
Frihet&teknik
Tekniken gör det lättare än någonsin för människor att göra informerade val.  

Vi tror att den utvecklingen bidrar till ett mer hållbart samhälle. 
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”Personliga val bidrar 
till en bättre värld”

Det pågår en förändring som är 
lika omfattande som över
gången från jägarsamhället 
till jordbrukssamhället samt 
lika omvälvande som den 
industriella revolutionen. 

I centrum för förändringen står digitalisering
en av samhället. Den påverkar alla verksamheter 
och samhällsfunktioner och varje enskild individ. 

Det är lättare än någonsin att göra infor
merade val, skapa kontakt med likasinnade, 
utbyta idéer och engagera sig i exakt det som 
intresserar oss mest. Den tekniska utvecklingen 
skapar förutsättningar för nya beteenden och 
nya beteenden påverkar hur vi utför våra arbeten 
och interagerar med våra medmänniskor.

Vi på TeliaSonera Sverige ser kraften i detta 
och i de möjligheter som öppnas för att skapa ett 
bättre och mer hållbart samhälle. Förändrings
kraften kommer i dag från individens behov och 
krav, en individ som har större makt än någonsin 
att påverka sin livsstil, arbetsförhållanden och 
samhället i stort.

Grunden för digitaliseringen är en snabb och 
säker uppkoppling. Människor förväntar sig i allt 
större utsträckning att kunna integrera och kopp
la samman olika delar av sina liv, vilket bland an
nat ställer krav på företagen att bättre lära känna 
sina medarbetare och kunder. Det ställer krav på 
investeringar i ny teknologi. Det ställer även krav 
på att förstå och stötta nya beteenden, som att 
arbeta från platser som passar bäst för stunden, 
på tider som väljs av medarbetaren snarare än av 
en fast arbetstid på en fysisk arbetsplats.

Vår ambition är att fortsätta vara motorn i det di
gitala Sverige. Telia investerar fem miljarder om 
året på infrastruktur, både fast och mobil, fram 
till och med i år, 2015. Nyligen lanserades ännu 
en miljardstor satsning på infrastruktur i Sverige. 
Telia kommer att investera nio miljarder i fiber 
fram till år 2018. 

L E D A R E

Malin Frenning: Vår ambition är att fortsätta vara motorn i det digitala 
Sverige. Fram till 2018 investerar vi därför miljarder i att bygga ut infra-
strukturen i Sverige med snabbare uppkoppling och bättre täckning.

På så sätt kan vi bidra till tillväxt och hållbarhet 
genom att människor kan hitta en balans i livet 
och få chans att använda sin kompetens fullt ut 
överallt, i storstaden såväl som på landsbygden. 

I allt detta finns stora hållbarhetsvinster såväl 
som positiva miljöeffekter och nya ekonomiska 
möjligheter. Vi är stolta över att få vara en del av 
att bygga det nya, digitala Sverige. 

Följ med på vår resa och se hur vi bidrar till ett 
mer hållbart och konkurrenskraftigare samhälle 
på individens villkor.

Malin Frenning, VD för TeliaSonera Sverige.
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Digitaliseringen 
– en väg till ett 

verkligt hållbart 
samhälle

Dagens smarta telefoner har mer processorkraft än 
vad Nasa använde för att sätta första människan    
på månen 1969. I vår tid har individen lättare än 

någonsin att informera sig och sprida kunskapen till 
andra, vilket sätter stor press på världens företag.

VISSTE DU ATT …
När rymdstationen ISS  

behövde en speciell  
skiftnyckel så designades 

verktyget på jorden. Ritningen 
skickades sedan via e-post  
till besättningen som kunde 

3D-printa skiftnyckeln.
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M oores lag beskriver något 
förenklat hur antalet tran
sistorer som får plats på ett 
datorchip fördubblas ungefär 
vartannat år. Det betyder att 

våra datorers processorkraft ökar exponentiellt. 
Teknikutvecklingen går så snabbt att somliga 

upplever en ny sorts teknikstress (läs mer om 
detta på sida 13). Men i allt detta finns givetvis en 
fantastisk potential. 

En som har reflekterat över teknikutveckling
ens båda sidor är Torbjörn Chami, ansvarig för 
TeliaSonera Sveriges erbjudande mot företag. 
Han tror att tekniken har förmågan att rasera  
barriärer, vilket leder till att vi kan skapa mer 
hållbara samhällen.

– Ett konkret exempel är videokonferenser 
som gör att vi kan kommunicera, samarbeta och 
byta idéer med varandra effektivare än någonsin, 
utan att ens behöva träffas. Det har ju en direkt 
koppling till våra koldioxidutsläpp, säger han. 

Kommunikation mellan människor är bara 
början
Nästa steg är att även dra ner på transporter av 
saker, vilket kan göras med hjälp av 3Dprinting. 
Ett historiskt exempel visade Nasa när rymd
stationen ISS behövde en speciell skiftnyckel: 
verktyget designades på jorden och skickades 
sedan via epost till besättningen, som kunde 
tillverka den i rymden. Allt som allt tog processen 
en vecka. 

– Tekniken är ännu i ett tidigt skede men tän
ker man på alla långtradare där ute på vägarna 

förstår man vilka enorma miljövinster som kan 
göras, säger Torbjörn.

En annan intressant utveckling är Internet 
of Things, eller sakernas internet på svenska. I 
takt med att fler saker kopplas upp till internet 
– från privata och kommersiella transporter 
till industriernas tillverkningsprocesser – får vi 
större förståelse för vilken miljöpåverkan olika 
beteenden, produkter och tjänster har. 

– I en digital värld är det lättare än någonsin 
för individer att såväl informera sig som att 
dela med sig av sin kunskap. Det sätter stor 
press på alla företag. I dag måste de leverera 
rätt värden av resurserna de förbrukar, annars 
har vi alltid makten att välja ett bättre 
alternativ.

Tidigare behövde företag inte vara 
lika effektiva eftersom det var svårt för 
konkurrenter att ta sig in på markna
den, men så är det inte längre.

– Hur lätt var det att ta sig in på den 
globala hotellmarknaden för tio år se
dan? Det var bara att glömma om man 
saknade fastigheter, kontakter, kapital. 
Men i dag har vi Airbnb som på kort tid 
har lyckats ta en rejäl bit av marknaden 
och allt de har är en idé och en kom
munikationsplattform, säger Torbjörn 
och fortsätter:

– Alla dessa exempel ser jag som tecken 
på att digitaliseringen är en väg till ett verk
ligt hållbart samhälle, där vi använder våra 
resurser optimalt för att skapa värde åt oss 
människor. 

Torbjörn Chami, 
ansvarig för   
TeliaSonera  

Sveriges  
erbjudande  
mot företag.

Datorernas processorkraft har 
fram tills idag ökat näst intill 
exponentiellt, och datamängden 
i nätet fördubblas vart tredje år 
(vilket också följer Moores lag).

”Den digitala transformationen 
är en väg till ett verkligt hållbart 

samhälle, där vi använder våra resur-
ser optimalt för att skapa värde åt oss 
människor.”x2



Teknik mot 
framtiden  

Teknikutvecklingen går i ett rasande tempo. Under de senaste 
drygt 150 åren har Sverige gått från den första telegrafl injen
 till att närmare 99 procent av befolkningen har 4Gtäckning. 

Och utvecklingen fortsätter. 
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Teknikutvecklingen går i ett rasande tempo. Under de senaste 

L.M. Eriksson
Lars Magnus Eriksson 
etablerar sitt företag i 
Stockholm.

Telefontätast
Stockholm är Europas 
telefontätaste stad.

Inrikessamtal
180 miljoner inrikes-
samtal förmedlas i 
Sverige.

NMT införs
NMT-nätet (nordisk 
mobiltelefonisystem) 
införs för de nordiska 
länderna.

AXE-växlar
AXE-växlar installeras 
och ett digitalt telefon-
nätverk påbörjas (tar 
18 år att slutföra).

SMS tar fart
I Sverige erbjuds 
sms-tjänster via 
GSM, och de unga 
börjar sms:a på 
allvar.

Telegrafen
”Kongliga Elecktriska 
Telegraf Werket”, som 
är grunden till det vi 
idag kallar Telia, startar 
sin verksamhet. Sam-
ma år byggs den allra 
första telegrafl injen i 
Sverige mellan Stock-
holm och Uppsala.

”Taxen”
L.M. Eriksson 
lanserade ”Taxen”, 
världens första tele-
fon med hörtelefon 
och mikrofon i ett 
stycke.

GSM-nätet
GSM-nätet lanseras 
i Sverige.

HISTORISKT

MODERN TID
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1853 1876

Internet börjar ta fart 
Internet slår igenom hos
de breda massorna. 

1981

Första svenska 
telefonsamtalet
Det första telefon-
samtalet i Sverige 
äger rum, och de 
första telefonerna 
demonstreras 
i Stockholm. 



2000 2018

99 procent 4G
99 procent av Sveriges 
befolkning kommer att 
ha tillgång till 4G i slutet 
av 2015.

Förarlöst
Förarlösa fordon 
når marknaden. 
(Källa: Google)

Mobil datatrafi k
Smarta mobiltelefoner 
beräknas generera fem 
gånger så mycket mobil 
datatrafi k jämfört med 
idag. I Västeuropa inne-
bär det 6,5 GB jämfört 
med 1,3 GB per person 
idag. (Källa: Ericsson)

100 % solenergi
100 procent av värl-
dens energi kommer 
från solen, menar Ray 
Kurzweil.

ISO 14001
Telia ISO 14001-
certifi erat, och det 
första företaget i 
världen med ett 
integrerat kvalitets- 
och miljölednings-
system.

iPhone lanse-
ras i Sverige
iPhone lanseras 
i Sverige (och 
konsumentifi e-
ringen tar fart).

4G i Sverige
Världens första 
kommersiella 
mobila 4G-nät-
verk (LTE) öppnar 
i Stockholm och 
Oslo.

VR-glasögon
25 miljoner enheter 
virtuella glasögon 
beräknas säljas.

Bubblan brister
Slutet på it-hajpen. 
Priset på 3G-licenser 
slår i taket, it-bubblan 
brister och många 
operatörer står inför 
fi nansiella problem.

Grön el
Sedan 2007 använder 
Telia endast grön el.

25-50 miljarder uppkopplade 
enheter år 2020
Sakernas internet är ett faktum. 25-50 
miljarder enheter beräknas vara upp-
kopplade, och runt 250 miljoner for-
don i världen är trådlöst uppkopplade 
till internet. (Källa: Gartner/Ericsson)

FRAMTID
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Individen
H U R PÅV E R K A R D E N 
T E K N I S K A U T V E C K L I N G E N 
VÅ RA B E T E E N D E N ?
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Individen

Individen i centrum 
Sättet vi kommunicerar på är under snabb förändring och med den 
nya tekniken följer nya beteenden. Människor designar idag sin 
egen kommunikation utifrån sina intressen, och det har aldrig varit 
lättare för individen att påverka omvärlden. Om information är det 
digitala samhällets valuta så är nätverkande dess motor. Digitali
seringen handlar i grund och botten om att koppla upp processer, 
saker och människor. Allt det här gör det lättare än någonsin för 
individen att göra informerade val, vilket gagnar både individ och 
samhälle. 
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MILJÖSMART 
RESANDE
Hur vi tar oss till och 
från jobbet är ett per-
sonligt val, men som 
arbetsgivare kan man 
underlätta miljösmarta 
resval.

När TeliaSonera 
Sverige beslutade 
om att under 2016 
fl ytta från sina kontor i 
Farsta och Stockholm 
City till Scandinavi-
an Offi  ce Building i 
Arenastaden i Solna, 
var möjligheten till 
smidiga och miljö-
smarta resor för med-
arbetarna en viktig 
faktor. Att erbjuda 
goda möjligheter att 
jobba hemifrån, när 
det passar bäst, är ett 
annat sätt att minska 
de gemensamma 
utsläppen.

