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Konsten att spara 
pengar, tid och  
resurser

Med denna rapport vill vi inspirera och ge 
en inblick i vad vi på Telia fokuserar på, samt 
ge exempel på resultatet av arbetet hos oss 
och våra kunder. Vi ser tydligt att många av 
våra kunder håller på att förändra sitt sätt att 
organisera arbetet. It och telekommunikations-
tjänster raderar ut fysiska avstånd och gör att 
många kan mötas utan att slösa tid och pengar 
på transporter. Med ökad effektivitet 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 före-
tag och dina kunder störst utväxling på era insatser.

Kanske kan vi ge lite inspiration: Under perioden 2008 till 
2012 har vi på Telia halverat våra koldioxidutsläpp och sedan 
2001 har vi minskat utsläppen med ca 85%. 
Antalet flygresor har sedan 2008 minskat med 40% och 
motsvarande gäller de reserelaterade kostnaderna. Fler har 
kunnat mötas mer genom att vi mer än fördubblat använd-
ningen av telemöten per anställd. Samtidigt har energi-
effektiviteten i nätet mer än fördubblats sedan 2008. 

Trots en massiv utbyggnad av lokaler, mobila nät som 3G 
och 4G, bredband, fibernät och datahallskapacitet är  
elförbrukningen i det närmaste oförändrad sedan 2001.
Det är en rejäl resa, men vi är inte nöjda. Vår ambition är 

att hjälpa våra kunder att göra samma resa som 
vi. Därför arbetar vi hårt med att utbilda våra 
medarbetare, med extra fokus på dem som 
dagligen möter våra kunder: våra fältsäljare, 
butikspersonal, kundtjänst och de som hanterar 
sociala medier.

Vi är övertygade om att kommunikationstjänster 
kommer att spela en allt större roll i framtiden. 
Bara fantasin sätter gränser för vad just du kan 
åstadkomma i din verksamhet. Några förhopp-
ningsvis inspirerande exempel – som visar vad 

som faktiskt går att göra redan i dag för att spara tid, kost-
nader och miljö – kan du läsa mer om i rapporten. 

Trevlig läsning!
Stockholm i maj 2013,

Catherine Karagianni
Miljöchef för TeliaSonera Sverige

Denna rapport följer inte GRI-standarder. Vi väljer att redovisa 
data kring CO2-utsläpp, resevolymer och energieffektivitet.

Kraven på effektiva arbetssätt ökar, budgeten för resor 
krymper och tiden räcker inte till. Känner du igen dig?  
Du är inte ensam! Så här ser Telias väg till en hållbarare 
framtid ut – och så här vill vi hjälpa våra kunder.   

Ledare
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Videokonferenserna leder till förändrade personliga bete-
enden, anser Per-Arne Andersson.
– Annars har vi satt oss i bilen för att åka iväg på ett möte 
som bara tar en timme. Genom den här tekniken förbrukar 
vi mindre resurser och blir mer effektiva.

Från början fanns en viss ovana vid att använda videokon-
ferenserna, men i och med att det är så lätt att koppla upp 
sig och börja mötas försvann den initiala tveksamheten 
snabbt.
Det finns inte heller några nackdelar med tekniken – endast 
fördelar, enligt Per-Arne Andersson. Det som förvånar många 
är effektiviteten, men hur olika medarbetare tagit till sig den 
nya möjligheten varierar delvis med vilken generation de 
tillhör.

– För 90-talisterna är det här vardagsmat, säger Per-Arne 
Andersson och konstaterar att videokonferenstekniken 
fortsätter att utvecklas parallellt med att nya arbetssätt 
tränger igenom.

Interaktivitet, nya konstellationer och nätverk förändrar 
innehållet i arbetet och videokonferenserna möjliggör 
förändringen. 
Investeringen i den nya tekniken gjordes i oktober 2012 
och räknades hem nästan omgående. Per-Arne Andersson 

exemplifierar med en av Kinnarps anläggningar i Tyskland 
som skulle integreras i koncernen.

– Utan videokonferenstekniken hade vi behövt flytta fyra 
personer tur och retur till Tyskland en gång i månaden. Och 
nyligen genomförde vi en anställningsintervju i Shanghai 
via videokonferens. Då sparade vi tre personers tid och 
resor för en intervju som bara tog några timmar, säger han.

Kinnarps har haft tillgång till videokonferenser länge, men 
inte kunnat använda tekniken vid tillfällen som anställnings-
intervjuer, då det är viktigt att se även ansiktsuttryck och 
kroppsspråk hos mötesdeltagarna.

– Som tekniken är nu fungerar det faktiskt, det är som om 
du satt intill de här personerna. Det sparar oerhört mycket 
tid och resurser.

Per-Arne Andersson anser att tekniken möjliggör och leder 
till djupgående förändringar i verksamheten. Det är i princip 
möjligt att ha möten i London, Shanghai och Kinnarp under 
samma dag, med olika deltagare. Det gör arbetet effekti-
vare, snabbare och mer proaktivt.

– Det kanske inte innebär att vi reser mindre än tidigare, men 
det var någon hos oss som i ett tidigt skede konstaterade att 

”För 90-talisterna är 
det här vardagsmat”
Sedan Kinnarps började använda videokonferenser har företaget  
blivit effektivare och snabbare.
– Det sparar oerhört mycket tid och resurser, säger en nöjd Per-Arne 
Andersson, vd för Kinnarps.

