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Branschbäst – men mycket återstår
Kan negativ utveckling vara något att glädjas över? Jodå, åtminstone på 
miljö- och hållbarhetsområdet. Där är minustecknet en favorit, vare sig 
det gäller koldioxidutsläpp, energiförbrukning eller affärsresande.

Telias engagemang i miljöfrågor  börjar 
tydligen bli allmänt känt. För andra året 
i rad har vi knipit tätplatsen när svenska 
folket rankar  teleoperatörernas miljö-
arbete och  sociala ansvarstagande. 
Detta visar årets upplaga av ”Sustainable 
Brands”, Sveriges största varu märkes -
undersökning där konsumenter na 
 bedömer vilka som är de mest hållbara 
 varumärkena på den svenska marknaden.

Vi som jobbar inom Telia är naturligtvis 
glada och stolta. Vi lägger mycket tid och 
kraft på att bli ett ännu mer miljövänligt 
företag som tar ansvar för hållbar utveck-
ling. Detta har resulterat i rejält stora 
minustecken. Sedan 2001 har vi exempel-
vis minskat resandet med över 60 %. 
Därmed har vi skonat världen från 50 000 
ton koldioxid och samtidigt sänkt våra 
egna kostnader med 220 miljoner kronor 
jämfört med kostnadsnivån 2001.

Men det är inte alla som når resultat av 
den här kalibern. Hos vissa företag går 
förändringsprocessen trögt. Varför har 
det hänt så mycket hos oss? Den frågan 
tyckte vi var så intressant att vi initierade 
ett forskningsprojekt för att hitta  svaret. 
Antropologerna Rebekah Cupit och 

 Miriam Börjesson Rivera drar den prelimi-
nära slutsatsen att vår mötespolicy är 
nyckelfaktorn, förstärkt av intern kompe-
tensutveckling på miljöområdet. Läs mer 
om detta på sidan 4!

Dessutom är jag övertygad om att även 
ledarskapet i organisationen spelar stor 
roll. Ska ett företag vrida om kursen krävs 
det framsynta och modiga ledare som 
vågar ta obekväma beslut och själva leva 
efter dem i vardagen. Om vi vill ändra 
beteenden på ett varaktigt sätt måste 
vi börja med attityderna och kulturen i 
 organisationen.

Lyfter vi blicken och ser ut över världen 
står det klart att vi behöver mängder av 
modiga  ledare, inte bara inom näringslivet 
utan överallt i samhället. Läs intervjun 
med miljö visionären och regerings-
rådgivaren Dennis Pamlin på sidan 15,  
så förstår du vad jag menar.

Stockholm, april 2012

Catherine Karagianni
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Telia skar bort  
sex affärs resor av tio
Antropologer forskar kring en lyckad förändringsprocess som 
minskat resekostnaderna med 80 %

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 förväntan.

Möten och samarbete i nya former
Från 2001 till 2010 sjönk exempelvis antalet flygresor per anställd med 
nära 60 %. Även körsträckorna i egen bil, tjänstebil, hyrbil och taxi reduce-
rades i samma storleksordning. På kuppen kapade man de reserelaterade 
kostnaderna med nära 80 %.

Men vad hände då med de möten som hade drivit på resandet? Slutade 
medarbetarna att träffas? Nej, men samarbetet tog sig andra former. 
 Under perioden 2001 till 2010 mer än fördubblades den interna använd-
ningen av telemöten och webbmöten.

Telias 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?

Enkelt, flexibelt och tidsbesparande stöd bäddar för framgång
Den frågan håller på att få ett mycket väl underbyggt svar. Förändrings-
processen inom Telia studeras nämligen av antropologen Rebekah Cupitt, 
doktorand vid det tvärvetenskapliga forumet Centre for Sustainable 
 Communications med placering på KTH i Stockholm. Studien är en del av  
projektet Drivers and Barriers for Mediated Meetings (Drivkrafter och  
hinder för medierade möten), som i skrivande stund pågår för fullt.

– Medierade möten är sådana möten som till väsentlig del genomförs  
med olika tekniska hjälpmedel, ofta datorbaserade. Typiska exempel är 
videokonferenssystem, chatt-tjänster och telefonkonferenslösningar,  
berättar Rebekah Cupitt.
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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 videokonfe-
rens 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 dokument via datorn. Där finns även 
en funktion för video, men rätt ofta struntar man i att slå på den.

Djupintervjuer av långvägare inom företaget
Teliastudien baseras på ett tjugotal djupintervjuer, huvudsakligen med 
ledare i mellanskiktet. De flesta hade en underställd grupp på 5–10 med-
arbetare. I ett extremfall ingick cirka 200 personer. Inom varje grupp 
var medarbetarna geografiskt spridda på olika Teliakontor, oftast inom 
 Sverige men även internationellt.

Som medhjälpare i intervjuarbetet deltog forskningsingenjören Miriam 
Börjesson Rivera. Hon berättar om intervjupersonernas profil.

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

Mötespolicy satte bollen i rullning
Projektet ”Drivkrafter och hinder för medierade möten” är alltså inte 
 avslutat. Analysen pågår för fullt i skrivande stund och det är 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. Därmed flyttade man fokus från  detaljer 
såsom val av färdmedel till den riktigt centrala frågan: om ett möte är nöd-
vändigt, hur ska det genomföras för att bli så ekonomiskt, effektivt och 
miljövänligt som möjligt?