– Koldioxidutsläp-
pen från medarbetar-
nas resor till och från 
arbetsplatsen mot-
svarar totalt cirka 10 
procent av våra totala 
CO2-utsläpp i Sverige, 
säger Catherine 
Karagianni, Miljöchef 
TeliaSonera Sverige.
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Flexibilitet ger kontroll
D E T  M O B I L A  A R B E T S S ÄT T E T

Flexibelt arbete 
är attraktivt

Den snabba teknikutvecklingen har gjort 
det möjligt för många att välja var, när och 
hur man vill arbeta. Vinsterna fi nns bland 
såväl ökad produktivitet och positiva miljö-
effekter som en ökad livskvalitet till följd av 
bättre kontroll. 

M ed högre kontroll över sitt 
arbetsliv och sin tid är det ofta 
enklare att få livspusslet att gå 
ihop. Ett exempel på att fl exibili

teten är attraktiv är att det blir allt vanligare med 
så kallade digitala nomader. 

Allt fl er väljer att arbeta från en annan plats, 
kanske rent av ett annat land. Med hjälp av 
exempelvis videomöten och molntjänster för 
att lagra och dela dokument är det enklare än 
någonsin att jobba på distans, så länge upp
kopplingen är bra. Särskilt inom expertyrken blir 
det allt vanligare. Värt att notera är att de fl esta 
av dagens digitala nomader är högutbildade 
manliga experter i åldern under 45 år. 

Alla trivs och presterar inte lika bra i öpp
na landskap, vilket gör det positivt att kunna 
välja en arbetsplats utan stress och störande 
moment. Med ett fullt mobilt arbetssätt fi nns 
det idag en reell möjlighet att bo på landet men 
arbeta i staden. Eller att jobba mobilt på distans 
i kombination med att kunna utnyttja restiden 
för eff ektivt arbete. Nyckeln är att individen själv 
kan välja.

Rent miljömässigt fi nns det naturligtvis 
stora vinster med att kunna arbeta hemifrån 
eller på annan plats. Det minimerar resor och 
tran sporter, vilket innebär minskade koldioxid
utsläpp och andra miljövinster.

�  Flexibelt arbete är ett eff ektivt sätt för företag 
att locka till sig ny personal. Tre av tio svensk
ar jobbar hemifrån minst en dag i veckan, och 
nästa år beräknas 1,3 miljarder människor 
arbeta mobilt världen över. 

�  Enligt kontorsplatsföretaget Regus under
sökning med 20 000 chefer och företagare i 
95 länder anser 75 procent att fl exibelt arbete 
gör anställda mer lojala, och 67 procent skulle 
tacka nej till en anställning om de inte fi ck 
möjlighet att jobba fl exibelt. Särskilt attraktivt 
är fl exibiliteten bland chefer samt medarbeta
re med barn, visar en rapport från Jusek.

�  Forskning från Stanford University visar också 
att anställda som arbetar hemifrån är både 
nöjdare och mer produktiva än kollegorna 
som är kvar på kontoret. 

3 av 10 svenskar jobbar 
hemifrån regelbundet. 

Koldioxidutsläpp 
från resor till 
och från arbets-
platsen står för 
ca 10 procent av 
Telia  Soneras 
totala CO2-utsläpp 
  i Sverige.

67 procent skulle 
tacka nej till en 
anställning om de 
inte fi ck möjlighet att 
jobba fl exibelt, enligt 
en undersökning av 
Regus.
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Internet 20 år

HUR HAR INTERNET  PÅVERKAT 
DITT LIV?
Andreas Lindblad, 36, it-konsult, 
Stockholm
– Det kommunikativa har blivit lättare. 
Tillgängligheten till filmer och att köpa 
möbler på internet har också gjort allt 
lättare. Det är lättare att ha kontakt med 
bekanta men samtidigt blir man mer 
asocial på nätet. Idag köper jag aldrig 
heller en tidning. Om inte internet hade 
funnits hade jag inte haft jobb.

2015 är det 20 år sedan internet började slå igenom på bred front.  

VAD ÄR DET BÄSTA 
MED INTERNET?
Buba Bah, 23, rekla-
mare, Stockholm 
– Det är kul med 
Facebook och att hålla 
kontakt med vänner via 
Viber eller emoye. Jag 
pratar också med min 
familj hemma i Gambia 
över internet. Och så är 
det kul med både filmer 
och musik på internet.

VAD ÄR DET BÄSTA 
MED INTERNET?
Ivan Rydbeck, 25, 
bilhandlare, Edsbyn
– Att man får snabb 
information. Det hand
lar om sociala medier, 
filmer men också om 
tidsfördriv. Mobilen 
har ju tagit över datorn 
nu, jag använder den 
konstant.

VAD ÄR DET BÄSTA 
MED INTERNET?
Alejandro Ramirez, 18, 
student, Stockholm
– Att kommunicera med 
vännerna i Chile. Utan 
internet skulle jag inte 
kunna leva. Det skulle bli 
som att leva i en grotta. 
Det bästa är annars film 
och musik, och det är 
kul att kolla upp och ut
forska saker på internet.

HUR HAR INTERNET 
FÖRÄNDRAT LIVET?
Maria Francuz, 40, 
säljare, Stockholm 
– Nu när jag är mamma 
finns det så mycket 
information som kan 
hjälpa mig när det gäller 
mina barn, men det är 
samtidigt svårt att lita 
på sin egen magkäns
la. Något av det bästa 
med internet är att jag 
kan leta upp saker med 
GPS:en.

HUR HAR DITT LIV 
FÖRÄNDRATS SEDAN 
INTERNET KOM?
Kerstin Engwall, 77, 
pensionär, Solna
– Det har klart berikat 
mitt liv. Jag kan sköta 
bankärenden på nätet, 
jag kan få svar på 
frågor, och när jag nu är 
ny i Stockholm hjälper 
det mig med bussar 
och annan kommunika
tion. Det har förenklat 
kontakten med mitt 
barnbarn som numera 
bor i Afrika.

VAD ÄR DET BÄSTA 
MED INTERNET?

Alexis Pizarro, 20, 
byggarbetare, 
Stockholm
– Det är lätt att 
kommunicera och 
hitta det man vill på 
internet. Det är kul 
att kolla på film på 

datorn också. Internet 
är så naturligt för mig 

eftersom jag har levt 
med det hela livet.

”Utan internet 
skulle jag inte kunna 

leva. Det skulle bli 
som att leva i en 

grotta.”

”Det har 
klart berikat 

mitt liv”

HUR HAR DITT LIV 
FÖRÄNDRATS SEDAN 
INTERNET KOM?
Martin Brav, 
34, skolkurator, 
 Stockholm 
– Tillgängligheten, 
framförallt när det 
gäller film och musik. 
Förut när jag läste en 
recension i DN såg jag 
verkligen fram emot att 
gå och köpa en skiva, 
och nu kan man snabbt 
ladda ner den. Idag är 
det också mer utav en 
slit och slängkultur där 
man inte ger saker lika 
många chanser.
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Färska siff ror från stiftelsen för inter
netstatistik visar att 80 procent av 
landets 11åringar använder internet 
dagligen, och 99 procent emellanåt. 
Som förälder kan det vara svårt att ha 
ständig kontroll över vilka webb platser 
barnen besöker, men Telia har en 
lösning. 

”Säker surf” fi nns både som pro
gramvara i datorn och som app för 
mobilen och fungerar som ett allomfat

tande säkerhetspaket för användaren. 
Antivirusprogram och brandvägg ingår, 
och som tillägg fi nns ett utökat skydd 
med föräldrakontroll för att skapa olika 
användarprofi ler. Då går det att spär
ra webbplatser som innehåller 
pornografi , våld eller annat 
material som är olämpligt 
för barn, samt lägga in 
lösenordsskydd och 
tidsbegränsningar.
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Halebop vill 
kärleksbomba nätet

H A L E B O P

Hur skulle världen se ut om alla var 
lite snällare mot varandra? Den 
frågan vill Halebop belysa med sin 
reklam. 

”Hej, jag heter Jenny Gustavsson och 
jag kommer från Viksjö.” Så börjar 
 Halebops reklamfi lm, Telefonkungarna.

Jenny presenterar sig för sin nya 
klass och möter bara pinsam tystnad. 
Men när Jenny sätter sig plingar det till 
i hennes telefon. Hon tar upp den och 

ser att hon har 18 nya 
vänförfrågningar på 
Facebook från klass
kompisarna. 

Filmen har fått myck
et positiv feedback. Ett 
företag anammade till 
och med budskapet 
genom att alla anställda 

skickar en kontaktförfrågan till nyanställ
da via Linkedin.

Reklam som gör oss snällare
– Vi försöker hitta vanliga situationer 
som vår målgrupp kan känna igen sig 
i och vända det till något positivt. Det 
kan handla om utanförskap, mobbning 
eller diskriminering. Och att vara ny 

45 procent av 
7-åringarna 
använder internet 
dagligen.

Drygt hälften av 
landets 2-åring-
ar och tre av fyra 
3-åringar är idag 
internetanvändare. 
Vid 7 år är andelen 
90 procent. 
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D
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EN
Var fjärde 2-åring använder 

internet dagligen.

Tre av fyra 3-åringar är 
internetanvändare.

B A R N S Ä K E R H E T

Säker surf för barn

av landets 11-åringar 
använder internet 

dagligen.

i klassen är just en sådan situation, 
säger Karin Rosell, marknadschef på 
Halebop.

Mer kärlek på nätet
Näthat har blivit ett utbrett problem de 
senaste åren. Inte minst bland ung
domar, som utgör Halebops målgrupp. 
Därför har mobiloperatören jobbat 
 aktivt för att sprida nätkärlek och i stäl
let visa vilka möjligheter nätet ger att 
vara schysst, förklarar Karin.

– Nätkärleken har varit vårt tema un
der hela hösten. Utöver reklamfi lmerna 

har vi jobbat aktivt i sociala medier och 
samarbetat med kända bloggare och 
Instagramprofi ler för att sprida vårt 
budskap. 

Under året har Halebop även haft ett 
samarbete med organisationen NoHate, 
som jobbar mot näthat. 

– För oss som mobiloperatör och 
med en ung målgrupp är det oerhört 
viktigt att vi visar vägen och bidrar till ett 
schysstare klimat på nätet. Och det ska 
vi fortsätta med. Under 2015 kommer 
ni att få se mycket mer nätkärlek från 
Halebop. Det lovar jag! 

Karin Rosell, 
marknadschef 

på Halebop
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T E K N I K ST R E S S

Koppla ner när  
du kopplat upp

IN
D

IV ID
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Tekniken verkar stressänkande om man har kontroll över den

I dag har vi tillgång till mer information 
än någonsin. Epost, nyheter, ständiga 
statusuppdateringar i sociala medier, och 
så ett nytt filmklipp som vi bara måste se. 

Men det gäller att använda tekniken rätt, annars 
riskerar den att spä på vardagsstressen. 

Samtidigt som den snabba teknikutveckling
en innebär en unik möjlighet att skapa en bättre 
balans i livet genom att till exempel kunna jobba 
var och när som helst, så känner sig många 
stressade av informationsöverflödet. Men 
tekniken kan också användas för att minska 
vardagsstressen.

Många fyrtiotalister växte upp utan tv. I dag 
swishar de pengar via sina smarta mobiler och 
skypar med barnbarnen. Den digitala transfor
mationen gör avtryck i hela samhället. Daniel 
Levitin, professor i psykologi vid McGill Uni
versity och författare till boken ”The organized 
mind: thinking straight in the age of information 
overload”, konstaterar att vi under de senaste 
tio åren producerat mer information än sam
manlagt under mänsklighetens historia innan 
dess. Mer än vi klarar av att hantera. Vårt med
vetande kan vara uppmärksamt på tre, kanske 
fyra, saker åt gången.