Case: Kinnarps
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videokonferenstekniken leder till att vi får högre verknings-
grad med de resor vi genomför, säger Per-Arne Andersson.
När Kinnarps väl fattade beslut om att börja arbeta med 
videokonferenser var valet av Telia enkelt, enligt Bertil  
Westergren, Kinnarps IT-chef.

– Vi är helkund hos Telia, men tittade naturligtvis på andra 
lösningar också. Vi valde att fortsätta med Telia, eftersom 
samarbetet alltid fungerat bra.
Valet av leverantör ledde fram till teknologin, eftersom Telia 
erbjöd videokonferensteknik från Cisco.

Videokonferensmöjlighet med videomötesrum finns i dag 
på alla fem Kinnarpsfabrikerna, men tanken är att fortsätta 
utrusta fler arbetsplatser inom Kinnarps med videokonfe-
rensteknik.

– Nästa steg är att se över behoven hos de större konto-
ren i Sverige och Europa och att utrusta vd:s kontor med 
samma teknologi, säger Bertil Westergren.
Ett av Kinnarps kriterier i upphandlingen var att den tek-

niska lösningen skulle vara kompatibel med andra system 
för videokonferenser. Det problemet löstes med så kallade 
jabberklienter, ett pc-baserat program som hanterar bilder 
och ljud och med vars hjälp användaren kopplar upp sig mot 
andra jabberklienter, eller stora videokonferenssystem.

– Det gör att vi kan samarbeta på ett mycket bra sätt – dels 
har vi en riktigt bra lösning med ett riktigt videorum på ett 
antal enheter, dels kan vi utrusta medarbetare som inte 
har tillgång till videorummen med jabberklienter, vilket gör 
att de kan delta i konferenserna genom sin vanliga dator, 
säger Bertil Westergren.

Har kontakten mellan de olika enheterna i Kinnarps förbättrats 
med hjälp av videokonferenserna?

– Det har blivit fler möten mellan medarbetarna eftersom 
det har blivit lättare att mötas. Vi kopplar upp oss några 
stycken och går igenom det vi behöver tala om, säger  
Per-Arne Andersson.

• Videokonferensanläggning-
ar finns i dag på alla Kinnarps 
fem fabriker. Fabrikerna 
finns i Kinnarp, Jönköping, 
Skillingaryd, samt i Worms 
och Minden i Tyskland. Alla 

anläggningar är utrustade 
med Ciscos C40 med dubbla 
skärmar.
• På huvudkontoret i Kinnarp 
finns två stycken C40 och ett 
SX20.

• Medarbetare på olika 
kontor runt om i världen har 
utrustats med jabberklienter 
för pc, vilket gör att de kan 
delta i möten även med de 
stora konferenssystemen. 

• Kinnarps har sparat både 
tid och resurser genom 
videokonferenser, men inte 
räknat på volymen av mins-
kade koldioxidutsläpp.

VIDEOKONFERENSER – SÅ HÄR GÖR KINNARPS:
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Att utvecklingen går så pass långsamt 
beror bland annat på att våra institutio-
ner växte fram under 1900-talet, och 
fungerade utmärkt i en tid av industriell 
utveckling. I dag står vi inför helt nya 
utmaningar, enligt Dennis Pamlin.

– Vi behöver framtidsinriktade aktörer 
som kan skynda på förändringen genom 
påverkan i kommuner, i riksdagen, 
i Bryssel och på global nivå. Det är 
mycket viktigt att skapa en strukturell 
återkoppling som för oss bort från dagens överkonsum-
tion av naturresurser, in i ett smartare samhälle där vi ser 
utvecklingen av människor som långt viktigare än ekono-
misk tillväxt.

Vi människor delar några grundläggande behov: någon-
stans att bo, mat på bordet och möjligheten att förflytta 
oss. Därför finns de största ekonomiska möjligheterna 
inom energiförsörjning, livsmedel och infrastruktur. På 
dessa områden har it mycket att ge. Genom transparens 
får konsumenter tillgång till information som gör att de 
bättre kan förstå sammanhangen och konsekvenserna av 
sina köpbeslut.

– När du väljer att köpa vissa varor påverkar du morgon-
dagens värld. I framtiden kommer du att se mer av hur 
detta fungerar. När du plockar en matvara från butikshyllan 
ser du exempelvis att du bidrar till att skydda regnskog från 
avverkning, eller till att bevara ett öppet kulturlandskap i 
Mellansverige. Likaså kan konsumenten antas komma att 
välja energibolag utifrån att hållbarhet genomsyrar hela 
verksamheten, även de investeringar som görs för att 
utöka kapaciteten. Då fokuserar du på det som dina pengar 
kan skapa i morgon, inte på vad de gör i dag, säger Dennis 
Pamlin.

Svensk miljöpolitik har sina rötter i 70-talet. Den inriktas 
huvudsakligen på att minska nationella problem, exempel-

vis har vi försökt hålla nere koldioxidutsläp-
pen genom förmånliga regler för bilar som 
drivs med biobränsle. 

