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Snabb uppkoppling är en förutsättning  
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HÅLLBARHETSRAPPORT TELIASONERA SVERIGE 2013 |  3

LEDARE // Våra hållbara mål 

* Denna rapport följer inte GRI-ramverket. Vi väljer att redovisa data kring CO2-utsläpp och resevolymer.

NÄR SKANDINAVIENS största 
varumärkesundersökning om 
hållbarhet, Sustainable Brand 
Index, presenterades 2013 kunde 
vi konstatera att vi på Telia för 
tredje året i följd utsågs till bästa 
företag i telekombranschen.

Det är vi naturligtvis glada för, 
men frågar du mig är jag långt 
ifrån nöjd. För tittar vi på hela lis-
tan över Sveriges mest hållbara 
företag placerar vi oss först på 
59:e plats. Det är inte bra nog. 
Vår ambition är att bli ett av 
Sveriges ledande företag när det 
gäller hållbarhet.

Så vad kan vi då göra för att nå 
detta höga mål?

 Det första är att fortsätta på 
den väg vi slog in på i slutet av 
1990-talet, när vi beslöt oss för 
att minska vår miljö påverkan 
genom att reducera våra koldiox-
idutsläpp och vår energiförbruk-
ning. Sedan dess har vi minskat 
CO2-utsläppen med 85 procent – 
och trots en omfattande utbygg-
nad av både kommunikationsnät 
och server hallar har vi lyckats 
hålla vår elförbruk ning i princip 
konstant.

Det andra är att fortsätta ett 
nära samarbete med våra leve-
rantörer och entreprenörer så att 
vi utvecklar våra hållbarhetskrav 
och de utvecklar sin verksamhet 

för att kunna möta dessa krav.
Det tredje är att bli ännu mer 

lyhörda för vad våra kunder 
behöver och samtidigt vara mer 
proaktiva och informera dem om 
vad de kan åstadkomma genom 
att använda våra tjänster. Vi har 
fakta som visar hur it- och tele-
kommunikationstjänster påver-
kar miljön. Vi har kunskap och 
erfarenhet som vi vill dela med 
oss av för att inspirera och 
underlätta för våra kunder – 
och kundernas kunder.

Sist men inte minst gäller 
det att fortsätta utveckla 
våra medarbetare och skapa 
förutsättningar för dem att 
trivas och vilja vara kvar hos 
oss samt attrahera nya. Hös-
ten 2013 genomförde samtliga 
medarbetare exempelvis en ut-
bildning om vår uppförandekod.

  I denna 2013 års hållbar-
hetsrapport* för den svenska 
verksamheten kan du läsa mer 
om hur it bidrar till framtidens 
hållbara samhälle samt låta dig 
inspireras av sju goda exem-
pel från hållbarhets arbetet 
i vår verksamhet.

Trevlig läsning!
Catherine Karagianni,   
Miljöchef  
TeliaSonera Sverige

Catherines tre framgångsfaktorer för hållbarhetsarbete
1. Skapa en långsiktig vision och strategi för hållbarhet.
2. Framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver tydligt ledarskap.  
3. Uthållighet och tålamod är en förutsättning för att få resultat. 

Bra är inte nog  
– vi vill vara bäst!

DETTA ÄR  

HÅLLBARHET FÖR TELIA

Hållbarhet innebär för oss  

att utveckla affärerna och skapa 

tillväxt, både för oss själva  

och för våra kunder, genom  

att ta ansvar ur ett helhets - 

pers pektiv – det vill säga  

ekonomiskt, miljömässigt  

och socialt. 



Nya tider kräver ny infrastruktur
Fram till 2015 investerar TeliaSonera 
Sverige 15 miljarder kronor för att 
bygga ut och stärka den mobila och 
fasta infra strukturen genom 4G- och 
fibernäten. Vi vill genom satsningen 
vara med och ta ansvar för att bygga 
det nya hållbara Sverige där alla har 
tillgång till den nya tekniken.

Att mötas på nya sätt 
Enligt EU-kommissionen kan it- och 

 telekommunikationstjänster minska Europas 
CO2-utsläpp med upp till 15 procent till 2020. 

Ett exempel är att ersätta onödigt resande med 
video- eller telefonmöten. Betänk att en flyg-

resa mellan Stockholm och Göteborg motsvarar 
sju års telefonmöten i CO2-utsläpp så förstår du 

potentialen. Och då har vi inte ens nämnt hur 
mycket tid och pengar som kan sparas.

FRAMTIDENS  
hållbara samhälle
Vår tids digitalisering förändrar hela samhället från grunden, 
och den tekniska revolu tionen har  potential att skapa ett mer 
hållbart samhälle för såväl  människa som miljö och företag. 
 Listan över hållbara effekter kan  göras hur lång som helst, 
särskilt inom områden som skolan, vården, transport- och 
 byggsektorn samt  energiförbrukning. Gemen samma 
nämnaren är att det krävs en beteende förändring  
– och snabb och säker uppkoppling. 



Lika sjukvård  
oavsett bostadsort

Sjukvården är ett område med stor 
framtidspotential. Redan i dag kopp-
lar videonätverket Gertrud samman 
Sveriges förlossningskliniker med 

landets bästa hjärtläkare för att ny-
födda över hela landet ska få tillgång 
till samma vård. Ett gott exempel på 
framtidens möjligheter redan i dag. 
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Bättre skola
Den nya digitala  
världen har potential att 
helt förändra vårt sätt att  
se på kunskapsinhämtning, 
läromedel och inte minst 
skolans utformning. Med 
hjälp av ny teknik och nya 
kommunikationsmönster  
finns möjlighet till peda-
gogisk utveckling, mer 
stimulerande undervisning 
och viktigast av allt – att 
hjälpa eleverna till fler  
och bättre kunskaper.  
En hållbarhetsfråga så 
viktig som någon.  

Miljövinst med  
maskin till maskin 

I takt med att maskinerna  
blir uppkopplade följer miljö-

vinster. Vad sägs om elnät som 
väljer vind-el när det blåser? 

Eller bilar som hittar lediga par-
keringsplatser för att inte sprida 
onödiga avgaser? Eller hus som 
vet när du är på väg hem, tänder
ytterbelysningen och an- 
passar tempera turen. 
Eller...



MALIN FRENNING är  chef 
för TeliaSonera Sverige, som 
satsar stenhårt på att bygga 
det nya hållbara  digitala 
samhället. 

FRAMTIDEN // Det hållbara uppkopplade samhället
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SAMHÄLLS
BYGGAREN

Just nu pågår en förändring i människans   
historia som är lika omfattande som 
 över gången från jägarsamhället till  

jordbruket. Lika omvälvande som den 
industriella revolu tionen. Malin Frenning  
berättar mer om den nya tidens hållbara 

digitala samhälle.
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På vilket sätt  bygger Telia 
framtidens samhälle?

– I maj förra året togs 
beslut om en miljardsats-

ning på infrastruktur. Fram till 
2015 investerar vi fem miljarder 
per år i Sverige på att bygga ut 
och förstärka den mobila och 
fasta infrastrukturen. Satsningen 
gör oss till en av de största 
investerarna i svensk infrastruk-
tur. Det handlar om att stärka och 
utveckla de accesstekniker som 
är avgörande för att Sverige ska 
bli bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter. 
Vilken betydelse har  upp- 
koppling i framtidens digitala 
samhälle?