– Blir det mer än så försämras ditt omdöme 
och du tappar fokus, hävdar han och refererar 
till siffror som visar att amerikaner 2011 tog in 
fem gånger mer information varje dag jämfört 
med 1986. 

Fokusera på en sak i taget
En av de största bovarna bakom dagens 
stressrelaterade sjukdomssymtom är så kallad 
multitasking. Vid varje beslut förbrukas glykos 
i vår hjärna, vilket är samma bränsle som krävs 
för att vi ska hålla oss fokuserade. Att ständigt 
växla mellan att svara på sms, kolla emejl, läsa 
tweets med mera ger oss med andra ord snab
ba kickar, men gör också att vi i längden känner 
oss utmattade, desorienterade och oroliga, 
konstaterar Levitin.

Lösningen är att hålla sig fokuserad på en 
sak i taget eftersom det minskar hjärnans för
brukning av glykos. Var och en måste hitta sina 
sätt att tackla det digitala flödet, snarare än att 
stänga ner.

– Tekniken verkar stressänkande om man 
har kontroll över den, eftersom den gör att 
du hinner med mer. Om du å andra sidan inte 

kan kontrollera tekniken riskerar den att göra 
så att du aldrig riktigt kan koppla av, förklarar 
Hugo Westerlund, föreståndare på Stressforsk
ningsinstitutet vid Karolinska Institutet i Stock
holm.

Westerlund får medhåll av Per Larsson, 
beteendevetare och krisexpert på Previa.

– Vi klarar i regel att jobba som sjutton och 
vara jättestressade, men nyckeln är att planera 
in tid för återhämtning. Till och med maskiner 
måste vila ibland. 

3-4
Vårt medvetande 
kan bara vara upp-
märksamt på tre till 
fyra saker åt gången. 
Fokusera på en sak i 
taget.

UNDVIK 
TEKNIKSTRESS

Per Larsson, 
kris expert på 

Previa, ger sina 
bästa tips.

2 
Fokusera på en upp

gift i taget. Forskning
en visar att det gör dig 
betydligt mer effektiv 
och mindre stressad 

än multitasking.

3 
Avgränsa bruset och 

värdesätt din tid. Zooma 
ut och tydliggör för dig 
själv vilken information 
du behöver och när du 

behöver den för att göra 
ett bra jobb.

5 
Du kan jobba mycket 
och när du vill, bara 
du ser till att kropp 
och knopp hinner 

återhämta sig.

4 
Prioritera rätt.  

Sök stöd för dina  
prioriteringar hos 
chef, kollegor och 

vänner. 

1 
Var smartare än tek
niken. Tekniken är ett 

hjälpmedel men kan bli 
ett stjälpmedel, om du 

inte är smart och utnytt
jar den på rätt sätt.
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H U R M Å ST E F Ö R E TAG 
A N PA S S A S I N A 
V E R KS A M H E T E R ?  

Företaget
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Nya beteenden och förväntningar
Digitaliseringen av samhället berör såväl individer och företag som 
samhället i stort. Företagen behöver anpassa sig till den nya tidens 
förändrade beteenden och förväntningar från kunderna. Tillgänglig
het dygnet runt är en självklarhet för de yngsta på arbetsmarknaden 
och många kunder förväntar sig att företagen redan känner dem. Vi 
vill ha möjlighet att koppla samman alla delar av vårt liv.  
Sakernas internet handlar inte längre bara om aktivitetsarmband 
och smarta textilier utan om en reell affärspotential som skapar 
verkligt mervärde för kunderna. 

Företaget
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FÖ
RETAGET

Intresset för Internet of Things, 
sakernas internet på svenska, är rekord-
stort. Magnus Melander, expert inom 
maskin-till-maskin (M2M), förklarar att det 
är en fråga om överlevnad.

Varje år presenterar analyshuset 
 Gartner sin Hype Cycle, där de bedömer 
mognadsgraden för nya tekniker. Big data 
och Gamifi cation har toppat kurvan de 
senaste åren men lämnar nu plats för 
sakernas internet.

I rapporten Connected things från 2014 
spår Telia och Arthur D Little att det kom
mer att fi nnas närmare fyra uppkopplade 
saker per person i Norden redan 2018. 

Och framsteg inom uppkopplade bilar, smarta 
hem och digitaliserad vård förväntas bidra till att 
marknaden för lösningar inom sakerns internet 
växer med 23 procent årligen fram tills 2018, då 
den beräknas vara värd cirka 9,1 miljarder euro. 

Magnus Melander, initiativtagare till Swedish 
M2M Service Enabler Alliance samt entreprenör 
och oberoende konsult, förklarar varför intresset 
är stort bland företag.

– Företagen som såg möjligheterna med 
 internet och hade rätt timing blev rikligt belöna
de. Samma sak gäller nu. Vinnarna är de som 
förstår hur sakernas internet kan användas för 
att skapa nya aff ärer. 

Sakernas internet:
Hur påverkas din 
verksamhet?  

uppkopplade 
saker beräknas 
fi nnas per person
i Norden 2018.

Marknaden för 
”sakernas internet” 
växer med 23 procent 
årligen fram tills 2018, 
då den beräknas vara 
värd cirka 9,1 mdr euro. 

FÖ
RETAGET

När fl er saker kopplas upp till internet kan 
företag få in värdefull information i sina system 
och aff ärsprocesser, automatiskt och i realtid, 
och fatta snabbare och bättre beslut.

– Ett transportbolag kan till exempel enkelt  ta 
reda på var ett paket har varit, och vad för tem
peratur, lufttryck och vibrationer som det utsatts 
för, eller om någon öppnat lådan.

Men det fi nns inget egenvärde i att samla 
data, förklarar Magnus. 

– Magin uppstår när läkemedelsföretaget 
som gjort beställningen enkelt ser att varorna är 
okej, utan att behöva kontrollera dem manuellt. 

Tjänst i stället för produkt
En annan tillämpning som har stor potential i 
fl era branscher är underhåll och byte av reserv
delar. När till exempel ett ventilationssystem går 
sönder kostar det ofta tio gånger mer för att det 
påverkar produktionen. Uppkopplade system 
som varnar i god tid kan därför spara mycket 
pengar.

Det är företagen som levererar ventilations
systemet som måste erbjuda denna service för 
att förbli konkurrenskraftigt, menar Magnus. 

– Detta är den heliga graalen i Internet of 
Things. Att tillverkaren äger utrustningen och 
tar betalt för en service. Därmed får tillverkaren 
incitament att göra produkten så miljövänlig och 
kostnadseff ektiv som möjligt, vilket leder till att 
vi bättre tar hand om jordens resurser. 

Vinnarna 
är de som 
förstår hur 
sakernas 
internet kan 
användas 
för att skapa 
nya aff ärer. 

4 av alla uppkopplade saker i Norden är 
kopplade till mobila nätverk, jämfört 

med 9 procent i övriga världen. 



FÖRETAGET
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D et har väl knappast undgått 
någon att digitaliseringen har 
förändrat villkoren för dagens 
företag. Ändå är det få som 
möter den digitala kundens 
förväntningar och behov, 

konstaterar Brian Solis, analytiker vid Altimeter 
Group, som ligger bakom en färsk rapport om 
digital transformation. 

– Vi vet nu att de digitala kunderna till exem
pel är betydligt mindre lojala än de traditionella. 
De lägger inte sin tillit hos varumärken, utan hos 
den närmaste kretsen i det egna nätverket. 

Agenter med rätt att förändra verksamheten
Brian Solis menar att företag måste lägga mycket 
mer krut på att anpassa verksamheten efter ny 
teknik och beteendeförändringar. Med andra ord: 
tona ner leantänket som går ut på att följa rutiner 
och rekrytera i stället så kallade change agents.

– Deras roll är att driva på det som annars lätt 
åsidosätts i dagens rutineffektivitet. Det är en 
ytterst krävande roll, eftersom det per definition 
krävs att man kommer med ”obekväma” krav 
dagarna i ända, säger Brian Solis glatt.

Han återberättar en skämtteckning där en 
chef betraktar ett förslag från en medarbetare 
och konstaterar: ”Allt det här låter väldigt inno
vativt, men vi kan inte satsa på det – för ingen 
annan har ju gjort det.”

– Fast det är ju egentligen inget skämt, för 
det låter i princip så där på många företag i dag.

Digitala kunder kräver förnyad attityd
Många tror att det är en teknikfråga när det  
snarare handlar om attityd, fortsätter Brian. 

– Jag skulle snarare bedö
ma att det stora behovet finns 
inom sådant som psykologi och 
antropologi. Man måste förstå vad 
kunderna vill ha, till exempel just
intime, individanpassning och 
konstant tillgänglighet. 

Två viktiga frågor som alla 
företag bör ställa sig för att säkra den digitala 
kundupplevelsen: 

Hur ser min digitala kund ut? Hur behöver då 
min digitala medarbetare se ut? 

”Det stora behovet finns 
inom sådant som psykologi 
och antropologi”

B R I A N  S O L I S

Digitala kunder kräver förnyad attityd ”Man måste förstå  
vad kunderna vill ha,  

till exempel just-in-time, 
individanpassning och 

konstant tillgänglighet.”



18  TeliaSonera Sveriges Hållbarhetsrapport 201418  TeliaSonera Sveriges Hållbarhetsrapport 2014

FÖ
RETAGET

Det mobila arbetssättet 
slår igenom på bred front

E n tydlig konsekvens av digitali
seringen är att allt fl er anställda 
förväntar sig samma tekniska 
möjligheter och användarvänliga 
gränssnitt på arbetsplatsen som 

de har hemma via sina privata enheter. Ända 
sedan iPhone lanserades i Sverige 2008 har 
gapet mellan medarbetarnas itförväntningar 
och företaget blivit allt tydligare. 

Det handlar inte bara om själva tekniken, 
utan om nya beteenden. Fenomenet brukar 
kallas Bring Your Own Behavior och ställer 
naturligtvis högre krav på företagen. Vi vill 
kommunicera och nätverka samt ha tillgång 
till information överallt, när som helst, för att 
kunna jobba så eff ektivt som möjligt.

Majoriteten av de yrkesverksamma i Sverige 
är idag i princip alltid uppkopplade och stän
digt tillgängliga. Rapporten Svenskarna och 
internet 2014 visar att 73 procent av svenskar

na använder smarta mobiler och att 69 procent 
kopplar upp sig till internet via mobilen.

Och skärmarna blir allt fl er. Analysföre
taget Gartner förutspår att år 2016 kommer 
innovativa ”BYO knowledge workers” använda 
35 enheter. Mobilen och surfplattan är redan 
självklara arbetsredskap för många verksam
heter. Det här innebär att fl er företag kommer 
att behöva göra mobilitetsfrågor till en del av 
den övergripande aff ärsstrategin.

Itchefen behöver skapa sig en djupare 
förståelse för vart företaget är på väg. Det 
gäller att ligga steget före användarna och se 
vad som driver själva aff ären, och se hur nya 
smarta digitala lösningar kan bidra till detta, 
samtidigt som de kan integreras i en övergri
pande itstruktur. Framtidens plattformar och 
lösningar måste bli mer fl exibla och inte låsa 
fast hela strukturen vid en viss typ av slut
användare. 

Skärmarna blir fl er. Gartner 
förutspår att ”innovative BYO 
knowledge workers” i genom
snitt kommer att använda 35 
enheter 2016.

Nästa generations arbetsplats kräver såväl bra access som teknik som möjliggör 
ett  mobilt arbetssätt. Och mobilitetskraven kommer inte längre enbart från 

teknik passionerade användare utan från hela organisationen.

A R B E TA  M O B I LT

73 procent 
av svenskarna 

använder 
smarta 

mobiler.

Rapporten Svenskarna och 
internet 2014 visar att 69 
procent kopplar upp sig till 
internet via mobilen.