– Tanken är god, men sådana åtgär-
der fungerar inte globalt. Vi flyttar bara 
problemen utanför våra gränser. Skulle 
världens alla bilister övergå till bioetanol så 
konkurrerar vi med miljontals människors 
möjlighet att försörja sig. Redan i dag ser 
vi hur detta kan leda till konflikter mellan 
olika grupper som har behov av planetens 

begränsade resurser, konstaterar Dennis Pamlin.

Insatser inom bostadssektorn är särskilt viktiga, eftersom 
den svarar för ungefär 40 procent av de globala koldioxid-
utsläppen. Pamlin menar att vi ska sluta uppföra byggnader 
som förbrukar energi. Så kallade plushus är en teknisk 
verklighet, alltså hus som producerar mer energi än vad 
som går åt för driften. Energi som kan skickas tillbaka till 
elnätet eller användas för att ladda den elbil som hus-
ägaren delar med sina grannar. Bilen kommer dock inte att 
användas särskilt mycket, eftersom människor sköter det 
mesta hemifrån – jobbet, inköpen och umgänge med andra 
människor.

– På det här sättet blir byggnader inte ett hot utan en avgö-
rande miljölösning. Och det är transformativa it-lösningar 
som gör processen möjlig.

Enligt FN:s prognoser är vi 9 miljarder invånare kring år 
2050. Bara Kinas städer växer med dubbla Sveriges  
befolkning varje år. 

– Under de närmaste 20 åren kommer världen att förändras 
fortare och mer genomgripande än någonsin. It har po-
tentialen att både lösa dagens problem och skapa helt nya 
möjligheter i ett längre perspektiv. Ingen enkel uppgift, men 
använder vi it på ett klokt sätt kommer vi att lyckas, säger 
Dennis Pamlin.

”It kan lösa dagens 
problem – och skapa 
nya möjligheter”
När utvecklingen mot ett hållbart samhälle går för långsamt behövs 
lösningar som går över landsgränser – lösningar som förändrar hur 
vi ser på resurser. Det säger Dennis Pamlin, miljövisionär, regerings-
rådgivare och grundare av företaget 21 Century Frontiers.

Spaning
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Bilden kommer från utställningen ”Östersjön – vem bryr sig?” som är en del av Initiativet Hållbara Hav. TeliaSonera är 
huvudpartner till initiativet som syftar till att uppmärksamma miljöhoten mot Östersjön och att öka engagemanget för 
Östersjöregionens framtid. Norden och Baltikum är TeliaSoneras hemmamarknader, varför engagemanget ses som 
en naturlig del i företagets miljöarbete. 
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Så skar Telia bort 
7 affärsresor av 10
Med en ny resepolicy sänkte Telia företagets resekostnader med  
75 procent. Resultatet är så lyckat att det blivit föremål för forskning.

På 1990-talet var det vanligt att Telias medarbetare reste 
kors och tvärs över landet mellan företagets olika enheter.
Elaka tungor menade att vissa flyglinjer överlevde endast 
tack vare Telia. Men i slutet av 90-talet satte ledningen in 
åtgärder som syftade till att minska resandet, med både 
miljön och ekonomin som motiv. Resultatet blev över för-
väntan.

Nya former för möten och samarbeten
Från 2001 till 2012 sjönk exempelvis antalet flygresor med 
närmare 69 procent. Även körsträckorna i egen bil, tjäns-
tebil, hyrbil och taxi reducerades i samma storleksordning. 
På kuppen kapade man de reserelaterade kostnaderna 
med nära 75 procent.

Men vad hände då med de möten som hade drivit på 
resandet? Slutade medarbetarna att träffas? Nej, men 
samarbetet skedde i andra former. Under perioden 2001 
till 2012 mer än fördubblades den interna användningen av 
telemöten och webbmöten.

Telia lyckades alltså förändra ett djupt inrotat beteende, 
med resultatet att kostnader och skadlig miljöpåverkan 
minskade radikalt samtidigt som organisationen fungerade 
minst lika effektivt som tidigare. Vad låg bakom dessa  
anmärkningsvärda framgångar?

”Alla älskar telemöten”
Den frågan håller på att få ett mycket väl underbyggt svar. 
Förändringsprocessen inom Telia studeras av antropolo-
gen Rebekah Cupitt, doktorand vid det tvärvetenskapliga 
forumet Centre for Sustainable Communications med pla-
cering på KTH i Stockholm. Studien är en del av projektet 
Drivers and Barriers for Mediated Meetings.

– Medierade möten är sådana möten som till väsentlig del 
genomförs med olika tekniska hjälpmedel, ofta datorbase-
rade. Typiska exempel är videokonferenssystem, chatt-
tjänster och telefonkonferenslösningar, berättar Rebekah 
Cupitt.

Hon är speciellt intresserad av videomedierade möten, där 
det alltså ingår något slags överföring av rörlig bild så att 

deltagarna kan se varandra via bildskärm. När hon inledde 
Teliastudien räknade hon med att en stor del av arbetet 
skulle röra sig kring sådana möten. Men riktigt så blev det 
inte.

