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Strategiska branschfrågor
på agendan

Nya 4G kommer att
förändra mycket

Konvergensen gynnar
konsumenterna

IT & Telekomföretagen bevakar och agerar opinionsbildare i flera avgörande frågor
som berör hela branschen. Det finns en rad strategiska branschfrågor på agendan, däribland auktionen på 800 MhZ-bandet, en reglerad prissättning
av fiberutrymme och utbyggnaden av bredband.

Ny teknik föder alltid nya användningsområden och med de supersnabba 4G-näten
kommer mycket att förändras – både privat och
professionellt. Exakt hur förändringen ser ut är upp
till oss användare att avgöra, menar Erik Hallberg,
chef för Mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige.

Konvergensen mellan media, telekom och
Internet håller på att omdana marknaden.
För vissa aktörer kan förändringen vara ett hot, för
andra en möjlighet. Konsumenterna hör till den
grupp som har allt att vinna på konvergensen. Det
anser Rene Summer på Ericsson.
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Media och telekom smälter samman
Ingår som bilaga i Dagens Industri juni 2010.
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Mobilitet för ökad kundnytta
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Fast bredband och fiber

Grön IT

Snabbt,
snabbare,
4G
Telia var först i världen med att lansera 4G. En innovation som tar mobilt bredband till en helt ny nivå. Surfa upp
till 10 gånger snabbare, se på högupplöst film, spela onlinespel och ladda ner mycket tunga filer. Allt samtidigt
om du vill. I december 2009 blev Stockholm världens första stad med 4G-täckning. Under 2010 fortsätter vi med
ytterligare 25 svenska städer.

Läs mer på telia.se/4g
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Om detta kan du läsa i Framtidens Telekom

Ny teknik föder nya
användningsområden
Den fjärde generationens mobilsystem har redan
lanserats på vissa orter i Sverige. Med de supersnabba
4G-näten kommer mycket att förändras – både privat
och professionellt. Ny teknik föder nya användningsområden, exakt hur är upp till oss användare att avgöra.

Snabb överföringshastighet,
bra prismodeller och ny teknik
har även öppnat dörren för mobilernas intåg på mediemarknaden.
Enligt PTS generaldirektör Göran Marby måste vi
ha en infrastruktur som ger god tillgång och är kostnadseffektiv, där ingen ska stå utanför. Utbyggnaden av
bredband för alla svenskar är också en viktig strategisk
branschfråga för IT & Tekekomföretagen, tillsammans

Framtidens Telekom
För tillväxt och konkurrenskraft

Framtidens Telekom
– För tillväxt och konkurrenskraft
är producerad av NextMedia i samarbete
med IT & Telekomföretagen

med auktionen på 800 MhZ-bandet och en reglerad
prissättning av fiberutrymme.
Utvecklingen av nya tjänster går snabbt och på den
mobila marknaden har utvecklingen under det senaste året i hög grad drivits på av applications, ”appar”
till iPhone. Snabb överföringshastighet, bra prismodeller och ny teknik har även öppnat dörren för mobilernas intåg på mediemarknaden. Gränsen mellan telekom
och media samt mellan webb och mobil suddas ut. I
framtiden kommer även de fasta och mobila Internetplattformarna att integreras och komplettera, snarare
än konkurrera med, varandra.
Utmaningarna är stora, möjligheterna många och vi
ser positivt på framtiden för telekomsektorn och de affärsmöjligheter som skapas.
Trevlig läsning!
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Skaffa en komplett
växellösning värdig en Kung!
Vi bjuder på abonnemangsavgiften året ut om du blir kund före
den sista juni, gäller vid tecknande av 24 månaders avtal.
Phonera IP-Centrex är en smidig och fullvärdig växellösning via
bredbandet för er som vill slippa dyr och klumpig utrustning.
Växeln är lätt att anpassa efter era behov och ni kan
enkelt administrera den själva!
Endast 99 kr/mån/anknytning där en rad
funktioner ingår!
Mer information på www.phonera.se
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Strategiska branschfrågor på agendan
Anne-Marie Fransson och Mikael von Otter på
IT & Telekomföretagen.
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Fjärde generationens mobilsystem
Med supersnabba 4G-nät kommer mycket att förändras.
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Intervju med Rene Summer, Ericsson.
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Expressen och TV4 startade Mobilab för cirka ett år sedan.
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Allt fler inser fördelarna med mobila företagstjänster.

9

Politiska ambitioner för telekombranschen
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Applikationer driver på utvecklingen av nya mobila tjänster.
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Framtidens affärsmodeller är användardrivna
Telekomsektorns affärsmodeller behöver byta fokus.
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Förutsägbarhet och gränslöshet
Kundnyttan med telekomlösningar och -tjänster.
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Två separata affärer
Dela upp näten och tjänsterna i separata affärer, anser
Rune Nilsson, NTK.
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Fast och mobilt bredband
Fasta och mobila Internetuppkopplingar integreras mer.
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Leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet avgörande.
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Grön it ger kostnads- och miljöbesparingar
Grön it en verksamhetsfråga snarare än miljöfråga.
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Allt fler virtuella hot kräver bättre säkerhet.
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Flera strategiska branschfrågor på agendan

Branschföreningen IT & Telekomföretagen bevakar och agerar opinionsbildare i ett antal
avgörande framtidsfrågor som berör hela branschen. IT & Telekomföretagen har en rad strategiska branschfrågor på sin agenda, däribland auktionen på 800 MhZ-bandet, en reglerad
prissättning av fiberutrymme och utbyggnaden av bredband för alla svenskar.

IT & Telekomföretagen
Text Annika Wihlborg

och organisationer, däribland IT & Telekomföretagen, deltar i forumets styrgrupp.

Tomt bandutrymme frigör
utrymme för 4G-tjänster

I november kom regeringens natioYtterligare en central fråga för IT & Telenella bredbandsstrategi, som tydliggör
komföretagen berör USO, universal service
bredbandspolitikens riktning. Mikael von
obligation, som reglerar minimihastigheten
Otter tycker generellt sett att strategin är
som alla svenskar ska ha tillgång till. Den
ett bra initiativ. Han poängterar dock att
reglerade, lägsta hastigheten är i dagsläget
flera andra europeiska regeringar har hö20 kb per sekund, vilket alla är överens om
gre ambitionsnivåer än den svenska och
är orimligt lågt.
tillägger att regeringen satt ribban för lågt
– Minimihastigheten bör höjas till minst
på vissa punkter.
1 mb per sekund, särskilt i takt
med att myndigheter lägger ut
– En av målsättningarna är
allt fler medborgartjänster på
att 40 procent av svenskarna
nätet. Då är det en demokratiska ha tillgång till en uppkoppfråga att alla svenskar ska få tilllingshastighet på minst 100 megång till statliga servicetjänster.
gabyte per sekund år 2015. Det
Allt fler utbildningar bedrivs på
målet är i princip redan uppdistans och utvecklingen inom
nått. Detsamma gäller målet
telemedicin gör framsteg; det
att 90 procent av hushållen ska
förstärker ytterligare behovet av
ha tillgång till 100 megabyte Mikael von Otter, näper sekund år 2020, det borde ringspolitisk expert på IT snabb och tillförlitlig uppkopp& Telekomföretagen.
ling i hela landet, säger IT &
tidigareläggas för att vara utFoto: Richard Hammarskiöld
Telekomföretagens förbundsdimanande och internationellt
rektör Anne-Marie Fransson.
konkurrenskraftigt, säger Mikael von OtEn intressant fråga för branschen är det
ter, näringspolitisk expert på IT & Telefaktum att 800 MhZ-bandet, som tidigare
komföretagen.
använts för analoga tv- sändningar, i höst
I maj lanserade Regeringen ett bredöppnas upp för operatörer som vill lansebandsforum som ska främja den nationella
ra mobila kommunikationstjänster. Bandbredbandsutbyggnaden. Ett tiotal företag

utrymmet kommer att auktioneras ut och
eftersom det gör det möjligt för företag att
det är attraktivt, inte minst bland operafullt ut verka i exempelvis glesbygdsorter.
törer som vill lansera 4G-tjänster
Fiberfrågan är en annan strai större skala. En av de främtegisk branschfråga. TeliaSosta fördelarna med 800 MhZnera och lokala stadsnätsägare
bandet är dess goda geografiska
äger i princip alla fasta nät i
täckning, som i princip är natioSverige. Post- och telestyrelsen
nellt heltäckande.
utformar just nu en reglering
– Det är avgörande att bandsom reglerar hur mycket Teutrymmet inte snedfördelas mellia och stadsnätsägarna får ta
lan olika operatörer. Om en
betalt från operatörer som vill
operatör får en proportionerligt Anne-Marie Fransson,
kunna erbjuda tjänster via deras
liten andel av utrymmet kan det förbundsdirektör på IT & fiberbaserade nät. I dagsläget
Telekomföretagens.
i förlängningen leda till en osund
är prissättningen inte reglerad.
Foto: Urban Orzolek
konkurrenssituation. AuktionsOm fler operatörer kan erbjuda
förfarandet bör kompletteras med någon
sina tjänster genom den befintliga infraform av reglering som förhindrar osund
strukturen får konsumenterna fler aktörer
konkurrens, säger Mikael von Otter.
och tjänster att välja mellan, vilket gynnar
konkurrenssituationen. Utvecklingen på
tjänstemarknaden går snabbt just nu.
Reglerad prissättning på fiber
– Vi är mitt inne i en ingynnar konkurrensen
tensiv utveckling där konIT & Telekomföretagen beVi är mitt
sumtionen av mobila tjänster
traktar dock tanken att regerinne i en
ständigt förändras. Vi komingen kräver att en operatör
som köper bandutrymme ock- intensiv utveckling mer förmodligen att få se
så ska bidra till finansieringen där konsumtionen många exempel på nyskapande samarbeten och kreav bredbandsutbyggnaden i av mobila tjänster
ativa affärsmodeller mellan
glesbygdsområden och ”fläckständigt förändras fiberleverantörer, operatörer
ar” runtom i landet med sämre
och
innehållsleverantörer
täckning som positiv. Att hela
av exempelvis tv-program framöver, säger
Sverige har tillgång till Internetuppkoppling
Anne-Marie Fransson.
är viktigt även utifrån ett tillväxtperspektiv
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– 4G kommer att förändra mycket,
både privat och professionellt
Ny teknik föder alltid nya användningsområden och med de supersnabba 4G-näten kommer
mycket att förändras – både privat och professionellt. Exakt hur är upp till oss användare att
avgöra, menar Erik Hallberg, chef för Mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige.
som med det fasta bredbandet, oavsett var
de befinner sig.

4G
Text Clas Lewerentz

Foto: Andreas Lind

I slutet av 2009 blev den nordiska
teleoperatören TeliaSonera först i världen
med att lansera 4G-tjänster till kunder, med
start i Stockholm och Oslo. I Sverige ska
totalt 25 orter byggas ut med 4G-nät under
2010. Redan under
årets andra kvartal
kommer också 4Gmodem som stöder
3G/2G och gör det
mobila bredbandssurfandet enklare.
Introduceringen
av 4G är en av fleErik Hallberg, chef för
ra milstolpar på det
Mobilitetstjänster Svemobila området där
rige på TeliaSonera.
Telia (som blev TeliaSonera i december 2002) funnits med
bland pionjärerna. Företaget var med och
satte standarden för både NMT och GSM
och har framgångsrikt drivit 3G-utbyggnaden och wlan-utbyggnaden i Sverige.
– För oss som en betydelsefull operatör
för kunderna är det viktigt att våga vara
först. Våra kunder ska veta att vi driver den
utveckling som tar dem framåt. I det här
fallet har vi fått tusental kunder som nu är
med och prövar 4G dagligen
och ger oss en unik live-erfarenhet. När vi går upp i storskalighet under andra hälften
av det här året har vi en betydligt robustare plan för
den fortsatta utrullningen på
våra marknader än vi hade
kunnat få annars, framhåller
Erik Hallberg, chef för Mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige.

Ännu snabbare
i framtiden
4G tar den mobila bredbandsanvändningen till en
helt ny nivå, med hastigheter som till att börja med är
upp till tio gånger snabbare
än dagens mobila bredband.
Den nya generationen mobilnät bygger på en teknik som
heter LTE (Long Term Evolution), en internationell standard som till skillnad från
2G- och 3G-nät är helt IP-baserad. Med 4G kan kunderna
använda mer kapacitetskrävande tjänster som exempelvis webb-tv, onlinespel eller
arbeta med tunga filer och
applikationer på samma sätt

I standardiseringsformen för 4G-tekniken
talas om releaser i olika etapper med
en utvecklingspotential ända upp till 1
Gbit/s. Hur ser det ut för TeliaSoneras del
när det gäller den fortsatta utvecklingen
av hastighet?

års axel, det enda vi kan säga är att vi tror
att behovet av kapacitet är omättligt. Bara
under 2009 ökade den mobila datatrafiken
med 200 procent i Telias nät. Det är svårt
att säga exakt hur mycket det kommer att
växa, vi vet dock att det kommer att öka.

Nya användningsområden

I marknadsföringen av 4G talas det
– Den stora delen i LTE ligger i att bygga
om att få obegränsad frihet i sitt
upp själva backbone-nätet. TeliaSoneras
Internetanvändande. Vad har TeliaSonera
styrka jämfört med många andra ligger i
för gissningar om den framtida
ett otroligt starkt basnät för IP i Sverige.
tillämpningen ute hos användarna?
När vi nu, som exempel, uppgraderar basstationerna i stockholmsområdet får varje
– Rörlig bild generellt kommer att bli ett
radiocell en kapaciväldigt stort tillämptet på 330 Mbit/s. En
ningsområde. Ett anMolnbaserade
basstation är tre ratjänster gör att du nat stort område blir
dioceller, så det ger 1
molnbaserade tjänster,
Gbit per basstation, kan sänka energikonbåde för privatpersoner
vilket för den enskilde sumtionen dramatiskt
och för företag. Här har
användaren ger 4Gnämligen miljöfrågorna
hastigheter mellan 20-80Mbit/s. På längre
en viktig betydelse. När man räknar på det
sikt kommer det att komma ännu snabhär säger man att om man köper en server
bare hastigheter med LTE Advanced, svaför faktor 1 så är energikostnaden för serrar Erik Hallberg.
vern 3,5 – det vill säga den kostar 3,5 gånger mer i energiförbrukning under sin livstid
Strategiföretaget Greenwich Consulting
än inköpspriset. Molnbaserade tjänster gör
förutspår att datatrafiken i näten kommer
att du kan sänka energikonsumtionen draatt växa 50 ggr från 2010 till 2020. Är
matiskt.
det en siffra ni håller med om?
– Det tredje området som LTE och mo– Jag har inte någon officiell siffra på en tio
bila accesser kommer att lyfta är indu-

striella tillämpningar, det man kallar för
maskin-till-maskin eller maskin-till-människa, alltså lösningar för att övervaka,
avläsa eller styra obemannade enheter via
mobil uppkoppling. Här ser vi en dramatisk utveckling och det är bara att inse att
det kommer att ändra massvis med saker.
Ett intressant område där vi börjar se tilllämpningar inom maskin-till-maskin, där
vi inte hade tänkt oss det, är sjukvårdssektorn. Vårdens största problem är ju att vi
blir fler och fler som lever längre. Därför
måste man kunna flytta ut vården, och den
signalövervakning som du tidigare haft när
du har legat på eftervård ska du i stället
kunna få exempelvis hemifrån eller någon
annanstans där du befinner dig.

Komplement till fast bredband
Är 4G ett hot mot dagens fasta
bredbandsleverantörer?
– Vi tror att man i hushållen och på företagen många gånger vill ha en fast uppkoppling. När man däremot rör sig inom eller
utanför bostaden eller arbetsplatsen så behöver man en mobil access. Det här användandet bygger på att vi har tillgång till en
bra infrastruktur med kapacitet. Så jag tror
att de här två kompletterande teknikerna
kommer att leva i stark symbios med varandra, avslutar Erik Hallberg.