3-5
enheter
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På drygt tio år har TeliaSonera Sverige 
lyckats reducera sina koldioxidutsläpp 
med över 80 procent. Mycket tack vare 
digitala mötestjänster som gjort att man 
kunnat dra ner rejält på resandet. Nu kom-
mer nästa generations videokonferenser 
som tar det virtuella mötet till nästa nivå.

K an detta möte hållas online? 
Den frågan uppmanades alla 
Teliamedarbetare att ställa sig 
när man för femton år sedan 
beslutade dra ner rejält på det 

interna resandet. I dag har man inrättat 250 
virtuella mötesrum på TeliaSonerakontor i 24 
olika länder – och fl ygresorna har minskat med 
mer än 70 procent i den svenska verksamheten.

Men är det verkligen nödvändigt att kunna 
se varandra i ett möte, räcker det inte att tala 
över telefon? Jo, ibland är det faktiskt viktigt för 
att kunna se reaktionerna hos de andra i mötet, 
säger Ville Salomaa, service delivery manager, 
på TeliaSonera.

– Det kan ju vara så att någon inte förstår ett 

Möten med tanke 
på miljön

En forskningsgrupp 
på KTH har studerat 
Telias förändrade 
mötesbeteende och 
identifi erat tre fram-
gångsfaktorer:  

1. Den önskade 
förändringen har 
kommunicerats tydligt 
från ledningen.

2. Tekniken har fun-
gerat bra, och alla har 
haft tillgång till den.  

3. Ledningen har 
föregått med gott 
exempel.

Källa: Centre for Susta-
inable Communications 
(CESC)

visst resonemang och då måste man få en chans 
utveckla det.

Mötestekniken utvecklas snabbt, och nästa ge
nerations videokonferens blir alltmer likt ett fysiskt 
möte, förklarar Ville Salomaa. 

– Vår senaste lösning består av två kameror, 
där den ena fokuserar på alla deltagare i rummet 
medan den andra zoomar in på den som för tillfället 
har ordet.

Tidigare har man alltså behövt ta sig till ett spe
ciellt rum för att hålla ett videomöte. Men nu är det 
enkelt att koppla upp sig via bärbar dator eller surf
platta var man än befi nner sig. En viktig teknologisk 
landvinning då allt fl er inom företaget arbetar mobilt.

Att få medarbetarna att mötas virtuellt i stället för 
fysiskt har varit enkelt. De virtuella mötena började 
möjligen som ett direktiv från ledningen, men upp
skattas av alla eftersom det blir lättare att få ihop 
livspusslet. 

– Själv använder jag alltid mötestjänster för att 
spara tid. Att vi gör den här intervjun över video 
gör att jag slipper tillbringa kvällen på Arlanda och 
kan vara med min familj i stället, poängterar Ville – 
från Helsingfors i Finland. 

 V I R T U E L L A  M Ö T E N

TeliaSonera har 
inrättat 250 virtuella 
mötesrum i 24 länder.

färre fl ygresor innebär en 
minskning från 12 till 3,7 

enkelresor per år och anställd.

TRE NYCKLAR 
TILL FRAMGÅNG
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Robotar  
i ladugården

N är det kommer ett larm till Sven 
Hanssons mobil kan han med 
några knapptryckningar logga 
in på kontrollenheten till någon 
av de tre mjölkningsrobotarna 
för att se vad som är fel – och 

kanske till och med åtgärda felet direkt i mobilen.
– Jag har använt mjölkningsrobotar sedan 

2008, och det var ett viktigt steg för att effek
tivisera produktionen. Sedan dess har korna 

kunnat gå fritt i ladugården och leds nu in till 
roboten när det är dags för dem att mjölka, 

säger han.
En sändare – i form av en transponder 

FÖ
RETAGET

Effektivare mjölkproduktion, 
minskad miljöpåverkan och sänkta 
kostnader är tre effekter av M2M, 
maskin-till-maskin-kommunikation.

För en lantbrukare som Sven Hansson innebär 
digitaliseringen att han får bättre kontroll över 
mjölkproduktionen och kan få ut maximalt av 
sina kor – som går lösa och kan gå till mjölk
ningsroboten när den ger tillstånd.

Sverige är den största 
marknaden för sakernas internet

 i Norden. Här finns totalt  
16 miljoner uppkopplade saker – 
en siffra som förväntas stiga till  

35 miljoner år 2018.
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Robotar  
i ladugården

i ett halsband eller ett chip i örat – gör att det 
går att styra mjölkning och utfordring av var och 
en av Sven Hanssons 160 mjölkkor på Björka 
Gård utanför Kristianstad.

Varnar vid dålig aptit
Det görs en automatisk analys av mjölkkvalite
ten, så att Sven vid behov manuellt kan titta till 
kon och ta reda på vad som är fel. Mjölkmäng
den styr tilldelningen av kraftfoder, vilket han 
själv går igenom med hjälp av datorn. Om det är 
någon som äter för lite genererar systemet en 
varning, så att Sven Hansson även då direkt kan 
bedöma om det behövs några åtgärder.

– I gränssnittet mot mjölkningsmaskinerna kan 
jag också se om exempelvis mjölkmängden är för 
låg. Det kan ju bero på kon, men kan lika gärna 
ha att göra med själva maskinen, till exempel att 
något har hakat upp sig.

Vissa fel i maskinerna kan han justera på 
distans, medan andra kräver att han går in och 
hanterar det manuellt.

– Det är otroligt smart och har fungerat 
alldeles ypperligt från start. Allra först var det 
rätt trögt när kommunikationen skedde med 
modem uppringning, men med en fast upp
koppling har det blivit väldigt snabbt och stabilt.
Det finns en rad andra applikationer av digi
tal teknik som ger fördelar för den moderna 

Den största 
nyttan kom-
mer antagli-
gen att vara 
möjligheten 
att samla in 
data för att 
lättare kun-
na planera 
driften av 
lantbruket.

lantbrukaren. Den som arbetar inom jordbruk 
kan till exempel få automatisk datainsamling 
om sådant som markens näringsnivåer och 
skördemängd, för att därigenom kunna skapa 
underlag för spridning av gödning och bekämp
ningsmedel. Något som tidigare har byggt på 
lantbrukarens fingertoppskänsla.

Det går även att se tydliga effekter inom han
teringen av fordonen som används i verksam
heten. Ett exempel är den noggranna styrning 
som går att göra på distans med hjälp av mo
dern GPSteknik, så att ett förarlöst fordon som 
kör fram och tillbaka över en åker har max två 
centimeters överlappning mellan körningarna. 
Detta sparar såväl bränsle – det vill säga pengar 
och miljö – som tid för lantbrukaren.

Detaljerad kontroll
Den största nyttan kommer emellertid antag
ligen att vara möjligheten att samla in data för 
att lättare kunna planera driften av lantbruket. 
Detta kan ta bort många överraskningsmoment 
och genererar ytterst användbara underlag när 
något behöver förändras.

– Det är verkligen otroligt mycket statistik det 
går att få ut av loggarna från mjölkningsmaski
nerna. Det ger mig en kontroll ner på detaljnivå 
som det har varit omöjligt att ha tidigare, säger 
Sven Hansson. 

Det görs en automatisk  
analys av mjölkkvaliteten,  
så att Sven vid behov  
manuellt kan titta till kon.

Ett chip i örat gör att det  
går att styra mjölkning och 
utfodring av var och en av 
Sven Hanssons 160 mjölkkor.

Fo
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Under hösten 2014 lanse
rades och implementera
des Teliakoncernens nya 
värderingar, men vi är bara 
i början av vår resa. Vi har 
gjort regelbundna uppfölj
ningar där alla chefer fått 
strategiambassadörer att 
bolla frågor eller fundering
ar med, och på intranätet 
fi nns en berättelsebank 
med goda exempel på hur 
de nya värderingarna om
sätts i praktik, dagligen.

Ökad transparens 
med extern portal

U nder 2014 lanserade Telia Sonera 
en ny whistleblowerfunktion i 
form av en ”speakup line” för 
att kunna rapportera in känsliga 
ärenden anonymt. Webbportalen 

lanserades i slutet av 2014 med hjälp av en intern 
kampanj: affi  scher, broschyrer, plånbokskort, 
information på intranätet, videor och utbild
ningsmaterial för chefer och HR. Mottagandet i 
Sverige har varit positivt.

– Vi hade en whistleblowerfunktion sedan 
tidigare men då var rapporteringen intern, även 
om den var konfi dentiell. Nu är det en extern 

portal, vilket innebär att man kan 
vara helt anonym. 

Initiativet ligger i linje med hela 
TeliaSoneras ökade fokus på etik 
och uppförande, berättar Lena 
Dalenius, personalchef, Telia
Sonera Sverige.

– Vi tror på transparens. Varje 
individ har ett ansvar för att ha en dialog kring 
saker som inte fungerar. 

Under 2014 gjordes en grundlig genomgång 
av hela leverantörskedjan, globalt och i Sverige.

– Vi tydliggjorde ansvarsfrågan och drog till 
exempel upp riktlinjer för vad som kan betraktas 

som mutor i leverantörsförhållanden och andra 
etiska gråzoner. Jag upplever att vi har tydligare 
riktlinjer än många andra företag i vår storlek.

– Vi eftersträvar en transparent dialog men 
det är viktigt att kunna rapportera in avvikelser 
anonymt. Vi följer upp alla ärenden från porta
len. Eventuella legala övertramp kan redan ha 
kommit in på andra sätt, men här fångar vi in 
sådant som annars kan vara svårt att få informa
tion om. 

– Vi är nöjda med portalen och implemente
ringen men givetvis kan vi inte luta oss tillbaka. 
Vi behöver ha en återkommande dialog och vi 
kommer att ha en ny genomgång före somma
ren 2015. 

Medarbetarundersökningen 
visar att medarbetarnöjdheten har 
gått upp från 69 procent 2013 till 
72 procent 2014.2013

2014
56 procent av Telia
Sonera Sveriges 
medarbetare är män  
och 44 procent är 
kvinnor. Av kvinnorna  
är 37 procent chefer.

72 %

69 %

FÖ
RETAGET

E T I S K A  R I K T L I N J E R

TeliaSonera lanserade 2014 en ny whistle-
blowerfunktion för att kunna rapportera in 
känsliga ärenden anonymt.  

Mottagandet av webbportalen har varit 
positivt i den svenska organisationen.
Mottagandet av webbportalen har varit 

NYA VÄRDERINGAR

Lena Dalenius, 
personalchef

TYDLIGT 
FOKUS PÅ 
HÅLLBARHET 
OCH ETIK
TeliaSonera Sveriges 
hållbarhetsarbete om-
fattar alla insatser som 
syftar till att leva upp 
till företagets ekono-
miska, miljömässiga 
och sociala ansvar.

– Inte minst har vi 
arbetat mycket med 
ansvaret gentemot 
medarbetarna under 
det gångna året, säger  
Lena Dalenius och 
fortsätter:

– Vi har till exempel 
tagit fram värderingar 
och de har blivit en 
integrerad del av den 
nya aff ärsstrategin. 

TeliaSoneras 
fokusområden är 
inköp, kundintegri-
tet, anti-korruption, 
yttrandefrihet samt 
arbetsmiljö och hälsa.
Under 2013 inrättades 
ett nytt hållbarhets- 
och etikutskott på 
styrelsenivå för att 
ytterligare förbättra 
vår hållbarhets-
styrning. Alla nyan-
ställda inom Telia-
koncernen tar del av 
den gemensamma 
uppförandekoden 
redan under introduk-
tionen.

VI VÅGAR …
Leda. Genom att engagera 
oss i kunderna och 
utmana oss själva.
Innovera. Genom att dela 
idéer, ta risker och lära 
oss kontinuerligt.
Tala. Genom att uttrycka våra 
åsikter och bekymmer.