– Åtminstone bland dem som jag intervjuade förekom 
renodlad videokonferens väldigt sällan. Däremot älskar alla 
telemöte, tack vare att tjänsten både är enkel att använda 
och ständigt åtkomlig. Är man på språng tar man mötet i 
mobilen. Vid behov kompletterar man med en webbaserad 
mötestjänst, som exempelvis gör det möjligt att dela doku-
ment via datorn. Där finns även en funktion för video, men 
rätt ofta struntar man i att slå på den.

Djupintervjuer med ledare
Teliastudien baseras på ett tjugotal djupintervjuer,  
huvudsakligen med ledare i mellanskiktet. De flesta hade 
en underställd grupp på 5–10 medarbetare.

I ett extremfall ingick cirka 200 personer. Inom varje grupp 
var medarbetarna geografiskt utspridda på olika Teliakon-
tor, oftast inom Sverige men även internationellt. 

Som medhjälpare i intervjuarbetet deltog forskningsingen-
jören Miriam Börjesson Rivera. 

– Det fanns en stor spännvidd i deras arbetsuppgifter. Jag 
pratade exempelvis med projektledare, säljare, omvärlds-
bevakare och produktutvecklare. Och de flesta var lång-
vägare, med 10–20 år inom företaget. Det är värdefullt med 
personer som kan överblicka en så lång tidsperiod, säger 
Miriam Börjesson Rivera.

Mötespolicyn satte bollen i rullning. Projektet om medie-
rade möten pågår för fullt, och det är än så länge för tidigt 
att ge ett definitivt svar på frågan varför Telia lyckades så 
väl i omställningen till ett mer resfritt samarbete. 

Men Rebekah Cupitt vågar ändå antyda vilka slutsatser 
som håller på att växa fram.

– En trolig nyckelfaktor är att man kompletterade den 
befintliga resepolicyn med en överordnad mötespolicy. 

Telias vägval
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Från 2001 till 2012 minskade 
antalet flygresor med närmare 
69 procent.
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Därmed flyttade man fokus från detaljer såsom val av 
färdmedel till den mest  centrala frågan: Om ett möte är 
nödvändigt, hur ska det genomföras för att bli så ekono-
miskt, effektivt och miljövänligt som möjligt?

Telias mötespolicy anger att den som sammankallar till ett 
möte alltid ska överväga om mötet kan hållas virtuellt, alltså 
som telemöte, webbmöte eller videomöte. Även de övriga 
deltagarna har ett ansvar att reflektera över den valda mö-
tesformen och att föreslå alternativa lösningar om de anser 
dem vara mer effektiva. 

– De flesta av intervjupersonerna tyckte att det finns lägen 
då det är motiverat att resa för att få den unika kvalitet som 
uppstår när man möts öga mot öga. Man nämnde exem-
pel såsom att dra i gång ett nytt projekt, sätta samman ett 
nytt team eller behandla något känsligt ämne, konstaterar 
Miriam Börjesson Rivera.

Men enbart en policy är knappast tillräckligt för att ställa 
om människors beteenden. Studien tyder på att även den 
interna kompetensutvecklingen inom miljöområdet spelade 
stor roll. I takt med att medarbetarna lärde sig mer och fick 

upp ögonen för resandets konsekvenser växte det fram en 
vilja att göra Telia bäst i klassen.

– Det mesta tyder på att det är just kombinationen av 
mötespolicy, resepolicy och miljöutbildning som drivit på 
förändringen inom företaget. Men vi behöver slutföra forsk-
ningsprojektet innan vi kan vara mer eftertryckliga i våra 
slutsatser, säger Rebekah Cupitt.

En nyttig påminnelse
År 2008 kom dessutom ett beslut som återigen placerade 
resandet i rampljuset. Till följd av ett prekärt budgetläge 
införde bolagsledningen en temporär rutin som innebar att 
alla resor måste godkännas av närmaste chef.

– Detta kan mycket väl ha tjänat som en nyttig påminnelse 
och hjälpt till att befästa nya vanor. Jag har också hört 
uppgifter om att högt placerade chefer föregick med gott 
exempel genom att använda mötestjänster och dra ner på 
sitt eget resande, säger Rebekah Cupitt.

För mer information om Centre for Sustainable Communication 
(CESC) och projektet Medierade möten, se www.cesc.kth.se

http://www.cesc.kth.se
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Oförändrad elförbrukning sedan 2001
TeliaSonera i Sverige har under flera år arbetat systema-
tiskt för att minska den egna verksamhetens elförbrukning. 
Främst har detta skett genom åtgärder i infrastrukturen, 
men vi har också strävat efter att eliminera onödig kylut-
rustning. Över 99 procent av våra 13 000 driftanläggningar 
runt om i landet utnyttjar endast frikyla, dvs kylning med 
hjälp av befintlig uteluft.

I de fall vi behöver komplettera med ett aktivt kylsystem 
baserar vi detta i första hand på geokyla, sjökyla eller andra 
miljöanpassade alternativ. Vi har även utvecklat egna kyl-
lösningar, som validerats av extern expertis. Det har visat 
sig att dessa ligger mycket långt fram, även vid en inter-
nationell jämförelse. De är minst lika bra eller bättre än de 
lösningar som presenteras av välkända data jättar, något 
som också bekräftats genom flera examensarbeten.
Vi kan också konstatera att vårt stamnät har en mycket låg 

energiförbrukning per transporterad databit, jämfört med 
nät hos andra operatörer som gör motsvarande analys.

