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Hur går det då? 

Aktier för 100 000 kr i Telia, Ericsson och H&M den 13 juni 2000 är idag värda: 

 

   Telia 56 800 kr                  Ericsson 12 234 kr                  H&M 249 689 kr 
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Televerkets själ …… 

…. är en orange Volvo Duett på en grusväg på den svenska landsbygden  

i kvällssolen utefter en blanktrådslinje. 



Större händelser 

• Regionbildningen 

• Bolagiseringen Televerket => Telia 

• Nationell struktur 1996 

• Telenorfusionen 1999 

• Börsnoteringen 2000 

• Avyttringarna och 
personalneddragningarna 

• TeliaSonera bildningen 

• Mobiltelefonin NMT, GSM 

• Internet 

• Bredband 

• IP-TV 

• Mobilt Bredband 

• Smartphones 
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Koncernchefer 

• Tony Hagström - 1977 

• Lars Berg - 1994 

• Jan-Åke Kark - 1999 

• Tormod Hermanssen - 1999 

• Stig-Arne Larsson - 1999 

• Jan-Åke Kark - 2000 

• Marianne Nivert - 2000 

• Anders Igel - 2002 

• Kim Ignatius - 2007 

• Lars Nyberg - 2007 
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1989 kom jag in i historien.. 

• Televerket Radio 

Bergslagens Radioområde 
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Tony Hagström – Osannolikt framsynt 

• Avveckla de få monopolen för att 
undvika reglering 

• Kund och marknadsorientering 

• Servicesatsning 

• Effektivisering 

• Internationalisering 

• Renodling till operatörsrollen 

• Konkurrensutsatt verksamhet i 
bolagsform (Teleinvest, Telemedia, 
Telefinans…) 

 

• Privatkundsatsningen 1990 

– Leveranstiden för telefonabonnemang i 
permanentbostäder sänks från 17 till 5 
dagar 

– Målet för felavhjälpning för abonnemang i 
permanentbostäder skall vara att den 
skall ske snarast och senast dagen efter 
felanmälan 

• Uppsägningar 1992, 3000 personer 

• Bolagisering 1993 

• Unisource 

• Försäljning av Teli 
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Strukturförändringar 1991 - 1993 

• Telia Research 1991 

• Televerket Radio delas 

– Teracom AB  

– Fast Radio sammanförs med 
Nätdivisionen 

– Frekvensförvaltningen blir PTS 

– Telia Mobitel  

• 20 Teleområden blir 8 Teleregioner 

– Externrekrytering av Regionchefer 

• Megacom AB bildas 

• Bolagisering 1993 

– Telia AB 
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Telebutikerna 

• Telebutikerna i Stockholm köper 
reklamplats på hälften av alla 
utomhustavlor inför julen 1993 

• Den andra hälften såg ut så 
här…. 
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Lars Berg 

• Vision 2001 

– Berne projektledare 

– Omfattande utrednings och 
förankringsarbete 

– Ny nationell struktur 

– Marknadsbolag 

– Division Personalförsörjning 

– Karold Antman 

2014-10-23 Anders Bruse 11 



Nättjänster 1995 -1996 

• Olof Ulander 
 
 
 

• Lars Rydin 
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Telenor - fusionen 
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Mobila huvudkontoret måste ligga i Kista!! 
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Myteri ? 
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Telia igen – med ny struktur 
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Affärsområde Enterprises – halva Telia 
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Börsnoteringen 2000 
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Dåvarande näringsminister Björn Rosengren och Telias vd Jan-Åke Kark visar glada 

miner vid börsintroduktionen.  
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Telia + Sonera, a merger of equals? 
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TeliaSonera – en lyckad fusion trots allt 
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Teknikskifte för telefoni  
 
 

Anders Bruse 

Kjell Lindström 

Björn Berg 

Claes-Göran Sundelius 
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Framtidens telenät i Sverige 

• Framtidens fasta nät är fiberbaserade 

– Mycket höga överföringshastigheter 

– Kommer inte att nå alla hushåll och näringsställen 
 

• Mobilt bredband ger bredband till alla 

– Högre hastigheter än dagens ADSL på kopparnätet 

– Täckning i storleksordning som dagens 2G-nät 

– Täckningskravet i 800 MHz-auktionen ger alla hushåll bredband 
 

• Kopparnätet kommer att ha stor betydelse i många år till 

– men inte i flerfamiljshus 

– och inte på landsbygden 
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Långsiktiga investeringar mot denna målbild 

• Bredband blir bastjänsten som bär övriga tjänster, tex telefoni 

– AXE-systemet tas ur drift inom 10 år och då krävs bredband 

• De telestationer som inte fiberansluts kommer inte att ha någon 
roll i framtidens nät 

– Avvecklas så snart som möjligt 
– Kunderna migreras till radiobaserade lösningar 

• Investeringarna styrs till bredbandsinfrastrukturen 

– Fiber 
– Mobilt bredband 
– VDSL2 (60 Mbit/s på kopparnätet) 