VI BRYR OSS OM …
Våra kunder. Genom att tillhan

dahålla lösningar som är anpassa
de efter deras behov.

Varandra. Genom att vara stöt
tande, visa respekt och vara ärliga.

Vår värld. Genom att agera an
svarsfullt och i enlighet med våra 

etiska standarder.

VI FÖRENKLAR VÅRT …
Utförande. Genom att 

fatta beslut att agera på och 
leverera snabbt.

Teamarbete. Genom öppen 
kommunikation, aktivt samar

bete och kunskapsdelning.
Verksamhet. Genom eff ektiva 

processer och tydligt ägarskap.
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Tydliga samtal 
är trevliga samtal

Peter Erikson, 
ansvarig för 

telemarketing, 
TeliaSonera 

Sverige.

Telekombranschen har länge dragits med 
låg trovärdighet – många upplever att 
bolagen lovar runt men levererar tunt. 
För att öka kundernas förtroende satsar 
Telia Sonera Sverige på utbildning av sina 
underleverantörer inom telefonförsäljning. 

A tt vara telefonförsäljare är inte 
lätt. Många vill instinktivt slänga 
på luren när de förstår att det 
är en säljare som ringer. För att 
skapa större förtroende hos 

kunderna analyserar Telia regelbundet sina 
säljsamtal, och varje år görs cirka 15 000 kund
enkäter. 

– Arbetet har lett till att Telias underleve
rantörer har ett snittbetyg på 4,5 av 5, berättar 
Peter Erikson, ansvarig för telemarketing på 
Telia Sonera Sverige. 

– Vi jobbar kontinuerligt tillsammans med 
våra underleverantörer för att säkerställa att de 
arbetar efter en etisk kompass som stämmer 
överens med vår, säger han. 

Transparens gör svåra samtal lätta
Peter Erikson ser fl era utvecklingsmöjligheter 
framöver. Dels ser han gärna att underleveran
törerna utbildas än mer tillsammans med Telias 
egen personal. Dels vill han gärna vidareutveckla 

A N S V A R S F U L L  T E L E F O N F Ö R S Ä L J N I N G

det utbildningsprogram man idag arbetar med 
samt öka fokus på att hantera svåra samtal. 

Att frigöra mer tid för de viktiga mötena med 
säljarna är också viktigt, precis som att sälj
coacherna fi nns nära till hands som stöd. En 
annan fråga handlar om transparens.

– Säljarna är och måste vara helt ärliga med 
hur mycket saker kostar redan från början. Om 
ett missförstånd har uppstått måste vi kunna 
korrigera detta omgående så att kunden blir 
nöjd, fortsätter han.

”Det är viktigt att vara tydlig”
För Sellyhom Araia, telefonförsäljare på Telias 
underleverantör Vendator AB, grundar sig kun
dernas brist på tillit eller ilska ofta i otydlighet.

– Så fort vi nämner och hänvisar till det 
befi ntliga avtalet så blir kunderna mer öppna. 
Och att fråga kunden om de har förstått allt i 
samtalet är också viktigt, berättar hon.

I och med att Telias underleverantörer ofta 
arbetar med fl era varumärken så kan det också 
vara svårt att få dem att känna sig som en del av 
Telia. Men Teliavarumärket är ett prestigeupp
drag och man får prata med fl er kunder efter
som varumärket är starkt.

– Vi vill ha långsiktiga leverantörer. Några av 
dem som vi jobbar med idag är egentligen mer 
Telia än sitt bolagsnamn, säger Peter Erikson. 

Telias under-
leverantörer har 
ett snittbetyg 
på 4,5 av 5.

För att skapa större 
förtroende hos kun-
derna analyserar 
Telia regelbundet 
sina säljsamtal.
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Samhälle
H U R PÅV E R K A R D E N 
T E K N I S K A U T V E C K L I N G E N 
VÅ R T S A M H Ä L L E ?
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Digitaliseringen möjliggör en hållbar utveckling
Den teknologiska utvecklingen håller på att revolutionera bransch efter 
bransch. Dataöverföringen blir allt effektivare, nya kommunikationsmöj-
ligheter och uppkopplade transporter reducerar miljöpåverkan, och nya 
tillverkningsprocesser kan skapa incitament för att bättre ta hand om 
jordens resurser. TeliaSonera har en central roll i att bygga de teknik-
fundament som möjliggör digitaliseringen av samhället, och äger och 
utvecklar fortfarande avgörande delar av den digitala värdekedjan.

Samhälle
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BCG skriver i en rapport på 
uppdrag av Facebook att kom-
mersiella aktiviteter på internet 
stod för 7,8 procent av Sveri-
ges BNP 2013, och beräknas 
stå för en tredjedel av tillväxten 
i svensk ekonomi till år 2018.

Sverige har länge varit ett digitalt 
föregångsland, men till följd av 
underinvesteringar riskerar vi nu 
att halka efter, varnar The Boston 
Consulting Group (BCG) i en rap-
port från 2014.  

E tt lands digitala engagemang 
är centralt för dess ekono-
miska utveckling. Därför 
sammanställer BCG varje år 

ett index som rankar världens länder 
utifrån digital förmåga. Den senas-
te mätningen toppas av Sydkorea, 
 Danmark och Sverige.

 Sveriges position som digital pion-
jär är en eff ekt av investeringar och po-

Hur kan Sverige 
behålla sin digitala 
konkurrenskraft?

litiska initiativ under 90-talet, förklarar 
Fredrik Lind, Nordenansvarig för teknik, 
media och telekom på BCG.

– Vi har mycket att tacka för att vi 
tidigt subventionerade hemdatorer, 
bredband och utbyggnaden av fi ber. 
Det har skapat en grogrund för företag 
som Spotify, Skype och Mojang.

Men nu riskerar alltså Sverige att 
halka efter, varnar konsultbyrån. Av 
världens femton mest digitaliserade 
länder utvecklas Sverige långsammast.

– Sverige har underinvesterat under 
en rad år, samtidigt som fl er länder 
förstår hur viktigt det är med digital 
utveckling. Därför tappar vi i konkur-
renskraft, säger Fredrik Lind.

Det fi nns starka samband mellan ett 
lands digitaliseringsgrad och förmågan 
att skapa välfärd. Företag som anam-
mar nya digitala verktyg uppnår näm-
ligen högre tillväxt och lönsamhet än 
mindre digitalt sofi stikerade konkurren-
ter, och ännu kämpar många svenska 
företag med dessa frågor. 

Vägen framåt stavas investeringar, 
konstaterar Fredrik Lind. 

– Nästa steg är att öka investeringar 
i infrastruktur och teknikutveckling, till 
exempel mobila digitala lösningar eller 
storskaliga datacenter, så att svenska 
företag lättare kan anamma digital 
teknik och behålla sin konkurrenskraft 
globalt. 

Sverige behöver öka investeringarna i infrastruktur och teknikutveckling

D I G I TA L  F Ö R M Å G A

Källa: Boston Consulting Group

1. Sverige
2. Danmark
3. Sydkorea
4. Norge
5. Storbritannien

1. Sydkorea
2. Danmark
3. Sverige
4. Storbritannien
5. Island

2009 2013

53 procent av 
svenska yrken kan 
automatiseras inom 
en tjugoårsperiod, 
konstaterade Stif-
telsen för strategisk 
forskning 2014. 

7,8

Det fi nns starka sam-
band mellan ett lands 

digitaliseringsgrad och för-
mågan att skapa välfärd. Sverige 

ligger tvåa enligt en rapport från 
Europeiska kommissionen som 
bedömer EU-ländernas utveck-
ling mot  att bli digitala samhällen.
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Ett nät för 
framtiden
En framtidssäker infrastruktur som skapar 
konkurrenskraft och utvecklingsmöjlig-
heter i hela landet, det är syftet med 
Telia Sonera Sveriges teknikskifte. I slutet 
av 2015 kommer 99 procent av Sveriges 
befolkning ha tillgång till 4G.

D et svenska samhället bygger 
i hög grad på en snabb och 
säker internetuppkopp-
ling i hela landet, vilket gör 
infrastrukturen till en av de 
viktigaste samhällsfrågorna. 

Men den snabba teknikutvecklingen gör att den 
gamla infrastrukturen inte räcker till.

För 20 år sedan var 95 procent av all trafi k i 
de svenska telenäten röstsamtal. Idag är mot-
svarande siff ra mindre än en procent. Resten är 
data i olika former: bilder, fi lmer och allt annat 
informationsutbyte på nätet. Man brukar säga 
att datavolymerna fördubblas vart tredje år. 

Miljövänligt och säkert med mobil telefoni
All teknik har en begränsad livslängd, och 
koppartråd och telefonstolpar är exempel på 
utrustning som nu fasas ut i Telias landsomfat-
tande teknikskifte.

Teknikskiftet innebär att man ersätter delar 
av kopparnätet i glesbygd med modernare 
teknik: en telefonilösning via mobilnätet. Det ger 
ett framtidssäkert nät, och samtidigt positiva 
miljöeff ekter genom att äldre stationsutrustning, 
stolpar och kablar tas ner och återvinns. 

– Teknikskiftet innebär många fördelar för 
kunderna. De får tillgång till bättre tjänster 
med modern teknik utan de ovädersrelaterade 
problem som stolparna kan drabbas av, berättar 
Dag Lundén, Miljöchef, Technology Sverige. 

När Skanova successivt byter ut det äldre 
stolp linjenätet påverkar det miljön positivt på 
fl era sätt. Trästolparna är impregnerade, och 
impregneringsmedel är till sin natur aldrig 
miljövänliga. Vidare behöver stolparna besik
tigas och rötade stolpar byts ut regelbundet, 
vilket leder till utsläpp av koldioxid från resor 
och maskinanvändning samt materialåtgång 
för nya stolpar. 

Men tack vare såväl kvalitetsförbättring
ar som teknikskiftet så kommer både den 
totala volymen stolpar och utbytesvolymen 
att minska. Teknikskiftet innebär också att 
mängden kopparkablar i nätet minskar. 
Kablarna omvandlas till ny metallråvara efter 
nedsmältningen, och de trästolpar som tas 
ner återvinns hos godkända förbrännings
anläggningar som tar tillvara energin.

Skanova tittar även på möjligheten att 
återanvända nedtagna stolpar, vilket skulle 
minska behovet av nya stolpar ytterligare. 

På kort sikt innebär teknikskiftet en 
negativ miljöpåverkan genom fl er transporter 
och ökad maskinanvändning för nedmon
teringen, men på lång sikt blir det en positiv 
miljöeff ekt.

– Teknikskiftet är betydelsefullt i vårt 
arbete med att förbättra vår miljöpåverkan. 
Sedan 2008 har behovet av nya stolpar mer 
än halverats, och med minskat behov av 
stolpbesiktningar och utbyten räknar vi med 
en minskning av koldioxidutsläpp på sikt, be
rättar Kristina Appelqvist, Miljöchef  Skanova.

Stolpe utS A M H Ä L LS A N S V A R

 15

400

av all trafi k i de svenska 
telenäten är röst
samtal. 1990 var 95 
procent röstsamtal.

miljarder investerar 
TeliaSonera Sverige 
fram till 2018 i 
att bygga ut infra
strukturen för att 
framtidssäkra näten.

Gwh el förbrukade 
Televerket år 1990. 
Idag har vi ungefär 
samma förbrukning 
men 30 gånger mer 
kapacitet.
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Telia tar ställning 
mot barnpornografi 

TELIAS ARBETE MOT BARNPORNOGRAFI − 
SÅ GÅR DET TILL:
1. En specialenhet hos Rikskriminalpolisen arbetar 
med att upptäcka och kartlägga barnpornografi skt 
material. Materialet sammanställs i en spärrlista 
som uppdateras regelbundet.

2. När Rikskriminalpolisen uppdaterat listan skickar 
man informationen vidare till Telia och andra internet-
operatörer. Listan består då av information om sidor 
som innehåller material som polisen klassat som 
övergreppsbilder.