– Snabb uppkoppling, som 
fiber och 4G, är en 

förutsättning för framtidens 
digitala samhälle. Kommunika-
tion är en mycket viktig del av 
samhället, och våra kunder i hela 
landet ställer krav på den digitala 
kommunikationen. De vill ha 
tjänster som fungerar och vi vet 
att det krävs en allt högre 
kapacitet för att skapa det. Det 
gäller våra affärer – utan nöjda 
kunder finns vi inte.
På vilket sätt bidrar detta  
till en hållbar samhälls-
utveckling?

– Det finns en enorm kraft 
och potential i it och 

telekommunikationstjänster. 
Enligt EU-kommissionen kan it 
och telekommunikationstjänster 
minska koldioxidutsläppen inom 
EU med upp till 15 procent fram 
till år 2020. Vi har redan egen 

erfarenhet av detta. Vi har 
minskat våra koldioxidutsläpp 
med 85 procent från 2001 och 
resekostnaderna med 240 
miljoner kronor på årsbasis 
genom att använda it-tjänster.
Märker ni en efterfrågan  
av dessa tjänster även hos 
kunderna? 

– Ja, vi ser tydligt att 
många av våra kunder 

håller på att förändra sitt sätt att 
organisera arbetet. It och 
telekommunikationstjänster 
raderar ut fysiska avstånd och 
gör att många kan mötas utan att 
slösa tid och pengar på transpor-
ter. Med ökad effektivitet 
kommer besparingar i tid, 
pengar och för miljön. Men 
hållbarhet handlar inte bara om 
besparingar, utan om att hitta de 
områden som ger just ditt företag 
och dina kunder störst utväxling.
Inom vilka branscher 
kommer it- och 
kommunikations-
tjänster göra mest 
nytta i framtiden?

– Vården och 
skolan är två 

områden med stor 
potential. Redan i 
dag vet jag att 
äldrevården i 
Bromma har förbätt-
rat sin logistik genom 
videomöten. Patienten 
får samlad information och 
vårdpersonal och anhöriga kan 
vara med på distans. Patientens 
välbefinnade sätts i fokus och 
personalen hinner med mera när 

de slipper flytta sig från punkt A 
till punkt B. Ett annat exempel är 
Arbetsförmedlingen som genom 
att införa obemannade  kontor 
med videoutrustning faktiskt 
kommit närmare de arbets-
sökande. Spilltid i form av 
resande används i stället till 
rådgivning, så att de hinner hjälpa 
och stödja flera.
Vad ser du för effekter för 
människor och miljö i det digi-
tala samhället?

– Jag ser många viktiga 
effekter. Vi kan arbeta mer 

flexibelt, där vi är, så länge vi har 
tillgång till information och 
uppkoppling. Vi kan minska resor 
och transporter eftersom vi kan 
mötas och dela information 
digitalt. Då belastar vi miljön 
mindre och sparar samtidigt tid 
och pengar för de företag och 
organisationer vi arbetar för. Jag 

är dessutom överty-
gad om att det 

digitala samhäl-
let bidrar till 

både ökad 
jämställdhet 
och 
demokrati 
genom att 
tillhanda-

hålla 
information 

och främja en 
öppen dialog. 

Samtidigt gäller det 
för alla oss som har tillgång 

till kommunikation och uppkopp-
ling att också koppla ner och 
skapa balans i våra egna liv. ■

»Det handlar om att stärka de tekniker som gör  Sverige 
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.« 

FRAMTIDEN // Det hållbara uppkopplade samhället

 

MER
om Telias15-miljarders-

satsning på utbyggnaden  

av 4G och fiber  

på nästa sida. 
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EN GÅNG I TIDEN var väg ar, 
broar och järn vägar de viktigaste 
byggstenarna i den svenska 
infrastrukturen. I den nya tidens 
digitala samhälle behövs en 
annan typ av satsningar för att 
underhålla och utveckla infra-
strukturen. 

Runtom i världen pågår en 
omfattande digitalisering, med 
potential att skapa ett mer håll-
bart samhälle för såväl människa 
som miljö och företag. För att ta 
ett exempel kan it- och telekom-
munikationstjänster som virtu-
ella möten skala bort onödigt 
resande, vilket sparar tid och 
pengar för människa och företag 
– och minskar utsläpp av 
 växthusgaser till gagn för miljön. 

Ett annat exempel är utveck-
lingen av maskin-till-maskin-
lösningar (M2M). I takt med  
att maskinerna blir bättre på att 
kommunicera med varandra  
kommer vi bland annat få se 
smartare varutransporter och 
 effektivare elnät. Enligt en  rapport 
från The Carbon War Room har 
M2M-teknik potential att minska 
de globala koldioxidutsläppen 
med 9,1 gigaton per år. Det 
motsvarar 18,6 procent av 
utsläppet av koldioxid år 2011.

Listan på hållbara effekter av 
den nya tekniken kan göras hur 

lång som helst. Den gemen-
samma nämnaren är att det krävs 
snabb och säker uppkoppling.  
 
FÖR TELIA ÄR DET en självklarhet 
att vara med och främja utveck-
lingen. Därför investeras 15 
 miljarder kronor på mo-
bil och fast uppkopp-
ling genom utbyggnad 
av 4G- och fibernäten.

– Vi har ett stort 
engagemang i sam-
hällsutvecklingen 
och vill vara med och 
utveckla den digitala 
agendan. Ett sätt för 
oss att dra vårt strå till 
stacken är att ge alla 
svenskar möjligheten 
till bra uppkoppling, 
säger Ulrika Steg, chef 
för Telias mobiltjänster i 
Sverige.

Satsningen, som 
sträcker sig över tre år, 
går ut på att uppgradera 
näten över hela landet. 
Under 2014 kommer 99 
procent av svenska be-
folkningen att få tillgång 
till 4G där de bor. 2015 kommer 
4G-nätet täcka mer än 90 procent 
av Sveriges yta.

– Vi vill skapa förutsättningar 
för människor. Alla har rätt till bra 

uppkoppling. Både företag och 
individer bygger sin tillvaro på 
nätet och vill kunna kommunice-
ra var som helst, när som helst 
och hur som helst. Man ska 
kunna vara verksam på internet 
oavsett var i Sverige man bor, 

säger Ulrika Steg.
 

PARALLELLT MED 
utbyggnaden av 4G-
nätet forsätter fiber- 
satsningen. Progno-
ser tyder på att inter-
nettrafiken fyrfaldigas 
mellan 2010 och 
2015. Utbyggnaden 
av fibernätet tillmö-
tesgår utvecklingen.

– Det finns två sa-
ker som telekombran-
schen är dålig på. Det 
första är att förutse 
hur mycket band-
bredd som behövs, 
för det behövs alltid 
mer än vad vi tror – 
och fiber är i dag den 
teknologi som ger 
mest bandbredd, sä-
ger Linda Hernström, 

ansvarig för business manage-
ment i Telias fiberorganisation 
och fortsätter:

– Det andra är att förutse vad 
bandbredden ska användas till 

»Vi har ett stort 
engagemang 
i samhällsut-
vecklingen och 
vill vara med 
och utveckla 
den digitala 
agendan.«

Ulrika Steg, chef för  
Telias mobiltjänster i Sverige

FRAMTIDEN // Det hållbara uppkopplade samhället

 Så bygger Telia

NYA HÅLLBARA 
SVERIGE Sverige har länge haft en infra-
 struktur i världsklass. Men den är 
på god väg att bli ännu bättre. Genom en  mångmiljardsatsning på 
4G och fiber är vi med och  bygger ett hållbart framtidssamhälle.
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och de nya möjligheterna för 
företag, enskilda personer och 
samhället. Jag tror inte vi kan 
 föreställa oss alla digitalisering-
ens möjligheter i framtiden.