Även mycket enkla åtgärder har bidragit till att öka vår 
energi effektivitet. Vi har exempelvis höjt den tillåtna drift-
temperaturen i datacenter och teknikrum med två grader 
i ett projekt som vi kallar Sauna. Detta betyder minskat 
behov av kylning, vilket sparar energi. Vidare ställer vi allt 
tuffare krav på våra leverantörer.
 
Tillsammans har åtgärderna lett till ett fantastiskt resultat 
trots en omfattande driftsättning av nya bredbandsanslut-
ningar, massiv 4G-utbyggnad och kraftig kapacitetsökning 
i stamnätet. 

Miljöutbildning både internt och för kunderna
TeliaSonera i Sverige har sedan 1997 erbjudit samtliga med-
arbetare en webbaserad miljöutbildning, som under årens 

Miljöåtgärder

Enkla, effektiva  
åtgärder ger resultat  
Bruttoresultatet av Telias åtgärder för att påverka den egna verksam-
hetens miljöeffekter hittar du på sidorna 17–19 i den här rapporten. 
Men vi vill gärna berätta lite mer om det konkreta vardagsarbetet för 
en långsiktigt hållbar utveckling.



15 Telias miljörapport 2012 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

lopp har moderniserats och flyttats till nya plattformar. 
Den senaste versionen, kallad Miljöfokus, har funnits i drift 
sedan 2005. Det är en grundläggande miljöutbildning med 
fokus på miljöproblematiken inom telekommunikations-
området.

Där finns också pedagogisk information med tonvikt på 
lagstiftning, energi- och materialfrågor samt avfallshante-
ring. Deltagarna hittar även information om Telias miljöarv 
och vilka miljöåtgärder som vi har genomfört historiskt. Där 
finns också information om hur vi kan hjälpa våra kunder 
att minska sin egen miljöbelastning via it och kommunika-
tionslösningar. Applicerar man tekniken på ett klokt sätt går 
det att nå drastiska förbättringar – exempelvis bedömer EU 
och andra stora aktörer att upp till 20 procent av de globala 
koldioxidutsläppen kan elimineras. Vi själva är ju för övrigt 
ett gott exempel på den avsevärda potentialen. TeliaSone-
ras svenska verksamhet har minskat koldioxidutsläppen 
med 85 procent sedan 2001.

Ungefär hälften av denna minskning beror på att kommuni-
kationslösningar har ersatt resor och transporter.

Webbinarierna – en publiksuccé
Telias webbinarier utgör en virtuell mötesplats där våra 
kunder kan titta in oavsett var de råkar befinna sig eller vil-
ken tid på dygnet det är. De får enkel tillgång till ny kunskap 
som kan komma deras affärsverksamhet tillgodo.

En gång per månad kommer ett nytt webbinarium kring 
något aktuellt ämne, som presenteras i tre olika versioner 
med varsin målgrupp – mindre företag, större företag samt 
offentlig sektor. Varje webbinarium är cirka 15 minuter långt.
 
Under 2012 har Telia vidareutvecklat detta forum, något 
som tydligt syns i tillströmningen av deltagare. Från det allra 
första webbinariets publiksiffra på 17 personer händer det 
numera att arrangemangen får närmare 3 000 deltagare.

Videomöten betyder samarbete utan resor
TeliaSonera har på koncernnivå fortsatt en kraftfull utbygg-
nad av kapaciteten för videomöten. Många nya utrustningar 
för videokonferens har installerats i alla våra länder, från 
Sverige till Kazakstan. Därmed finns nästan 300 videotermi-
naler totalt i bolaget globalt. 

Området resor och virtuella möten, förändring åren 2008–2012. 
Utvecklingen för videokonferensanvändningen omfattar perioden 2010–2012.

Procent
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Utsläpp av koldioxid
Under perioden 2008–2012 har TeliaSonera i Sverige 
halverat utsläppen av växthusgaser. Beräkningen av utsläp-
pen inkluderar hela TeliaSoneras svenska verksamhet 
inklusive resor, byggnader och uppvärmning*. Vi har också 
tagit med utsläpp från våra underleverantörer, exempelvis 
när logistikföretag kör ut varor till Telias butiker eller när 
en entreprenör transporterar utfasade telefonstolpar för 
återvinning.

De senaste åren har dock utsläppskurvan planat ut, något 
som beror på att vi nått så långt vi kan komma med nu-
varande angreppssätt. Visserligen kan utsläppen minska 
marginellt genom ytterligare åtgärder hos entreprenörer 
liksom i vår egen teknikapparat. Men detta kommer inte att 
leda till några drastiska utsläppsförändringar och dagens 

utsläppsnivå kommer att omvandlas till en taknivå (max 
tillåtna utsläpp) samtidigt som vi kommer att fortsätta att 
”göra mer för mindre”, fokusera på våra kunders it-använd-
ning och se till att den blir så effektiv som möjligt.  

Med utgångspunkt i den svenska verksamhetens positiva 
utveckling sedan 2001 har vi för första gången i TeliaSone-
ras historia beslutat om koncerngemensamma miljö- och 
energieffektivitetsmål. 