Telias mötespolicy trycker på att den som sammankallar till ett möte alltid 
ska överväga om detta kan hållas virtuellt, alltså som telemöte, webbmöte 
eller videomöte. Även de övriga deltagarna har ett ansvar att reflektera  
över den valda mötesformen och att föreslå alternativa lösningar om  
detta bedöms vara mer effektivt.

Under ett webbmöte kan vi dela 
PowerPoint och filer med varandra. 
När jag presenterar någonting så 
kan alla som är uppkopplade se 
detta, var dom än finns någonstans.

Mikael, intervjuperson
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Bra att veta om Centre for Sustainable Communications (CESC) 
och projektet medierade möten II
• Kompetenscentret CESC är kopplat till KTH och fungerar som ett forum för 

 kunskapsutbyte och samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och forskarvärlden.
• Tillsammans med partner bedriver CESC tillämpad forskning kring innovativa tjänster 

och kommunikationslösningar som befrämjar en uthållig livsstil.
• Forskningsområdet är brett; här finns allt från personliga beteendeförändringar till  

hållbara städer
• CESC grundades år 2007 på initiativ av innovationsmyndigheten VINNOVA och ett  

flertal andra institutioner och företag, däribland TeliaSonera.
• I projektet Medierade möten undersöks drivkrafter och hinder för affärsrelaterade 

 virtuella distansmöten. Analyser görs på praktikfall med utgångspunkt i organisations-
struktur, arbetssätt, beslutsfattande och normer. Likaså teknikens roll, exempelvis  
vilka tekniska behov som finns.

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

Viktigt med kompletterande åtgärder
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 med-
arbetarna 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 kombi-
nationen av mötes-
policy, resepolicy och 
miljöutbildning som 
drivit på förändringen 
inom företaget. Men 
vi behöver slutföra forskningsprojektet  
innan vi kan vara mer eftertryckliga i våra  
slutsatser, betonar Rebekah Cupitt.

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, avslutar Rebekah Cupitt.

Sofia, intervjuperson
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arbetsförmedlingen uppgraderar verksamhetsstödet:

Miljösäkrat utbyte av  
12.000 mobiltelefoner
Möjligheten till ett mobilt arbetssätt går som en röd tråd 
 genom Arbetsförmedlingens verksamhet och är en av 
 byggstenarna i den vision som myndigheten döpt till ”Möjlig-
heternas mötesplats”. Aktuellt just nu är en uppgradering 
av telefoni plattformen. Ungefär 12.000 medarbetare ska 
få moderna smartphones. Telia står för leveransen och tar 
 dessutom hand om de gamla telefonerna på ett miljöriktigt 
och säkert sätt.

Bättre service med smartphones
Arbetsförmedlingen vill vara det självklara valet för alla arbetsgivare och 
arbetssökande, som ska få likvärdig service oavsett i vilken del av landet  
de befinner sig.

Servicen ska dessutom bli än mer kundorienterad. Detta innebär bland 
 annat att kunderna ska kunna få hjälp inte bara på Arbetsförmedlingens 
kontor utan även via telefon, video, chatt, diskussionsforum och andra 
 internetbaserade kanaler.

En viktig förutsättning för att kunna upprätthålla servicen, både mot kunder 
och internt, är att medarbetarna har tillgång till effektiva arbetsredskap. I 
processen att förverkliga visionen ”Möjligheternas mötesplats” har turen  
nu kommit till en uppgradering av mobilplattformen.

Hyrda mobiler enkla att byta ut
Mobiltelefonerna ägs inte av Arbetsförmedlingen. I stället hyr man dem av 
Telia, inklusive tillbehör. Hyresavtalet är utformat på ett sätt som gör det 
enkelt för myndigheten att byta ut mobilerna med lämpliga intervall, så att 
medarbetarna får tillgång till modern teknik med nya, praktiska funktioner.

– Ett av motiven för att välja den här lösningen var det miljökoncept som 
 ingår. Telia tar nämligen tillbaka de gamla mobilerna och hanterar dem  
på ett miljöriktigt och säkert sätt. Detta gynnar miljön och bidrar till en  
lång siktigt hållbar utveckling, något som ligger helt i linje med vår egen 
miljöpolicy, säger Arbetsförmedlingens miljöstrateg Gun Lange.
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Gun Lange ringa videosamtal till kollegorna runt om i landet.



Miljöhänsyn i varje steg
I skrivande stund håller Telia på för fullt med den logistiska utmaningen att 
slussa ut moderna smartphones till Arbetsförmedlingens närmare 12000 
medarbetare. Dessa finns dels på huvudkontoret i Stockholm och dels på 
cirka 320 lokala förmedlingar runt om i landet.

– Utbytet sker kontor för kontor på ett sätt som minimerar behovet av last-
bilstransporter. Telias logistikpartner Posten jobbar med moderna fordon, 
välfyllda bilar och optimerade rutter. Därmed kommer koldioxidutsläppen 
att hållas nere så mycket som möjligt, berättar Gun Lange.