• De investeringar som görs nu ska fungera i minst 15 år, kanske 
uppemot 50 år 
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Det finns två orsaker till att Telia ibland migrerar 
fastnätskunder till radiobaserade lösningar 

• Som en förebyggande åtgärd för att alla kunder ska ha en väl 
fungerande teknisk lösning när den gamla tekniken går ur 
tiden - Teknikskiftet 

• Kostsamma reinvesteringar 

– Telenätet måste löpande anpassas till förändringar i omgivningen. Det 
kan tex vara vid flyttningar av vägar eller vid större grävarbeten i 
samband med byggen. I första hand erbjuds samma radiobaserade 
tekniska lösning som i Teknikskiftesprojeket i dessa fall 
 

– Om detta inte är möjligt och kostnaderna är mycket stora kontaktar Telia 
Post- och Telestyrelsen (PTS) som upphandlar en lösning för berörd 
kund* (har skett i 16 fall) 
 
* PTS gör en bedömning om berörd kund är permanentboende eller är ett fast näringsställe och om så är fallet 

genomför PTS en upphandling av kundlösning med statlig finansiering. Telia har utfäst sig att vidta omfattande 
åtgärder för att kunden inte ska bli utan telefoni under mellantiden 



2011-10-11 Anders Bruse 30 

Ett exempel på en kostsam reinvestering  

 

Anläggning på fjälltopp i Arjeplogs 

kommun (Tjieggelvas) som måste 

bytas eftersom frekvenserna för 

radiolänken skall användas till 

RAKEL 

 

- El saknas 

- Anläggningen drivs med gasol 

- Farbar väg saknas , 

- Det finns tre betalande kunder 

- Bilden är tagen på sommaren, på 

vintern grävs teknikbodarna fram  
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Telias fasta nät är en stor infrastruktur som behöver både 
förebyggande och löpande underhåll för att fungera 

• Telestationer 
 

– 8 000 totalt i Sverige 

– 300 har färre än 10 kunder  

– 2 800 har färre än 100 kunder 

– 2 000 kommer aldrig att fiberanslutas, det vill säga aldrig få bredband 
 

• Stolpar 

– 2,2 miljoner totalt i Sverige 

– 1 miljon stolpar på de längsta stolplinjerna för att nå 50 000 kunder 
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Exempel på små stationer i Lycksele kommun 

 Station             Antal kunder 

 ALALUND  5  

 BLÅVIKSSTRAND 7  

 FORSHOLM  3  

 MEDELÅS  8  

 RUSKTRÄSK  3  

 SKARDA  5  

 SVALLMYRAN  6  

 TALLTRÄSKLIDEN 8  

 VORMSELE  3  
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Teknikskiftet i sammanfattning 

• Ca 50 000 kunder berörs under en 5-års period 

• Finns inte tillräcklig täckning med utomhusantenn för någon 
kund, så avvecklar vi inte stationen 

• Inga stationer med bredband avvecklas 
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Adapter 
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Antenn för utomhusmontage 

 



Det är mycket som kan bli fel. 
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Telemuseum  
 
 



Telemuseum 

Under de drygt tre år som Telia-projektet har pågått (2010 – 
2013) har de samlingar som skänkts av TeliaSonera till Tekniska 
museet ordnats och tillgängliggjorts. Samlingarna förvaltades 
tidigare av Telemuseum och utgjorde där huvudparten av detta 
museums samlingar.  Syftet med projektet har varit att 
samlingarna, efter projektets genomförande, ska uppfylla samma 
kvalitetskrav som Tekniska museets övriga samlingar.  Denna 
målsättning har med god marginal uppnåtts. Integreringen har 
bidragit till att kvaliteten på Tekniska museets samlingar ökat. 
Projektet har finansierats med medel från TeliaSonera. 

 



• Mer arkivalier och litteratur gjorts sökbara på internet. 

• Föremål och arkivalier knutits samman och blivit mer begripliga 
och mer användbara 

• Fotografier digitaliserats och gjorts tillgängliga via sociala media 
(flickr) och via svenska kulturarvsinstitutionernas egen 
gemensamma databas (K-samsök). 

• Fotosamlingen, genom att den märkts upp med en 
upphovsrättslicensiering, gjorts användbar för skolungdom och 
allmänhet via t.ex.Wikipedia. 

• Fler föremål försetts med bättre information och digitala bilder. 
Informationen har tillgängliggjorts på internet via K-samsök. 

 



I siffror: 

• 2000 nya arkivvolymer och 300 ljudinspelningar gjorts sökbara på internet 

• 3050 böcker om telekomhistoria och telekomteknik gjorts sökbara på internet 

• 1000 böcker gallrats 

• 4500 fotografier digitaliserats och gjorts tillgängliga på internet 

– http://www.flickr.com/photos/tekniskamuseet/collections/72157629532392247/  

• 9700 fotografier gjorts sökbara på internet 

• 1100 nya föremålsfotografier tagits 

• 1000 föremål fått utförligare information 

• 1600 nya föremål gjorts sökbara på internet 

• 1100 nya föremål accederas (förts till samlingen) 

• 1200 föremål förberetts för gallring 
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