Annons

Annons

Denna tematidning är en annons från NextMedia
Framtidens Telekom

6

Juni 2010

Konvergensen gynnar konsumenterna
– Vi tror att utvecklingen leder till ökad
efterfrågan och nya möjligheter att differentiera erbjudanden vilket innebär att
nya affärsmöjligheter uppstår för företagen. Distributörer och innehållsleverantörer gynnas av ökad efterfrågan på bland
annat catch up-tjänster samt nya mertjänster, säger Rene Summer.
Men även samhället gynnas. Att lägga
fiber till hushåll är en dyr investering men
den kan räknas hem om konsumenterna
är beredda att betala för innehållet utöver
traditionella bastjänster som telefoni och
Internet. När infrastrukturen finns på plats
kan nätet användas till en rad ändamål, exempelvis för att arbeta och utbilda sig på
distans samt för vissa läkarkonsultationer.
Förutom ökad produktivitet i utförandet
av samhällstjänster leder de nya möjligheterna även till minskad miljöpåverkan.

Konvergensen mellan media, telekom och Internet håller på att omdana
marknaden. För vissa aktörer kan förändringen vara ett hot, för andra en
möjlighet. Konsumenterna hör till den grupp som har allt att vinna på
konvergensen. Det anser Rene Summer, director of government and industry relations på Ericsson.

Media och telekom
Text Henrik Norberg

därmed hoppa över traditionella distributörer som marksänd tv, satellit eller kabel
och erbjuda nya tjänster som catch up-TV.
– Dessutom har vi sett att helt nya spelare kommer in på spelplanen. Apple är ett
bra exempel på ett företag som gjort just
det och som skapat egna lönsamma tjänster som exempelvis Apple-tv, säger Rene Summer.

– Digitaliseringen är en följd av den
femte teknologiska revolutionen, den mellan it och telekom. Slutanvändarna håller som bäst på att
ändra sitt beteende vilket både
är en möjlighet och ett hot, säKonsumenterna gynnas
ger Rene Summer.
Den andra sidan av konvergenEnligt Rene Summer har
sen handlar främst om konsukonvergensen lett till att konmenterna som kommer att få
ventionella branschstrukturer
mer värde för pengarna genom
håller på att lösas upp. På inökat utbud, mer differentiering
frastrukturnivå kan exempelvis Rene Summer, Ericsson
samt bättre tjänster.
Telia i dag konkurrera med
– Konsumenternas makt komUppCom Hem på tv-sidan. Och
mer successivt att öka. On deCom Hem konkurrerar i sin
hovsrät- mand-tv kommer att öka medan
tur med Telia inom telefoni
det linjära tittandet minskar.
ten måste
och Internet. Telekombolag
Konsumenterna vill själva beoch kabelbolag kan i dag le- uppdateras för stämma vad och när de vill se på
verera eget förvärvat innehåll att främja
tv eller film och det kommer att
och därmed konkurrera med
spela allt mindre roll vilken terutvecklingen
tv-bolagen. Men även tv-bominal som används för tittandet.
lagen kan bredda sin verksamhet, exemKonsumenternas förändrade beteende
pelvis kan de sända direkt på webben och
gynnar även företagen.

Upphovsrätten en hämsko
Men det finns även hot mot en gynnsam
utveckling:
– Upphovsrätten är inte anpassad för den
digitala världen. Den måste uppdateras för
att främja utvecklingen av legala och attraktiva digitala tjänster. Detta ska inte på något sätt uppfattas som en liberalisering av
illegal nedladning. Dessutom behöver effektiviteten öka genom att sänka transaktionskostnaderna för indirekt licensering samt
avskaffa dubbelbeskattningen via kassettersättningen för legala och redan licenserade
tjänster, säger Rene Summer.

Media och telekom smälter samman
– nya tjänster skapas
Snabb överföringshastighet, bra prismodeller och ny teknik har öppnat
dörren för mobilernas intåg på mediemarknaden. De traditionella medierna håller som bäst på att anpassa sig.

gör mål skickas ett SMS direkt ut till användaren. Sedan kan hon klicka på en länk
för att se målet.

Mobila rabattkuponger

Konvergens
Text Henrik Norberg

Tiden då mobiltelefonen enbart användes för samtal är över. I dag ritas mediekartan om och mobilen spelar en viktig
roll i den förändringen. Tidigare hade medieägarna kontroll över distributionskanalerna.
– I dag är det livsnödvändigt för mediehusen att ha flera olika distributionsplattformar. De som inte har det kommer att
tappa kunder, säger Otto Sjöberg, vd för
TV4 Expressen Mobilab, och fortsätter:
– Telekom och media arbetar allt tätare.
Ny teknik ger möjligheter att utveckla nya
tjänster men det blir viktigare att paketera
och anpassa innehållet efter distributionskanalen, säger han.
Expressen och TV4 startade Mobilab
för cirka ett år sedan. Bolaget arbetar dels
med att förlänga befintligt innehåll från
TV4 och Expressen ut i den mobila kanalen, dels med att tillföra nytt innehåll och

nya intäkter till den befintliga verksamheten, enligt Otto Sjöberg.
TV4 Play i iPhone, som Mobilab tog
fram åt TV4, är ett exempel på hur bolaget
förde ut och anpassade befintlig information till mobilen.
Åt Expressen har Mobilab
bland annat tagit fram en
speciellt mobilanpassad sajt
och en tv-app för iPhone.

Nya affärer
Förutom tv i mobilen och
mobilt Internet arbetar bolaget med ”Nya koncept”
och ”Nya affärer”.
– Nya koncept är helt
enkelt nya sätt att förpacka innehåll i mobilen.
Vår tjänst Allsvenskan är
ett exempel på det, säger
Otto Sjöberg.
I stället för att användarna surfar till sin fotbollssajt så anmäler de sig till tjänsten
Allsvenskan. Om till exempel Halmstad

Rabattkuponger i mobilen är exempel på
en tjänst under ”Nya affärer”. För några
månader köpte Mobilab Bonnier Mobile Services. Därmed tog Mobilab över ett
samarbetsavtal med Kuponginlösen. Målet
är att göra rabattkupongerna mobila.
– Det genomförs cirka
4 500 rabattkupongskampanjer varje år och dessa
tjänster är fortfarande i sin
linda mobilt. Potentialen är
enorm och både företag och
privatpersoner tjänar på en
mobil lösning, säger Otto Sjöberg.
Otto Sjöberg har även en
plan på att föra in kupongerna
på den mobilanpassade receptsajten recept.nu. Om någon
kollar in ett recept på Quiche
Lorraine så kan det dyka upp
en länk till en rabattkupong
från till exempel Arla. Sedan är
det bara att klicka och visa upp den mobila
kupongen i kassan.

Otto Sjöberg, vd för TV4 Expressen Mobilab.

Nya koncept är helt
enkelt nya sätt att
förpacka innehåll i mobilen.

Bosse

Ingvar

Kundsupport

Chef IT-infrastruktur

Sonja

Kontorschef

Kom åt information,
kommunicera och samarbeta
på ett säkert sätt.
Ibland ligger informationen man vill åt på en hårddisk. Och ibland i någons huvud. Låt Microsoft® Unified Communications, SharePoint®
och Forefront™ hjälpa er att spara pengar – och hålla era medarbetare ständigt sammanlänkade överallt på jordklotet med säker
åtkomst till den information de behöver. Era medarbetare kan smidigt samarbeta, hur och var de vill, och dela idéer säkert och fritt.
Läs mer om hur kommunikation och samarbete kan bli effektivare, säkrare och enklare att hantera. Besök microsoft.se/effektivitet

Annons

8

Annons
Framtidens Telekom

Juni 2010

Mobilitet för ökad
kundnytta
Tidigare handlade företagens
mobilitet till stor del om att
sänka kostnaderna. På senare tid
har det skett en beteendeförändring. I dag ligger fokus på att
förbättra erbjudandet till slutkunden. Framöver kommer en
viktig drivkraft att vara nya vertikala applikationer, enligt Mats
Lundquist, chef för Företagstjänster på Telenor.

BRA TELEFONSERVICE
ÄR VIKTIGT. DÄRFÖR
SKA DU INTE SVARA
NÄR DET RINGER.
Företagstjänster
”Kan bäst själv”-strategin är på utdöende. Ska du bli riktigt
vass måste du fokusera på det du gör bäst och låta andra
hjälpa dig med resten. Det vet vi bättre än de ﬂesta. Sedan
1992 har vi stärkt växelfunktionen för tusentals företag och
i dag är vi marknadsledande i Norden.
Med Telefonist på distans får ni certiﬁerade telefonister
som svarar i ert namn, dygnet runt, året runt – precis som
om de satt hos er. Med några viktiga skillnader – snabbare
svar, högre tillgänglighet och lägre kostnad. Våra mätningar
visar att våra kunder får minst 40 procent mer telefonist för
pengarna.
Vårt tjänsteutbud och tekniska plattform gör det möjligt
att erbjuda Telefonist på distans till alla. Vi har småkunder
som är nöjda med att vara små och mindre kunder som
har vuxit sig större tillsammans med oss. Och vi har stora
koncerner med tusentals anställda. Oavsett var ni är och
vart ni är på väg så har vi lösningen.
Vill du veta mer om Telefonist på distans – ring Affärsområdeschef Erik Rönnby på telefon 020-69 00 03 eller
besök kalixtele24.se/kampanj.
™

™

™

EFFEKTIV TILLGÄNGLIGHET
www.kalixtele24.se

Text Henrik Norberg

En trend är att allt fler yrkeskategorier övergår till att använda mobil i tjänsten i takt
med att nya användningsområden utvecklas,
säger han.
Exempel på det är lokalvårdare som kan
använda mobiler för att registrera tid, dokumentera utrymmen som ska städas och eventuellt ta bilder. Ett annat exempel är en större
dagstidning som låter sina utdelare använda
Blackberry för att kunna ta emot arbetsorder.

– När vi tittar tillbaka på 2010 kommer
vi att säga att det var då Internet blev riktigt
mobilt. Bra teknik, snabb uppkoppling och
bra prismodeller har lagt grunden för det.
Dessutom har iPhonetrenden satt fart på det
mobila användandet och påskyndat utvecklingen av smarta mobiler, säger Mats LundFokus på säkerhetsfrågor
quist, chef för Företagstjänster på Telenor.
Bra säkerhets- och sekretesslösningar är en
Enligt Mats Lundquist har det skett en
viktig fråga för företag och organisationer.
beteendeförändring bland företag på senare
– De tekniska förutsättningarna för bra
tid. Om kostnadsbesparingar tidisäkerhet finns. Det är viktigt att
gare var ett tungt skäl till att välja
göra en ordentlig säkerhetsanalys
mobila lösningar så ligger fokus i
utifrån varje företags förutsättdag på ökad effektivitet och nytta
ningar. Det måste finnas tydliga
för slutkunden.
rutiner, exempelvis för hur man
– Oavsett storlek på företag inkan fjärrstyra en mobil som komser allt fler fördelarna med mobimit bort.
la företagstjänster. Det har blivit
viktigare att få tid och rum att
Olika former
minska i betydelse, att de anställ- Mats Lundquist, Telenor av infrastruktur
da kommer åt tjänsterna oavÄven om 4G blir 10-15 gångDet har er snabbare än 3G så tror inte
sett var de befinner sig. På så
sätt kan företagen förbättra sitt
Mats Lundquist att det fasta
blivit
erbjudande till slutkund, säger
viktigare att få nätet har spelat ut sin roll.
Mats Lundquist.
– För vissa tjänster kommer
Mobil växel, mobilt bred- tid och rum att 4G fungera som en fullgod erband, surf och applikationer är minska i betysättning till den fasta uppkoppexempel på tjänster som före- delse
lingen och jag tror att alltfler
tagen efterfrågar och som blir
privatpersoner skrotar den fasalltmer affärskritiska.
ta telefonen. Men för företag kommer fiber
– Vi ser även att intresset för vertikala
även framöver att vara viktigt. Därför måste
applikationer ökar, till exempel generiska
vi som operatör satsa på att utveckla flera
lösningar som olika sorters säljstödsystem.
olika former av infrastruktur, säger han.
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It- och telekom strategiskt viktiga
Moderaternas och Socialdemokraternas talespersoner i it- och telekomfrågor
redogör för hur regeringen respektive oppositionen ser på bredbandsstrategin,
frekvensauktionerna och fiberregleringen.

Desirée Liljevall, talesperson i
telekomfrågor (s)

Henrik von Sydow, talesperson i
telekomfrågor (m)

Vilka frågor inom
telekommunikationsområdet vill
ni prioritera under kommande
mandatperiod?

Vilka frågor inom
telekommunikationsområdet vill
ni prioritera under kommande
mandatperiod?

– Den marknadsdrivna utvecklingen inom
it- och telekommunikationsområdet de
senaste 10-15 åren har gynnat det stora
flertalet. Men fortfarande saknar till exempel omkring 150000 svenskar i gles- och
landsbygd förutsättningar för tillgång till
bredband. Vidgar vi tillgänglighetsproblematiken till dem som av privatekonomiska
skäl eller på grund av bristande kunskaper står utanför it-samhället växer gruppen
människor i it-utanförskap till kanske så
mycket som tre miljoner människor. Vårt
fokus ligger på att minska denna digitala
klyfta.

– Sverige ska ha bredband i världsklass
och vägen dit går genom konkurrens och
att det blir mer lönsamt att investera i telekommunikation. När vi prioriterar goda
förutsättningar för infrastrukturen i kombination med goda förutsättningar för investeringar i företagsamhet och innovation
gör vi Sverige till en ännu mer attraktiv
hamn i den växande Internetekonomin.
Vi vill tydligare koppla it- och telekommunikation som strategiskt viktigt för
Sveriges konkurrenskraft, vår tillväxt och
framtidens jobb och möjligheter.

Bör målen i den nationella
bredbandsstrategin tidigareläggas
för att vara mer internationellt
konkurrenskraftiga?

Foto: Per Arvidsson

vi inte i dagsläget. Dock borde rimligen
”konkurrens” kunna viktas relativt högt
i tilldelningen, eftersom det är förknippat
med relativt små fasta kostnader att operera i 800-bandet.
Fiberreglering. Hur vill ni reglera villkoren
för tillträde till fiberbaserade nät?

– PTS har nyligen fattat beslut om tillträdesreglering av TeliaSoneras
fibernät, vilket vi anser är ett
It-infra– Målen är i allt väsentligt utstrukturen bra beslut. Tillträdesregleringar är dock inte alltid tillräckmärkta. Problemet är att religt för att upprätthålla en bra
geringen inte redovisat vilka är en grundlägkonkurrenssituation, vilket ju
medel man avser använda för gande samhällsbland annat regleringen av
att nå målen.
funktion som
kopparnätet visat. Inte ens en
dessutom
växer
i
Hur vill ni upprätthålla en
funktionell separation av kopbetydelse
sund konkurrenssituation
parnätet genom bildandet av
mellan operatörerna efter
Skanova har varit tillräckligt för att rätta
frekvensauktionerna på 800 Mhz-bandet?
till problemen. Därför har vi lagt förslag om
en strukturell separation av kopparnätet. I
– Konkurrenssituationen grundläggs på ett
dagsläget är inte den typen av åtgärder aktumycket tydligt sätt genom frekvenstilldelella när det gäller TeliaSoneras fibernät, men
ningen. Att i efterhand reglera tillträdet till
det måste alltid finnas med som en möjlig åten frekvens är inte bara juridiskt svårt utan
gärd. It-infrastrukturen är en grundläggandessutom olämpligt eftersom man då sabode samhällsfunktion som dessutom växer i
terar förutsättningarna inför kommande
betydelse. En ansvarsfull politik kan därför
auktioner. Exakt hur auktionsförfarandet
inte ignorera en marknadsutveckling som
kommer att se ut den här gången, bland
drar iväg mot monopol.
annat när det gäller tillståndstiderna, vet

Bör målen i den nationella
bredbandsstrategin
tidigareläggas för att
vara mer internationellt
konkurrenskraftiga?