Kontaktpersonen på varje kontor tar emot leveransen, delar ut den nya 
utrustningen till kollegorna och samlar ihop de mobiler som inte länge ska 
användas. Dessa packas i de kartonger där de nya telefonerna anlände, 
alltså ett direkt återbruk av emballaget.

Uppfräschade mobiler får ett andra liv
Posten hämtar upp returförsändelserna och transporterar dem till en 
 partner till Telia, specialiserad på rekonditionering och säkerhetsradering 
av mobiltelefoner. Alla Telias partner är noga granskade och har förbundit 
sig att uppfylla de krav som TeliaSonera-koncernen ställer på sina under-
leverantörer.

De flesta av de mobiler som kommer från Arbetsförmedlingen och andra 
hyreskunder går att rekonditionera, vilket ger dem chansen till ett nytt liv på 
andrahandsmarknaden. Detta är en väldigt bra lösning ur miljösynvinkel.

– Produktionen av en ny telefon motsvarar cirka 15 kg koldioxid , och den 
belastningen slipper miljön när en fungerande mobil kan användas igen. 
I Arbetsförmedlingens fall innebär detta en  effekt  på uppemot 170 ton 
 koldioxid, konstaterar Telias miljöchef  Catherine Karagianni.

Under rekonditioneringen töms telefonerna på alla lagrade data, exempel-
vis sms, kontakter, mejl och kalenderuppgifter. Sedan följer rengöring och 
reparation, varefter mobilen är klar att användas någon annanstans.

– En del av telefonerna är dock så pass illa däran att de inte går att åter-
använda. I stället skickas de för miljöanpassad återvinning hos företag 
som är  specialiserade på hantering av elektronikavfall. Där utnyttjar man 
 certifierade processer för att ta tillvara olika materialslag och återföra dem 
till råvarumarknaden. Målet är mobilerna ska ingå i ett slutet kretslopp där 
inga  oönskade ämnen hamnar på fel plats, avslutar Catherine Karagianni.

Telia tar tillbaka de gamla  
mobilerna och hanterar  
dem på ett miljöriktigt  
och säkert sätt. 

Bra att veta om Arbetsförmedlingen
• Arbetsförmedlingen erbjuder många former av stöd för att arbetssökande snabbt ska hitta ett jobb. 

Det kan bestå av allt från vägledning och rekry teringsträffar med arbetsgivare till anpassning av 
arbetsplatsen för arbetssökande med särskilda behov. Målet är att alla ska hitta ett arbete.

• Man erbjuder även förberedande och yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar. Syftet är dels att 
underlätta för dem som söker jobb att få och behålla ett arbete, dels att motverka brist på kompetent 
arbetskraft.

• Under 2011 anmälde arbetsgivare drygt 690.000 lediga platser, samtidigt som cirka 562.000 
 registrerade personer fick arbete.

• Arbetsgivare får bland annat fri annonsering i webbtjänsten Platsbanken med 1,5 miljoner besökare 
varje månad, fri sökning bland cirka 140.000 arbets sökandes CV samt råd och stöd i rekryterings-
processen.

• I sin miljöpolicy slår Arbetsförmedlingen fast att man ska minska sin samlade miljöbelastning  genom 
att bedriva ett systematiskt miljöarbete där lagar och förordningar utgör en miniminivå  Hänsyn till 
miljön ska genomsyra all verksamhet.

• Policyn redovisar också konkreta åtgärder inom sex olika områden, alla avsedda att bidra till en 
 hållbar miljöutveckling.

Bra att veta om TeliaSoneras miljöstyrning av underleverantörer

I dokumentet TeliaSonera Supplier Code redovisar koncernen sina 
tvingande krav inom området corporate responsibility. läs mer här!
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Brett spektrum av  
miljö relaterade aktiviteter
Bruttoresultatet av Telias åtgärder för att påverka den egna 
verksamhetens miljöeffekter i rätt riktning framgår av statistik-
avsnittet på sidorna 18–20 i den här rapporten. Men vi vill 
gärna berätta lite mer om vad som döljer sig bakom  graferna. 
Här gör vi några nedslag i det konkreta vardagsarbetet för en 
långsiktigt hållbar utveckling.

Minskad total elförbrukning för andra året i rad
TeliaSonera i Sverige har under flera år arbetat systematiskt på att minska 
den egna verksamhetens elförbrukning. Främst har detta skett genom 
 åt-gärder i infrastrukturen, men vi har också strävat efter att eliminera 
onödig kylutrustning. Över 99 % av våra 13.000 driftanläggningar runt om 
i landet utnyttjar endast frikyla, dvs. kylning med hjälp av befintlig uteluft. 
I det 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 kyllösningar, som nu validerats av extern 
exper tis. Det har visat sig att dessa ligger mycket långt fram, även vid en 
internatio nell jämförelse. De är minst lika bra eller bättre än de lösningar 
som presenteras av välkända datajättar, exempelvis Google och Facebook. 
Vi har också kunnat konstatera att vårt stamnät har en mycket låg energi-
förbrukning per transporterad databit, jämfört med nät hos andra  
opera törer som gör motsvarande analys.