Linda Hernström nämner video- 
nätverket Gertrud som exempel 

på den nya tidens 
möjligheter. 

Gertrud kopplar 
ihop Sveriges för-
lossningskliniker 
med Sveriges två 
specialistsjukhus 
för barnkardio-
logi, som finns i 
Stockholm och 
Uppsala. När spe-
cialistsjukhusens 
kompetens be-
hövs på andra håll 
i landet används 
Gertrud för att 
rädda liv.

– Det föds inte 
bara hjärtsjuka 
barn i Stockholm 
och Uppsala, men 
tack vare Gertrud 
kan du bo och 
leva var som helst 

i Sverige och ändå få tillgång till 
den bästa vården. Den typen av 
lösningar hade inte fungerat utan 
snabb och säker uppkoppling. ■

Telias miljard satsning  
på infra struktur

I maj 2013  fattade TeliaSoneras  styrelse 
beslut om en miljardsatsning på infrastruktur. 

Under tre år fram till 2015  investerar vi fem 
miljarder kronor per år i Sverige, vilket gör 

oss till en av de största investerarna i svensk 
infrastruktur. Satsningen innefattar bland an-

nat utbyggnad och förbättring av  
4G- och fibernäten. 

15
MILJARDER 

FRAMTIDEN // Det hållbara uppkopplade samhället

Detta  
är 4G

4G är framtidens mobil-
nät och ingår i nästan alla 

abonnemang i dag. Den 
stora fördelen är att 4G är ett 

nät avsett enbart för data trafik, 
jämfört med föregångaren 3G, där 

datatrafik och samtal tvingas dela 
på samma utrymme. Vi storsatsar 
för att alla svenskar ska få tillgång 
till 4G och under 2014 kommer 99 
procent av svenskarna ha tillgång 
till 4G där de bor. 2015 kommer 

4G-nätet totalt täcka mer än 90 
procent av Sveriges yta.

Detta  
är fiber

Fiber är framtidens bredbands-
lösning som är både snabbare 

och mer driftsäkert än bred-
band via telenätet. Med fiber kan 

fler användare nyttja nätet vid samma 
tidpunkt – dessutom med högre hastig-

het. En vanlig liknelse för att 
förklara fiber är att åka bil på 
en fyrfilig motorväg i stället 

för att stå i en trång bilkö. 
Regeringens mål i den digitala 
agendan är att 90 procent av 

svenskarna ska ha tillgång till 
100 Mbps till år 2020.
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»Jag tror inte  
vi kan före-
ställa oss 
alla digita-
liseringens 
möjligheter 
i framtiden.«

Linda Hernström,  
ansvarig för business 
 management i Telias 

 fiberorganisation



7 HÅLLBARA  
EXEMPEL från vår 
svenska verksamhet

Halebop 
Halebops uppmärksammade reklam filmer  
utmanar hårda ungdomsnormer med  
värme och snällhet. Exempelvis filmen  
där en ung manlig hockeyspelare hyllas  
av sina lagkamrater för att han hållt ihop  
med sin pojkvän i ett år.  

Vad har sänkta CO2-utsläpp gemensamt med att ge unga 
vuxna en chans att komma in på arbetsmarknaden? 

Eller klimatsmarta kylsystem för datahallar med norm-
brytande reklamfilmer för ungdomar? Eftersom 

hållbarhet kan beskrivas som ett paraplybegrepp 
för socialt, ekonomiskt och miljömässigt  

ansvarstagande är svaret att det är olika håll-
bara exempel från vår svenska verksamhet.

I den här delen av rapporten hittar du sju 
goda exempel – som på ett eller annat 

sätt bidrar till ett mer hållbart samhälle.

CO2-utsläpp 
Mellan 2001 och 2013 

har vi minskat våra 
utsläpp med 85 procent 

genom att byta rese-
krävande fysiska möten 
mot tele- och videosam-
tal, endast använda grön 

el och uppmuntra våra 
anställda till ett flexibelt 
och effektivt arbetssätt. 
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Ungdomsjobb 
När arbetslösheten bland 

ungdomar ligger runt  
20 procent i Sverige, är 

25 procent av våra  
anställda mellan 18 och  

30 år. För många är 
arbete i våra butiker eller 

kundtjänst det första riktiga 
jobbet – och ett viktigt steg 

in på arbetsmarknaden.

Serverhallar 
Trots en omfattande utbyggnad av 

mobila och fasta kommunika tionsnät 
har vår energiförbrukning legat i 

princip konstant de senaste tio åren. 
En förklaring är Green Room Concept 
– ett egenutvecklat system som kyler 

datahallar på ett klimatsmart sätt. 



ÅRET ÄR 1997. Telia genomför 
en miljöutredning för att svart 
på vitt få veta hur före taget kan 
minska sin miljöpåverkan och 
samtidigt stärka sina 
affärer. Två områden 
identifieras som extra 
intressanta: att skära 
bort onödigt resande 
samt elförbrukning.
Medan det första 
området skulle kräva 
en stor omställning 
löstes det senare 
genom Bra Miljöval-
märkt el. 

– Sedan 2005 är vi 
en av de största inkö-
parna av Bra Miljöval-
märkt el i Sverige. Vi 
köper enbart grön el, 
vilket innebär att våra 
koldioxidutsläpp på 
elsidan är lika med 

noll, säger Dag Lundén, miljö-
chef inom TeliaSonera Sverige.  
 
ATT MINSKA RESANDET skulle bli 

en tuffare utmaning. 
Brytpunkten kom när 
en ny mötespolicy 
infördes. Den innebär 
att den som samman-
kallar till ett möte först 
måste undersöka om 
det går att hålla online, 
vilket till en början 
skapade protester.

– Många hävdade 
att det var omöjligt. 
Våra säljare menade 
att de var tvungna att 
träffa kunderna. Men 
när vi undersökte 
resandet såg vi att 70 
procent av resorna var 
interna, till oss själva. 
Vi ställde oss frågan 

»I åtta fall av tio 
kan du fråga 
dig: Behövs 
verkligen 
ett fysiskt 
möte?«

Dag Lundén, miljöchef inom  
TeliaSonera Sverige

om vi inte kunde ersätta några 
av dessa med virituella möten, 
berättar Dag Lundén.

Det tog några år att övertyga 
alla om att ett minskat resande 
innebär sparad tid och effekti-
vare arbete. Men när bollen väl 
var i rullning gick den inte att 
stoppa.

– Den största förändringen 
kom när de högsta ledningsgrup-
perna själva började använda den 
virtuella mötestekniken regelbun-

BRA FÖR MILJÖN!  
4 flygresor/anställd 2013 jämfört 
med 12 st 2001 = mindre CO2-utsläpp. 

BRA FÖR FÖRETAGET! 
6764 kr i resekostnader/anställd 2013  
jämfört med 23 823 kr 2001 = god ekonomi.

BRA FÖR MÄNNISKAN!  
22 video- och telemöten/anställd 2013 jämfört 
med 7 st 2001 = mindre restid, mer tid till annat.

ALLA ÄR VINNARE
Grön el, virtuella möten och ett effektivare arbetssätt.  
Sedan 2001 har vi minskat våra koldioxidutsläpp med nära 
85 procent – och samtidigt sparat miljardbelopp.

Miljön. Människan. Företaget.

