5G-specialister på: 
 
telenor.se/foretag/5g

http://telenor.se/foretag/5g