Foto: Emilia Öije

följa bredbandsutbyggnaden och rapportera resultatet. Utifrån detta är det möjligt
att ta fram skarpa förslag på hur målen i
bredbandsstrategin ska följas upp för att
vara internationellt konkurrenskraftiga.

Våra
ambitioner är att
Sverige ska ha
bredband i
världsklass

– Alliansregeringen har fastställt ambitiösa målsättningar
som syftar till en framtid där
Sverige ännu tydligare blir ett
föregångsland vad gäller telefoni och Internet. Våra ambitioner är att Sverige ska
ha bredband i världsklass och att minst 90
procent av hushållen och företagen i hela
landet år 2020 bör ha tillgång till bredband med en hastighet på 100 megabit per
sekund.
För att nå dit är det viktigt att systematisk värna goda förutsättningar för god
konkurrens, en klar lagstiftning och stabila spelregler som gör det gynnsamt för mer
investeringar i bredband och telekommunikation. Då lägger vi en god grund för att
öppna för framtidens jobb och företagande.
I arbetet har PTS en viktig uppgift att

Hur vill ni upprätthålla en
sund konkurrenssituation
mellan operatörerna efter
frekvensauktionerna på 800
Mhz-bandet?

– Det finns i dag flera mobiloperatörer i Sverige, vilket gör
att vi erbjuds ett bra och brett
utbud av prisvärda tjänster.
Det är PTS som har ansvar för att de attraktiva frekvensauktionerna på 800Mhzbandet sker på ett sätt som fortsätter att
värna mångfald och konkurrens på området.
Fiberreglering. Hur vill ni reglera villkoren
för tillträde till fiberbaserade nät?
– Det är helt centralt med en väl avvägd
reglering av TeliaSoneras accessnät. Det är
också viktigt att PTS och Konkurrensverket har goda förutsättningar att ingripa
mot att konkurrens sätts ur spel. Minst av
allt vill vi riskera en återmonopolisering på
telekommunikationsområdet.

mobil

INOMHUSTÄCKNING sparar 40%!
Mobilen som enda telefon, ett modernt sätt att spara pengar.
Open Antenna System – Multioperatörsnätet
s 4APPAR INTE SAMTAL
s ,ËNGRE BATTERITID

s 'ARANTERAD SAMTALSKVALITET
s "ËTTRE ARBETSMILJÚ

s !NVËND BElNTLIGT DATANËT FÚR
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Integrerad kommunikation
sparar tid, pengar och miljö
Framtidens kommunikation gör det betydligt enklare att få tag i de personer vi
söker. Från pc:n kan vi välja sömlöst mellan chatt, e-post, telefonsamtal, webbkonferens med mera och samtidigt ha koll på tillgängligheten hos dem vi söker.
videosamtal, hänvisningssystem med mera
via Inkorgen i Microsoft Office Outlook.
Även röst-, video- och webbkonferenser
Text Clas Lewerentz
samt skrivbordsdelning integreras i en enhetlig konferensupplevelse via Outlook.
Alla kommunikationskanaler som utnyttjas
Ett av de viktigaste strategiska omär integrerade i samma miljö, med en enda
rådena för företag i dag för att öka konanvändaridentitet och med inforkurrenskraft, affärsnytta och
mation om närvarostatus på arbesparingar är integrering av
betskollegor, kunder, partner med
olika kommunikationskanaler
flera. Med ett enkelt klick tar angenom Unified Communications
vändaren reda på om en viss per(UC).
son är tillgänglig eller upptagen
– För vår del handlar UC om
för stunden och hur personen
att samla ihop de traditionella
vill bli kontaktad (e-post, telefon,
kommunikationskanalerna i en
chatt och så vidare).
gemensam plattform där också
– Genom att förena alla de här
framtida kommunikationssätt Mattias Edlund, Produktkan integreras, säger Mattias marknadschef för UC på kanalerna gör vi det möjligt att
Microsoft i Sverige
kommunicera direkt och på det
Edlund, Produktmarknadschef
sätt som är lämpligast för ögonblicket. Det
för UC på Microsoft i Sverige.
vi ser som en växande trend och som vi fokuserar mycket på är att lyfta in telefonin i
Laptop och mobil täcker allt
plattformen så att all telefoni går via pc:n,
Med Microsoft Unified Communications
berättar Mattias Edlund.
kan all kommunikation skötas med en lapDen historiska utvecklingen av olika
top och en mobil. Användaren hanterar
tekniker för kommunikation har skett fritelefoni, e-post, röstmeddelanden, chatt,

Integrerad kommunikation

Med en laptop och en
Internetanslutning så
kan du delta i en konferens
var du än befinner dig
stående och parallellt, vilket resulterat i en
hel flora av separata kommunikationskanaler. För administratörerna innebär detta
hantering av olika miljöer för e-post, röstbrevlådor, telefoni, konferenser etc. För
slutanvändarna innebär det en opraktisk
hantering med flera användarnamn och
lösenord för att komma åt de olika tjänsterna. Mycket tid ägnas åt att försöka nå
personer via e-post som inte alltid besva-

ras, via telefonsamtal som i många fall
hamnar i röstbrevlådan och samtal
med växeln eller arbetskollegor till den
man söker. Dessutom spenderas tid på
att leta efter kontaktinformation.
– Den här ineffektiva
arbetsvardagen kan överbryggas med vår kommunikationsplattform som möjliggör
både effektivare kommunikation
och nya sätt att samarbeta på, poängterar Mattias Edlund.

Minskad belastning på miljön
Genom att befintliga system för telefoni, röstmeddelanden, e-post med mera ersätts med en
enda integrerad plattform sparar företag och
organisationer mycket tid och pengar.
– Miljöaspekten är också med i det här.
Genom att satsa på fler virtuella möten
som exempelvis chatt, webb- och videokonferenser minskar antalet resor och därmed också belastningen på miljön. Med en
laptop och en Internetanslutning kan du
delta i en konferens var du än befinner dig,
understryker Mattias Edlund.

TeliaSonera
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Konkurrens och tillgång
nyckelfrågor för PTS
Alla medborgare ska ha god tillgång till post, telefon och Internet. Frågorna som Post- och
telestyrelsen, PTS, arbetar med påverkar vardagslivet för alla som bor i Sverige.
– Det är som samhällets blodomlopp. Vi måste ha en infrastruktur som ger god tillgång
och är kostnadseffektiv. Ingen ska stå utanför, säger generaldirektör Göran Marby.

PTS
Text Cristina Leifland

viktigt affärsområde, säger Göran Marby.
I dag pågår diskussioner med marknaden, där PTS lyssnar på olika intressen och
tar emot skrivelser. Enligt Göran Marby är
det svårt att säga vilka täckningskrav som
kommer att gälla, utan målet är helt enkelt
att maximera tillgången i Sverige.
– Generellt är vi lyckligt lottade här, vi har redan en mycket bra täckning för både mobilt
och fast bredband. Endast cirka
2 800 hushåll i Sverige saknar
möjlighet att få tillgång till någondera.

Göran Marby tillträdde på sin post
som chef för PTS för drygt fyra månader
sedan och han konstaterar att
många av de frågor som myndigheten hanterar är av intresse
inte enbart för konsumenterna,
utan har starka kommersiella
kopplingar. De beslut som PTS
fattar har en direkt påverkan på
operatörernas vinster.
– Våra frågor är ofta väldigt
Tillgång till fibernät
heta eftersom de många gånger Generaldirektör Göran
En annan viktig fråga för PTS
Marby, PTS
har en direkt koppling till opeär att reglera tillgången till
ratörernas möjlighet att tjäna pengar. Ett
fibernätet. Fibernätet är viktigt
exempel är då vi fördelar frekvenser för
eftersom det möjliggör de
mobilt bredband. De tjänsterna har haft en
mycket höga hastigheenorm tillväxt under senare år och i dag
ter som krävs för
har de lika många abonnenter som ADSL,
tjänster
som
berättar Göran Marby.
exempelvis
IP-TV.

Den stora kostnaden med fibernät är att
gräva ner den så kallade kanalisationen,
eller - enklare uttryckt - rören i marken.
Dessa ägs till stor del av Telia.
– Det finns ett antal aktörer som har
intresse av att utnyttja fibernätet och vi
måste verka för en sund konkurrens på
marknaden så att slutkunden gynnas. Vi
börjar närma oss ett beslut om hur regleringen av fibernätet ska se ut, säger Göran
Marby.
Fibernätet är bara ett exempel på kostsamma investeringar som krävs för en
optimal infrastruktur. Göran Marby fram-

håller vikten av långsiktiga regler för sektorn.
– Vår reglering måste alltid syfta till att
över tid skapa trygghet och stabilitet. Operatörerna måste veta vilka spelregler som
gäller, annars vågar de inte göra de omfattande investeringar som ofta krävs.

Riskanalyser
Det är också myndighetens ansvar att se till
att staten går in där kommersiella krafter
inte kan väntas täcka upp. Inte minst stormen Gudrun visade behovet av att komplettera och stärka de kommersiella näten.
De senaste tio åren har man exempelvis investerat 1,5 miljarder kronor på att göra

Auktion på frekvenser
För att ytterligare effektivisera det här
området arbetar PTS med att tilldela frekvenser på det så kallade
800-bandet. Dessa möjliggör höga
hastigheter på mobila tjänster och
frekvenserna ska auktioneras ut till
operatörerna.
– Det är något som nu sker i många
länder och det blir nog den största auktionen någonsin. Som myndighet är vårt
jobb inte att maximera intäkterna för staten, utan att fördela de här frekvenserna på
ett sätt som är bäst för konsumenterna.
För operatörerna är det
högintressant eftersom det gäller
ett oerhört

telenäten säkrare och mindre känsliga för
störningar, till exempel genom att finansiera fiberkablar, bergrum och dieOperatörerna
selaggregat för reservel. Att öka
tillgängligheten för exempelvis
måste veta vilka
funktionshindrade är en annan
spelregler som gäller,
viktig fråga.
annars vågar de inte göra
– Vi gör omfattande risk– och
sårbarhetsanalyser för att trygde omfattande investega säkerheten. Alla viktiga samringar som ofta krävs
hällsfunktioner är beroende av
att systemen fungerar, säger Göran Marby.
För den vanlige konsumenten har PTS
en rad olika tips och råd för säkrare och
billigare kommunikation. Myndigheten
driver exempelvis Internetsajten Telepriskollen.se, där man kan jämföra priser och
villkor för såväl fast som mobil telefoni
samt Internet. På PTS egen hemsida finns
också tips och information om vilka krav
som kan ställas på operatörerna och deras
olika tjänster, berättar Göran Marby.
– Ett enkelt råd är att säga upp sitt abonnemang vartannat år. Då brukar man kunna få ned kostnaderna och få bättre villkor.
Detta blir allt viktigare i takt med att tjänsteutbudet ökar och villkoren blir allt svårare att överblicka.
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Konsolidering och
strävan efter öppna nät
Den konkurrenslagstiftning som trädde i kraft vid årsskiftet påverkar stadsnäten utifrån flera
perspektiv. Tillägget i konkurrenslagstiftningen syftade till att reglera kommunal och statlig
konkurrens som bedrivs på osunda villkor gentemot näringslivet. Ett av de prioriterade
områdena är just stadsnäten, som till viss del drivs av kommuner på många håll i landet.

Stadsnätsföreningen
Text Annika Wihlborg

är intresserade av att erbjuda sina tjänster
till slutanvändarna. I praktiken ska kunden
kunna välja tv, telefoni och Internet från flera olika leverantörer om de så önskar och
små, innovativa tjänsteföretag ska kunna
expandera med hjälp av stadsnäten.

Den som anser att kommunen konkurrerar på orättvisa villkor kan göra en
anmälan till konkurrensverket. Fallen avÖkad konsolidering tydlig trend
görs därefter i marknadsdomstolen och
Eftersom varje stadsnät i praktiken drivs
syftet är att utrymmet i stadsnäten ska ersom en separat verksamhet med sina egna
bjudas på samma villkor och prisnivå till
förhållningsregler och riktlinjer kan det
samtliga tjänsteleverantörer.
vara ett omständligt arbete för tjänstele– Förmodligen får vi se några prejudiverantörer som vill kunna erbjuda sina
cerande domar under nästa år som hjälper
tjänster i många olika stadsnät. Att bearmarknaden att staka ut riktningen på konbeta varje stadsnätsägare för sig är resurskurrensområdet. Det finns många åsikter
krävande. Många stadsnät stödjer därför
om ifall stadsnäten ska nöja sig
utvecklingen av en teknisk
med att konkurrera på en infraplattform där tjänsteleveranstrukturell nivå eller om de även
törer kan erbjuda sina tjänster
ska tillåtas agera kommunikatill samtliga stadsnät. Plattfortions-operatörer, men än så länge
men lanseras nu och efterfråsaknas praxis. Konkurrenslagstiftgas av såväl tjänsteleverantörer
ningen ger stadsnätsägarna och
som stadsnätsägare. När det
tjänsteleverantörerna spelregler,
blir lättare att lansera tjänster
vilket är välkommet, säger Stadsutifrån ett nationellt perspekVd Mikael Ek, Stadsnäts- tiv kan populära lokala tjänster
nätsföreningens vd Mikael Ek.
föreningen
En av Stadsnätsföreningens
snart erbjudas på ett nationellt
främsta uppgifter är arbetet med att skapa
plan. För stadsnätsägarna innebär det en
öppna nät, vilket innebär att stadsnäten ska
smidigare administration och tillgång till
vara öppna för alla tjänsteleverantörer som
ett bredare tjänsteutbud.

kan skaffa bredband. Genom att ett antal
– Ytterligare en strategisk framtidsfråga
hushåll i en by går ihop och gemensamt fiför oss är arbetet med att skapa robusta och
nansierar dragningen av en kabel fram till
stabila nät. I takt med att antalet mobila
närmaste stora huvudkabel så kan även
bredbandsabonnemang ökar och allt större
mindre orter på landsbygden få tillgång till
datamängder överförs via det mobila nätet
snabb uppkoppling. Projektet, med inforhar kraven på nätkapacitet och tillförlitligmationsmöten i byar runtom i
het i de fasta näten blivit störKraven på landet, har precis avslutats och
re, eftersom närmare 9 av 10
mobila master måste fiberannätkapa- intresset från byalagens sida
att gå ihop och söka bidrag
slutas, säger Mikael Ek.
citet och tilloch bygga fiber på landsbygEn av de tydligaste trenderden är stort. Efterfrågan på inna på stadsnätsmarknaden förlitlighet i de
formation och hjälp fortsätter
det senaste året är en kraf- fasta näten har
att öka och därför startas ett
tigt ökad konsolidering, som blivit större
nytt projekt upp på uppdrag
innebär att många stadsnät
av bland annat Post & Telestyrelsen.
väljer att enas i regionala samarbeten och
Mikael Ek ser positivt på regeringens
nätverk. För små stadsnät är dessa sambredbandsstrategi, som bland annat säger
arbeten ofta avgörande för att kunna biatt 90 procent av de svenska hushållen ska
behålla en hög konkurrenskraft. Särskilt i
ha tillgång till en bredbandshastighet på
Norrland, där befolkningsmängden är minminst 100 mbit år 2020. Det innebär att
dre och avstånden längre än i andra delar
stadsnäten kommer att behöva byggas ut
av landet, är de regionala samverkansprokraftfullt de kommande åren. Han anser
jekten etablerade sedan tidigare.
att stat och kommun bör ta sin del av ansvaret i finansieringen av utbyggnaden, inte
Regeringens bredbandsstrategi
minst med tanke på att såväl vården som
får fart på stadsnätsutbyggnaden
skolan förmodligen kommer att bedriva en
För ett drygt år sedan inledde Stadsnätsallt större andel av sin verksamhet via nätet
föreningen projektet ”Fiber till byn”, som
framöver, i form av exempelvis läkarbesök
syftar till att hjälpa boende och företagare
och lektioner på distans.
på landsbygd och i glesbygd förstå hur de

Stafettservice
Går din mobiltelefon sönder
får du en exakt likadan med
samma inställningar.