HÅLLBART EXEMPEL 1 // Minskade CO2-utsläpp 
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HÅLLBART EXEMPEL 1 // Minskade CO2-utsläpp 

Vad säger du som chef om ett flexibelt 
arbetssätt – fungerar det?

Det beror på allt ifrån arbetsuppgifter till 
typ av verksamhet och kultur på arbets-

platsen. Men generellt tror jag på ett personligt 
ledarskap som bygger på dialog och kontakt 
mellan chef och medarbetare och det betyder 
inte att man måste se varandra varje dag. 
Hur menar du då? 

De senaste åren har många arbetsplat-
ser gått över till kontorslandskap. Det 

har sina fördelar, men det kan även bli 
stimmigt ibland. Vissa arbetsuppgifter kan 
vara svåra att utföra på kontoret. Min erfaren-
het är att det är viktigt att ge medarbetarna 
frihet att välja var de ska utföra dessa uppgif-
ter. Frihet under ansvar ger målorienterade 
och fokuserade medarbetare. 
Vad krävs av chef respektive medarbetare 
för att det ska fungera bra? 

Det första som krävs är en dialog om 
förutsättningarna för det mobila 

arbetssättet. Som chef är det viktigt att söka 
kontakt och säkerställa att arbetet flyter och 
att medarbetaren mår bra. För den anställde 
är det viktigt att vara tillgänglig, på mejl och på 
telefon.  
Vilka är fördelarna kontra nack delarna? 

Den stora vinsten är motiverade medar-
betare, som slipper spilla tid på onödiga 

resor, vilket även ger fördelar för företaget och för miljön. Nackdelen är 
att man förlorar spontana möten i korridorerna, där man pratar om 
andra delar av livet än arbetet. Men jag är inte orolig för att flexibelt 
arbete gör att för lite blir gjort. Jag tror snarare att många arbetar för 
mycket med kontoret ständigt på fickan. Det är viktigt att man som chef 
håller koll på det. Medarbetarna ska naturligtvis må bra. ■

JESSICAS  
5 TIPS för 
flexibel succé
1 TRANSPARENS  
– En tydlighet kring 
förväntningar och mål 
på medarbetaren.
2 NÄRVARO – Inte nöd-
vändigtvis fysisk men det 
måste finnas en dialog. 
3 POLICY – Tydliga 
 regler om förutsättning-
ar för distansarbete. 
4 VERKTYG  
– Uppkoppling, lag-
ringsplatser och system 
måste fungera väl.
5 MÖTEN – Ibland 
måste man ses, inte 
minst i början för att 
etablera en relation. 

Minskat resande och grön el är en del av våra 
minskade CO2-utsläpp. Ett flexibelt arbetssätt är 
en annan. Jessica Levin, chef för  företagsaffären 
inom  mobilitetstjänster, vet hur det  senare 
 fungerar i praktiken.

Så följer ditt företag  
i våra fotspår
∎ Kartlägg. Undersök vilken del 

av verksamheten som har störst 
miljöpåverkan – där kan du få störst 
genomslag.

∎ Se över resandet. Ersätt företagets 
reseansvarige med en mötesan-
svarig, som ansvarar för all form av 
möten – både virtuella och fysiska.

∎ Välj miljömärkt. Köp in el från källor 
som inte orsakar några koldioxid-
utsläpp.

∎ Integrera miljö- och affärsmål.  
Koppla ihop miljömålen med 
 verksamhetens övriga mål. Ofta 
är hållbarhetssatsningar en riktigt 
lönsam affär.

det. Det spreds sig genom orga-
nisationen, säger Dag Lundén.

 
2001 LÅG RESEBUDGETEN på 300 
miljoner kronor. I dag ligger den 
på cirka 60 miljoner – trots att 
verksamheten hela tiden växer. 
Det finns givetvis fortfarande 
möten som inte funkar att hålla 
online, som första träffen med en 
ny kund.

– Men i åtta fall av tio kan du 
undvika en resa genom att ställa 
dig frågan: Behövs verkligen ett 
fysiskt möte? Vi arbetar globalt 
och har inte råd att ha våra 
chefer sittande på Arlanda, säger 
Dag Lundén.

Virtuella möten är dock bara en 
del av satsningarna.

– Vi har dessutom börjat ställa 
hårdare krav på våra entrepre-
nörer. De får inte betalt för hur 
många mil de kör, utan för hur 
många uppdrag de fixar. Vi ställer 
krav på deras bilar och dessas 
utsläppsfaktorer. På så sätt har 
vi minskat entreprenörernas ut-
släpp med 40–50 procent, säger 
Dag Lundén. ■

Flexibelt arbete  
i praktiken
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HÅLLBART EXEMPEL 1 // Minskade CO2-utsläpp

VARJE ÅR reser Dalarnas 
cirka 20 000 kommun- 
anställda för mellan 
100 och 250 miljo-
ner kronor. Det 
innebär en 
stor belast-
ning för både 
ekonomi och 
miljö. Därför tar 
Länsstyrelsen i 
Dalarna,  
Region Dalarna 
och länets femton kommuner 
hjälp för att minska antalet fy-
siska möten till förmån för video- 
och webbmöten.

– En fjärdedel av resorna i 
kommunen går till möten. Vårt 
första mål är att minska dessa 
med 20 procent till 2015 och 40 
procent till 2020, säger Kerstin 
Angberg-Morgården, energi- 
och klimatstrateg på Länsstyrel-
sen i Dalarna och projektledare 
för ”Vi möts resfritt”.

Projektet, som finansieras av 
Energimyndigheten, har som 
mål att utbilda kommunernas an-
ställda i virtuell mötesteknik. 

– Vi utbildar ”agenter” som lär 
upp sina kollegor. Sammanlagt 

får 1800 per-
soner lära sig 

att mötas virtu-
ellt, säger Kerstin 

Angberg-Morgården.
 
TELIA STÅR FÖR både 
teknik, i form av 

webb- och 
video- 

system 
för mö-

ten, och en 
praktisk del av 

den utbildningen.
– Därtill håller jag i en utbild-

ning kring vad vi vill uppnå med 
satsningen, berättar Jan Fors, 
projektkonsult och tidigare 
projektledare för kommunernas 
gemensamma telefoniprojekt.

Dalarna är till ytan ett stort 
län – så det finns mycket att 
vinna på att minimera resorna. 
En 40- procentig minskning av 
resandet skulle lågt räknat spara 
sex miljoner kronor om året. Från 
början var det just de ekonomis-
ka och miljömässiga aspekterna 
som var viktigast, men nu har 
man upptäckt fler fördelar.

– Det här möjliggör möten som 

inte hade blivit av annars – och 
då blir det genast en demokra-
tifråga. Vi har folk i exempelvis 
Malung-Sälen som inte medver-
kat på möten för att det är för 
långt och dyrt att åka, vilka nu får 
chans att vara med och påverka, 
säger Kerstin Angberg-Morgår-
den och får medhåll av Jan Fors.

– Vi såg att det många gånger 
fanns barriärer när vi skulle 
samarbeta inom länet. ”Vi kan 
inte åka från Älvdalen för en tim-
mes möte”, tycker någon och så 
blir det att man bakar ihop flera 
möten till en halvdag långt fram i 
kalendern. Det blir en bakåtsträ-
vande tendens, säger han.