3. Telia tar emot listan och blockerar tillgången till 
dessa sidor för sina kunder. Den som försöker gå 
in på någon av de aktuella sidorna hamnar på en 
stoppsida med information om att den aktuella  
sidan innehåller olagligt material. Användaren 
slipper därmed utsättas för materialet och sprid-
ningen stoppas, och efterfrågan på nya och fl er 
övergreppsbilder stävjas.

Telia tar tydlig ställning mot barnpornografi   
och samarbetar med Rikskriminalpolisen för 
att  stoppa spridningen av sådant material. 

Krafttag mot 
it-säkerhetsproblem

SKÄRPTA REGLER SKA REDUCERA STÖRNINGAR I NÄTET
Sverige har de senaste åren drabbats av ett hundratal allvarliga störningar i telefoni- och bred-
bandsnät. Nu skärper Post- och telestyrelsen reglerna för att pressa operatörer att rusta mot elav-
brott och haverier. Kraven inkluderar bland annat dubbla uppkopplingar till viktiga knutpunkter och 
övervakning dygnet runt. De mest centrala punkterna i näten ska kunna köras på reservkraft upp 
till 24 timmar, och kraven på att klara av långvariga strömavbrott blir hårdare, till exempel efter en 
storm. Enligt planen ska regelverket klubbas igenom i vår och träda i kraft den 1 september 2015.

Kundintegritet är ett av våra fem fokus-
områden inom hållbarhet. TeliaSonera 
Sverige arbetar efter en Customer Privacy 
 Policy som bland annat reglerar hantering 
av kunddata och annan känslig informa-
tion. Kunderna ska alltid känna förtroen-
de för att deras integritet sätts i första 
rummet.

K undintegritet är en naturlig del 
av våra produkter, tjänster, pro-
cesser och infrastruktur, precis 
som i vårt dagliga arbete. Kraven 
angående integritet och säker-

het kommer från såväl samhälle och operatörer 
som från enskilda individer.

– It-säkerhet handlar inte längre bara om 
riskhantering och policy dokument, utan innebär 
en konkurrensfördel och en aff ärsmöjlighet, 
menar Cristina Portnoff , Privacy Offi  cer för 
 TeliaSonera Sverige.

Kundintegritet var ett av de 
hållbarhets områden som vi fokuse-
rade på under 2014, och arbetet 
fortsätter framåt. Vi har utnämnt en 
organisation för styrning av integri-
tetsfrågor, med ansvar för utveck-
ling, styrning och implementering 
av alla integritetsrelaterade frågor, 
samt support till organisationen. Vår 
integritetspolicy reglerar bland annat 
insamling och lagring av kunddata, trans-
parens, riskbedömning och leverantörsvillkor.

Det är en utmaning att säkerställa ett hund-
raprocentigt skydd av den personliga integrite-
ten när det tekniska landskapet, och hot bilden, 
ständigt förändras. Vi arbetar för att bygga och 
säkra en medvetenhet inom organisationen och 
hos våra leverantörer, vid sidan av att bygga in 
säkerheten i själva infrastrukturen. 

Under slutet av 2014 lanserade vi en intern 
utbildningsfi lm samt en rad relaterade aktivite-
ter och material, och under 2015 kommer vi att 
genomföra ett webbutbildningsprogram för alla 
medarbetare. 

K U N D I N T E G R I T E T

INTEGRITET 
OCH SÄKERHET

Itsäkerhet handlar inte 
längre bara om risk hantering 

och policy dokument, utan 
är en klar konkurrensfördel 

och en aff ärsmöjlighet.
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Från ett bergrum i Karlstad övervakas Telia-
Sonera Sveriges tjänster och nät – dygnet 
runt, året om. Verksamheten går under namnet 
Control Center och fungerar som en spindel i 
nätet när trafi kpåverkande störningar uppträder. 
Det kan vara väderstörningar som blixtnedslag, 
översvämningar eller stormfällda träd över 
ledningar. 

För att säkerställa driften av tjänsterna fi nns 
genomarbetade rutiner för felavhjälpning, 
kommunikation, beredskap och återställning 
vid kriser.

– Våra vanligaste väderproblem är stormar 
och blixtnedslag. Dessa kan skapa elavbrott 
som skadar våra nät och kan skada Telias 
 kab-lar och utrustning på olika sätt. Eff ekten 
blir ibland förlängda åtgärdstider och köer 
till våra kundtjänster, och det kan vara svårt 
att beräkna när problemet är åtgärdat, säger 
Per-Omar Wibron, en av driftcheferna på 
Control Center.

För att snabbt och eff ektivt hantera de larm 
och fel som uppstår fi nns bland annat batteri-
reserver på telestationer. I vissa fall fi nns 
också dubblerad utrustning samt stationära 
och mobila reservelverk för att kunna säkra 
nätens funktion och vid behov snabbt kunna 
återställa driften.

Det är främst kunder på landsbygden som 
drabbas vid elavbrott idag, då större städer 
ofta har stabilare elnät.

– Det ledningsnät som idag kopplar upp 
kunden består i många fall av kopparkablar 
antingen i mark eller som luftledning. Men vi 
är inne i ett paradigmskifte där Telia satsar 
stora resurser för att bygga fi ber samt gräva 
ned kabelnätet närmast kund, något som 
ger ett bättre och säkrare nät och i slutänden 
nöjdare kunder, säger han. 

Väder som 
påverkar 
näten
Telias Control Center är spindeln 
i nätet när det gäller driftsäker-
het dygnet runt.

100 000
En vanlig dag rapporteras 
ungefär 100 nätfel in för 
hela Sverige. Vid storm 
eller åska kan det öka 
mångfaldigt.

För att snabbt och eff ektivt hantera 
larm och fel fi nns bland annat batteri
reserver på telestationerna, dubb
lerad utrustning samt portabla och 
stationära reservelverk. Ungefär så många blixtnedslag träff ar Sverige varje år.

Skanova, TeliaSoneras 
nätbolag i Sverige, har 
en nationell insats
styrka som med kort 
varsel kan skickas till 
områden där nätet på
verkats av skador, till 
exempel vid stormar, 
översvämningar eller 
åska. 

Insatsstyrkan be
står av cirka 55 tekni
ker placerade på fem 
orter över hela landet. 
Det fi nns även en kris
ledningsfunktion som 
sätts in vid denna typ 
av händelser.
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Sponsring 
med omtanke
TeliaSonera Sveriges plan för sponsring hänger ihop med den nya 
varumärkesstrategi som lanserades under 2014 samt koncernens 

hållbarhetsstrategi och etiska riktlinjer.

GOTHIA CUP 
Under 2014 fortsatte Telia sitt sponsorsamarbete med 

Gothia Cup, världens största ungdoms turnering i fotboll. 
Gothia Cup främjar kontakter och vänskap mellan unga 

människor världen över. Telia erbjöd bland annat fritt wifi  
och ett förstärkt mobilnät.

S amtidigt som digitaliseringen revolu-
tionerar andra områden i samhället 
förändras även förutsättningarna 
för sponsring. Telias sponsring tar 
sin utgångspunkt i kundens digitala 
verklighet.

För att kunna vara relevant för Telias kunder 
behövs en förståelse för vad som engagerar, in-
tresserar och berör dem. Sponsring är en utmärkt 
plattform för att bygga närvaro och skapa en bra 
kundrelation. Precis som med all annan kommuni-
kation handlar det om att vara relevant för kunden, 
där denne befi nner sig, och att tillföra värde. 

– Genom sponsring kan vi skapa kvalitativa 
möten där vi kan vara relevanta för våra kunder. Här 
pratar jag främst om dem som ligger i framkant när 
det gäller ny teknik. De vill vara uppkopplade hela 

tiden, delar gärna med sig av sina 
upplevelser och tycker att socialt 
ansvar är viktigt, säger Thomas 
Sparrmo, marknadschef Telia-
Sonera Sverige.

Ledstjärnan för Telias spons-
ring är att minska den digitala 
klyftan. Telia har prioriterat tre 
områden för 2015–2018: samhälls-
engagemang, relevanta mötes-
platser samt hälsa och träning. 
Samhällsengagemang kan vara att 

aktivt arbeta för att ungdomar lättare ska komma ut 
i arbetslivet och starta egna företag, eller att stödja 
organisationen Friends arbete mot onlinemobbning. 

– Där kan vi som telekomoperatör tillföra relevant 
kunskap kring exempelvis beteenden och rörelse-
mönster för ungdomar på nätet, förklarar Thomas 
Sparrmo.

Hälsa och träning är dels knuten till Telias sats-
ning på healthcare och e-health, dels är hälsa och 
motion centralt för våra kunder. Trenden i samhället 
går mot att röra sig allt- mer och hälsoprylarna blir 
alltmer uppkopplade, vilket är högst relevant utifrån 
vårt perspektiv. 

Thomas 
Sparrmo, 

marknads
chef Telia

Sonera  
Sverige
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VM I FALUN 2015 − VÄRLDENS MEST 
UPPKOPPLADE MÄSTERSKAP
Telia installerade all kommunikation, byggde ut wifi  inom 
VMområdet och kopplade upp både VMbyn och resten av 
Falun. Syftet var att skapa en förstklassig upplevelse, och 
tillgången till obegränsad uppkoppling gjorde det möjligt att 
hela tiden följa tävlingen.

DREAMHACK − EVENTET SOM KRÄVER 
VÄRLDENS SNABBASTE UPPKOPPLING
Svenska Dreamhack är världens största digitala 
festival. Under 2014 levererade Telia fi bernät och 
hårdvara till Dreamhack, som sägs ha världens 
snabbaste uppkoppling med en hastighet på 120 
gigabit per sekund (privatpersoner har 2–100 
megabit per sekund). Det allra viktigaste är dock 
att minimera den så kallade delayen i spelet. 

STOCKHOLMS FILMFESTIVAL
Telia och Stockholms fi lmfestival har 
haft fl era samarbetsprojekt sedan 2009. 
Under 2014 var Telia bland annat värd för 
en biograf under fi lmfestivalen och även 
för Sommarbion – populära fi lmvisningar 
under bar himmel i Rålambshovsparken.
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Digital vård 
på frammarsch
Kostnaderna i Sveriges kommuner och landsting förväntas stiga kraftigt  
de närmaste 25 åren. Fram till 2035 behöver kommunalskatten höjas med 
13 skattekronor per hundralapp om man inte hittar annan finansiering. 

A ndelen äldre med 
behov av vård och 
omsorg kommer att 
stiga snabbt under de 
närmaste decennierna, 

konstaterar SKL i rapporten ”Framti-
dens utmaning  – välfärdens långsikti-
ga finansiering”.

 För att möta utmaningarna inom 
svensk hälso- och sjukvård lanserade  
Telia under 2014 ett nytt affärsområde, 
Telia Healthcare. Hjärtat i satsningen är 
den nya tjänsten Home Care – en liten 
låda som trådlöst kommunicerar med 
sensorer mellan en vårdtagares hem 
och vårdgivaren.

Tanken är att en rad vårdtjänster ska 
kunna ske direkt i hemmet, från trygg-
hetslarm till blodprov och EKG-mätning.  

– Vår vision är att skapa närhet till 
vård och öka livskvalitet med hjälp av 
rätt teknik. Detta ger dessutom mer 
vård för samma peng, vilket gynnar 
både individ och kommun, förklarar 
Niklas Sundler, affärsansvarig för Telia 
Healthcare.

Pilotprojekt i Västerbotten
Under 2014 testades den 
nya sensortekniken i fem 
kommuner i ett pilotpro-
jekt tillsammans med 
Region Västerbotten. 

– Projektet har 
omfattat omkring 
60 personer som tar 
emot hjälp från hem-
tjänsten, säger Nina 
Sundström, projektleda-
re, Region Västerbotten. 