De beslutade målen lyder 
Vi ska minska CO2-utsläppen med 20 procent per abon-
nemang samt öka energieffektiviteten med 20 procent per 
abonnemang under perioden 2012–2020. Som bas för att 
uppnå dessa mål kommer de goda erfarenheterna i den 
svenska verksamheten att utgöra ett gott exempel.

Resultaten av miljöinriktade åtgärder är oftast mätbara. Därmed 
kan företag sätta upp konkreta mål och följa upp hur väl de lyckas 
nå dem. Inom Telia görs sådan uppföljning i stor omfattning sedan 
länge. Och siffrorna talar sitt tydliga språk – vi är på rätt väg. 

Telias arbete  
för en hållbarare 
framtid i siffror

Fakta

* Det är värt att notera att för 2012 års koldioxidrapportering har en helt ny koncernövergripande metodik och process nyttjats, datakäl-
lor och nyckeltal har förändrats mm vilket gör att man bör vara försiktig med att dra några drastiska slutsatser baserat på presenterat 
underlag. Först med 2013 års datautfall kommer vi ha en säker bild som omfattar både totalsiffror som den interna fördelningen. Dock 
ligger 2012 års utfall i linje med vad som rapporterats tidigare år, något som gör att vi med viss trovärdighet kan konstatera en  fortsatt 
minskning av våra totala utsläpp.
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Fördelning av koldioxidustsläpp på olika områden 
2008–2012

Kontorslokaler Kontorslokaler
Entreprenadmaskiner Entreprenadmaskiner
Bilresor – egen personal Bilresor – egen personal
Bilresor – anlitade entreprenörer Bilresor – anlitade entreprenörer
Flyg- och tågresor Flyg- och tågresor
Godstransporter Godstransporter

Totala utsläpp av koldioxid 2008–2012

Fördelning av koldioxidutsläpp på olika områden 2012

Koldioxidutsläpp per anställd 2008–2012

2008 2008

2008

2009 2009
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2010 2010
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Elförbrukning
Fast taltrafik
Transportnätverk
Bredband
Mobil taltrafik
Serverkapacitet

Energieffektivitet totalt för hela infrastrukturen 2008–2012

Energieffektivitet i olika delar av infrastrukturen 2008–2012

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

Läs gärna mer i TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2012 som du hittar på: 
http://annualreports.teliasonera.com/en/2012/sustainability-report/
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Mätning i fem dimensioner
För att kunna mäta utvecklingen och göra olika slags jäm-
förelser, exempelvis mellan olika branscher, har TNS-Sifo 
definierat ett index som beskriver hur ”smarta” företagen 
är. Detta index ligger mellan 0 och 100 och speglar i vilken 
utsträckning de anställda instämmer med följande fem 
påståenden:
• Mitt företag erbjuder ett mobilt arbetssätt till dem som 
behöver det.
• Medarbetarna erbjuds fullgoda alternativ till fysiska 
möten.
• Vi servar kunderna när de själva har tid.
• Vi kan bjuda in kunder och partner till relevanta interna 
system och teknikresurser.

• Företaget använder dynamik och verktyg från sociala 
medier för att skapa en transparent dialog med kunder, 
partner och medarbetare.

Diagrammet till höger sammanfattar undersökningens 
över gripande resultat.

De blå, gröna och röda linjerna visar indexvärdet 2010, 2011 
respektive 2012 för var och en av de fem dimensionerna 
ovan, beräknat på svaren från samtliga företag och organi-
sationer. Fältet i orange (dvs index 70 för samtliga dimen-
sioner) är det mål som TeliaSonera och Cisco Systems vill 
hjälpa Sveriges företag att nå till år 2016.

För tredje året i rad har TNS-Sifo tagit reda på i vilken grad svenska 
företag och organisationer använder sig av informations- och kom-
munikationstekniska verktyg för att stimulera ett effektivt arbetssätt. 
Undersökningen genomfördes på uppdrag av TeliaSonera och Cisco 
Systems.

Smarta företag ser 
styrkan i ny teknik  

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Smarta företag

Mobilit arbetssätt

Virtuella möten

Målindex

Index 2010

Index 2011

Index 2012

KundserviceDela information

Sociala medier
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Snabbast utveckling inom sociala medier
Om man väger samman resultatet från samtliga tillfrågade 
företag hamnar index på 41, alltså tre enheter högre än i 
fjol. Ökningen är dock inte statistiskt säkerställd.
Inom vissa skärningar ser man en tydligare förbättring. 
Företag med 5–19 anställda ökar med fem enheter. Trans-
portbranschen ökar mest av alla med tio enheter. 
Offentlig sektor sticker ut i två avseenden. Man har visser-
ligen en  indexhöjning på tre enheter jämfört med föregå-
ende mätning. Men man hamnar ändå endast på 32, alltså 
en bra bit under genomsnittet. I samtliga dessa grupper 
är orsaken till uppgången en ökad användning av sociala 
medier.
Bank- och finanssektorn ligger högst med ett index på 50. 
I botten hittar vi vård- och omsorgsverksamhet med index 
28. Rent allmänt, oavsett bransch, gäller att index blir hög-
re ju  större företaget eller organisationen är.