VIDEO OCH WEBBMÖTEN gör det 
möjligt att hålla fler och kortare 
avstämningsmöten. Det stärker 
kommunernas samverkan, vilket 
bidrar till ytterligare kvalitativa 
och ekonomiska vinster – utöver 
det man sparar i tid, reskostna-
der och minskade utsläpp. Som 
grädde på moset får medarbe-
tarna mer tid till effektivt arbete i 
stället för att resa bort arbetstid. 
Endast en fråga kvarstår: Kan ett 
videomöte verkligen ersätta ett 
fysiskt möte?

– Tänk dig en vinterdag när 
det snöar och du ska köra15 mil 
för ett möte som tar två timmar, 
då är det mycket bättre med ett 
videomöte. Men ska du träffa 
en grupp människor för första 
gången är det fysiska mötet 
viktigare. Vi tror inte de virtuella 
mötena ersätter de fysiska, de 
kompletterar varandra, svarar 
Kerstin Angberg-Morgården. ■

      Våra lösningar får  
Dalakommuner att 
närma sig varandra
Med hjälp av våra system för video- och webbmöten 
sparar Dalarnas kommuner både tid och pengar 
– samtidigt som de stärker länets möjlighet till 
 samverkan och bidrar till minskad miljöpåverkan.

1ÅRS TELEFONMÖTEN motsvarar i  
CO2-utsläpp 1 timmes bilåkande. 7ÅRS TELEFONMÖTEN motsvarar i CO2-utsläpp  

1 flygresa mellan Stockholm och Göteborg.

Vi började redan 
2001 – nu är det 
Dalarnas tur!

FALUN

MORA

RÄTTVIK
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FÖRESTÄLL DIG att du precis har 
gått ut gymnasiet. Du är 20 år, 
bor hemma hos mamma och 
pappa och vill inte plugga vidare 
innan du funderat ut vad du vill 
arbeta med i framti-
den. 

Föreställ dig 
skillnaden mellan att 
i det läget gå arbets-
lös utan meningsfull 
sysselsättning – och 
att ha en anställning 
med månads lön med 
chans att skaffa dig 
viktig arbetslivser-
farenhet. För många 
unga vuxna är Telia 
just den skillnaden. 

– Om vi tar vår 
kundtjänst som exem-
pel, så kräver arbetet 
varken högskoleut-
bildning eller lång 
arbetslivserfarenhet. 
Det handlar mer om 
att ha rätt inställning 
och känsla för service. 
Därför är medelåldern runt 24 år 

och för många det första jobbet. 
Vi erbjuder en trygg anställning 
och en chans att få lära känna 
arbetslivet. Ofta betyder det 
mycket, säger Carl Gustafson, 

HR-chef på Telias 
bredbandskundtjänst. 
 
EN ANALYS AV inom 
vilka områden de 
drygt 25 procent unga 
vuxna i den svenska 
verksamheten arbetar, 
visar att de flesta är 
anställda i butik eller 
kundtjänst, som Carl 
Gustafson är med 
och bemannar. Carl 
menar att unga vuxna 
som grupp bidrar med 
energi och service-
medvetenhet som 
i kombination med 
goda teknikkunskaper 
gör dem till värdefulla 
medarbetare. 

– Som grupp är 
unga vuxna väldigt 

duktiga, men eftersom det är 

första jobbet för en del är de 
också krävande. Det kanske 
låter konstigt men kommer man 
direkt från gymnasiet är det 
exempelvis inte självklart för alla 
att passa tider. Men det kan man 
lära sig. Att visa hur en arbets-
plats fungerar är ett ansvar vi 
gärna tar. 
 
ETT GOTT EXEMPEL på rekryte-
ringsprocessen av unga är de 
400 sommarjobb som täcker 
upp för semesterledighet i 
kundtjänsten. Ofta är det per-
soner i åldrarna 19–25 år som 
bemannar dessa jobb. Trivs de 
med arbetet och allt fungerar 
finns stora chanser till förläng-
ning och fast arbete.

– Det är ett bra exempel på 
hur vi som arbetsgivare agerar 
för att ge unga vuxna chansen. 
Jag är övertygad om att det är 
superviktigt att satsa på den här 
gruppen så att de kommer in i 
arbetslivet. Det tjänar både vi, 
samhället och självklart även de 
unga på, säger Carl Gustafson. ■

»Vi ger dem 
chansen att 
lära känna 
arbetslivet.  
Ofta betyder 
det mycket.«

Carl Gustafson, 
HR-chef på Telias  

bredbandskundtjänst

HÅLLBART EXEMPEL 2 // Arbetstillfällen för unga vuxna

8 870
personer i alla ålders-

kategorier arbetar i den 

svenska verksamheten

2 352 
av dem är 18-30 år  

och räknas som  

unga vuxna. DET FÖRSTA   
VIKTIGA JOBBET
I tider då ungdomsarbetslösheten i Sverige ligger runt 20 procent är  
mer än 25 procent av våra anställda mellan 18 och 30 år. Vi är en  
viktig arbetsgivare för unga vuxna – och en språngbräda in i arbetslivet.  
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WIN-WIN 
Överskottsvärmen 
från kylningen av 
Telias serverhall 
värmer hela Campus 
Konradsberg.



HÅLLBART EXEMPEL 3 // Energireducerande arbete  

PÅ EN HÖJD intill den hårt trafi-
kerade Essingeleden, ligger en 
datahall som de flesta bilister 
susar förbi utan att lägga märke 
till – men som är en av de vikti-
gaste kommunikations-
noderna för internet 
och telefoni i Sverige. 
När Svante Enlund, 
kylspecialist på Telia-
Sonera Sverige, visar 
runt i byggröran utanför 
datahallen är det svårt 
att se att anläggningen 
snart kommer vara 
en av de modernaste 
och klimatsmartaste i 
världen. 

– Vi renoverar efter 
vårt eget Green Room 
Concept, som utnyttjar 
den naturliga berg kylan 
för att hålla servrar 
svala. När vi är klara 
kommer energiförbrukningen 
vara 90 procent lägre än snittet i 
 Europa, säger Svante Enlund.

Runt oss sticker slangar upp 
ur marken från 80 borrhål 300 
meter ner i berggrunden. Det är 
så kylan från berget tas till vara. 

– Vi kommer kunna öka 
databelastningen i hallen med 
80-90 procent, samtidigt som vi 
minskar årskostnaderna för kyl-

processen med 40–50 procent,  
säger Svante Enlund. 
 
HELA KYLPROCESSEN genererar 
även överskottsvärme motsva-

rande 200 villor. Den 
energin kommer an-
vändas för att värma 
upp Akademiska Hus  
skolfastighet Campus 
Konradsberg.

– Energin trans-
porteras via en vär-
meväxlare till deras 
värmepumpar och 
täcker hela fastig-
hetens värmebehov. 
De sparar en miljon 
per år och minskar 
sina koldioxidutsläpp 
med 300 ton om 
året, förklarar Svante 
Enlund. 
 

ETT VIKTIGT NYCKELTAL för da-
tahallar är PUE – Power Usage 
 Effectiveness. Talet visar rela-
tionen mellan den totala energi-
förbrukningen i hallen i förhål-

COOLA SERVERHALLAR GER VARMA HUS 

GREEN ROOM GÖR 
DUBBEL NYTTA

Så här fungerar det
∎ Bergkyla utvinns från 300 meter djupa borrhål, och används  

för att hålla servrarna och annan it-utrustning svala i Telias datacenter.
∎ Överskottsvärmen från datahallen tas till vara och levereras till  

Campus Konradsberg via en värmeväxlare till skolfastigheterna.