Backup
Vi utför säkerhetskopieringar på din
mobiltelefon.

Konfigurering
Vi levererar din mobiltelefon med inställningar
som passar ditt yrke.

Device Management
Krånglar mobiltelefonen?
Låt en expert lösa problemet
genom fjärrstyrning.

Outlook e-post
Få MS Outlook e-post och
kalender i din mobiltelefon
- precis som på datorn.

Mobiltelefon som tjänst
- för smartare företag
Många företag och kommuner runt om i Sverige upptäcker
fördelarna med att hyra mobiltelefoner. Konceptet innebär bland
annat att vi tar ansvar för hanteringen av era mobiltelefoner.
Standardiserade mobiltelefoner • Företagsanalys för val av operatör • Lätthanterlig fakturering
Översikt av företagets telefonipolicy • Fast månadskostnad • Skräddarsydda tillbehörspaket
Likadan ersättningsmobil vid service • Allriskförsäkring med låg självrisk • Webböversikt
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Paketet med produkter och tjänster kan anpassas efter er verksamhet
och era behov. På detta sätt får du kontroll på företagets mobiltelefoner
samtidigt som du ökar personalens mobilitet. BKE TeleCom tar över
ansvaret för er mobila kommunikation från operatörsanalys hela vägen
ut till användaren. Ni får en enkel hantering med en fast budgeterbar
kostnad per användare och månad helt utan överraskningar.

BKE TeleCom AB har sedan starten 1983 utvecklats till en av Sveriges största helhetsleverantörer av telefoni- och datakommunikation.
Kostnadsanalyser & operatörstjänster
Vi analyserar och effektiviserar er nuvarande telefonilösning. Detta har resulterat i en mängd
sänkta fakturor och nöjda kunder.

Telefoni & växellösningar
Vi är en helhetsleverantör, det innebär för er
som kund en enda kontakt som hanterar
all er kommunikation.

Mobil kommunikation
Vi löser er telefonipolicy genom att
strukturera inköp, serviceavtal, tjänster och
abonnemang. Vi erbjuder ett komplett
produktsortiment i vår webshop och butik.

BKE TeleCom AB
Ramgatan 2, 653 41 Karlstad
Tel: 054-15 15 05 E-post: info@bke.se
www.bke.se
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Applikationer driver på
utvecklingen av nya mobila tjänster
Den mobila tjänsteutvecklingen har det senaste året i hög grad drivits på av applications, ”appar”, till iPhone. iPhone
har blivit en succé både i Sverige och övriga världen och i takt med att antalet iPhoneanvändare ökar växer marknaden
för ”appar”. Gränsen mellan webb och mobil suddas ut och efterfrågan på nyttobaserade applikationer ökar.
börjat surfa i mobilen. Den svenska marknaden har nu nått en kritisk massa av mobilsurfare, inte minst
i takt med att allt fler
abonnemang som erbjuder
obegränsad
mobilsurf
lanseras.
Martin Edwall påminner dock om att
användarmönstret i
allmänhet skiljer sig
åt rejält mellan den Ordförande Martin
Edwall, branschorga”vanliga” webben och nisationen Morgan
den mobila webben,
vilket ger företag en utmaning i framtiden.

Mobila tjänster
Text Annika Wihlborg

– Just nu råder närmast en ”apphysteri”; många företag utvecklar applikationer som dels förmedlar nytta och
nöje, dels bidrar till att stärka varumärket. Det är också iPhone som har drivit på
utvecklingen på den mobila tjänstesidan många företag börjar med att utveckla en
app till iPhone för att därefter inse att de
behöver skapa fler applikationer som fungerar även i andra typer av mobiler, säger
Martin Edwall som är ordförande i Morgan, en branschorganisation för företag som
utvecklar mobila tjänster.
Spel och nöjesbetonade applikationer har
varit stort en period, men Martin Edwall
tror att marknaden kommer att utvecklas
mer åt nyttohållet framöver. Han tror också
att ”apphysterin” kommer att tonas ner. För
att vara tilltalande för en bred målgrupp ska
en mobil applikation inte bara ge förströelse, den ska också leverera nytta. Allt ifrån
verktyg som hjälper användaren att boka resor till bankapplikationer som gör att mobiltelefonen kan fungera fullt ut som en mobil
plånbok är under utveckling.

Fler kostnadsfria
positioneringstjänster

Mobilsurfandet har tagit fart
– På längre sikt tror jag att gränsen mellan webb och mobil suddas ut. Framtidens
konsumenter vill inte ladda ner en applikation för allt de vill använda sin mobil till,
man kommer i stället att använda den mobila webben i större utsträckning. Företag
kommer därför att lägga mer resurser på att
utveckla mobila webbplatser snarare än att
skapa applikationer för olika mobila plattformar, säger Martin Edwall.
Det senaste året har allt fler användare

STO

Efterfrågan
ökar i stället på
nyttobaserade tjänster som underlättar
konsumenternas
vardag

– Vi märker också att sociala medier och mobiltelefoner integreras. Om du exempelvis interagerar med ditt elbolag eller befinner dig
på olika platser, exempelvis ett café, så kan
det - om du så önskar - läggas in i din statusrad på Facebook, säger Martin Edwall.
Positioneringstjänster är ett område som
expanderat de senaste åren. Tidigare betalade man ofta för tjänsten, men numera är
merparten av tjänsterna gratis. Martin Edwall tror att positioneringstjänster och även
andra mobila tjänster i allt större utsträckning blir reklamfinansierade i framtiden.
Han menar att svenska mobiltelefonanvändare överlag är positivt inställda till reklam
i mobilen, men poängterar att kommunikationen måste ske på användarens villkor,
inte i form av direktutskick via sms, vilket
kan upplevas som störande.
– Däremot har efterfrågan på att ladda ner ringsignaler, bilder och olika typer
av ljud till mobiltelefonen minskat. Efterfrågan ökar i stället på nyttobaserade
tjänster som underlättar konsumenternas
vardag, säger Martin Edwall.

GOT

There’s no business like your business
CPH

OSL

NORDIA är en skandinavisk advokatbyrå med kontor i Stockholm, Göteborg,
Köpenhamn och Oslo. Vi biträder företag och företagare inom alla
affärsjuridiska områden.
Aktörer inom IT och telekom möter ofta särskilda utmaningar inom det juridiska
området. NORDIAs jurister har den sakkunskap och erfarenhet som krävs.
Ditt bästa är vårt fokus – Vad kan vi göra för dig?

www.nordialaw.com
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Framtidens affärsmodeller
är användardrivna
Telekomsektorns affärsmodeller behöver utvecklas från ett teknikinriktat
till ett användaranpassat fokus. Nya produkter och tjänster ska utgå från
användarnas preferenser snarare än ny teknik. Det menar Linus Malmberg, vd på managementrådgivaren Cordial Business Advisers.

Affärsmodeller
Text Annika Wihlborg

– Vi kommer att få se många otippade samarbeten framöver, tidigare konkurrenter som går ihop och samverkar kring
produktutveckling eller konkurrenter som
blir partner för att bygga en ny position
som konsekvens av en förändrad marknadslogik, säger Linus Malmberg.
På senare år har abonnenterna blivit
mer ombytliga och
snabbrörliga. Marknadens behov blir
mindre förutsägbara
och det blir allt svårare för telekomoperatörerna att räkna
ut vilka produkter
som blir morgondagens framgångs- Linus Malmberg, vd på
sagor. För att ligga Cordial Business Advisers.

steget före gäller det att knyta till sig slutanvändarna och anpassa utvecklingen av
nya produkter och tjänster utifrån användarvanor och efterfrågan snarare än av tekniska landvinningar.

Man behöver
sätta medarbetarnas tekniska
kompetens i ett
affärsstrategiskt
sammanhang.

petens i ett affärsstrategiskt sammanhang,
säger Linus Malmberg.

iPhone driver på utvecklingen
Framtidens affärsmodeller överbryggar
klyftan mellan teknikutveckling och kunder och blir användardrivna. Linus Malmberg tar Apples iPhone som exempel.
Genom att låta användare över hela världen själva utveckla och lägga upp applikationer i Appstore har man flyttat stora
delar av tjänsteutvecklingen från Apples
utvecklingsavdelning ut till användarna.
– En nyckel till telekomsektorns framtida
affärsmodeller är en väl underbyggd förståelse mellan teknikleverantörer, operatörer
och abonnenter. Det råder en samstämmighet i branschen kring behovet av att öka förståelsen för kundernas processer, kundernas
kunder och kundernas affärsmodeller. Man
behöver sätta medarbetarnas tekniska kom-

Vill avancera på värdestege
Ericsson är ett av de företag som anpassar sin affärsmodell till framtidens mobila
tjänstemarknad. I samarbete med Cordial
Business Advisers arrangerar man nu utbildningar i affärsarkitektur.
– För närvarande
jobbar många av
våra kunder med
att förenkla och effektivisera sina affärsmodeller. En av
våra viktigaste uppgifter är att vara
behjälpliga i det arbetet.
Framtidens Mats Wahlström på
affärsmodeller bör Ericsson.

vara skalbara, och
konstruerade på ett
sätt som möjliggör
snabba förändringar och anpassningar
utifrån konsumenternas snabbt skiftande krav, säger
Mats Wahlström på
Klas Hagelin på Ericsson.
Ericsson.
– Operatörernas affärsmodeller befinner
sig just nu i en intensiv förändringsfas. Vår
ambition är att komma närmare operatörerna och klättra högre upp på värdestegen
genom exempelvis tätare samarbeten och
nya typer av samarbeten. Om vi ska lyckas
framöver så är det otroligt centralt att vi
förstår våra kunders affärsmodeller samt
det underliggande strategiska behovet, säger Klas Hagelin på Ericsson.

Vi gratulerar Bredbandsbolaget till årets Guldrelation,
och ger förlorarna en finfin present!
Har ditt företag det som krävs för att vinna nästa års Guldrelation? Utmana dina kunskaper på
www.xlent.se/guld. Klarar du testet kan vi inte lova dig en Guldrelation (våra kunder brukar få den*)
dock möjligheten till en alldeles egen iPad, laddad med inspiration för att bygga en framgångsrik
kundrelationsstrategi – inte så dumt.

www.xlent.se/guld
*XLENT Strategy är experter på kundinsiktsdrivna strategier - bland våra kunder finns Guldrelationsvinnare som Bredbandsbolaget och SJ. Kontakta oss för en genomgång av potentialen i din kundbas: strategy@xlent.se
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Förutsägbarhet och gränslöshet efterfrågas
Lars-Gunnar Olsson är telekomansvarig för skogsbolaget Stora Ensos
svenska verksamhet. Han sitter också med i företagets globala kommitté
för telefoni- och kommunikationslösningar. Stora Enso har en varierad
och geografiskt spridd verksamhet, med 27 000 medarbetare i 35 länder.

Han efterlyser en mer överskådlig paketering och prissättning från operatörernas
sida och tror att många företag framöver
kommer att sträva efter helhetslösningar
där en och samma leverantör kan erbjuda
lösningar som täcker in kundernas totala
kommunikationsbehov.

latorer som PTS anpassar sina regelverk,
säger Lars-Gunnar Olsson.

Kundnytta

Från tre till en enhet per användare
Device management kommer starkt

Text Annika Wihlborg

Skogsindustrin använder sig av
många olika kommunikationssätt beroende på täckning och typ av teletjänst i olika områden. Lars-Gunnar Olsson efterlyser
ökad samverkan mellan operatörerna som
möjliggör nordiska och globala telefonilösningar. Stora Ensos verksamhet är global
och kräver gränsöverskridande telefonilösningar med en
förutsägbar
prisstruktur.
– Vi gick ut med
en upphandling av
samnordiska telefonitjänster redan
för ett par år sen,
Lars-Gunnar Olsson,
telekomansvarig, Stora
men fick ett alltEnso i Sverige.
för litet gensvar
från operatörerna eftersom de inte kan erbjuda prismodeller som sträcker sig över
landsgränserna. Det krävs dels ett närmare
samarbete mellan operatörer, dels att regu-

Stora Enso har på senare år konsoliderat
sin kommunikationsplattform och valt att
fortsatt satsa på mobilitet.
– Device management blir allt vanligare. Det innebär för vår del att vi efterfrågar vissa tjänster och funktioner snarare
än specifik utrustning, säger Lars-Gunnar
Olsson.

Outsourcade tjänster utvärderas
Han tror att många företag kommer att
välja väg vad gäller hur telefonilösningar
avropas under de närmaste tre åren.
Lars-Gunnar Olsson tror att företag
kommer att efterfråga förbättrad statistik
för uppföljning av telefonitjänster framöver, ett beslutsunderlag som bland annat
kan ligga till grund för att kunna se vilka
delar som driver kostnader vid olika tidpunkter.
– Vi införde IP-telefoni för ett par år sen
i mindre skala men jag tror att vi fortsatt
kommer att behöva leva med flera olika
bärare av talkommunikationstjänster be-

Vi efterfrågar vissa
tjänster och funktioner
snarare än specifik utrustning
roende på användarmönster och tillgänglig
infrastruktur. Vi ser också fram emot att
kunna använda integrerade tjänster fullt ut
där man kan ringa internt och externt samt
ta emot samtal på likvärdiga sätt från sin
laptop, mobil eller bordstelefon.

Tillgänglighet och tillförlighet
På Länsförsäkringar ställer man höga krav
på tillgänglighet och tillförlitlighet för sin
telekommunikation.
– För oss är pris och stabilitet i telekomlösningarna överordnat valet av teknik,
säger Alf Kjeller, telefoniansvarig på Länsförsäkringar.

– Vi har centrala telefoniavtal som våra lokala länsförsäkringsbolag kan avropa när
de ska köpa in telefonitjänster. Redan
2003 implementerade vi IP-telefoni och
vi har effektiviserat
från i många fall tre
enheter per användare till en, säger
Alf Kjeller.
Länsförsäkring- Alf Kjeller, telefoniansvaar jobbar även med rig på Länsförsäkringar.
contact center-teknik som slussar samtalen
rätt. Att vara nåbar för bank- och försäkringskunderna är viktigt, därför är tillförlitligheten i näten avgörande. Alf Kjeller
efterlyser kompatibla telefonilösningar
som kan integreras fullt ut.
– Framöver kommer gränsdragningarna
mellan telekom, it och övrig verksamhet på
företag att förskjutas eller helt suddas ut.
Vi kommer att använda det mobila nätet
i allt fler sammanhang, vilket ökar kraven
på dess stabilitet, säger han.

Four Nordic broadband
conferences in one!
Find the program

and list of speake

!

he

te
da

rs at www.nordicb

t
ve

Sa

roadbandforum.c

om

al
tion

ic
ord
N
d

ers

ak
spe

an

rna

te
P In

TO

9. & 10. september 2009
Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

14 and 15 September 2010 in Copenhagen

www.nordicbroadbandforum.com

The event is a meeting place for
the Nordic broadband industry
CEO’s and their chief ofﬁcers.

Supported by The Nordic Council
of Ministers and co-organized by
Innovation Lab.

The new Scandinavian event on
mobile broadband for the leading
industry players.
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Två separata affärer på framtidens telekommarknad
En kärnfråga för framtidens telekommarknad är, enligt Rune
Nilsson, generalsekreterare i
Näringslivets Telekomförening
(NTK), viljan att skapa en ny fiberbaserad accessinfrastruktur
som grundar sig på IP-teknik.

