
Hur får vi in nya 
tjänsteleverantörer i IoT-näten?



Varför IoT?

Smarta effektiva hållbara samhällen

LoRaWANTM en del i pusslet

Det krävs massor av sensorer

Mät nu – analysera sedan

Fatta beslut baserat på mätdata

Finns det plats för smalbands-radio?



Vem är Martin?

• Key Account Manager - Blink Services
Sveriges LoRaWANTM-operatör

• Telekom bakgrund

• Brinner för hållbar samhällsutveckling

Foto: Henrik Holm

Sweetspot LoRaWANTM

• Batteridriven sensor
• Stora ytor
• Smalband



Hinder i ekosystemet

• IoT (LPWAN) är fortfarande en omogen marknad
• LoRaWANTM helt öppet ekosystem => alla kan göra allt
• Billigt = gratis?
• Hur adresserar man en fragmenterad marknad som 

tjänsteleverantör?



Utmaning…

• IoT gör bäst nytta med massor av sensorer
• Massor av sensorer => måste vara billiga = > låg marginal 

=> hög volym
• Smart City adresserar alla ”vertikaler”
• Varje ”vertikal” kräver sin egen specialkompetens



”Stuck between a Rock and a Hard Place”

• Tjänsteleverantörer investerar i förutveckling => kostnader 
nu och intäkter sedan
• LPWAN-marknaden är oftast låg marginal – hög volym



Vad tjänsteleverantörer behöver

• Fokusera på sin kund och sin kärnkompetens
• Enkelhet
• Ett nät
• Ett interface
• Ett ställe för support

• Kunna adressera hela marknaden
• Roaming



Varje roll är expert i sitt område
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Varför inte bygga nät själv?

• Det är ju så enkelt och billigt…
• Drift av nätet (arbetstid)
• Egen support (arbetstid)
• Svårare att skala upp sin tjänst

• Flera nät i samma geografiska område 
skapar onödiga störningar



PoC-tiden är förbi

Riktiga användningsområden växer fram
ü Smart gatubelysning
ü Automatiserad vattenmätning hos abonnenter
ü Energimätning i fjärrvärmenät
ü Sophantering går från schemalagd till behovsanpassad

Vad har dessa gemensamt?
ü Tjänsteleverantörerna är sedan tidigare etablerade i sin ”vertikal”

Finns det inte plats för innovationer?
ü Jodå – men låt det ta lite mera tid innan det flyger…



Summering

ü Skapa möjlighet för tjänsteleverantörer att adressera hela 
markanden

üEnkelhet
üGör det man än bäst på



FÖLJ OSS! 

www.blink.services