»Energi trans-
porteras 30 
meter, i stället 
för hundra-
tals mil.«

Svante Enlund,  
kylspecialist på  

TeliaSonera Sverige

lande till energin som datorerna 
använder. Om all energi går till 
datorerna blir talet 1.0. För den 
typiska europeiska datahallen 
är PUE 1.8. Runt 80 procent 
av  energin går alltså till annat, 
främst till kylning.

Genom att placera servrarna 
i två slutna korridorer, som 
tvingar kall luft att passera 
horisontellt, ger Green Room 
Concept effektivare kylning 
och sänkt energianvändning. 
Därmed sjunker hallens PUE-tal 
till 1.12.

– Tack vare samarbetet kan 
vi använda energin två gånger. 
Detta då spillvärmen kan er-
sätta 3600 MWh el som Akade-
miska Hus annars skulle köpt 
in via fjärrvärme nätet, säger 
Svante Enlund.

Han fortsätter:
– I stället för att elda importe-

rade sopor i Högdalen, trans-
porterar vi energi 30 meter. 
Miljön vinner – och både vi och 
Akademiska Hus sparar pengar, 
säger Svante Enlund. ■

Trots en massiv utbyggnad av mobila och fasta kommunika-
tionsnät är vår energiförbrukning i princip konstant.  
En stor anledning är Green Room Concept – ett egenutvecklat 
system för att kyla datahallar på ett klimatsmart sätt. 
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HÅLLBART EXEMPEL 4 // Forskning om grön it

FÖR TELIASONERA är miljöforsk-
ning viktigt. I samarbete med 
Ericsson och hållbarhetsforskare 
vid KTH, presenteras i dagarna 
en rapport om it-branschens mil-
jöpåverkan. Studien är den första 
att kartlägga hela it-branschens 
samtliga beståndsdelar. 

Där tidigare studier fokuserat 
på att kartlägga antingen driften 
av it-nätet eller livscykeln hos 
tekniska apparater, har den nya 
studien i stället tagit med allt 
i beräkningarna. Det innebär att vi 
nu vet precis hur miljön påverkas 
av den kommunikationsutrustning 
som finns i samhället, i såväl hem 
som på arbetsplatser och i ned-
grävda fiberkablar. För att få hela 
bilden har hela livscykeln för varje 
apparat kartlagts, från tillverkning 
till transport och återvinning.

Eftersom studien är den mest 
heltäckande som gjorts inom sitt 
område, har den väckt mängder 
av förfrågningar – och även an-
vänts som underlag på Googles 
miljökonferens ”How green is the 
Internet?”. 

– Vi hoppas att vi med den 
här studien har bidragit till att 
höja kunskapsnivån rejält. Det 
vi ser fram emot nu är att andra 
branscher gör liknande studier 
fram över, säger Dag Lundén, 
miljö chef inom TeliaSonera 
Sverige.

Här intill hittar du några viktiga 
slutsaster om grön it. ■

6 viktiga slutsatser om grön it 

1 Effektiva prylar  
gör underverk

Omkring 70 procent av 
alla it-relaterade utsläpp 
kommer från tillverkning 

och an-
vändning 
av datorer, 
mobiltele-
foner och 

surfplattor – medan 
drift och underhåll av 
it-näten endast står för 
några enstaka procent. 
Här finns alltså stora 
miljövinster att göra. 
Genom energibespa-
ringsfunktioner och 
aktiv styrning av modem 
och datorer skulle ener-
giförbrukningen kunna 
sänkas avsevärt under 
de tider på dygnet då 
det är lägre trafik.

2 Energianvänd-
ningen ökar  

Energianvändningen i 
it-sektorn har fördubb-
lats på tio år. Ökningen 
beror främst på att 
användarna skaffat fler 
uppkopplade enheter: 

allt från 
fasta 
datorer till 
laptoppar, 
mobil-

telefoner, surfplattor 
och IP-TV. Men det 
hade kunnat vara värre. 
Under samma period 
har utrustningen blivit 

energisnålare. Hade 
tekniken varit som på 
80-talet hade energi-
användningen varit tre 
gånger så stor.

3 Röstsamtal  
bara en bråkdel

Tidigare stod våra 
telefonsamtal för 
all datavolym i it-
nätet. I dag är den 
siffran långt under en 
procent – trots att vi 
pratar lika mycket i 

telefon 
som 
förut. 
Förkla-
ringen 

är såklart det ökande 
surfandet och strea-
mandet.

4  Kyla är hett
I dag står kylning 

av teknik för runt 30 
procent av it:s totala 

energiför-
brukning. 
Sverige, 
med sitt 
kyliga 

klimat, är en fördelaktig 
plats för exempelvis 
svala serverhal-
lar – men det går 
fortfarande att förbättra 
effektiviteten. Kylning 
av teknik skulle kunna 
stå för endast sex 
procent av den totala 

it-energiförbrukningen, 
vilket skulle innebär 
stora ekonomiska vin-
ster – men den största 
vinnaren är miljön.

5  Ny teknik, nya 
möjligheter

75 procent lägre 
skulle den totala en-

ergiför-
brukning-
en bli om 
vi över en 
natt hade 

möjlighet att ersätta 
all teknik med den 
mest moderna som 
finns på marknaden. 
Även om vi kommit 
långt med energi-
besparingar åldras 
teknik snabbt. 

6 Vi vill visa vägen
Vår bedömning 

är att om 1 000 andra 
svenska företag  
gör samma resa som 
vår svenska verk-
samhet har gjort för 
att minska miljö belast-
ningen de senaste tio 

åren, så 
skulle  
de totala 
svenska 
koldi-

oxidutsläppen kunna 
minskas med sam-
manlagt omkring fem 
procent. 

❄
➔

NY KUNSKAP GER NYA MILJÖVINSTER 

FORSKNING FÖR 
GRÖNARE IT
Vi bedriver ständigt forskning som för utvecklingen framåt. 
Senast i raden av publikationer är en omfattande  
kartläggning över hur it-branschen påverkar miljön.

Rapportens fullständiga namn är: ”Life cycle assessment of ICT – carbon footprint and operational electricity use from  
the operator, national and subscriber perspective in Sweden” Malmodin J., Lundén D., Moberg Å., Andersson G. and Nilsson M.
Du hittar den i sin helhet på  http://onlinelibrary.wiley.com/journal och via http://www.cesc.kth.se/publications.
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SMARTARE ÄN 
ÅTERVINNING 
Många företagskunder hyr mobiltelefoner av oss. I genomsnitt 
används mobilerna i två år innan det är dags att byta mot nyare 
modeller. Men vad händer med de uttjänta telefonerna?

HÅLLBART EXEMPEL 5 // Gamla mobiler får nytt liv

VARJE ÅR SAMLAS omkring 20 000 
använda mobiltelefoner in. Hela 
98 procent av dessa kan återan-
vändas, antingen helt och hållet 
eller genom att delar sätts in i nya 
telefoner. 

– Återanvändning är 
det allra bästa alterna-
tivet eftersom det finns 
både ekonomiska och 
miljömässiga värden 
i ett andra liv för tele-
fonerna, säger Mattias 
Johansson, product 
lifecycle manager 
på TeliaSonera 
Finance.

Enligt en Sifo- 
undersökning  
från 2012 väljer 
65 procent av  
landets företag och 
myndigheter att skrota 
eller magasinera 
sina gamla telefoner. 
Hundra tusentals fung-
erande mobiler blir 

liggande i lådor och förråd.
– Det är såklart ett stort resurs-

slöseri. Exempelvis kan en två år 
gammal iPhone leva vidare om den 
rekonditioneras och den senaste 
mjukvaran installeras, säger 
Mattias Johansson. 