En förutsättning för
sund konkurrens på
framtidens telemarknad är
att man delar upp näten och
tjänsterna i separata affärer

Näringslivets Telekomförening
Text Annika Wihlborg

En global prismodell för mobila
tjänster är en förutsättning för framtidens
internationella mobilmarknad.
– Det finns tjänstekonkurrens på marknaden för fasta tjänster, men den finns enbart då Telia äger nätet. Många trodde att
operatörerna skulle investera i nya nät,
men det sker inte. Viljan att investera i fast
accessinfrastruktur hämmas av dagens regelverk, säger Rune Nilsson.
Han menar att regelverket som reglerat
Telias accessnät föråldrats eftersom det utgår från att operatörerna vill äga ett eget
nät, vilket inte är en självklarhet på dagens
IP-baserade telekommarknad. I dagsläget
tar sig också fastighetsägare rätten att avgöra vilken nätleverantör och vilka tjänster
boende i flerbostadshus ska ha tillgång till.

Monopol begränsar konkurrensen
Fastighetsägare väljer ofta en monopol-

leverans från en leverantör som innebär
lägre nätinvesteringskostnader för fastighetsägaren, men också en monopoliserad
leverans av tjänster till de boende, vilket
påverkar konkurrens och kundens alternativ. Merparten av dagens moderna fiberaccessnät saknar i dagsläget lagstadgad
tjänstekonkurrens. NTK anser att tjänstekonkurrensen behöver garanteras, oavsett
nätägare.
– En förutsättning för sund konkurrens
på framtidens telemarknad är att man delar upp näten och tjänsterna i separata
affärer. Ett regelverk som ger tjänsteleverantörer tillträde till alla fasta accessnät

av tjänster, prismodeller och avtal som gör
det mycket svårt för kunden att förutse de
kostnader som är förknippade med att använda sin mobiltelefon utomlands.
Rune Nilsson menar att ett ökat kundtryck är den viktigaste faktorn för att
skynda på utvecklingen och tillägger att
komplexiteten i frågan gör att världens
operatörer ännu inte enats om globala
prismodeller för mobiltjänster.
kommer att skapa en tydlig accessnätsaf– Tekniskt sett finns inga hinder. Efterfär och en lika tydlig tjänsteaffär där kunfrågan finns också om priserna vore vettiga
derna kan välja sina tjänster från
och förutsägbara. Det handlar
alla tjänsteoperatörer oavsett
bara om operatörernas vilja,
vilken accessnätsoperatör fastigorganisation och entreprenörshetsägaren har valt, säger Rune
anda. Med dagens teknik finns
Nilsson.
inget som säger att mobiltjänster ska kosta mer än fasta tjänster. Det är tyvärr också
Ökat kundtryck för global
nödvändigt med fortsatt regleöverenskommelse
ring för att nå dit. De nuvaranYtterligare en prioriterad fråga
de prismodellerna avskräcker
för NTK är en rimlig och förut- Rune Nilsson, NTK
mobilanvändare från att använda mobilen
sägbar prissättning på internationella moutomlands och är en bromskloss för branbiltjänster, såväl samtal som mobilsurf.
schens tillväxt, säger Rune Nilsson.
Marknaden består i dag av ett lapptäcke

Utveckla din affär tillsammans med oss!
0RELOHlUHQDY1RUGHQVOHGDQGH
WHOHNRPRFK,7GLVWULEXW|UHUPHGGRWWHUERODJ
L'DQPDUNRFK1RUJH

9LHUEMXGHUPDUNQDGHQVEUHGDVWHRFKPHVW
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Fast och mobilt bredband
I takt med att konkurrensen från mobila bredband ökar står många i valet mellan fast eller mobil uppkoppling. Samtidigt använder såväl privatpersoner som företag allt fler kapacitetskrävande tjänster, exempelvis
videokonferenser, digital-tv, tv-program via webben och Internetbaserade
”molnapplikationer”, som kräver en tillförlitlig och stabil tillgång till nätet.

Bredband
Text Annika Wihlborg

– I framtiden kommer fasta och
mobila Internetplattformar att integreras
mer. De tekniska förutsättningarna och
nya tjänsterna är redan på plats, nu gäller
det att åstadkomma en användarmässig
förändring, säger Stefan
Trampus, chef för

bredbandstjänster i Sverige på TeliaSonera.
Det första man bör göra innan man
överväger nya kommunikationslösningar
är dock att titta på hur man vill jobba och
vad man vill effektivisera för att dels öka
den interna effektiviteten och dels förbättra sina kundmöten. Stefan Trampus tips till
företag som planerar att investera i en fiber- eller bredbandsbaserad infrastruktur
är att också noga kontrollera vilka tjänster och

vilken servicenivå som ingår i slutpriset
och att välja en skalbar lösning som kan
anpassas efter organisationens behov.
Den stora fördelen med fiber och fast
bredband är att de klarar av att hantera
stora mängder data och trafik. Till skillnad
från mobila bredband är uppkopplingshastigheten inte beroende av hur många
användare som använder infrastrukturen
för tillfället. En fast uppkoppling ger ofta
en tillförlitlig hastighet och kapacitet, vilket är viktigt, inte minst för företag vars
verksamhet är beroende av tillförlitlig och
snabb uppkoppling.

Fler säkerhetsapplikationer på gång

Stefan Trampus, chef för bredbandstjänster i Sverige på TeliaSonera

är dock den tjänst som enskilt kommer att
driva på behovet av bandbredd mest.

– Cloud computing är här för att stanna,
antalet molnbaserade tjänster ökar konStabilitet verksamhetskritiskt
stant. CRM-system, redigeringsverktyg och
– En organisation bör börja med att utprogram som tillåter användare på olika fyvärdera sina kommunikationsbehov, såväl
siska platser att exempelvis redigera samma
internt som externt. Om man vill kunna
dokument är några exempel
kommunicera via många olika
på kapacitetskrävande tjänskanaler, inte bara telefon och
Många
ter som används på många fömail, är hög bandbredd och
kunder
retag, säger Stefan Trampus.
kommer att vilja kapacitet i uppkopplingen ofta
en förutsättning. Många kunHan tror att fler säkerhetsder kommer att vilja ha många
tjänster som är anpassade till ha många olika
olika kanaler att välja mellan
bredband och fiber lanseras de kanaler att välja
när de kommunicerar med fökommande åren. Ett exempel mellan när de
retag framöver, det kräver en
på en sådan funktion är att till- kommunicerar
hög bandbredd. Bredband via
låta externa gäster på ett förefiber eller koppar har den fördelen att det
tag att koppla upp sig mot organisationens
i allmänhet tillhandahåller en tillförlitlig
nätverk, utan att för den sakens skull få tilluppkoppling, vilket i många fall är verkgång till företagets intranät eller interna syssamhetskritiskt, säger Stefan Trampus.
tem. Videomöten och rörlig bild i allmänhet

Leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet
avgörande vid leverantörsval
Den ökade konkurrensen bland operatörerna bidrar till att öka konkurrensen bland de konsultbolag som tävlar om att skriva ramavtal med TeliaSonera. En attraktiv prisbild har blivit viktigare på senare år, men även
leveranssäkerhet och en väl utvecklad samarbetsförmåga är avgörande vid
leverantörsval.

Konsultbehov
Text Annika Wihlborg

– De senaste åren har vi outsourcat
en allt större del av vår it-verksamhet. På
senare tid har kraven på att våra leverantörer ska kunna erbjuda kostnadseffektiva
lösningar ökat. Vi tittar också mycket på
vilken kvalitet och leveranssäkerhet olika
konsultbolag kan erbjuda. För oss är det
viktigt att anlita stabila företag som garanterat kan tillgodose våra behov i flera
år framöver, säger Sören Ohm, globalt inköpsansvarig av it-tjänster på TeliaSonera.

Ramavtalen blir allt viktigare
En annan viktig förutsättning för att bli
ramavtalsleverantör hos TeliaSonera är att
leverantören är väl insatt i hur företaget
jobbar och förstår hur de ska kunna agera stödfunktion och samarbeta med existerande it-avdelningar.

– Vi har en relativt strikt CSR-policy och
ser därför gärna att de företag vi anlitar
följer våra riktlinjer och bedriver ett aktivt
CSR-arbete. När vi köper in konsulttjänster får inköpsavdelningen in beställningar
från olika affärsområden. De lämnar in
en lista på önskemål och krav och har ibland också önskemål på företag som kan
bli tänkbara leverantörer. Utifrån det underlaget sätter vi ihop en kravspecifikation
som därefter skickas ut till
ett antal företag, säger SöVi bygger våra
ren Ohm.
leverantörsrelaBland it-tjänsterna som
köps in finns såväl utveck- tioner utifrån långling och förvaltning som siktighet och hållbarhet
processutveckling och underhåll av systemplattformar. Merparten
bidrar till att inav konsulttjänsterna som köps in samlas
tresset för att bli
i ramavtal och TeliaSonera har en uttalad
ramavtalsleverantör
Sören Ohm, TeliaSonera
ambition att minska antalet leverantörer,
hos oss är relativt
vilket innebär att ramavtalen fyller en allt
stort. Prispressen har präglat operatörsviktigare funktion.
marknaden de senaste åren och framöver
kommer den prismässiga konkurrensen i
– Vi är en stor och global aktör, vilket

operatörsledet förmodligen att bli
ännu tuffare, vilket ökar kraven på
kostnadseffektiviteten hos våra externa leverantörer. De senaste åren
har våra krav på att leverantörerna
ska kunna erbjuda offshoretjänster
i exempelvis Indien ökat, säger Sören Ohm.

Kvalitetssäkra konsultinköp
Det senaste året har TeliaSonera
fokuserat på att kvalitetssäkra sina
konsultinköp genom att se till att
de tjänster som levereras matchar
de förväntningar och den prisnivå
man satt upp. Behovet av konsulter som kan leverera och hantera
komplexa projekt till ett överkomligt pris ökar på TeliaSonera.
– Vi bygger våra leverantörsrelationer
utifrån att långsiktighet och hållbarhet
från leverantörens sida är en nyckelfråga.
Den rådande lågkonjunkturen ger överlag
ett lägre prisläge på konsulttjänster och
vi är självklart måna om att följa marknadsläget. Intresset från konsultbolagen är
stort, många vill bli leverantörer till oss.
Vårt primära fokus för tillfället är att få
bästa möjliga pris för en fördefinierad leverans, men självklart ser vi även till andra
kvalitetsparametrar, säger Sören Ohm.
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Grön it ger kostnads- och miljöbesparingar
Arbetet med grön it har vid det här laget pågått i ett par år i många organisationer. Vetskapen om vad grön it innebär och vad man kan göra för
att minska miljöpåverkan med hjälp av it är relativt utbredd, utmaningen
är nu att strukturera arbetet och göra det till en naturlig del av vardagen.

Grön it
Text Annika Wihlborg

rig för Grön IT på IT & Telekomföretagen.
Regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att utreda vilka åtgärder regeringskansliet och myndigheter kan vidta för att
minska miljöpåverkan med it. I början av
maj lämnade Naturvårdsverket ett förslag
till handlingsplan, som kan hjälpa myndigheter att strukturera sitt gröna it-arbete.

I drygt två års tid har IT & Telekomföretagen drivit det branschgemensamma projektet Grön IT, med målet att
öka kunskapen om hur it kan bidra till en
minskad miljöbelastning. Förra året gav
Verksamhetsfråga snarare
EU-kommissionen rekommendationer för
än miljöfråga
hur medlemsländerna kan nå sina miljöFör att ytterligare visa på konkreta kostmål, bland annat genom att fördjupa arnads- och miljöfördelar med Grön IT har
betet med grön it. I slutet av maj
IT & Telekomföretagen tagit
lanserade Nordiska Ministerråfram ett Grön IT-index som pådet en sajt som framhäver goda
visar hur organisationer arbetar
exempel på organisationer som
med och ser potentialen i dessa
varit framgångsrika i sitt arbete
frågor. Den senaste mätningen
med grön it.
visar att frågan om grön it har
mognat, fokus ligger i dag på
– Genom att lyfta fram goda
att börja realisera den potential
exempel på företag i olika branman ser. De senaste två åren har
scher som faktiskt lyckats göra
skillnad för miljön och energi- Ewa Thorslund, projekt- leverantörerna blivit både tydligare och bättre på att marknadsförbrukningen med grön it gör ansvarig för Grön IT på
IT & Telekomföretagen.
föra energieffektiva system och
vi det lättare för andra företag
Foto: Richard Hammarskiöld
lösningar relaterade till användatt hitta konkreta arbetsmodelning av it i verksamheten.
ler och snabbt se den konkreta nyttan med
– För att sänka tröskeln har vi publicerat
grön it, säger Ewa Thorslund, projektansva-

ett verktyg som hjälper organisationer att
komma igång med grön it. Nyckeln till att
få upp frågan på ledningens dagordning är
att prata om grön it som en verksamhetsfråga snarare än en it-fråga eller miljöfråga. När man kan visa på konkreta exempel
på vilka kostnadsbesparingar som kan
uppnås genom exempelvis minskat resande
blir det lättare att få mandat för frågan, säger Ewa Thorslund.
De två åtgärder som ger bäst effekt är,
enligt Ewa Thorslund, minskat resande
och att man ser över energiförbrukningen

Nyckeln
till att få
upp frågan på
ledningens dagordning är att
prata om grön it
som en verksamhetsfråga snarare
än en it-fråga
eller miljöfråga.
i sina lokaler, och hon tillägger att it förväntas kunna minska koldioxidutsläppen i
Europa med 15 procent fram till år 2020.
– Potentialen är kanske som störst i
bygg- och transportsektorn, där de största
vinsterna kan göras när rutter optimeras,
resor ersätts, produkter digitaliseras och
styrning kan minska energiförbrukningen
markant, säger hon.

Hur bygger du en stabil affärsmodell
för en snabbrörlig telekommarknad?
Vi är managementrådgivare som hjälper våra kunder att analysera, innovera
RFKWUDQVIRUPHUDVLQDDIIlUVPRGHOOHUI|UDWWVlNHUVWlOODÀH[LELOLWHWRFKPD[LPDOW
kund- och aktieägarvärde.

www.cordial.se
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Rätt säkerhet i mobila, trådlösa och fasta system
Hoten ökar och det blir allt viktigare med rätt säkerhet i nätverk och informationshanteringssystem. De tekniska lösningarna finns på plats. Trots det uppstår säkerhetsproblem i
samhällets alla sektorer.

Informationssäkerhet
Text Henrik Norberg

Richard Oehme arbetar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB. Där är han chef för enheten för samhällets informationssäkerhet.
– Säkerhetsfrågorna blir allt viktigare då
riskerna kontinuerligt ökar. De tekniska
lösningarna för god säkerhet finns oftast,
men många gånger brister rutinerna.

Var brister säkerheten?
– Främst i det grundläggande säkerhetsarbetet. Att man inte följer de grundprinciper
som finns samt att
man inte tillämpar
ledningssystem och
standarder.
Enligt Richard
Oehme är grunderna för säkerhetsarbetet
de
samma
oavsett
Richard Oehme, MSB
organisation och
verksamhet. Förutom att använda sig av
virusskydd, brandväggar och uppdatera

programvaror kontinuerligt
bör alla företag och organisationer göra en risk- och
sårbarhetsanalys. För småföretag kan det räcka med att
ställa sig själv enkla frågor
om verksamhetsrisker eller
sitta ner med en it- och säkerhetskunnig person.
– Större organisationer bör
ha ledningssystem för informationssäkerhet. Det finns
olika standarder för detta, till
exempel ISO-IEC 27000-serien. Vi arbetar med att ta
fram stöd för tillämpning av
ledningssystem, säger han.

Säkerhetsfrågorna
blir allt viktigare
eftersom riskerna
ökar kontinuerligt

mål är att informationssäkerhet.se ska bli
ett sådant forum.