Även mycket enkla åtgärder har bidragit till att öka vår energieffektivitet. 
Vi har exempelvis höjt drifttemperaturen i datacenter och teknikrum med 
två grader i ett projekt som vi kallar ”Sauna”. Detta betyder minskat behov 
av kylning, vilket sparar energi. Dessutom  bedömer vi att värdet kan höjas 
ännu mer utan risk. Vidare ställer vi allt  tuffare krav på våra leverantörer.
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Tillsammans har åtgärderna lett till ett remarkabelt resultat. Som en av 
få teleoperatör i världen lyckade vi sänka vår elförbrukning under 2011. 
 Minskningen låg på cirka 2 %, trots en omfattande driftsättning av nya 
bredbandsanslutningar, massiv 4G-utbyggnad och kraftig kapacitets-
ökning i stamnätet. De flesta av våra kollegor i branschen ökar löpande  
sin  elförbrukning, i några fall med ända upp mot 5 % per år.

Miljöutbildning för både egen personal och kunder
TeliaSonera i Sverige har sedan 1997 erbjudit samtliga medarbetare en 
webbaserade miljöutbildning, som under årens 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 telekommunikationsområdet.  
Där finns också pedagogisk information med tonvikt på lagstiftning,  
energi- och materialfrågor samt avfallshantering.

Deltagarna hittar även information om Telias miljöarv och vilka miljöåtgär-
der som vi har genomfört historiskt. Där finns också information om hur vi 
kan hjälpa våra kunder att minska sin egen miljöbelastning via it och kom-
munikationslösningar. Applicerar man tekniken på ett klokt går det att nå 
drastiska förbättringar; exempelvis bedömer EU och andra stora aktörer 
att upp till 20 % av de globala koldioxidutsläppen kan elimineras. Vi själva 
är ju för övrigt ett gott exempel på den avsevärda potentialen. TeliaSoneras 
svenska verksamhet har minskat koldioxidutsläppen med 83 % sedan 2001. 
Ungefär hälften av denna minskning beror på att kommunikationslösningar 
har ersatt resor och transporter.

Under hösten 2012 lanserar vi ny version av Miljöfokus med utvecklad 
 pedagogik. Vi avser att göra den tillgänglig online för våra kunder och åter-
försäljare. Detta är ett steg i vår strävan att öka transparensen i företaget.

Webbinarierna har blivit en publicsuccé
Telias webbinarier utgör en virtuell mötesplats där våra kunder kan titta 
in oavsett var de råkar befinna sig eller vilken 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 var sin målgrupp – mindre 
företag, större företag samt offentlig sektor. Varje webbinarium är cirka  
15 minuter långt.
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Under 2011 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  
3000 deltagare. 

Bred utrullning av videokonferens bäddar för ökat  
resfritt  samarbete
TeliaSonera har på koncernnivå gjort en kraftfull utbyggnad av kapaciteten 
för videomöten. 153 nya utrustningar för videokonferens har installerats på 
48 kontor i 17 olika länder, från Sverige till Kazakstan. Därmed finns drygt 
250 videoterminaler totalt i bolaget.

TeliaSoneras koncernchef Lars Nyberg och cio Åke Södermark invigde  
den nya infrastrukturen genom ett externt videomöte med en handfull 
 topp chefer från en av Telias största kunder. 
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Området resor och virtuella möten
Förändring från 2001 till 2011



Telias säljare utgår från egna erfarenheter
Inom Telia strävar vi hela tiden efter att leva som vi lär. Under 2011 har vi 
skapat ännu bättre förutsättningar för våra egna medarbetare att  tillämpa 
ett effektivt arbetssätt. Bland verktygen finns tjänster för telemöte, 
 videomöte, webbaserat samarbete (exempelvis koncernövergripande 
status information) och chatt.

Säkra lösningar för fjärranslutning gör det möjligt för medarbetarna att 
samarbeta och att nå centrala resurser oavsett var de råkar befinna sig. 
Även om en bärbar dator ofta ger den bästa arbetsmiljön och det största 
utbudet av funktioner går väldigt mycket att göra även via surfplattor och 
smartphones.

Det mest iögonfallande resultatet av det här sättet att arbeta är den ökade 
produktiviteten. Men de positiva miljöeffekterna är också  betydelsefulla. 
Resandet minskar, både de lite längre affärsresorna och de lokala 
 transporterna mellan hem, arbetsplats och kunder. Dessutom reduceras 
volymen av pappersutskrifter när så mycket av samarbetet kan försiggå i 
realtid direkt på bildskärmen.

Telia har aktiva fältsäljare som arbetar mot medelstora och större organisa-
tioner inom både näringsliv och offentlig sektor. Dessa säljare lyfter gärna 
fram våra egna goda erfarenheter när de träffar kunder. Intresset för 
 sådana konkreta fallbeskrivningar brukar vara stort. Ett vittnesbörd om 
 nyttoeffekter i vardagen smäller betydligt högre än allmän säljprat.