En återanvänd telefon sparar 
motsvarande 30 kilo i CO2-utsläpp 
jämfört med att producera en ny. 
Det motsvarar en bilresa från 
Stockholm till Gävle. Med 20 000 
insamlade mobiler om årer blir det 
således en betydande miljöinsats. ■

1. DAGS ATT BYTA
Vartannat år byter  
många företag sina hyrda 
telefoner. De gamla samlas 
in och skickas till våra 
samarbetspartners, där 
de tilldelas ett individuellt 
mobil-id som följer med 
genom hela processen.
2. TESTING, TESTING
För att avgöra vilket skick 
telefonerna är i startas de 
och testas. Dåliga batterier 
byts ut mot nya och kros-
sade skärmar ersätts av 

hela innan de går vidare 
till informationsradering.
3. INFO RADERAS
Med hjälp av Blancco 
(ett program som även 
används av underrättelse-
tjänster runt om i världen) 
raderas telefonen på all 
information och kunddata 
för att värna om integrite-
ten.  Funktionaliteten finns 
däremot så klart kvar.
4. NYTT LIV  
När telefonerna är 
uppfräschade och tömda 

på personlig information 
säljs de vidare för återan-
vändning. Även enstaka 
delar återanvänds i nya 
mobiler eller som reserv-
delar.   
5. ÅTERRAPPORT
Våra samarbetspartners 
återrapporterar om 
vilka mobiler som har 
återanvänts och vilka som 
har återvunnits. Varje 
mobils funktionalitet och 
värde anges liksom den 
miljömässiga vinsten.

FRÅN UTDÖMD  
TILL ÅTERANVÄND

Återanvändning av gamla tele- 
foner är bättre än återvinning 

eftersom en återvinningsprocess 
kräver mer energi och resurser.  
Att återanvända 200 telefoner 

sparar lika mycket energi  
som en vanlig svensk  

villa gör av med på ett år.

1 2

3

ÅTERVINNING
De telefoner som inte  

kan återanvändas skickas 
till återvinning. Där plockas 
batterierna ur innan telefo-
nerna mals ner till små bitar 

om ca 35 mm. Därefter 
sorteras bitarna efter  

material och återvinns. 

5

4
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»En återanvänd 
telefon sparar 
motsvarande 
nästan 30 kg 
CO2.«

 
Mattias Johansson,  

product lifecycle manager på 
TeliaSonera Finance



HÅLLBART EXEMPEL 6 //  Skydd av barn på nätet 

INTERNET ÄR I GRUNDEN en fan-
tastisk plattform som med sina 
möjligheter till kom-
munikation skapar 
en bättre tillvaro 
för de allra flesta. 
Samtidigt går det 
inte att blunda för 
att internet också 
kan vara en plats för 
problem. Ett stort 
sådant är spridning-
en av material som 
skildrar sexuella 
övergrepp mot barn.

För att skydda 
utsatta barn och 
göra internet till en 
bättre plats pågår 
arbete för att stoppa 
spridningen av materialet.

– Vi har tagit ställning mot 
barnpornografi. Är vi med och 
motverkar spridningen hoppas 
vi kunna minska efterfrågan av 
materialet. Det är oacceptabelt 
att den här typen av material 
överhuvudtaget existerar och 
det är också oacceptabelt att 
det finns krafter som tjänar grova 
pengar på att sprida material 
som skildrar sexuella övergrepp 
mot barn, säger Patrik Hiselius, 
senior advisor på TeliaSonera.

GENOM ETT SAMARBETE med 
svenska polisen och Internet 
Watch Foundation, får Telia listor 

med sidor som innehåller över-
greppsmaterial. Telia blockerar 

sedan tillgången till ma-
terialet för sina kunder. 
Ett felklick kan annars 
vara det enda som krävs 
för att man ska få upp 
barnporr på skärmen. 
Men efter Telias block-
eringsarbete hamnar 
den som, medvetet eller 
omedvetet, försöker 
komma in på en sådan 
sida i stället på en stopp-
sida.

– Egentligen är block-
ering av innehåll på in-
ternet en mycket känslig 
fråga för oss. Att internet 
ska vara fritt från regle-

ring och censur är mycket starkt 
förankrat hos både anställda och 
kunder. Det ligger i våra gener 
att möjliggöra kommunikation, 

inte att hindra kommunikation. Vi 
är givetvis i grunden för ett fritt 
internet, säger Patrik Hiselius.  
 
ARBETET MOT barnpornografi är 
således något unikt för Telia och 
det enda innehållet som Telia ak-
tivt går in och tar ställning emot. 
Något som annars går tvärs emot 
Telias affärsidé, som går ut på att 
människor ska kunna kommuni-
cera hur de vill och var de vill.

– Även om det finns mycket 
oönskat material på internet så 
kan och ska inte vi som privat 
aktör bestämma vad som ska fin-
nas online. Undantaget är bilder 
på sexuella övergrepp mot barn. 
Där har vi tagit ställning, men inte 
heller på detta område är det vi 
som bestämmer vad som ska 
blockeras, det gör polismyndig-
heten eller Internet Watch Foun-
dation, säger Patrik Hiselius. ■

 FRAMFÖR OCH BAKOM SKÄRMEN  

BARNSÄKRAT

»Vi vill vara med 
och minska 
spridningen av 
barnporr.«

Patrik Hiselius,  
senior advisor TeliaSonera

1En specialenhet hos 
Rikskriminalpolisen 

arbetar med att upptäcka 
och kartlägga barn-
pornografiskt material. 
Materialet sammanställs 
i en spärrlista som upp-
dateras regelbundet.

2 När Rikskriminalpoli-
sen upp daterat listan 

med nytt material skickar 
man informationen 
vidare till Telia och andra 

internetoperatörer. Listan 
består då av informa-
tion om vilka sidor som 
innehåller material som 
polisen klassat som 
övergreppsbilder. 

3 Telia tar emot listan 
och blockerar till-

gången till dessa sidor 
för sina  kunder. Den som 
försöker gå in på någon 
av de aktuella sidorna 
hamnar i stället på en 

stoppsida med informa-
tion om att den aktuella 
sidan innehåller 
olagligt material. 
Användaren 
slipper där-
med utsättas 
för mate-
rialet och 
spridningen 
stoppas, och 
efterfrågan på 
nya och fler över-
greppsbilder stävjas.

Telias arbete mot barn pornografi – så går det till 

Internet kan användas till oändligt många bra saker. Men det kan 
också missbrukas med ödesdigra konsekvenser. Vi lägger stor vikt 
vid att göra nätet till en bättre plats för barn och unga. 
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Barn och unga är ofta vana 
datoranvändare – men 
säkerhet är sällan högsta 
prioritet. Med Telia Säker 
surf blir datorn en säkrare 
plats för barn.

– Vi är ett företag som tar 
socialt ansvar. Vi vill göra 
internet till en säkrare plats 
för våra kunder, i synner-
het för barnen,  säger Juha 
Luopa, produktchef på 
Telia Sonera.

Säker surf finns både 
som programvara i datorn 
och som app för mobilen 
och fungerar som ett 
allomfattande säkerhets-

paket för användaren. 
I det ingår antivirus-

program och brandvägg, 
och som tillägg finns även 
ett utökat skydd med 
föräldrakontroll. Med 
tillägget kan användaren 
skapa olika profiler som 
ändras beroende på vem 
som använder datorn. Då 
går det även att spärra 
webbplatser som innehål-
ler pornografi, våld eller 
annat material som är 
olämpligt för barn.