Med Telia Home Care kan 
patienten följa sin hälsoutveck

ling och dela informationen till 
anhöriga eller vårdpersonal.   

 VIDEOTILLSYN 
SPARAR RESURSER

60 arbetstimmar och 6 500 kronor 
per månad,så mycket kan  

kommunen spara med mörker
seende kameror för varje brukare 
som har två tillsynsbesök per natt 
och bor två mil från personalens 

kontor. 

SAM
H

ÄLLE

H E A LT H C A R E

Källa: Kommunförbundet 
Norrbotten
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Idag kan vem som helst få tillgång 
till medicinsk kunskap som förr 
bara sjukvårdens experter hade. 
Detta är drivkraften bakom den 
amerikanska organisationen 
Patients Like Me, som startades 
som en mötesplats för patienter på 
nätet för drygt tio år sedan.

Patients Like Me, som idag har 
vuxit till över 250 000 medlemmar 
med sammanlagt över 2 000 olika 
åkommor, har också blivit en infor-

Webbforum sätter patienten i centrum

Patients Like Me har i 
dag 250 000 medlem
mar och data om över 
2 000 olika åkommor. 

Hjärtat i Telia Healthcare

– Vårdgivarna har i samspråk med brukarna 
fått välja ur ett stort utbud av tjänster, till ex-
empel sensorer som varnar om de har gått ut 
mitt i natten, glömt ta sin medicin eller inte rört 
sig på länge. Vi har även använt mörkerseende 
 kameror som förenklar den nattliga tillsynen 
och frigör tid från rutinbesök, fortsätter hon.

Projektet i Region Västerbotten pågår 
sedan augusti förra året och utvärderas för 
tillfället. Nina Sundström säger att tekniken har 
fungerat bra, men betonar att människors vilja 
och förmåga att använda tekniken är minst lika 
viktig för att projekt av detta slag ska lyckas.  

– Tekniken är bara en del. För att kunna dra 
nytta av den krävs det att man får med sig alla 
som berörs av den, det vill säga brukare, anhö-
riga och personal.

Om teknik av detta slag kan lösa Sveriges 
vårdutmaningar utan att skatten behöver höjas 
så kraftigt som SKL förutspår återstår att se. 

– Nyckeln för att denna typ av lösningar ska 
slå igenom brett är att man skaff ar sig erfaren-
heter som kan inspirera andra. Och det får 
man bara genom att börja prova, säger Nina 
Sundström. 

Befolkningen åldras och vårdkostnaderna ökar.
Samtidigt fi nns hos många äldre en önskan om att bo 
kvar hemma längre. Ett sätt att möta utmaningen är 
Home Care, hjärtat i Telias healthcaresatsning.

VÅRD I HEMMET
Home Care är en liten låda som 
trådlöst kommunicerar med senso
rer mellan en vårdtagares hem och 
vårdgivaren. Ett stort antal vård
tjänster kan kopplas till Home Care, 
och varje lösning skräddarsys efter 
brukarens behov. 

HOS VÅRDGIVAREN
Tjänster som tidigare 
skedde på vårdinstan
ser kan nu ske direkt i 
hemmet, från trygghets
larm och nattlig tillsyn till 
blodtrycks och EKGmät
ning. Det sparar både 
arbetstimmar och pengar.  
Vårdgivares informations
system kommer att kunna 
integreras och samverka 
med Home Care. 

ANHÖRIGA
Brukaren kan välja att dela 
sin information till vårdper
sonal eller anhöriga. Det 
gör att närstående kan bli 
mer delaktiga i vården av 
sina anhöriga. De kan till 
exempel få larm om perso
nen inte rör sig under vissa 
tider eller om ytterdörren 
öppnas mitt i natten.

mationskälla för läkemedelsföre-
tag. Dessa står för en del av fi nan-
sieringen av sidan och kan hämta 
uppgifter om vad som kommit fram 
i de olika medlemsforumen.

Läkemedelsbolaget Roche 
meddelade exempelvis i slutet av 
oktober 2014 att de nyligen ingått 
ett femårsavtal med Patients Like 
Me, där företaget får ta del av 
nätverkets data, verktyg och redan 
tillgänglig forskning.
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Idag görs närmare 15 miljoner 
läkar besök per år inom primär-
vården i Sverige.

− Vid många av dessa besök 
behövs egentligen ingen fysisk 
undersökning, utan skulle lika 
gärna kunna ske genom ett video- 
samtal, säger Josefi n Landgård, 
vd och medgrundare till företaget 
Kry, som i februari 2015 öppnar en 
vårdcentral på nätet. 

P atienten legitimerar sig 
elektroniskt, beskriver 
sina besvär, bokar tid 
eller ställer sig i drop-in-
kö, betalar sin patient-

avgift och träff ar sedan läkaren via 
datorns bildskärm. Så fungerar den 
webbaserade vårdcentralen.

Diagnos på distans
− Vi vill förbättra tillgängligheten i 
vården och göra det möjligt att få 
kontakt med läkare utan att behöva 
lämna hemmet eller jobbet. Fall där det 
räcker att titta på patienten och ställa 
olika  frågor kan med fördel skötas på 
distans, säger Josefi n Landgård. 

Som exempel nämner 
hon hudutslag, feber, 
urinvägsinfektion och 
vissa återbesök. Även 
när det gäller möten 
med psykolog ser hon 
möjligheten att använda 
webbaserade videosam-
tal som ersättning för 

eller komplement till fysiska besök. 
Kry har ingen anställd vårdpersonal, 

utan arbetar i partnerskap med ett tio-
tal privata vårdcentraler i Stockholms-
området. Dessutom är en pilotstudie 
tillsammans med landstinget planerad 
under 2015.

20 procent digitala vårdmöten
Aff ärsmodellen bygger på att Kry tar 
ut en avgift av vårdcentralen för varje 

Träff a doktorn i datorn
H E A LT H C A R E

möte som sker via den digitala platt-
formen. Intäkterna beror alltså på hur 
populär tjänsten blir bland vårdtagar-
na. Josefi n Landgård och hennes två 
medgrundare till bolaget, Joachim 
Hedenius och Fredrik Jung-Abbou, är 
dock övertygade om att denna typ av 
lösningar har framtiden för sig.

– Om fem år tror jag att en femtedel 
av alla patientmöten inom primärvår-
den kommer ske digitalt. Då kommer vi 

tycka att det är konstigt att alltid behö-
va besöka en fysisk vårdcentral för att 
få hjälp med enklare åkommor, säger 
Josefi n Landgård. 

Pålitlig patientsäkerhet
Samtidigt ser hon det som naturligt att 
det tagit lite längre tid för den digitala 
revolutionen att komma i gång inom 
vårdsektorn, med tanke på alla lagar 
och regler det gäller att förhålla sig till 
för att garantera såväl patientsäkerhet 
som personlig integritet.  

− Vår digitala tjänst genomgår 
exempelvis samma kontrollprocess 
för CE-märkning som gäller för all 
medicinteknisk utrustning. Det är en 
kvalitetssäkring och klinisk prövning 
som visar att vi lever upp till de standar-
der som råder inom området, påpekar 
Josefi n Landgård. 

Om några år kommer 
vi tycka att det är 

konstigt att besöka 
en fysisk vårdcentral 
för enklare åkommor.

Om fem år kommer 
en femtedel av alla 
patientmöten inom 
primärvården ske 
digitalt, tror Josefi n 
Landgård, vd för Kry.

Mötet genomförs via videolänk och 
består av 15 minuters samtalstid med 
en läkare. När mötestiden är slut för 
vårdgivaren journal, precis som efter 
ett vanligt besök.

Kry har ingen 
anställd vårdperso
nal, utan samarbe
tar med ett tiotal 
vårdcentraler i 
Stockholm.

Josefi n 
Landgård, 
vd för Kry

15SAM
H

ÄLLE
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V i ser en tydlig trend i att många av våra kunder håller 
på att förändra sitt sätt att organisera arbetet. It- och 
telekommunikationstjänster minskar fysiska avstånd och 
gör att många kan mötas utan att slösa tid och pengar 
på att ta sig från punkt a till punkt b. Med ökad eff ekti-

vitet kommer besparingar i tid, pengar och för miljön. Men hållbarhet 
handlar ju inte bara om resor, utan om att hitta de områden som ger just 
ditt företag och dina kunder störst utväxling på era insatser.

 
Inom TeliaSonera Sverige har vi arbetat systematiskt och målmedvetet 
i över 15 år med miljöfrågor. Vår ambition är att upplevas som ett an-
svarstagande företag i världsklass av såväl kunder som medarbetare.

Vi har satt upp en rad tydliga och mätbara miljömål och ställer krav 
på våra leverantörer och entreprenörer. Vi utbildar våra medarbetare 
kontinuerligt och använder telekommunikationstjänster för att kunna 
mötas och samarbeta ännu mer. Och vårt arbete har gett resultat. 
Sedan 2001 har vi lyckats öka vår energieff ektivitet med över 90 
procent, samtidigt som vi bygger fi ber, 3G och 4G. Vi har minskat 
koldioxid utsläppen med 83 procent, och resekostnaderna har gått ner 
med över 240 miljoner kronor. 

 
Vi har gjort en ordentlig resa, men vi är inte nöjda. Vår ambition är att 
samarbeta ännu mer med våra kunder och stödja dem i att göra samma 
resa som vi. Därför arbetar vi nu lite extra med de medarbetare som 
dagligen möter våra kunder: våra fältsäljare, butikspersonal, vår kund-
tjänst, och alla de som varje dag möter både kunder och andra i sociala 
medier.

 
Vi är övertygade om att kommunikationstjänster kommer att spela en 
allt större och viktigare roll i framtidens hållbara samhälle. Och vi vet 
också att kommunikationstjänsternas allra största potential ligger inom 
sektorer som vård, hälsa, skola, transport och logistik, energi, fastighe-
ter och byggsektorn.

 
Bara fantasin sätter gränser för vad vi kan åstadkomma – som individ, 
som samhällsmedborgare och som anställd. 

Catherine Karagianni, 
Miljöchef för TeliaSonera Sverige

Vår resa mot ett mer 
hållbart samhälle
Kraven på eff ektivare arbetssätt ökar, rese-
budgetarna krymper och tiden räcker inte till. 
Känner du igen dig? Du är inte ensam!

M I L J Ö

Vi är övertygade om att kommunikationstjänster kommer att spela en allt 
större och viktigare roll i framtidens hållbara samhälle. Bara fantasin sätter 
gränser för vad vi kan åstadkomma.



36  TeliaSonera Sveriges Hållbarhetsrapport 201436  TeliaSonera Sveriges Hållbarhetsrapport 2014

BÄST PÅ HÅLLBARHET
Telia är bäst på hållbarhet i branschen, 
menar svenska konsumenter i Sustainable 
Brand Index 2015. Sustainable Brand In
dex är Skandinaviens största varumärkes
undersökning med hållbarhetsperspektiv 
och har genomförts i Sverige i fem år. 

MILJÖUTBILDNING PÅ NÄTET
Telia började utbilda medarbetare i miljöfrågor för 
tjugo år sedan, och sedan 1998 använder vi webbaserade 
interaktiva miljöutbildningar. Både webbutbildningar och 
virtuella mötestjänster är bra, miljövänliga och tids och 
resurs sparande sätt att informera och kommunicera med 
medarbetare och chefer – lokalt och globalt. 

TELIA I TOPP PÅ CDP

TeliaSonera är ett av de topp  -
 noterade företagen på non-profi t- 
organisationen Carbon Disclosure 

Projects, CDP, årliga lista över företag 
som är bäst i världen på att mäta 

och redovisa sina koldioxidutsläpp. 
 Redovisningen inkluderar även 

 underleverantörers och 
entreprenörers utsläpp, 

inklusive resor och 
transporter.