Telia samarbetar dessutom med Cisco Systems kring den årliga under-
sökningen ”Smarta Företag”, som belyser övergången till ett effektivare 
arbetssätt bland svenska företag och organisationer. Där ingår också en 
indexbaserad mätmetodik som möjliggör jämförelser på en rad olika sätt. 
Läs mer om detta på sidan 21.
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Åkeriet som bidrar till  
klimatsmart underhåll av  
Telias luftledningar
Att driva ett lastbilsåkeri mer miljöriktigt än vad bröderna 
Fredrik och Johan Persson gör torde vara rätt svårt. Efter 
att ha miljöcertifierat familjeföretaget Lars Perssons Åkeri år 
2004 har bröderna jagat förbättringsmöjligheter på bred front, 
allt ifrån optimerade motorinställningar till ekonomiskt körsätt. 
Resultaten imponerar.

Stolpfraktare i mer än 50 år
Kanske hade tanken på ett miljöcertifikat vaknat hur som helst. Men det 
som startade förändringsprocessen några år in på 2000-talet var det 
 faktum att Telia, en av åkeriets viktigaste kunder, började ställa miljökrav 
på sina entreprenörer.

– Vi fraktar nya telefonstolpar till platser där Telia gör underhåll på sina 
luftledningar, och vi tar med oss de utbytta stolparna tillbaka. Vår farfar 
började med dessa transporter redan i mitten av 50-talet, fast kunden hette 
naturligtvis Televerket då, berättar Fredrik Persson som är ansvarig för 
 kvalitets- och miljöfrågor och dessutom delägare tillsammans med sin bror.

Motorerna blir allt effektivare
I ett lastbilsåkeri är bränsleförbrukningen en av de allra viktigaste miljö-
faktorerna. Ju lägre förbrukning, desto mindre utsläpp av koldioxid.

– Ofta går det att vinna en hel del genom att göra exakta inställningar av 
motorn. Det kan resultera i en besparing på fem till tio procent. Dessutom 
har vi bra draghjälp av fordonstillverkarna. Motorerna utvecklas ständigt 
och gör det möjligt att krama ut längre körsträcka ur varje liter bränsle, 
konstaterar Fredrik Persson.

Tack vare detta kan åkeriet minska utsläppen genom att förnya fordons-
flottan. Fredrik Persson exemplifierar med det senaste nyförvärvet, en 
Scania 730 med en av världens starkaste serietillverkade lastbilsmotorer.

– Vi gjorde en del research och drog slutsatsen att 730:an var perfekt 
 anpassad för topografin i de områden där den här bilen ska rulla. Vi räknar 
med cirka 4 % lägre förbrukning än med den äldre 620-motorn som var 
alternativet.
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Stor besparingspotential i högerfoten
Utvecklingen av nya motorer har haft stor betydelse även för utsläppen 
av andra oönskade restprodukter med skadlig miljöpåverkan, exempelvis 
partiklar, kolväten och kväveoxider. Fredrik Persson bedömer att tillver-
karna minskat dessa utsläpp med ungefär 90 % sedan 2004.

– Jag tror inte det är möjligt att komma särskilt mycket lägre. Därför är 
 branschen nästan helt inriktad på att sänka bränsleförbrukningen, så att vi 
kan fortsätta reducera koldioxidutsläppen.

Vill man lyckas med detta gäller det att inte bara titta på tekniken utan även 
på människan bakom ratten. Körsättet har stor inverkan på bränsleförbruk-
ningen. Därför får alla förare i Lars Perssons Åkeri utbildning i eco-driving. 
Kursen upprepas med jämna mellanrum, eftersom det är lätt hänt att åter-
falla i gamla och mindre ekonomiska körvanor.

Ständig jakt på kortaste vägen
Ett annat sätt att sänka fordonsflottans totala bränsleförbrukning är att 
minimera den körsträcka som krävs för att fullgöra leveranserna. Det  gäller 
bland annat att samlasta gods som ska till olika kunder och att undvika 
tomkörningar och onödiga omvägar.

Transportledaren som optimerar rutterna måste ha både erfarenhet, 
 strategisk blick och en gnutta intuition. Det är många parametrar som ska 
vägas in, däribland risken för stöld.

– Tidpunkten då stolparna ska användas kan ligga en månad in i framtiden. 
Det vore frestande att skicka lasset snarast om vi ändå har vägarna förbi 
den aktuella destinationen, men det vågar vi inte göra. Obevakade stolpar 
vid vägkanten har tyvärr en tendens att försvinna spårlöst under mellan-
tiden, berättar Fredrik Persson.

Fordonsflottan fungerar dessutom som rullande lager. Bilarna har alltid 
några extra stolpar i lasten. På så sätt kan man höja servicenivån gentemot 
Telia utan att nämnvärt öka körsträckan.

– Om vår transportledare får besked att en stolpe exempelvis blivit påkörd 
och behöver bytas snarast kan han styra om den bil som just då befinner sig 
närmast olycksplatsen. Därmed får Telia bättre förutsättningar att snabbt 
avhjälpa felet så att deras kunder får tillbaka sin telefoni, avslutar Fredrik 
Persson.