Både miljövänligt och smart
Två av indexets fem dimensioner är extra intressanta ur 
miljösynvinkel: virtuella möten och mobilt arbetssätt. Låt 
oss ta en närmare titt på dessa områden.

Virtuella möten ökar stadigt
En tredjedel av svarspersonerna uppger att deras företag 
aktivt använder sig av virtuella möten. Ju mindre företa-
get är, desto mer sällan förekommer det och desto färre 
former av virtuella möten erbjuds. Bland små företag med 
5–19 anställda uppger 18 procent att de aktivt använder 

virtuella möten jämfört med 41 procent bland stora företag 
med minst 200 anställda. En fjärdedel uppger att företaget 
har policyer (för resor, miljöpåverkan osv) som driver på 
användningen av virtuella möten.

”Ökad mobilitet ger ökad lönsamhet”
Hälften av de svarande anser att deras företag har ett mo-
bilt arbetssätt. Betydligt fler (77 procent) uppger att de kan 
sköta den arbetsrelaterade e-posten i sin jobbmobil och 
64 procent säger att de kan koppla upp sig mot företagets 
lokala nätverk utanför arbetsplatsen. Däremot är det ovan-
ligare att kunna använda mobilen för att nå interna system 
(35 procent) eller se kollegors tillgänglighet (18 procent).

Sammanfattning av undersökningen:
Blå och grön linje visar indexvärdet 2010 och 2011 för var 
och en av undersökningens fem dimensioner. Lila linje visar 
det senaste indexvärde för 2012.  Fältet med orange kulör 
indikerar målet för 2016.

I år ställdes även frågor om innovation. Nästan hälften (41 
procent) instämmer i hög grad i att deras eget företag/
organisation är mycket innovativt men innovation mäts 
inte ute i företagen/organisationerna (endast 13 procent 
instämmer i hög grad i att det mäts, 59 procent är negativa. 
Detta trots att innovation bidrar till Sveriges konkurrens-
kraft och i hög grad anses leda till motiverade medarbetare 
(72 procent).

Vi kan använda videomöten med varandra

Målindex

Index 2010

Index 2011

Index 2012

Antal svarspersoner som instämmer i påståendet

Antal svarspersoner som instämmer i påståendet
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23%

Mitt företag tillämpar ett mobilt arbetssätt

Vi kan enkelt bjuda in varandra till en virtuell mötesplats

Jag kan hantera jobbmejlen i den 
mobiltelefon som jag har på jobbet

Vi kan dela och arbeta i samma dokument tillsammans 
med andra kollegor i ett virtuellt möte

Jag kan koppla upp mig till företagets nätverk 
från andra ställen än den fasta arbetsplatsen

Vi kan använda videomöten med externa deltagare, 
exempelvis kunder

Jag kan nå företagsinterna system från mobilen

Mitt företag har en policy som driver en tydlig ökning 
av virtuella möten

Jag upplever att företaget stödjer och uppmuntrar medar-
betarna att använda ny teknik som ökar deras mobilitet
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Lösningar

Sättet att styra om verksamheten i riktning mot minskad 
miljö- och klimatpåverkan varierar från företag till företag. 
Telia erbjuder en rad lösningar som underlättar omställ-
ningen. De är generellt användbara och passar de allra 
festa branscher och verksamhetsinriktningar. 

Här är ett urval av de miljövinster som de kan skapa:
•  Reducerad belastning av koldioxid, stoft, buller osv tack 

vare minskat resande, kortare körsträckor, smartare  
körval och minskad befordran av fysiska dokument.

•  Sänkt energiförbrukning tack vare minskat behov av 
kontorsyta.

•  Minskade utsläpp från produktionskedjan skogsråvara-
pappersindustri-tryckeri tack vare minskad användning 
av trycksaker. 

De flesta av lösningarna erbjuds dessutom i form av moln-
tjänster, vilket bland annat  gynnar miljön på följande sätt 
jämfört med alternativet att företaget driftar lösningen i 
egen regi:
•  Reducerade utsläpp från produktion och transporter tack 

vare minskat terminalbehov och ökat samutnyttjande av 
Telias molnbaserade tjänster.

•  Lägre energiförbrukning eftersom it- och kommunika-
tionstjänsterna produceras på storskaliga, energioptime-
rade datacenter med höggradig virtualisering, frikyla osv.

Verktyg för hållbar 
utveckling och ökad 
konkurrenskraft

Bilden kommer från utställningen ”Östersjön – vem bryr sig?” som är en del av Initiativet Hållbara Hav. TeliaSonera är 
huvudpartner till initiativet som syftar till att uppmärksamma miljöhoten mot Östersjön och att öka engagemanget för 
Östersjöregionens framtid. Norden och Baltikum är TeliaSoneras hemmamarknader, varför engagemanget ses som 
en naturlig del i företagets miljöarbete. 
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FunktionLösningar Lönsamhetsvinst
Mötes- och samarbetstjänster  
(telemöte, webbmöte, videomöte)

Möjliggör effektivt arbete utan att med-
arbetaren behöver  förflytta sig till  ett 
visst ställe. Via 4G blir även affärssystem  
och andra tunga tillämpningar åtkomliga 
mobilt.