Informationssäkerhet.se
MSB har tillsammans med samarbetspartner startat en ny webbplats, informationssäkerhet.se. Här kan alla gå in och ta del av
råd och rekommendationer och även komma med synpunkter på stödmaterial under
arbete.
– En viktig pusselbit för att nå bra säkerhet är att man delar med sig av kunskap.
Det brukar inte vålla några problem då det
inte handlar om konkurrensfrågor. Vårt

Nya säkerhetsrisker
I rapporten ”Samhällets informationssäkerhet – Lägesbedömning 2009” skriver
MSB bland annat att det finns säkerhetsbrister inom alla sektorer i samhället. Och
att ökad mobilitet, outsourcing och ökat
utnyttjande av interaktiva sociala nätverk
medför ökade risker.
– Jag tycker att man ska vara medveten
om att nya utvecklingstrender kan innebä-

Mer om informationssäkerhet
www.informationssäkerhet.se
www.msb.se (Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap)
www.pts.se (Post- och telestyrelsen)
www.iis.se (.SE – Stiftelsen för
Internetinfrastruktur)
www.bredbandskollen.se

ra nya risker. Man bör vara försiktig innan
man ger sig in på något nytt eller ta hjälp av
experter, säger Richard Oehme.
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Telenor siktar på mobilitet i världsklass
I höst rullar Telenor ut sitt 4G-nät, en viktig pusselbit i bolagets omfattande infrastrukturarbete.
– För att möta kundens behov här, nu och i morgon måste vi arbeta med en palett av
tekniker. Det vi fokuserar på är vår vision, nämligen mobilitet i världsklass, säger Lars-Åke
Norling, VD för Telenor.
Just nu pågår omfattande utbyggnad och
uppgradering av Telenor Sveriges mobilnät. Förutom det helt nya 4G-nätet med
tjänster som ska lanseras i slutet av året
förstärker man även kvaliteten i sitt befintliga 2G- och 3G-nät i hela landet.
– Vi bygger för att erbjuda våra kunder
mobilitet i världsklass. Enkelt i teorin, men
för att detta ska ske oberoende av plats
och skärm, krävs stora insatser. Mobilnäten består av flera olika delar och det krävs
att kapacitet och kvalitet höjs i alla led för
att kunden ska få en bra upplevelse, säger
Lars-Åke Norling.
Därför arbetar Telenor nu med att bygga Sveriges modernaste nät. Här är 4G
bara en av flera viktiga komponenter.
– Fiber är en förutsättning för att kunna
transportera all information, det är själva ryggraden, utan den kommer vi ingenstans. Därför är det viktigt att dra fiber till
hem, företag och basstationer. Taltrafik, som till stor
del transporteras i 2G-nätet, kommer att fortsätta
vara viktigt för våra kunder. Därför uppgraderar
vi även hela vårt 2G-nät.
Totalt ökar antalet 2Gbasstationer med 50 procent samtidigt som vi höjer
kvaliteten i hela vårt nationella 3G-nät.

4G
Den sista pusselbiten i Telenors infrastruktursatsning
är 4G. Det nationella nätet byggs i samarbete med
Tele2 och ska täcka 99
procent av befolkningen senast vid utgången
av 2013. Den allra största delen av
4G-nätet byggs ut
i år och nästa år.
Men redan i slutet av året kommer
storstadskunderna
att få tillgång till
supernätet.
– Vårt 4G kommer att bli ett heltäckande nät med
oerhört stor kapacitet. Ett nationellt
nät som vi bygger
kostnadseffektivt,
eftersom vi delar
investeringen med
Tele2.
Största skillnaden mellan 3G och
4G är att 4G är ett
renodlat datanät.
– Till
skillnad
från 3G som är en
kompromiss mellan röst- och data-

trafik är 4G ett renodlat datanät byggt på
IP, vilket ger helt nya förutsättningar vad
gäller kvalitet, hastighet och prestanda.
Faktum är att du kan få samma upplevelse
i ett 4G-nät som när du sitter hemma och
surfar genom telejacket, säger Lars-Åke
Norling.

I världsklass
Ytterst handlar Telenors satsning om att
möta kundernas allt högre krav på kapacitet, kvalitet och hastighet i mobilnäten.
Med möjlighet till ökad mobilitet följer
även ökad flexibilitet, högre tillgänglighet
och effektivare arbete.
– Vi talar om dessa upplevelser som delar av en mobil allemansrätt. I takt med att allt fler
tjänster lanseras på nätet ökar
VD Lars-Åke Norling, Telenor

kraven på att du som kund vill komma åt
dina tjänster var som helst och när som
helst. För att klara det krävs mobilitet i
världsklass.

Helhetslösning
Lars-Åke Norling poängterar att mobilitet
även omfattar alla de verktyg som krävs
för att vara uppkopplad oberoende av tid
och rum.
– Ett modem ska till exempel klara kommunikation över både 3G- och 4G-nätet.
Som kund ska du inte behöva fundera på
vilken teknik som är möjliggörare. Det

ska bara fungera. Vi erbjuder våra kunder
framtidens mobilnät samtidigt som vi har
den fasta sidan. En heltäckande infrastruktur som innebär att vi kan tillhandahålla
helhetslösningar både för privatkunder
och företag.

Mobilt arbetssätt
På företagssidan erbjuder Telenor i samarbete med Ericsson mobil Unified Communication som gör den traditionella växeln
överflödig.
– Kunden kan nu välja en helt mobil
lösning utifrån sina egna behov. Genom
samarbetet med Ericsson skapar vi nya förutsättningar även för större organisationer
och företag att gå över till nätbaserade lösningar och därmed ett effektivt arbetssätt,
säger Lars-Åke Norling.

Framtid
Att sia om framtiden är inte lätt men LarsÅke Norling menar att vi närmar oss den
punkt då man kan köpa en individuellt anpassad konnektivitetslösning och på allvar vara uppkopplad oberoende av tid och
rum.
– Det är svårt att föreställa sig den stora förändring som kommer att ske när allt
innehåll ligger lättåtkomligt på nätet. Musiken har redan vandrat in på nätet, samma sak med filmen. Du köper en rättighet
till en tjänst som du kan nyttja när och var
du själv vill. I dag ingår till exempel Voddler i vårt tv-erbjudande och det är bara ett
av de första stegen till ett tjänsteutbud på
nätet som vi bara har sett början på.

i
Telenor i Sverige är en fulltjänstleverantör
inom mobil-, fast och bredbandskommunikation. I Telenor Sverige ingår även
Bredbandsbolaget och Glocalnet. Totalt
antal anställda inom Telenor i Sverige
uppgår till cirka 2 100 personer fördelade på ett tiotal orter med huvudkontor i
Karlskrona. Telenor har drygt 70 butiker
runtom i landet och ett tiotal Shops i varuhus och köpcentrum.
Med ett mobilnät som täcker 99 procent
av Sveriges befolkning och ett bredbandsnät som når två miljoner hushåll erbjuder
Telenor moderna kommunikationstjänster
för privatpersoner och företag.
Telenor AB
Katarinavägen 15
116 45 Stockholm
Tele: 0455-331 00
www.telenor.se

22

Annons

© NextMedia

Nokia Siemens Networks:

”Omättligt behov av hastighet
driver nätutvecklingen”
LTE (Long Term Evolution), eller
4G som tekniken även kommit
att kallas, byggs ut i snabb
takt i Sverige. Den främsta
drivkraften är ökad efterfrågan
på hastighet och bandbredd.
Nokia Siemens Networks,
marknadsledande inom 4G,
har bland annat utvecklat
en av grundkomponenterna,
basstationen Flexi, som har
rönt stora internationella
framgångar.
– Efterfrågan på bandbredd tycks omättlig. Att Sverige i dag ligger så långt fram
beror till stor del på att operatörerna infört attraktiva prismodeller och att de erbjuder allt högre hastighet och kvalitet i
näten. Många av oss har vant sig vid att
kunna vara uppkopplade när och var som
helst, vilket är smidigt med hjälp av en
dongle i datorn eller via en smartphone,
säger Jan Lindgren, VD för Nokia Siemens
Networks i Sverige.
När 3G lanserades för snart 10 år sedan var många skeptiska och undrade
vad den nya tekniken skulle vara bra för.
Denna skepsis är nu som bortblåst. 3Gnäten handlar inte bara om nöje och roliga
applikationer. Även professionella användare ser stora fördelar med den snabba
överföringen och ökade bandbredden för
att koppla upp sig mot nätet eller mot sina
företagsapplikationer.
– Nu när LTE står för dörren kommer
de flesta användare att dra nytta av enormt
mycket mer kapacitet och därmed erbjudas nya möjligheter både som konsument
och som professionell användare, säger Jan
Lindgren.

Nokia Siemens Networks
väl rustade för 4G
Nokia Siemens Networks är marknadsledare inom 4G och har i dagsläget elva
4G operatörer som kunder runt om i världen, inklusive Norden. Att många operatörer väljer Nokia Siemens Networks beror
bland annat på bolagets starka position
inom 3G. Under 2009 vann Nokia Siemens

3 frågor till…
…Jan Lindgren, VD för Nokia
Siemens Networks i Sverige.
1. De mobila näten blir allt snabbare. Behövs verkligen fasta nät?
– Ja, definitivt. Den bandbredd
som de fasta näten kan leverera är
högre än i de mobila näten i dag
och kommer så att förbli. Det finns
många applikationer, till exempel
HD IP-TV, som kräver mycket
hög kapacitet och det är dessutom
viktigt för företag att även ha fast
uppkoppling.

2. Hur kommer framtidens fasta
nät att se ut?
– Bandbredden ökar i takt med att
operatörerna bygger ut fibernäten.
Men sista delen i nätet kommer till
största delen att vara kopparbaserat.
Exempelvis kan DSLAM med
VDSL2 ge upp till 100 Mbit/s för
slutanvändaren.
Bandbredder på upp till 1 Gbits
kommer att bygga på utvecklade
optiska lösningar såsom NGOA
(NextGenerationOpticalAccess).
Här investerar vi tungt i forskning.
En intressant fråga är hur man
rullar ut fiber. Vi erbjuder en
bra totallösning som inkluderar
utrullning av fiber, aktiv utrustning
och network management.

3. Hur hjälper ni operatörerna så
att de blir än mer framgångsrika?
Jan Lindgren, VD för Nokia Siemens Networks i Sverige, håller i basstationen Flexi.

Networks flest antal nya 3G-affärer och bolaget har i dag mer än 170 kundreferenser
inom 3G och är därmed marknadsledare.
– De av våra kunder som har installerat våra Flexi Multiradio basstationer från
hösten 2008 och framåt kan enkelt uppgradera mjukvaran och därmed få tillgång till
4G-kapacitet. Det är kostnadseffektivt och
enkelt samtidigt som man får tillgång till
spjutspetsteknologi, säger Jan Lindgren.
Ytterligare en starkt bidragande orsak
till bolagets ledande position är den intensiva satsningen på forskning och utveck-

i
ett komplett utbud av mobila, stationära
och konvergerade nätverk, samt professionella tjänster inklusive rådgivning och
systemintegrering, driftsättning, underhåll
och hanteringstjänster.

Nokia Siemens Networks är en ledande
global leverantör av tjänster inom telekommunikation. Företaget har ett tydligt fokus
på innovation och hållbarhet och erbjuder

Nokia Siemens Networks är ett av
världens största telekomföretag inom hårdvara, mjukvara och tjänster. Företaget har
närvaro i 150 länder och huvudkontoret
ligger i Espoo, Finland.
www.nokiasiemensnetworks.com

ling. Till exempel har Nokia och Nokia
Siemens Networks tillsammans i dag drygt
50 procent av alla väsentliga LTE-patent.
– Kraften i vår patentportfölj är ett bevis
på att vi under lång tid målmedvetet och
strukturerat har arbetat med att ta fram
konkurrenskraftiga lösningar åt våra
kunder, säger Jan Lindgren.

Miljövänlig kostnadseffektivitet
Miljö har alltid varit ett viktigt ledord när
Nokia Siemens Networks utvecklar sin teknologi. Flexi basstationen utmärker sig på
marknaden genom att den är kompakt och
liten, ungefär samma storlek som en hemdator. Den är energisnål, kan enkelt placeras utomhus och kräver varken kylning
eller uppvärmning. Det innebär att den kan
placeras utomhus i såväl Dubai som Novosibirsk. Flexi basstationens miljöegenskaper,
samt dess möjlighet att hantera flera
radiotekniker, så kallad Multiradio, har
lett till att den vunnit ett flertal utmärkelser,
bland annat Green Network Hardware and
Infrastructure Award, CTIA 2009 och Best
Technology Advance, GSMA 2009.
Men utvecklingen stannar inte med LTE.

– En viktig grundbult är vår starka
produktportfölj. Utöver detta har
vi lång erfarenhet av att hjälpa våra
kunder, operatörerna, att sköta hela
eller delar av sin nätdrift. Fler än
230 kunder globalt har i dagsläget
anförtrott oss sådana åtaganden.
– Vi bistår även våra kunder med
analyser av sin verksamhet samt
hjälper dem att maximera användningen i nätet genom att optimera
kapacitet och prestanda.
– Och vad avser operatörernas
intäktssida så noterar vi även här
ett starkt ökande antal kundengagemang där vi hjälper dem att
stärka sina kunders lojalitet och
kundnöjdhet.

– Kraven på ökad bandbredd och
kapacitet fortsätter att driva utvecklingen.
Nästa steg, vilket i dagsläget benämns LTE
Advanced, och som ger hastigheter på upp
till 1 gigabit per sekund eller 5 till 6 gånger snabbare än LTE, kommer att lanseras inom tre till fem år. Även här ligger vi
väl positionerade, säger Jan Lindgren som
konstaterar att resan bara har börjat.
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Relacom påskyndar fiberutbyggnaden med Microtrenching
Relacom fortsätter att driva utvecklingen inom telekom framåt. I
maj började Relacom Construction att använda en för Sverige
ny metod för fiberförläggning– Microtrenching.
Relacoms mångåriga fokus på telekom är
en viktig förklaring till att bolaget har blivit världens största oberoende leverantör
av outsourcade fälttjänster inom telekom.
Bolagets 11 000 anställda finns i 17 länder
på tre kontinenter.
– Ny teknik och nytt innehåll har lett till
att telekombranschen förändras i snabb
takt. Nu arbetar vi intensivt med att bygga
ut 4G- och fibernäten i Sverige. Vi är en
viktig kugge i det svenska telekomlandskapets utveckling, säger John Hedberg, VD
för Relacom AB.
Den största delen av Relacoms verksamhet består av att bygga, serva och underhålla fasta och mobila nät för operatörer och
andra nätägare. Därutöver har Relacom
en betydande affär mot slutkundsmarknaden, till exempel i form av telefoni- och ITlösningar för företagskunder. Relacom är
även en av Nordens större tekniska konsulter med fokus på rådgivning och projektledning inom nätinfrastruktur.

Lokala team hjärtat i serviceaffären
Även om Relacom är ett av Sveriges – och
världens – största nätserviceföretag betonar John Hedberg att bolagets hjärta ligger
i den lokala affären. Erfarna tekniker med
lokalkännedom och yrkesstolthet är basen
i verksamheten och bolaget letar ständigt
efter möjligheter att lägga ut ansvar och
befogenheter längre ut i linjen. På samma
gång ger Relacoms storlek och rikstäckande närvaro en unik konkurrensfördel.
– Våra kunder förväntar sig att vi ska leverera en jämn och hög kvalitet vid varje
given tidpunkt. Vi kan uppfylla det löftet
genom att kombinera fördelarna från lokala team med en hög grad av självbestämmande och en nationell organisation med
möjligheten att flytta resurser dit de behövs, till exempel för att hantera en tillfällig arbetstopp efter ett åskväder, säger John
Hedberg.