Några av 2011 års nyckeltal för Lars Perssons Åkeri
• 12 lastbilar i trafik
• 16 anställda
• Omsättning på cirka 29 miljoner kronor.
• Genomsnittlig dieselförbrukning för hela fordonsflottan: 4,46 liter/mil
• Cirka 5 % av bränslet utgjordes av biodiesel, ett drivmedel som framställs av 

 vegetabiliska eller animaliska fetter såsom rapsolja, sojaolja, ister och talg.
• Total körsträcka för Telialeveranser: cirka 695000 kilometer
• 8681 nya telefonstolpar med en totalvikt på 1163 ton levererades.
• 27147 utrangerade telefonstolpar med en totalvikt på 3638 ton fraktades till 

 miljöcertifierad destruktion.
• Sedan år 2004 har man fraktat totalt 400715 stolpar för Telias räkning.
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it som verktyg för en långsiktigt hållbar utveckling:

”Potentialen är enorm – men vi 
måste tänka nytt”
Visst är det lovvärt med Svanenmärkt skrivarpapper och bilar 
som går på biobränsle. Men många av våra  miljöfrämjande 
 insatser är tämligen defensiva. Antingen innebär de att 
 problemen flyttas utanför Sveriges gränser, eller så kräver 
de resurser i en omfattning som gör dem omöjliga i resten av 
världen. Detta anser miljövisionären och regeringsrådgivaren 
Dennis Pamlin,  grundare av företaget 21 Century Frontiers. 
Han efterlyser de stora greppen, lösningarna som kan fungera 
för en värld med 9 miljarder invånare.

Tröga institutioner motverkar förändring
Att utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle går så pass långsamt 
beror bland annat på våra institutioner. De växte fram under 1900-talets 
industriella utveckling och fungerade utmärkt i den samhällstyp vi hade då. 
Men i dag står vi inför helt nya utmaningar enligt Dennis Pamlin.

– Ta till exempel Trafikverket. Där jobbar man fortfarande bara med fysisk 
förflyttning. Men jag är bergsäker på att det om tjugo år är totalt otänkbart 
att planera vägar och järnvägar utan att ta hänsyn till de möjligheter som 
bredband skapar. Trafikverket har bytt namn till Mobilitetsverket och sysslar 
minst lika mycket med virtuell förflyttning som med fysisk. Dessutom tänker 
man globalt och låter planeringsarbetet påverkas inte bara av ekonomiska 
nätverk utan även av kulturella.

Politiker och beslutsfattare är i allmänhet väl medvetna om att dagens 
institu tioner har svårt att bidra till en resurseffektiv och rättvis samhälls-
utveckling. Men att förändra deras sätt att fungera är en tuff uppgift som 
man inte riktigt tagit sig an ännu.

– Vi behöver framtidsinriktade aktörer som kan skynda på omdaningen 
genom att göra sina röster hörda 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 överkonsumtion av naturresurser, in i ett  smartare 
samhälle där vi ser utvecklingen av människor som långt viktigare än 
 eko nomisk tillväxt, menar Dennis Pamlin.
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Makt över återinvesteringarna
Det finns en handfull grundläggande behov som hela mänskligheten delar. 
Alla vill vi ha någonstans att bo, mat på bordet och en möjlighet att förflytta 
oss. Därför finns de allra största ekonomiska möjligheterna inom energi-
försörjning, infrastruktur och livsmedel.

På dessa områden har it mycket att ge, inte minst transparens. Slutkonsu-
menterna får tillgång till information som gör att de förstår sammanhangen 
bättre och ser vilka konsekvenser som deras köpbeslut får.

– När du väljer att köpa vissa varor medverkar du till att skapa morgon-
dagens värld. I framtiden kommer du att se mycket bättre hur detta 
 fungerar. När du plockar en viss sorts havregryn från butikshyllan vet du 
exempelvis att en del av det du betalar går till investeringar som skyddar 
regnskog från avverkning eller bevarar ett öppet kulturlandskap i Mellan-
sverige. Det intressanta är att du fokuserar på det som dina pengar kan 
skapa i morgon, inte på vad de gör i dag, säger Dennis Pamlin.

Energiproduktionen kan påverkas på ett liknande sätt. En elleverantör kan 
ha miljömärkt el i sitt utbud, men när kunderna ser att pengarna som de 
betalar investeras i polsk kolkraft går nog många över till ett elbolag där 
hållbarhet genomsyrar hela verksamheten. Dennis Pamlin betonar den här 
aspekten av it och menar att tekniken ger den enskilda medborgaren större 
makt över samhällsutvecklingen.

Hus ska leverera energi, inte förbruka den
Den svenska miljöpolitiken har sina rötter i 70-talet. Den inriktas huvudsak-
ligen på att minska nationella problem av olika slag. Vi försöker exempelvis 
hålla nere koldioxidutsläppen genom förmånliga regler för bilar som drivs 
med biobränsle.

– Tanken är god, men åtgärder av det här slaget fungerar inte globalt. Vi 
flyttar bara problemen utanför våra gränser. Skulle världens alla bilister gå 
över till bioetanol så rycker vi bokstavligen maten ur händerna på hundratals 
miljoner människor, Redan i dag ser vi hur vårt system leder till konflikter 
mellan olika grupper som vill lägga beslag på planetens begränsade  
resurser, konstaterar Dennis Pamlin.