– Vi strävar efter att 
leverera produkter och 
upplevelser i världsklass, 
men det finns ett behov av 
att öka kunskapen kring 
både de positiva och ne-
gativa sidorna av internet, 
säger Juha Luopa.  

Han fortsätter:
– Det är ett ansvar som 

vi vill och måste ta, men 
det är också efterfrågat 
hos våra kunder. Barn är 
ofta oerhört smarta när 
det kommer till teknik, 
men de har kanske inte 
så mycket erfarenhet från 
annat i livet och då är inte 
säkerhet det första man 
tänker på. 
 
I dagsläget fungerar 
Säker surf med PC, Mac, 
iOS och Android. 

»Vi vill göra 
internet 
 säkrare för 
våra kunder, 
i synnerhet för 
barnen.«

Juha Luopa,  
produktchef på TeliaSonera

Telia SÄKER SURF

HÅLLBART EXEMPEL 6 //  Skydd av barn på nätet
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HÅLLBART EXEMPEL 7 // Normbrytande reklam 

HÅLLBARA  
HALEBOPNORMER

UNDER 2013 släppte Halebop en 
rad hyllade och uppmärksamma-
de reklam filmer. Den gemensam-
ma nämnaren i filmerna är att de 
utmanar rådande tuffa ungdoms-
normer  genom oväntad värme 
och snällhet. I den mest upp-
märksammade filmen gratuleras 
en ung homosexuell hockeyspe-
lande kille av sina lagkamrater 
efter att ha varit tillsammans med 
sin pojkvän i ett år. En av krafterna 
bakom filmerna är Halebops 
marknadschef Karin Rosell, som 
poängterar att det är viktigt att 
visa vad man står för när man 
bygger ett hållbart varumärke.  
 
Varför valde Halebop att göra 
de här reklamfilmerna?

Vår målgrupp är ung och 
lever i en hård värld – det är 

tufft att vara ung i dag. Vi vill visa 
att det finns utrymme för sådant 
som är varmt och schyst genom 

att dramatisera relationer mellan 
människor med oväntade varma 
vändningar i kalla 
hårda miljöer. Att 
hockeyreklamen fick 
sådan spridning var 
för att den berör, den 
är äkta och ärlig och 
har ett relevant viktigt 
budskap – därför 
fungerar den hela 
vägen. 

Är det därför det 
gått så bra för era 
reklamfilmer?

Det är för att vi 
berättar något 

som är icke-kom-
mersiellt, men som 
alla kan relatera till. 
Man behöver inte 
alltid trycka på att 
man har bästa prisplanen, 
snabbaste nätet eller de coolaste 

telefonerna hela tiden: att bygga 
varumärke är att stå för sina 
värderingar. Det kan vi göra fullt 
ut i våra reklamfilmer, men det 
kräver också mod. 

Varför är det viktigt för Hale-
bop att framstå som vänliga?

Problemet med vår 
bransch är att det kan vara 

så mycket krångel: kunder som 
oroar sig för att bli lurade och så 
vidare. Vi kör med öppna kort: 
det du köper är det du får. Vi 
brinner för schysthet och vågar 
kommunicera det. När vi fick 
100 000 fans på Facebook, så 
skänkte vi till exempel 100 000 
kronor till Friends. Inför julen 

skänkte vi telefoner till 
Stadsmissionen så att 
hemlösa kunde ringa  
sina familjer. Vi lever 
varumärket fullt ut – det 
är inget konstigt för oss.

Hur ska ni arbeta 
 vidare med det här?

Vi kommer att ta 
vår story vidare 

och jobba med att vara 
varma och välkomnan-
de på olika sätt, men 
också fortsätta över-
raska. I år har vi bland 
annat ett samarbete 
med Stockholms 
filmfestival Junior. Vi 
jobbar också vidare 
i kampen för att vara 

schyst på nätet, där en stor del 
av vår målgrupp befinner sig. ■

»Vi vill visa 
att det finns 
utrymme för 
sådant som 
är varmt och 
schyst« 
Karin Rosell,  
Halebops marknadschef
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Våra verktyg för hållbar utveckling  
– och ökad lönsamhet
En översikt av it-tjänster som ger win-win

LÖSNINGAR

Drifttjänster för  
data center och  
lokalt nätverk

Elektroniskt id

Kontaktcenter

Maskin till maskin (M2M) 
kommunikation

Mobila applikationer

Mobilt och fast  bredband

Mötes- och samarbets-
tjänster (telemöte,  
webbmöte, videomöte)

Positioneringstjänster

Product Life Cycle 
 Management

Unified communications

FUNKTION

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

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

Möjliggör effektiv manuell eller automatisk  
hantering av kunders eller medborgares ärenden 
via telefon, sms, chatt, e-post och webb.

Möjliggör en effektiviserad verksamhet genom 
kommunikation mellan maskiner. M2M-kommu-
nikation automatiserar processer och förenklar 
för företag att nå minskad miljö- och klimat-
påverkan över hela företagets verksamhet.

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

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

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.

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

It-utrustning som hyrs som funktion. Möjliggör 
miljö- och säkerhetsmässigt effektiv hantering 
av och kontroll över företagets it-utrustning som 
mobiltelefoner eller PC, på användarnivå.

Ger samlad tillgång till olika kommunikations-
kanaler och verksamhetssystem via mobila och 
fasta applikationer och accesser; visar även 
medarbetarnas närvarostatus.

LÖNSAMHETSVINST

•Sänkt energikostnad.
• Minskat investeringsbehov.
• Enklare att anpassa kapaciteten efter behoven.
• Egen it-personal får mer tid över för kvalificerade  

insatser på verksamhetsstödjande it-lösningar.
• Enklare administrativ hantering.

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

exempelvis självbetjäningslösningar.

• Sänkt energikostnad.
• Sänkt lokalkostnad.
• Ökad produktivitet bland medarbetarna.
• Sänkta resekostnader.
• Minskat investeringsbehov.
• Enklare att anpassa kapaciteten efter behoven. 
• Bättre kundservice och ökad kundnöjdhet.

• ”Eco driving” för lägre bränsleförbrukning.
• Effektivare fältpersonal och service stationer  

ger minskade köer och service scheman.
• Uppkopplade fastigheter ger effektivare  

energiövervakning och styrning.

• Möjlighet till ökad försäljning eller tjänsteproduktion.
• Möjlighet till helt nya verksamhetsprocesser  

och affärsmodeller.

• Sänkt energikostnad.
• Sänkt lokalkostnad.
• Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare  

mindre spilltid.
• Bättre bevakning av akuta ärenden och därmed  

bättre intern och extern service.
• Enklare för medarbetarna att organisera vardagen  

och kombinera yrkesrollen med privatlivet.

• Sänkta resekostnader.
• Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare  

mindre spilltid.
• Utvecklat samarbete eftersom både kollegor och  

externa kontakter blir mer tillgängliga.

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

 Minskad totalkostnad för it-utrustning.
• Mätbart minskad miljöpåverkan över tid.
• Säker hantering av ev. företagsinformation vid  

utbyte eller uppgradering.
• Kontroll över använd utrustning vad gäller  

kostnad och användare.
• Tillgång till asset management-webbgränssnitt för uppföljning.

•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.

ÖVERBLICK // Våra gröna tjänster
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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 hela TeliaSonera-koncernens hållbarhetsrapport.  

Fakta om  
TeliaSonera i 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.
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