Tillväxtmöjligheter i
slutkundsmarknaden
Relacom ser betydande möjligheter att
växa i takt med ökande kundkrav i slutkundsmarknaden. Ökad bandbredd skapar
nya möjligheter för såväl företagskunder
som hushåll, men utvecklingen leder även
till ökad komplexitet. Kraven på snabb och
enkel problemlösning när tekniken strular
är högre i dag än för några år sedan. John
Hedberg ser tydliga tecken på att utvecklingen fortsätter.
– En väl fungerande IT-infrastruktur hos
hushåll och småföretag är viktigare än någonsin i en tid när såväl TV som telefoni
står och faller med bredbandsuppkopplingen. Vi ser stora möjligheter att bli de
svenska småföretagens och hushållens ITavdelning.

John Hedberg, VD
för Relacom AB.

Fakta Microtrenching
Microtrenching är en ny metod i Sverige. Microtrenching
innebär att en maskin sågar ett 2 cm brett och cirka 30
cm djupt spår i asfalten. I detta spår läggs sedan dukt
för fiber ner. Metoden innebär att vägar inte behöver
stängas av på traditionellt vis. Så fort sågningen är klar
går det att använda väg- eller gångbanan som vanligt.

Microtrenching snabb
och miljövänlig teknik
Ett exempel på hur Relacom
förenklar för både kund och
slutkund är Microtrenching.
Affärsområde Construction
arbetar bland annat med
att förlägga fiber till flera
av landets största nätägare.
I stället för att som tidigare
gräva upp stora delar av en
gata har man börjat använda sig av Microtrenching, en ny metod i Sverige. I korthet innebär tekniken att en maskin sågar
ett cirka 2 cm brett och 30-35 cm djupt
spår i asfalten. Kanalisation, söktråd och
fiberkabel läggs ner i spåret som sedan
täcks över.
– För nätägare innebär vår metod att arbetet går snabbare och att återställningskostnaderna blir lägre. Hushållen tjänar på
metoden eftersom gatan inte behöver stängas under någon längre tid och alla tjänar
på att metoden är bättre miljömässigt med
lägre koldioxidutsläpp från maskiner och
mindre asfaltsförbrukning, säger Fredrik
Söderholm, chef för Relacom Construction.
Microtrenching provades i Västerås i
maj i år.
– Både vi och vår kund är mycket nöjda
med pilotprojektet. Jag ser fram emot att
använda Microtrenching på fler platser. Vi
hoppas även att fler nätägare och kommuner vill prova på denna nya teknik, säger
Fredrik Söderholm.

Fredrik Söderholm, chef för
Relacom Construction.

i
Relacoms kunderbjudande
är uppdelat i fem segment:
relacom@network omfattar installations- och
underhållstjänster för fasta nät och mobilnät.
Relacom Construction är Relacoms
byggverksamhet som utför större projekt
inom bygg och installation.
Inom relacom@office erbjuds tjänster som
kan lösa alla behov inom telefoni, IT,
datakommunikation och säkerhet för företag
och organisationer.
Relacom Consulting har tekniska konsulter
inom telekom, IT och energi.
relacom@home erbjuder tjänster för en
strulfri teknik i hemmet.

Relacom är både en global leverantör
av nätservice till världsledande operatörer och en lokal partner till företag,
kommuner, nätägare och konsumenter.
Bredden gör att vi erbjuder allt från
byggnation av rikstäckande mobilnät
till att dra fiber till nya bostadsområden eller säkra trådlös kommunikation
på arbetsplatser och i bostäder. Vårt
mål är att kombinationen av kvalitet,
kompetens och säker leverans gör att
våra kunder ska uppleva våra tjänster
som marknadens mest prisvärda och
därmed vara det självklara valet för
nätservice. Relacom finns i 17 länder
med huvudkontor i Sverige.
Relacom
Årstaängsvägen 1C
117 43 Stockholm
Tel.: 08-553 900 00
Fax: 08-553 903 03
www.relacom.se

23

24

Annons

© NextMedia

Interaktivitet och valmöjligheter
framtiden för Com Hem
Genom att möta de svenska hushållens krav på interaktivitet och valmöjligheter ska Com Hems
konkurrenskraft stärkas ytterligare. Com Hem ser sig om en viktig spelare i samhällsutvecklingen,
och vill aktivt bidra till såväl bredbandstäckning som hållbar konkurrens.
Det var länge sedan vi satt
framför tv:n och valde
mellan SVT1 och SVT2.
I dag är de flesta av oss
inte ens bundna till en
tv-tablå. Hushållens krav
på att själva få bestämma
när, var och hur de använder Com Hems tjänster har drivit utvecklingen
framåt.
– Ett hushåll som köper både bredband och
tv från Com Hem behöver inte välja bort den
ena tjänsten för att med
god kvalitet kunna ta del
av den andra – det är vi
ensamma om. Det säger
Annika Sten Pärson, försäljnings– och marknadsdirektör på Com Hem.
Valmöjligheter för kunden är viktiga för Com
Hems utveckling av tjänster. Företaget erbjuder
Sveriges bredaste kanalutbud. Detta kanalutbud,
tillsammans med en inAnnika Sten Pärson, försäljnings- och marknadsdirektör på Com Hem.
frastruktur som möjliggör för hushållen att surfa
på Internet med 100 Mbit/s hastighet och
en ny revolutionerande form av tv-tittansamtidigt titta på HDTV, ger Com Hem
de ser dagens ljus.
en unik position på marknaden.
– Begränsningen med kopparkabel och
Boendekommunikation förbättras
fiber-LAN är att det går långsammare när
Valmöjligheter och interaktivitet är lika
flera personer i hushållet använder nätet
viktiga för fastighetsägare som för hussamtidigt. Med Com Hems koaxialkabel
håll. Elektroniska kommunikationsnätverk
kan kunden utnyttja våra tjänster obegränsat. En person kan surfa på datorn,
en annan kan titta på tv, en tredje kan
ringa utan att det påverkar tjänsternas
snabbhet eller kapacitet.

kan effektivisera fastighetsskötseln och
fastighetsägarens kommunikation med de
boende. Annika Sten Pärson berättar entusiastiskt om det senaste projektet:
– Tillsammans med Linköpings kommunala bostadsbolag Stångåstaden har Com
Hem utvecklat en boendeplattform som
möter fastighetsägarens krav på interaktivitet. Hyresgästerna i Stångåstaden kan
bland annat boka tvättstugan, se sina hyresavier och ta del av informationsfilmer
från fastighetsägaren via sin tv. I Linköping
finns numer en lokal On Demand tjänst –
Stångåstaden Play!
– Vi vill fortsätta jobba tillsammans med
bostadsbolagen för att vidareutveckla boendeportalen till ett ännu bättre verktyg
för fastighetsskötsel och boendekommunikation.

Ökad valfrihet och räckvidd
Nu tar Com Hem ytterligare ett steg för
att öka valfriheten och nå fler kunder.
Kommunikationsoperatören iTUX förser
kommuner med infrastruktur för bredband, tv och telefoni. Com Hem har nu
kommit överens med iTUX om att vara en
av flera tjänsteleverantörer som kunderna
kan välja mellan i iTUX:s öppna nät.
Annika Sten Pärson tycker att det är en
självklarhet att finnas där kunden är och
att möta konkurrensen genom att lyssna
på kunden:
– Samarbetet med iTUX gör att vi når ut
till kunder som vi tidigare inte kunnat nå.
Konkurrensen med andra leverantörer gör
att vi verkligen måste bevisa att vi har de
bästa tjänsterna och produkterna.

On Demand: tv när du vill
Com Hems strävan efter att möta kundernas krav på valmöjligheter ligger bakom
satsningen på tjänsten On Demand. I dag
kan drygt en miljon hushåll som är anslutna till Com Hems kabel-tv-nät köpa ett
On Demand-abonnemang. Annika Sten
Pärson berättar om fördelarna:
– On Demand innebär helt nya valmöjligheter och interaktivitet. Du kan starta
om pågående program, pausa, spola och
se repriser, ta del av kanalernas play-tjänster direkt i tv:n och välja mellan fler än
1 800 hyrfilmer. I dag samlar vi till exempel play-tjänster från 16 olika tv-kanaler.
Detta är unikt på den svenska marknaden. Under 2010 kommer vi att vidareutveckla On Demand-tjänsten, bland annat
genom att förbättra och förenkla kundgränssnittet. Barnsjukdomar tas bort och

Annika Sten Pärson är trygg med det
faktum att tjänsten 100 megabits bredband
och On Demand-boxen är intressanta och
bra tjänster. Hon är övertygad om att kunden kommer att välja Com Hem, men tillräckligt ödmjuk för att inse att företaget
måste kämpa för kunden genom att hela
tiden erbjuda de bästa tjänsterna.

Samhällsutvecklingen viktig
Com Hem vill bidra till samhällsutvecklingen. Experter i Sverige och Europa är
överens om att elektronisk kommunikation
har stark påverkan på ett lands eller en regions innovations– och tillväxtkraft.
– Vi vill dra vårt strå till stacken. Redan
i dag har Com Hem bidragit till regeringens
bredbandsmål genom att förse 35 % av den
svenska befolkningen med 100 Mbit/s bredband. Vi är fast beslutna om att fortsätta bidra till såväl den infrastrukturbaserade som
den tjänstebaserade konkurrensen.

i
Com Hem är en av Sveriges ledande
leverantörer av tv, bredband och telefoni. Cirka 40 procent, 1,76 miljoner,
av Sveriges hushåll är anslutna till Com
Hems nät och har tillgång till marknadens
bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder
prisvärda, högkvalitativa och kompletta
tjänster för tv, bredband och fast telefoni.
Företaget grundades 1983, har cirka
650 anställda och huvudkontor i Stockholm. Ägare är The Carlyle Group och
Providence Equity Partners.
För mer information, se:
www.comhem.se
Framtidens infrastruktur
– Com Hems koaxialkabel:
Vi kan leverera 372 HDTV-kanaler.
I dag finns 15 HDTV-kanaler.
Vi kan köra 744 digitala tv-kanaler
samtidigt. I dag har vi 140.
Det finns plats för 93 analoga kanaler.
Det är möjligt att ringa 40 000 samtal samtidigt i en lägenhet på en och
samma gång.
Vi levererar i dag 100 MB för bredbandsuppkoppling. Det finns kapacitet
för 5000 MB.

Unik kapacitet i Com Hems nät. Tjänsterna begränsar inte varandra.
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Kundservicelösningar med
enorm effektiviseringspotential
Företagstelefonileverantören Trio Enterprise hjälper företag att bibehålla eller
öka sin servicenivå med hjälp av applikationsplattformar som gör det möjligt
att möta kunden på dess egna villkor, oavsett kontaktväg. Efterfrågan på just
realtidskommunikation är stark just nu, något Trio Enterprise tagit fasta på när
de utvecklade sin nya plattform.
Trio Enterprise 3.0 ger möjlighet till samverkan mellan närvarokällor från olika
leverantörer. Systemet erbjuder samma
funktionalitet, oavsett om man använder
PDA, mobiltelefon eller fast telefon och
bygger på en öppen arkitektur som gör det
enkelt att addera nya applikationer och
funktioner.
Realtidsbaserade applikationer växer
generellt i samhället eftersom både Internet och mobilnätsleverantörerna möjliggör
detta. Röststyrning är en av de starkaste trenderna på kundserviceområdet just
nu. Många företag ersätter knapptryckningsfunktioner med röstval och kopplar
på röststyrda servicetjänster som hanterar enklare rutinfrågor. En sådan funktion
kan spara uppemot 30 procent av kundtjänstpersonalens arbetstid så de kan fokusera på mer komplexa ärenden.
– Undersökningar visar att antalet
kundtjänstsamtal har ökat med drygt 20
procent det senaste året. Det innebär en
ökad arbetsbelastning, samtidigt blir kun-

för tillfället, säger Michael Stubbing.

Höga krav på tillgänglighet
och valfrihet
Förändringstakten är hög i kundservicesektorn. Nya system och lösningar lanseras
löpande och många kunder vill snabbt förändra och anpassa sina system till kundernas skiftande krav. Kunderna ställer högre
tillgänglighetskrav och vill kunna kontakta
via den kontaktkanal som passar bäst för
tillfället. Kunden ska få samma goda bemötande och höga servicenivå, oavsett om
de väljer att kontakta ett företag via sms,
chatt, mail, telefon eller ett socialt nätverk.
– Kunder accepterar inte längre att behöva sitta i telefonkö och vänta på sin tur,
företag som inte erbjuder alternativa kontaktvägar riskerar att tappa sin kund, säger Michael Stubbing.

den allt otåligare. En röststyrd applikation
som kan hantera rutinfrågor kan vara en
avgörande dellösning på problemet, säger
Trio Enterprises vd, Michael Stubbing.
Plattformsoberoendet är en av Trios
främsta konkurrensfördelar. Lösningen
är ett flexibelt ramverk med applikationer
som kan användas fullt ut oavsett vilken
växeloperatör kunden väljer.
– Applikationerna är dessutom fristående, vilket innebär att kunden kan
skräddarsy sin egen lösning genom att implementera de applikationer som behövs
Vd Michael Stubbing, Trio Enterprises

i
Trio Enterprise har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och
leverera teknikoberoende programvara och system för företagstelefoni. Med hjälp av Trio kan företag och organisationer ge sina
kunder ett professionellt bemötande oavsett kontaktkanal. Sedan
april 2009 ingår Trio i det börsnoterade kanadensiska telekombolaget Enghouse systems, med verksamhet i alla världsdelar.

Trio Enterprise AB
S:t Eriksgatan 117
113 85 Stockholm
08-4573000
www.trio.se
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Qall – Now we’re talking
Qalls erbjudande kan sammanfattas i en enda mening: Now we’re talking.
Kärnan i företagets budskap är just det – att dess kunder får möjlighet att
kommunicera obehindrat. På ett riktigt bra sätt, dessutom.
Frasen Now we’re talking används som bekant när man är imponerad och för Qall
har uttrycket blivit något av ett ideal.
– Now we’re talking har en viktig dubbelmening för oss. Innan Qall fanns det
inte mycket på marknaden att bli imponerad av, men nu är vi starkt etablerade i
branschen. Dessutom är vi moderna, aktuella och trendiga. Vi verkar i nuet, fastslår
Jonas Lindgren, vd för Qall.
Qall startade för 3 år sedan med den
tydliga visionen att bli den självklara telekompartnern för Sveriges alla små och
medelstora företag. Sedan dess har det gått
i en rasande fart.
– Vi har närmare 25 000 kunder och
omsätter 150 miljoner. Delvis för att vi satsar långsiktigt och målmedvetet på organisk tillväxt, men framför allt för att vi är
lyhörda inför kundernas behov och skapar
lösningar som de verkligen behöver. Vi ska
fortsätta att växa organiskt med 20 procent årligen, ett mål som ligger väl inom
ramen för det vi presterar i dag. Det ska vi
göra med kundnyttan fortfarande i blickfånget; vi ska bli ännu bättre på det vi redan är bra på och fortsätta expandera våra
tjänster till kundernas gagn.
Qall har varit lönsamt sedan dag ett och
har inga ambitioner på att gå till börsen el-

ler ta in externt kapital, vilket innebär att
företaget passar in på sin egen kundprofil.
För Qall handlar verksamheten om partnerskap, inte om att vara abonnent och
operatör.
– Enkelhet, trygghet och personlighet är
något som alla företag är intresserade av.
Vi är övertygade om att vi överträffar deras förväntningar genom en snabb service,
ett tryggt och metodiskt tillvägagångssätt
och att vi alltid kan anpassa oss till kundens speciella krav och önskemål, menar
Jonas Lindgren.

kunden vill ha och Qall har valt en tydlig
nisch:
– Vi tillåter inte att någon krävande
jätte stjäl fokus från våra kunder. Vi är –
och har alltid varit – en operatör som är
anpassad efter små och medelstora företag. Vi lovar att aldrig bli tungfotade, att
alltid ta oss tid och framför allt att alltid lyssna. Vi har helt enkelt inte bråttom
någonstans. Kanske därför är vi Sveriges
snabbast växande företagsoperatör, avslutar Jonas Lindgren.