• Sänkta resekostnader. 
• Ökad produktivitet bland medarbe-
tarna tack vare mindre spilltid. 
• Utvecklat samarbete eftersom både 
kollegor och externa kontakter blir mer 
tillgängliga.

Mobilt och fast  bredband Möjliggör effektivt arbete utan  att med-
arbetaren behöver  förflytta sig till  ett 
visst ställe. Via 4G blir även affärssystem  
och andra tunga tillämpningar åtkomliga 
mobilt.

• Sänkt energikostnad. 
• Sänkt lokalkostnad. 
• Ökad produktivitet bland medarbe-
tarna tack vare mindre spilltid. 
• Bättre bevakning av akuta ärenden och 
därmed bättre intern och extern service. 
• Enklare för medarbetarna att organi-
sera vardagen och kombinera yrkesrol-
len med privatlivet.

Mobila applikationer Ger mobila medarbetare (servicetekni-
ker, hemvårdare, utesäljare osv) tillgång 
till it-baserat verksamhetsstöd i fält. 
Ökad produktivitet bland medarbetarna 
tack vare mindre spilltid.

• Möjlighet till ökad försäljning eller 
tjänsteproduktion. 
• Möjlighet till helt nya verksamhetspro-
cesser och affärsmodeller.

United communications Ger samlad tillgång till olika kommunika-  
tionskanaler och verksamhetssystem 
via mobila och fasta applikationer och 
accesser; visar även medarbetarnas 
närvarostatus.

• Enklare att dra full nytta av it-stöd och 
organisationens samlade kompetens. 
• Ökad produktivitet tack vare kortare 
ställ tider och effektivare samverkan. 
• Ökad personlig effektivitet. 
• Ökad kundnöjdhet.

Maskin till maskin (M2M) kommunikation Möjliggör en effektiviserad verksamhet 
genom kommunikation mellan maskiner. 
M2M-kommunikation automatiserar 
processer och förenklar för företag att 
nå minskad miljö- och klimatpåverkan 
över hela företagets verksamhet.

• ”Eco driving” för lägre bränsleförbruk-
ning.
• Effektivare fältpersonal och service-
stationer ger minskade köer och 
service scheman.
• Uppkopplade fastigheter ger effekti-
vare energiövervakning och styrning.

Positioneringstjänster Möjliggör lokalisering i realtid av fordon, 
medarbetare och andra mobila resurser.

• Lägre bränslekostnader. 
• Sänkt underhållsbehov. 
• Bättre samordning. 
• Ökad möjlighet till snabb omdirigering. 
• Bättre kundservice.

Drifttjänster för datacenter och lokalt 
nätverk

Ger företaget tillgång till hyrda it-funktio-
ner som produceras i energioptimerade 
datahallar.

• Sänkt energikostnad. 
• Minskat investeringsbehov. 
• Enklare att anpassa kapaciteten efter 
behoven. 
• Egen it-personal får mer tid över för 
kvalificerade insatser på verksamhets-
stödjande it-lösningar. 
• Enklare administrativ hantering.

Elektroniskt id Ger människor möjlighet att styrka sin 
identitet och signera dokument eller 
transaktioner på webben, minskar bland 
annat behovet av fysiska blanketter.

• Förenklade verksamhetsprocesser. 
• Kortare handläggnings- och ställtider. 
• Betydande rationaliseringsvinster; 
möjliggör exempelvis självbetjänings-
lösningar.

Kontaktcenter Möjliggör effektiv manuell eller automa-
tisk hantering av kunders eller medbor-
gares ärenden via telefon, sms, chatt, 
e-post och webb.

• Sänkt energikostnad. 
• Sänkt lokalkostnad. 
• Ökad produktivitet bland medarbe-
tarna. 
• Sänkta resekostnader. 
• Minskat investeringsbehov. 
• Enklare att anpassa kapaciteten efter 
behoven.  
• Bättre kundservice och ökad kund-
nöjdhet.

Product Life Cycle Management IT-utrustning som hyrs som funktion. 
Möjliggör miljö- och säkerhetsmässigt 
effektiv hantering av och kontroll över 
företagets IT-utrustning som t ex mobil-
telefoner eller PC, på användarnivå.

• Minskad totalkostnad för it-utrustning.
• Mätbart minskad miljöpåverkan över tid.
• Säker hantering av ev. företagsinfor-
mation vid utbyte eller uppgradering.
• Kontroll över använd utrustning vad 
gäller kostnad och användare.
• Tillgång till asset management-webb-
gränssnitt för uppföljning.
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Miljöfakta om TeliaSonera i Sverige
      Har integrerat ledningssystem som är certifierat 

enligt  ISO 9001/14001. 
      Använder endast grön el märkt med Bra Miljöval 

för all drift av anläggningar, installationer, nät-
verk, byggnader osv.

      Bedriver egen forskning och utveckling inom 
miljöområdet, bland annat om LCA (LivsCykel-
Analys).

      Bedriver inga verksamheter som kräver miljö-
tillstånd från myndigheterna enligt kapitel 9 i den 
svenska miljöbalken.

Länkar till kompletterande information:
     På http://annualreports.teliasonera.com/sv/2012/ kan du fördjupa dig i  

dokumentet TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2012.
     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.
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