I stället efterlyser han transformativa förändringar, ett rejält paradigmskifte 
där vi börjar betrakta världen på ett helt nytt sätt. Insatser inom bostads-
sektorn är extra viktiga, eftersom den svarar för ungefär 40 % av de globala 
koldioxidutsläppen. Han menar att det överhuvudtaget inte finns någon 
anledning att fortsätta uppföra byggnader som förbrukar energi. Plushus 
är en teknisk verklighet, alltså hus som producerar mer energi än vad som 
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går åt för driften. Den energin kommer ägaren att kunna skicka tillbaka 
till elnätet eller lagra i batterierna på den elbil som han samäger med sina 
grannar. Bilen kommer förresten inte att användas särskilt mycket, efter-
som många sköter det mesta hemifrån – jobbet, inköpen och umgänget 
med andra människor.

– På det här sättet övergår byggnader från att vara vår tids största  
miljöhot till att bli en avgörande miljölösning. Och det är transformativa  
it-lösningar som gör processen möjlig. Detta är något helt annat än 
många av dagens ”lösningar”, som i realiteten endast flyttar våra problem 
till någon annan plats på jorden, säger Dennis Pamlin.

I ett niomiljardersperspektiv duger endast  
transformativ förändring
It-lösningar som bidrar till en transformativ förändring är hårdvaluta i en 
värld där miljö- och klimatproblemen blir mer och mer akuta. I Sverige 
finns gott om skärpta och kreativa it-specialister, vilket borde betyda 
att vi har lysande möjligheter att utveckla revolutionerande system och 
applikationer som kan exporteras lönsamt. Eller?

– Tyvärr motverkas den här utvecklingen av både marknadsmekanismer 
och institutioner. Det är absolut inte fråga om någon medveten,  ondsint 
konspiration utan bara resultatet av att våra institutionella ramverk i 
 väsentliga delar är 50 år efter sin tid.

För att få bättre perspektiv på behoven räcker det med att titta på några 
enkla statistiska uppgifter. Enligt FN:s prognoser är vi 9 miljarder invånare 
på den här planeten kring år 2050. Kinas städer växer med ca 18 miljoner 
varje år– alltså dubbla Sveriges befolkning.

– Under de närmaste 20 åren kommer världen att förändras fortare och 
mer genomgripande än någonsin tidigare. It har potentialen att både 
lösa dagens stora problem och skapa helt nya möjligheter i ett längre 
perspek tiv. Det är ingen lätt uppgift, men använder vi it på ett klokt sätt 
kommer vi att lyckas, summerar Dennis Pamlin.
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Utsläpp av koldioxid
TeliaSoneras verksamhet i Sverige

Under perioden 2001 –2011 har TeliaSonera i Sverige minskat de totala 
utsläppen av koldioxid med över 83 %. Beräkningen av utsläppen 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.

Kalla fakta kring Telias arbete för en hållbar utveckling
Resultaten av miljöinriktade åtgärder är ofta mätbara. Därmed blir det möjligt att sätta konkreta mål och att följa upp 
hur väl man lyckas nå dem. Inom Telia görs sådan uppföljning i stor omfattning sedan åtskilliga år. Här presenterar vi 
ett litet urval från vår digra statistiksamling.

Läs gärna mer i TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2010 som du hittar på http://annualreports.teliasonera.com/en/2011/corporate-responsibility
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Koldioxidreduktion jämfört med 2001

Läs gärna mer i TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2010 som du hittar på http://annualreports.teliasonera.com/en/2011/corporate-responsibility
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Energieffektivitet i infrastruktur för tele- och datakommunikation
Totalmått för hela TeliaSoneras nät i Sverige

Läs gärna mer i TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2010 som du hittar på http://annualreports.teliasonera.com/en/2011/corporate-responsibility 
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Sammanfattning av resultatet i TeliaSoneras  
och Cisco Systems undersökning.

Smarta företag går före – men är 
takten tillräcklig?
För andra året i rad har TNS-SIFO tagit reda på i vilken grad 
svenska företag och organisationer använder informations-  
och kommunikationstekniska verktyg för stimulera ett  effektivt 
arbetssätt. Undersökningen genomfördes på  uppdrag av  
TeliaSonera och Cisco Systems.

Mätning i fem dimensioner
För att kunna mäta utvecklingen och göra olika slags jämförelser, exempel-
vis mellan olika branscher, har TSN-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 detta.
• 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 övergripande 
 resultat. De blå och gröna linjerna visar indexvärdet 2010 respektive 
2011 för var och en av de fem dimensionerna ovan, beräknat på svaren 
från  samtliga företag och organisationer. Fältet i orange (dvs index 70 för 
 samtliga dimensioner) är det mål som TeliaSonera och Cisco Systems vill 
hjälpa Sveriges företag att nå till år 2015.

Snabbast utveckling inom sociala medier
Om man väger samman resultatet från samtliga tillfrågade företag hamnar 
index på 39, alltså en enhet högre än i fjol. Ökningen är dock inte statistiskt 
säkerställd.