M I L J Ö

Hållbarhet genom 
hela kedjan

T E L I A S  M I L J Ö A N S V A R

Telias miljöpåverkan sträcker sig långt 
utanför Sveriges gränser och hållbar-
hetsarbetet omfattar att alla delar av 
företaget ska leva upp till de krav på 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
ansvar som Telia ställer.

Ä
nda sedan 90-talet har Telia haft 
en samlad kravbild vad gäller 
hållbarhet på sina leverantörer. 
Genom egna kontroller och 

 internationella samarbeten – bland annat 
Joint Audit Cooperation och utvärderings-
verktyget EcoVadis – gör Telia revisioner. 

– Tillverkningen inom elektronikbranschen 
är exempelvis en komplex industri och Telia 
är i slutet av en lång produktionskedja. Vi 
måste säkerställa att våra krav på hållbarhet 
efterlevs i hela kedjan. Det är ett omfattande 
arbete som vi har påbörjat, och vi har lång 
väg kvar att gå. Vi satsar stora resurser på att 
utveckla vår leverantörskedja såväl innan vi 
signerar ett kontrakt som i de aff ärer vi lever 

Kundernas behov av att vara upp
kopplade gör att datavolymerna i 
Telias nät fördubblas vart tredje år. 
Trots detta räknar Telia med mins
kad energianvändning.

En sänkning av både den egna och 
kundernas energianvändning är en 
central del i Telias hållbarhetsarbete. 
Mätt i kilowattimmar låg Telia 2014 på 
samma nivå som 1990, även om mäng-

den data Telia hanterar i näten sedan 
1990 har ökat med faktor 30. 

Kylning av teknik har tidigare stått för 
ca 30 procent av Telias totala energi-
användning i Sverige. Den andelen 
reduceras när fl er av Telias teknik lokaler 
utrustas med Green Room Concept – 
ett egenutvecklat patent och system 
i världsklass för klimatsmart kylning 
av teknisk utrustning. Avveckling och 
modernisering av tekniska sajter – med 

ny energisnål utrustning – bidrar till 
ytterligare minskad energianvändning. 

– Den förstärkning av infrastrukturen 
som vi genomför genom utbyggnaden 
av fi ber, fast mobil telefoni och 4G i 
hela Sverige ökar energianvändning-
en inom de delarna av verksamheten. 
Men minskningen i det fasta nätet är 
större, säger Henrik Norrbom, Head 
of Networks & IT infra TeliaSonera 
Sverige. 

Minskad  energianvändning trots ökad datamängd
E N E R G I E F F E K T I V I T E T

med idag. Det innebär att vi gör skillnad 
för medarbetare i många leverantörsled 
i till exempel Asien, gällande arbetsvill-
kor, OHS-frågor med mera, säger Tina 
Wessman Hellstadius, inom TeliaSonera 
Procurement. 
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V Ä R M E ÅT E R V I N N I N G

K ylning har länge varit 
ett svårhanterligt prob-
lem i it-sammanhang. 
Nästan en tredjedel av 
TeliaSonera Sveriges 

totala energianvändning har tidigare 
gått till just kylning. Ju mer kapaciteten 
ökar i nät och datahallar, desto större 
blir både miljöbelastningen och kostna-
derna för kylning. 

Nu bryter Telia trenden. 2012 
driftsatte Telia sitt första Green Room 
Concept i en anläggning i Stockholm 
och hösten 2014 gick vi vidare med 
att i Fredhäll i Stockholm kombine-
ra lösningen med att återanvända 
överskottsvärmen för uppvärmning i en 

närliggande fastighet.  
– Green Room Con-

cept utnyttjar bergkyla 
för att svalka servrarna. 
Vi har än så länge bara 
haft systemet i drift i 
några månader, men 
resultaten överträff ar 
förväntningarna. När vi 
är klara kommer energi-

förbrukningen för kylning i Fredhäll vara 
90 procent lägre för kylproduktionen 
än snittet för datahallar i Europa, säger 
Svante Enlund, kylspecialist på Telia-
Sonera Sverige.

Kylningen sker genom att utnyttja 
den svala berggrunden under anlägg-
ningen. Ett värmebärande medium 
samlar värme i datorhallarna och kyls 
sedan när det cirkulerar i 80 borrhål 

Klimatsmart 
kylning av datahallar
I höstas var det äntligen klart att tas i drift: Telia Green Room Concept. 
Ett klimatsmart sätt att kyla datahallar med upp emot 90 procent lägre 
energianvändning för produktion av kyla än traditionella lösningar.  

som sträcker sig 300 meter djupt i 
berget under anläggningen. 

– Vi räknar med att minska ener-
gianvändningen med mellan 40 och 
50 procent. Men den absolut största 
vinsten är att vi nu kan fördubbla da-
takapaciteten i hallen utan att kylkost-
naderna ökar nämnvärt och utan att 
få problem med överhettning, säger 
Svante  Enlund. 

Och det fi nns fl er vinster. Kylpro-

Vi räknar med att minska 
energi användningen 

med mellan 40 och 50 %.
Svante 

Enlund, kyl
specialist på 
TeliaSonera 

Sverige

Campus 
Konradsberg

Telia Green Room Concept räknar med 90 procent mindre en-
ergiförbrukning för kylproduktionen än genomsnittet för data-
hallar i Europa, vilket innebär en minskning med 40-50 procent 
av den totala elförbrukningen för TeliaSonera. Den största 
vinsten är en fördubblad datakapacitet utan att kylkostnaderna 
ökar nämnvärt och utan att få problem med överhettning.

av överskottsvärmen kommer att 
användas till att värma upp när-
liggande Campus Konradsberg.

cessen genererar överskottsvärme 
som fastighetsbolaget Akademiska 
Hus använder för att täcka 90 procent 
av uppvärmningen av närliggande 
 Campus Konradsberg.

– Energin transporteras via en 
värmeväxlare till deras värmepumpar. 
När den delen av anläggningen tas i 
drift kommer Campus Konradsberg att 
minska sina koldioxidutsläpp med 300 
ton om året, säger Svante Enlund. 

SÅ HÄR FUNGERAR 
GREEN ROOM CONCEPT:

∎ Bergkyla utvinns från 300 meter 
djupa borrhål och används för att hålla 
servrarna och annan it-utrustning sval.

∎ Överskottsvärme från datahallen 
kommer i framtiden att tas till 

vara för att värma Akademiska hus 
fastigheter i Campus 

Konradsberg. 
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Den cirkulära ekonomin har nått 
tele kombranschen. Telia samlar in 
datorer och mobiler som kunderna 
tidigare använt, och samarbetar 
med företag som efter grundlig 
genomgång ser till att produkterna 
kan användas igen.

D en gamla linjära eko-
nomin gick ut på att 
sälja, använda och skrota 
uttjänta produkter, för 
att därefter börja om 

från början och producera nytt. Med en 
växande medvetenhet om klimathot och 
behov av långsiktig hållbarhet börjar nu 
denna slit-och-släng-mentalitet ifråga-
sättas. 

Telia har de senaste åren arbetat 
aktivt för att höja återanvändningsgraden 
av it-utrustning. Förutom de anställdas 
gamla datorer och mobiler handlar det om 
uthyrd utrustning – en avtalsform som blivit allt 
populärare bland Telias kunder.

− Vi erbjuder hyrespaket med mobiltele-
foner och datorer som företagen betalar per 
månad och sedan återlämnar efter avtalad tid. 
Det innebär att vi har tjänster för hela livscykel-
hanteringen, från inköp av hårdvara till återan-
vändning med hjälp av våra samarbetspartner, 
säger Magnus Lindwall, affärsutvecklare vid 
Telias finansbolag TeliaSonera Finance.

Ett av företagen som Telia samarbetar med 
är Inrego, som samlar in och reparerar använd 
it-utrustning och säljer den vidare till kunder 
som inte är i behov av den absolut senaste 
tekniken. 

Nytt liv åt gammal utrustning  
ger stora miljöfördelar
Den cirkulära ekonomin har nått telekombranschen

− I Sverige säljs cirka två miljoner nya 
smartphones varje år. Det innebär att en 
massa gamla mobiler ligger och samlar 
damm eftersom många inte vet vad de ska 
göra av dem, säger Jonas Karlsson, vd för 
Inrego.

Livscykelhanteringen är generellt mer 
strukturerad vad gäller datorer än mobiler, 
men även här finns mer att göra. I Inregos 
årliga undersökning bland it-chefer vid 200 
stora svenska företag och myndigheter 
svarade över hälften att de skrotar sin tre 
till fyra år gamla it-utrustning när den byts 
ut mot ny.

Återvinning – en fråga om säkerhet
 Magnus Lindwall poängterar att Telia 
gör regelbundna upphandlingar av åter-
användningspartner, där stor vikt läggs vid 
kvalitetssäkring och uppföljning. Höga krav 
ställs på såväl informationssäkerhet som 

spårbarhet.
− Att datorer innehåller mycket information 

tänker de flesta på, men det gäller ju även 
dagens smartphones och surfplattor. Därför 
bör företag betrakta dem på ett likartat sätt och 
ta kontroll över att utrustningen inte hamnar på 
avvägar, påpekar Magnus Lindwall.

Jonas Karlsson förklarar att alla data i ut-
rustningen de tar emot raderas på ett tillförlitligt 
sätt. Dessutom kan kunden följa varje enhet på 
serienummernivå. En mindre del av de insamla-
de enheterna bedöms vara i så dåligt skick att de 
skickas till återvinning i stället för att säljas.

− Vi har en generell återanvändningsgrad 
på 94 procent, som alltså går ut på marknaden 
igen, säger Jonas Karlsson. 

Under 2014 lämnade 
TeliaSonera Finance 
närmare 30 000 tidi
gare uthyrda mobilte
lefoner och datorer till 
återanvändning.

30 000 3 800
27

Omkring 3 800 
anställda på Telia 
bytte 2014 ut sina 
gamla datorer 
som gick till åter
användning.

 Återanvändning av en PC 
motsvarar 69 kilogram 
minskade koldioxidutsläpp. 
För en återanvänd mobil
telefon ligger siffran på 27 
kilogram koldioxid.

ÅT E R A N V Ä N D N I N G



Kontakt och  
återkoppling
Återkoppling på denna redovisning
Dina synpunkter är viktiga för vårt  
hållbarhetsarbete.Dina kommentarer  
kan hjälpa TeliaSonera Sverige att  
hantera de hållbarhetsfrågor som har 
störst betydelse för våra intressenter.
 
Vi välkomnar synpunkter, som  
kan skickas per e-post till:  
sustainability-group@teliasonera.com
 
Kontakta TeliaSonera Sverige
Catherine Karagianni

Postadress:
TeliaSonera Sverige AB
123 43 Farsta
Sverige

Besöksadress:
Mårbackagatan 11, Farsta
Telefon: +46705511203 Pr
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Länkar till kompletterande information:
  På http://www.telia.se/foretag/trenderochnytta hälsar vi dig 
 välkommen till Telias samlade resurser.
    På http://blogg.telia.se/battreaffarer hittar du Telias blogg med 
  inspiration och tips för att göra bättre affärer.
  På http://www.teliasonera.com/en/sustainability/reports/ 
hittar du hela TeliaSonerakoncernens hållbarhetsrapport.  

Fakta om TeliaSonera Sverige
HAR INTEGRERAT LEDNINGSSYSTEM som är certifierat enligt ISO 
9001/14001. 
ANVÄNDER ENBART GRÖN EL märkt med Bra Miljöval för all drift av 
anläggningar, installationer, nätverk, byggnader osv.
 BEDRIVER EGEN FORSKNING OCH UTVECKLING inom miljöområdet, 
bland annat om LCA (LivsCykelAnalys).
BEDRIVER INGA VERKSAMHETER SOM KRÄVER MILJÖTILLSTÅND från 
myndigheterna enligt kapitel 9 i den svenska miljöbalken.