Unik paketering och tillgänglighet
Qall satsar endast på väl beprövad teknik
så att de kan garantera sina kunder exakt
den lösning de vill ha och därmed kunna
erbjuda kompletta telefonierbjudanden.
Fokus ligger tungt på tillgänglighet.
– Det viktigaste i dag är att tjänsten
alltid fungerar, oavsett situation. Krånglar något kan vi ordna en utbytestelefon
direkt till dörren inom 24 timmar, en garanti vi funderar på att utöka ordentligt.
Qall nummerupplysning är en annan tjänst
som är mycket populär och därtill i princip
kostnadsfri för våra kunder.

Qall tackar nej till storbolag
Qall tackar nej till alla storbolag och
börsjättar. Det handlar i slutänden om vad
Vd Jonas Lindgren lovar att Qall aldrig kommer att bli tungfotat.

Qall Telecom AB
är en av Sveriges
snabbast växande
företagsoperatörer
inom mobiltelefoni,
mobilt bredband, fast
telefoni, IP-telefoni
samt IP-centrexväxlar.
Bolaget erbjuder små och medelstora
företag konkurrenskraftiga och prisvärda
helhetslösningar och ska vara det självklara
alternativet för ett företags kommunikation.
Qall Telecom AB har funnits sen 2007,
har drygt 50 anställda och omsätter cirka
150 miljoner
kronor årligen.
Ledorden
e
Now we’r
är enkelhet,
g
talkin
förstklassig
service och
personlighet.
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Låt oss bjuda på en bra affärsidé:
Svara snabbt och var trevlig!
Man får aldrig en andra chans att
göra ett gott första intryck. Ändå är
det anmärkningsvärt få företag och
organisationer som väljer att se över
sin telefonistfunktion. Trots att det
finns mycket att vinna, eftersom det
är kundernas första kontaktyta.
Kristian Rothoff, vd för och ägare av
Kalix Tele24, menar att åtskilliga företag
behandlar sin telefoni och reception styvmoderligt, trots att många faktiskt tappar
affärer på grund av bristfällig effektivitet
och kundbemötande.
– Alla borde se över sin telefonistfunktion. Ett samtal är många gånger den första kontakt en kund har med ett företag,
så telefonisten är ansiktet utåt för de flesta.
Det är därför förvånande att så få prioriterar en professionell och heltäckande telefonistservice, säger Rothoff.

Telefonist på distans™
– ett vinnande koncept
Kalix Tele24 bildades 1992 och är marknadsledande på Telefonist på distans™ för
företag, kommuner och landsting. Konceptet innebär att Kalix Tele24 tar över
ansvaret för delar eller all inkommande
telefoni. Samtalen besvaras av certifierade
telefonister. Kunderna betalar endast för

de samtal telefonisterna hanterar.
– Våra mätningar visar att våra kunder får minst 40 procent mer telefonist
för pengarna med Telefonist på distans™,
berättar Kristian Rothoff.
Under 2009 skördade Kalix Tele24
framgångar med flera nya partner och avtal. Bland annat Landstinget Gävleborg,
Siemens Enterprise Communications och
Exportrådet använder sig nu av Kalix Tele24.
– Man drar sig lätt för att byta ut sin
telefoni eftersom det tycks omständligt.
Telefonist på distans™ integrerar dock
smidigt alla tekniska lösningar, oavsett utgångspunkt. Organisationer som sitter utspridda i landet med olika växellösningar
och egna telefonister kan vi hantera som en
enda kund, det vill säga som om de hade en
växel och en enda telefonistgrupp, förklarar Kristian Rothoff. Han fortsätter:
– Vi anställer dessutom gärna våra kunders telefonister på samma villkor som de
hade förut. Det är en typ av kompetensöverföring vi med nöje hjälper till med.
På Kalix Tele24 kallas dylika anställningar för Competence Transfer, en möjlighet att
få det bästa av båda världar. Kundföretagen
får fördelen av sina telefonisters kompetens
kombinerad med Kalix Tele24:s långa erfarenhet och stordriftsfördelar.
– Vi satsar även hårt på att skapa en bra
arbetsmiljö. 2005 blev vi hälsodiplomerade

via Korpen och 2008 vann vi deras utmärkelse Årets friskaste företag. Förra året nominerade glädjande nog vår egen personal oss till
Stora Arbetsmiljöpriset, ett pris vi sedermera
också vann, berättar Kristian Rothoff.

Tjänster med nordiskt perspektiv
Kalix Tele24 dominerar redan flera nordiska marknader och målet är att bli marknadsledande inom branschen i hela Norden.
– Vi kan hantera alla olika växellösningar,
oavsett märke, marknad eller teknisk plattform. Kunderna blir aldrig inmålade i ett
hörn med oss som leverantör – oavsett om de
vill byta växelleverantör, hänvisningssystem
eller kanske byta till mobila växellösningar
har vi ett heltäckande utbud som motsvarar
deras behov, fastslår Kristian Rothoff.

Kristian Rothoff,
vd för och ägare
av Kalix Tele24.

i
Kalix Tele24 erbjuder konceptet Telefonist på
distans™. Det är en modern outsourcinglösning som innebär att vi tar ansvar för delar
eller all inkommande telefoni. Med våra
svarstjänster får ni en bättre telefonservice.
Våra telefonister svarar på samma sätt som
om de satt hos er. Med några viktiga skillnader – snabbare svar, högre tillgänglighet
och lägre kostnad. Våra kunder är små och
stora företag, myndigheter och organisationer med en gemensam nämnare: insikten att
tillgänglighet är ett konkurrensmedel.

Kalix Tele24 AB
Box 1239, 13128 Nacka Strand
(Cylindervägen 12, plan 15)
Vxl: +46 (0)920-24 00 00
www.kalixtele24.se
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Mobilitet som konkurrensmedel
PocketMobile erbjuder kostnadsbesparande mobila system och lösningar
till företag. En investering i mobilitet har ofta kort ROI eftersom medarbetare
kan använda sin arbetstid mer effektivt, samtidigt som ledningen får bättre
koll på var resurserna befinner sig och vad de gör. Tillsammans uppnås
bättre planering och effektivare arbetsprocesser.
– Investeringen brukar betala av sig på
mindre än ett år. Företag som implementerar mobilitet brukar kunna ta del av effektiviseringsvinster direkt, vilket gör att det
är intressant med en investering i mobilitet
oavsett konjunkturläge, säger PocketMobiles marknadschef Kristian Sandahl.
Utöver besparingar och effektiviseringar
kan företag som investerar i mobil teknik
också erbjuda sina kunder bättre service.
Dessa fördelar leder till att många företag
redan har utrustat sina medarbetare med
diverse mobil teknik – tyvärr blir det ofta
en enhet per funktion. Med PocketMobiles
lösning uppnås samma och ofta mer funktionalitet på en och samma enhet, något
som minskar drift & underhållskostnaderna samt underlättar det dagliga arbetet.
Samtliga mobila lösningar baseras på
den tekniska mobila plattformen PreCom
och flera välkända företag finns på referenslistan; DSV, G4S, Schenker, Munters
och GE TipTrailer services m.fl.
– Vår mobila plattform PreCom är en
komplett utvecklingsmiljö baserad på Microsoft .NET. Plattformen är uppbyggd
av s.k. standardmoduler som kan sättas

samman för att skapa en flexibel mobil
lösning. Exempel på moduler är mobil orderhantering, tidrapportering, positionering, eco-driving och digitala signaturer.
Tanken är att systemet ska kunna växa i
takt med företaget och det finns möjlighet
att i efterhand addera fler moduler, säger
Kristian.

Microsoftbaserat gränssnitt
som lätt integreras
PreCom har ett tydligt användargränssnitt
och användaren kan enkelt trycka sig fram
mellan menyerna, fylla i och ändra information. Eftersom PreCom är byggd på Mi-

En av Schenkers 5500 chaufförer bekräftar lastad
order genom sin mobila enhet med PreCom.

En väktare hos G4S använder sig av PocketMobiles mobila plattform PreCom.

crosoft .NET är det kompatibelt och lätt
att integrera med ledande affärssystem och
idag finns integrationer mot ett fyrtiotal
system. Dessutom finns det färdigpaketerade mobila lösningar för en rad specifika
branscher, exempelvis transport & logistik, servicetekniker och säkerhetsbolag.
– Till skillnad från våra konkurrenter
så fokuserar vi på att erbjuda en plattform med enorma utvecklingsmöjligheter
och stöd för framtida behov och teknik.
Många marknadsledande företag har valt
PreCom och tekniken är väl beprövad, säger Kristian Sandahl.
PocketMobile har kontor i Stockholm,
Göteborg, Oslo och Köpenhamn.
– En närvaro på dessa marknader gör
att vi kan öka vår servicenivå gentemot
våra internationella samarbetspartners.
Vår strategi är att expandera med hjälp av

samarbetspartners och återförsäljare, säger
Kristian Sandahl.

i
PocketMobile startades år 2000 och har
idag 75 medarbetare. Företaget är marknadsledande i norden inom mobildata.
PocketMobile
Sveavägen 168
113 46 Stockholm
Tel: 08-7367700
www.pocketmobile.eu
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Ramböll redo för Sydamerika

Tack vare sin globala närvaro har Ramböll Telecom expanderat trots finanskris. Med fokus på CSR (Corporate Social
Responsibility), hållbar utveckling och fortsatt internationella samarbeten är man nu redo att axla utmaningarna när
det gäller mobiltelefoni i Sydamerika.
Ramböll Telecom har cirka 1200 anställda
och är en del av Ramböllgruppen. Företaget är världsledande när det gäller etablering av mobiltelefoninät, inte minst på
infrastruktursidan med master och torn.
Lång erfarenhet sedan starten 1945 har
gett Ramböll Telecom en gedigen kunskap
när det gäller telekom, infrastruktur, projektering och driftsättning av mobilnät.
– Att vara stora är en fördel för oss när
vi träffar nya kunder i olika delar av världen, säger Ulrik Støttrup-Andersen, teknisk
direktör på Ramböll Telecom.
– Vår placering som nummer ett i världen innebär att vår genomslagskraft blir
större när vi är ute i världen och berättar
vilka vi är. Nu har vi konkreta bevis på att
vi är världsledande i design och analys av
telekommunikation, fortsätter Ulrik Støttrup-Andersen.

Hållbar utveckling
Ramböll Telecom hade en tillväxt på 50
procent under 2008 och 2009. Förväntad
tillväxt för 2010 och 2011 är 25 procent.
Det är rollen som global aktör som fått
företaget att växa mitt i global finanskris.
Etableringen sker nu stort i Afrika och nu
satsas det på Sydamerika. För Ramböll Telecom, som har tillverkning runt om i världen, är hållbar utveckling viktigt och man
gör ständiga kontroller av fabriker och anläggningar både före produktion och under
produktionsfasen för att kontrollera villkoren för de anställda och miljön. Även kunder till Ramböll som Ericsson och andra
stora mobiloperatörer har gjort egna un-

dersökningar som visat att Rambölls ambitioner när det gäller underleverantörer
håller måttet.

Energikrävande
Att vara miljövänliga är en annan viktig
del av den hållbara utveckling som Ramböll Telecom satsat på. Och miljöarbetet
ger inte bara vinster för miljön, på sikt
finns det också pengar att tjäna, menar Ulrik Støttrup-Andersen.
– Mobiltekniken är energikrävande och
på många håll i världen är det svårt att få
tillgång till stabil elförsörjning. Där kan
det krävas generatorer som ska fyllas med
diesel och det är en kostsam och miljömässigt dålig teknik. Genom att införa
”green solutions”, där vi använder sol och
vind och batterier, sparar vi pengar på sikt
även om det blir dyrare initialt. Att våra
kunder också vill vara gröna är en positiv
bieffekt av vår satsning på miljön, säger
Ulrik Støttrup-Andersen.

Evolution
För några år sedan var det Europa som
stod för största delen av omsättningen men
den bilden har förändrats avsevärt. Indien,
Sydostasien och Afrika generar i stället den
största omsättningen.
– Evolution är en naturlig del av telekommarknaderna och deras utveckling, säger Poul Albeck, VD på Ramböll Telecom,
och fortsätter:
– Vi följer med våra kunder där expansionen sker; i Indien tillkommer 10- till
15 000 000 nya mobila abonnenter varje

månad, och nätverken måste utvecklas i
samma takt.
Efter etableringen i Afrika är Sydamerika nästa stora utmaning för Ramböll Telecom, som trots tidigare expansion inte haft
kapacitet att axla utmaningen med den sydamerikanska marknaden. Med fyllda orderböcker finns den ekonomiska kapaciteten
att etablera sig på en ny marknad och samarbeten med bland annat världens största
operatör Vodafone ger tillförsikt. Att Vodafone, Ericsson och nu senast Huawei alla
valt Ramböll Telecom som rekommenderad
leverantör tror VD Poul Albeck har sin förklaring i deras anpassning och kvalitetsnivå:
– Först och främst har vi god design och
sen kan vi hantera de produktionsbehov
som våra kunder ställer - vår storlek och
erfarenhet gör att vi kan garantera våra leveranser, säger Poul Albeck.

Hård konkurrens
Konkurrensen är hård inom telekom och i
krisens spår finns det många företag som är
beredda att sänka priserna för att få uppdrag. Ramböll Telecom har en fördel på
marknaden just med sitt stora nätverk.
– Vi är stora, välkända och har tillgång
till resurser över hela världen; kunderna
vinner mycket på att samarbeta med oss,
säger Poul Albeck.
Framgångsreceptet har varit att flytta fokus från Norden till ett globalt perspektiv.
Med ursprung i nordisk design och kvalitet,
medarbetare i hela världen och ett aktivt
arbete med hållbar utveckling står Ramböll
Telecom rustat för en mobil framtid.

i
Ramböll är ett ledande teknikkonsultbolag som erbjuder helhetslösningar inom
byggande, infrastruktur, industri, energi,
vatten och miljö, telekommunikation,
management, projektledning och IT. Ramböllkoncernen har 9000 medarbetare på
cirka 200 kontor världen över.
I Sverige har Ramböll cirka 1400 medarbetare och kontor i hela landet. Vi har
bred och djup kompetens för att hantera
uppdrag inom infrastruktur och byggande och arbetar inom byggprojektens
samtliga faser - från idé och analys via
projektering till drift och underhåll.
Ramböll Telecom är också en del av Ramböllkoncernen. Vi arbetar globalt och
har cirka 1200 telekomspecialister som
servar våra kunder från över 30 kontor
i Norden, Ryssland, Indien, Sydafrika,
Sydamerika och Sydostasien.
Ramböll
Krukmakargatan 21
Box 17009
104 62 Stockholm
Telefon +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00
e-post infosverige@ramboll.se
e-post info@ramboll-telecom.com
www.ramboll.se
www.ramboll-telecom.com

I höst hoppas vi
på många röster
i vårt 9G-nät.
Kommer du ihåg när 4G kom? Nu pratar alla om 9G, som är Telenors sätt att möta
Sveriges efterfrågan på ökad mobilitet.
2G-nätet som vi kallar GSM, tog hand om röst och sms. Sen ville alla börja mobilsurfa, streama musik och använda telefonen som kontor – och det löstes med 3G.
Men det behövdes ännu mer kraft för datatrafik och 4G föddes. Ett nät som redan
från början är byggt för att utvecklas med sådant vi ännu inte känner till.
Men vi byter inte ut allt vi har mot 4G, utan uppgraderar och bygger ihop 2G, 3G
och 4G så att nätet utnyttjas maximalt. Tillsammans bildas Sveriges första 9G-nät.
Du som användare kommer såklart inte att märka vilket nät det handlar om, utan
behöver bara veta att du använder ett enda. Telenor.