Inom vissa skärningar ser man dock en tydligare förbättring. Stora företag, 
bank- och finanssektorn samt detaljhandeln ökar med tre enheter.  
Offentlig sektor sticker ut i två avseenden. Man har visserligen en rejäl 
indexhöjning på fem enheter jämfört med föregående mätning. Men man 

 Mål index: 70
 Index 2010: 38
 Index 2011: 39

Mobilt arbetssätt

Virtuella möten

KundserviceDela information

Sociala medier

Blå och grön linje visar indexvärdet 2010 och 2011 för var och en av 
undersökningens fem dimensioner. Fältet med orange kulör indikerar 
målet för 2015.
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hamnar ändå endast på 30, 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 52. I botten hittar vi 
vård- och omsorgsverksamhet med index 28 samt kunskaps- och utbild-
ningssektorn med index 32. Rent allmänt, oavsett bransch, gäller att index 
blir högre 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 företaget är, desto mer sällan förekommer 
det och desto färre former av virtuella möten erbjuds. Bland små företag 
med 5–19 anställda uppger 18 % att de aktivt använder virtuella möten 
jämfört med 41 % bland stora företag med minst 200 anställda. En fjärde-
del uppger att företaget har policyer (för resor, miljöpåverkan osv.) som 
driver på användningen av virtuella möten. 

Varannan anställd anser att ökad mobilitet gynnar  
företagets  lönsamhet
Hälften av de svarande anser att deras företag har ett mobilt arbetssätt. 
Betydligt fler (70 %) uppger att de kan sköta den arbetsrelaterade  
e-posten i sin jobbmobil och 61 % säger att de kan koppla upp sig mot 
företagets lokala nätverk utanför arbetsplatsen. Däremot är det ovanligare 
att kunna använda mobilen för att nå interna system (32 %) eller se kolle-
gors tillgänglighet (13 %).

Det finns en stor skillnad i upplevd mobilitet mellan branscherna. Svarande 
som arbetar med service och tjänster anser i högst utsträckning att deras 
företag har ett mobilt arbetssätt (63 %). Motsvarande värde för offentlig 
sektor är 44 %.
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Antal svarspersoner som instämmer i påståendet

Mitt företag tillämpar ett mobilt arbetssätt

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

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

Jag kan nå företagsinterna system från mobilen

Jag upplever att företaget stödjer och upp-
muntrar medarbetarna att använda ny teknik 
som ökar deras mobilitet

 2011
 2010

50 %
45 %

70 %
50 %

61 %
56 %

32 %
22 %

54 %
49 %



Funktion Verksamhetsvinst

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

Möjliggör effektiva möten utan  
att deltagarna behö ver förflytta  
sig till samma plats

• Sänkta resekostnader
• Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare 

mindre spilltid
• Utvecklat samarbete eftersom både kollegor och 

externa kontakter blir mer tillgängliga

Mobilt och fast  
bredband

Möjliggör effektivt arbete utan  
att medarbetaren 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 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

Mobila  
 applikationer

Ger mobila medarbetare (service-
tekniker, hemvårdare, utesäljare osv) 
tillgång till it-baserat verksamhets- 
stöd i fält

• Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare 
mindre spilltid

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

affärsmodeller

Unified commu nications Ger samlad tillgång till olika kom-
mu    nika  tions  kanaler och verksam-
hets  system via mobila och fasta 
applikationer och  accesser; visar 
även med arbetarnas närvarostatus

• Enklare att dra full nytta av it-stöd och organisa-
tionens samlade kompetens

• Ökad produktivitet tack vare kortare ställtider och 
effektivare samverkan

• Ökad personlig effektivitet
• Ökad kundnöjdhet

Positionerings- 
tjänster

Möjliggör lokalisering i realtid av 
fordon, med arbetare 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-funktioner som produceras i 
energiopti merade datahallar

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

insatser på verksamhetsstödjande it-lösningar
• Enklare administrativ hantering

Elektroniskt id Ger människor möjlighet att styrka 
sin identitet och signera dokument 
eller transaktioner på webben 
minskar bl.a. be hovet av fysiska 
blanketter

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

exempelvis självbetjäningslösningar

Kontaktcenter Möjliggör effektiv manuell eller  
automatisk hantering av kunders el-
ler med borgares ärenden via telefon, 
sms, chatt, e-post och webb

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

Lösningar

Verktyg för hållbar utveckling  
och ökad konkurrenskraft
Sättet att styra om verksamheten i riktning mot minskad miljö- och klimat-
påverkan varierar från företag till företag. Telia erbjuder en rad lösningar 
som underlättar omställningen. De är generellt användbara och passar de 
allra flesta branscher och verksamhetsinriktningar. Här är ett urval av de 
miljö vinster 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. 

Flertalet av lösningarna erbjuds dessutom i form av molntjänster, 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 kommunikationstjänsterna 

 produceras på storskaliga, energioptimerade datacenter med höggradig 
virtualisering, frikyla osv.
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Länkar till kompletterande information
• På http://annualreports.teliasonera.com/en/2011/corporate-

responsibility kan du fördjupa dig i dokumentet TeliaSonera  
Corporate Responsibility Report 2011.

• På http://www.telia.se/foretag 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://upptackmer.telia.se/ får du näring för din affärsutveck-
ling i form av färsk information med it och telekom i fokus.  
Läs, fråga och diskutera.

• På http://www.telia.se/webbinarium finns ingången till våra  
webbinarier. Du hittar ett kalendarium med kommande 
 arrange mang, och självfallet kan du titta på inspelningar av 
 tidigare  webbinarier.

• På http://www.telia.se/telemote berättar vi mer om våra mötes-
tjänster. Här loggar du också in som deltagare i ett webbmöte.

Miljöfakta om TeliaSonera i Sverige
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, 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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