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Phoniro ingår i en av världens mest innovativa 
koncerner. 
Det är tydligt att Phoniro ingår i en koncern som satsar stort på 
innovation och framtida digitala lösningar då ASSAY ABLOY för fjärde 
gången utsetts till en av världens mest innovativa bolag.  

 
ASSA ABLOY har rankats bland de 100 ledande företagen i världen på den amerikanska 
affärstidningen Forbes årliga lista över världens mest innovativa bolag. 
 
Placeringen är ett gott betyg på att ASSAY ABLOY valt rätt fokus på innovativa lösningar för 
att möta samhällets behov av digitala och mobila lösningar av dörrlås.  
 
Detta speglar även Phoniros fokus för innovativa lösningar inom välfärdsteknologi och  
e-hälsa. Phoniro har under de senaste åren breddat sitt erbjudande till ett flertal nya 
innovativa lösningar inom välfärdsteknik och som är sammankopplade i välfärdsplattformen 
Phoniro Care – en plattform som möjliggör att all data lagras i samma databas. 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta 
Pontus Björnsson, vd Phoniro, Tel 0701-81 42 04, e-post pontus.bjornsson@phoniro.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Om Phoniro 
Phoniro är ett ASSA ABLOY bolag med 80 anställda och drygt 150 MSEK i omsättning. Bolaget är en 
marknadsledande leverantör av välfärdsteknik för äldreomsorg och funktionshinderområdet. Phoniro 
Care är namnet på den gemensamma plattformen för Phoniros alla vård- och omsorgslösningar och 
inkluderar digital nyckelhantering, tid- och insatsuppföljning, larmsystem och e-tillsyn. Närmare 200 
kommuner och privata vård- och omsorgsbolag använder Phoniros lösningar idag. Kontor finns bl a i 
Halmstad, Norrköping, Stockholm, Göteborg, Danmark och Holland. 
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