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LEDARE

I väntan på Com Hems nye vd, Anders Nils-
son, har jag fått äran att hälsa dig välkom-
men till ett nytt nummer av Com Hem 

Magasin. Ett nytt år är i full gång och sett i 
backspegeln konstaterar vi att 2013 var ett 
händelserikt år för Com Hem. 

Vi gjorde om tv-plattformen i grunden och 
lanserade vår TiVo®-tjänst. Vi lanserade 500 
Mbit/s bredband och är den aktör som når ut 
till flest hushåll med så snabba bredband. Vi 
såg också till att våra kunder kan ringa billigt 
via sin hemtelefon var de än befinner sig i 
världen genom appen Hemtelefon i Mobilen. 
2013 var året då vi lanserade våra tjänster 
även till företag. Med nära 560 000 nya före-
tagskunder nåddes nya rekordnivåer tillsam-
mans med de 1,82 miljoner hushåll som finns i 
vårt nät. Tack för förtroendet!  

Sociala medier ger bra möjligheter att hålla 
igång dialogen med sina kunder och i det 
här numret kan du läsa mer om hur, vad och 
varför. Fastighetsbolaget Wallenstam berättar 
hur de gör och mediastrategen Brit Stakston 
ger sina bästa råd om hur man får bäst effekt. 
Inom Com Hem började vi tidigt med kund-
service via Twitter. I dag har vi en hel avdel-
ning som besvarar frågor på Twitter, Face-
book och andra forum, varje dag, året om. 
På Facebook och Instagram ger vi, förutom 
kundservice, även nyttig information, erbju-
danden, bra tips eller bara ett leende. 
Du följer väl oss?

Stefan Trampus
Försäljningsdirektör

Facebook: comhemab 
Twitter: @comhemab  

Instagram: comhemab

Sociala medier ger kundkontakt
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Tittartoppen
Favoriterna biter sig fast i toppen. Här är  
Sveriges TV Topp 5 de två första veckorna 
i mars. Siffrorna är i miljoner tittare:

1. Melodifestivalen, Final

2. Melodifestivalen, Andra chansen

3. Mästarnas mästare, del 1

4. Mästarnas mästare, del 2

5. Vasaloppet

NOTISER

Uppkopplad 
i djungeln
Med ett satellitmodem, så litet att det 
ryms i fickan, kan du nu koppla upp dig 
på internet nästan var du än befinner 
dig på jorden. Det är satellitkommunika-
tionsföretaget Iridium som har utvecklat 
modemet Iridium Go som kommuni-
cerar via Iridiums röstanpassade 
satellitnätverk. Det 
är inget för var-
dagens bestyr 
– men planeras 
en resa i Ama-
zonas djungel, 
en tur upp på 
Mount Eve-
rest eller andra 
strapatser, kan det vara värt de cirka 800 
dollar som modemet kostar för att läsa 
mejl även där. Det går inte så snabbt, på 
en minut laddas ungefär 20 textmejl, men 
Iridium planerar att skicka upp förbättrade 
satelliter under de kommande åren för att 
öka hastigheten.                         (IDG News)

Ett levande bevis för att gamla stjärnor 
inte slocknar är skådespelaren David  
Hasselhoff som gör ny entré i svensk tv 
med Hasselhoff – en svensk talkshow på 
TV3. Från rollen som vältränad badvakts-
kollega till Pamela Anderson i Baywatch på 
90-talet till svenskt soffprogram 2014. 

Tanken är att Hasselhoff, utan någon 
egentlig tidigare relation till Sverige, ska ta 

reda på mer om svenskarna, kulturen och 
de gäster han bjuder in till programmet. 

Nyfikenhet är programmets signum och 
underhållande är det när proffset Hassel-
hoff till exempel lär sig allt om fredagsmys, 
vaskar champagne och tar pulsen på den 
svenska humorn. Kolla in måndagkvällar
klockan 21.00 i TV3 och se en stjärna som 
blinkar än.
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Gamla stjärnor slocknar inte

Nygammalt i rutan.
David Hasselhoff är  
nyfiken på svenska  

ting som knäckebröd.

nya hjärnceller får du i 
dag – var glad för det! 

Forskare vid Karolinska Institutet 
har för första gången kunnat räkna 
hur många nya nervceller som 
bildas i en vuxen människas hjärna 
per dygn.              (Forskning & Framsteg)

Fler än en miljard smarta mobiler
Efter en liten svacka i försäljningen 2012 ökade försäljningen av 
smarta mobiler med 40 procent och fler än en miljard sålda enheter 
under förra året. Trenden med billigare varianter och bra erbjudanden 
från operatörerna är en del av förklaringen. Smarta mobiler är ett 
verktyg som stora delar av världens befolkning använder till mycket i 
sin vardag. När det gäller operativsystem är det Googles Android som 
dominerar, följt av Apples IOS medan Microsofts Windows Phone 
ökar snabbast. Blackberry spås fortsatt nedgång. (IT24)

3,3

2,7

2,3

2,3

2,1
(MMS Mediamätning i Skandinavien)
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TEMA SOCIALA MEDIER

i sociala medier

Hitta
     din

plats

Fastighetsbolaget 
Wallenstam 
satsar strategiskt 
på digital närvaro.
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Det handlar om att förstå kommunikation och 
inte så mycket om teknik. Den som har för
stått det har kommit långt. Däremot kan man 

behöva de digitala nycklarna för att komma igång och 
förstå hur det fungerar, en liten teknisk tröskel, men 
sedan är det bara kommunikation som gäller. 

Själv är Brit Stakston på väg till Sydafrika för att tala 
om digitalisering på en mässa för kvinnliga entreprenör
er. Samtidigt lägger hon sista handen på sin nya bok 
”Tre tweets är ingen folkstorm” om digital opinions
bildning, så här lagom till valet. Hon är också delägare 
i prbyrån JMW och medlem i regeringens Digitalise
ringsråd. Med ett passionerat intresse har hon följt ut
vecklingen på internet och sociala medier sedan starten.

Brit Stakston passar inte självklart in i den gängse 
bilden av hur en datanörd ser ut. Hon har passerat 50, 
är kvinna och har sina rötter i kommunikation.

– Internet är inte en generationsfråga. Ungdomar 
föds inte med en särskild gen som gör att de kan använ
da sociala medier från födseln. De måste lära sig, pre
cis som alla andra måste göra. Återigen handlar det om 
viljan att kommunicera med andra. 

DÅ OCH DÅ hörs röster om att sociala medier bara är en 
arena för personligt trams där vi skryter om lyckade 
semestrar, motionslopp och middagar. 

– Det är nog ett skydd för att värja sig mot något som 
man inte förstår, säger Brit Stakston med eftertryck.

Till vardags hjälper hon företag och organisationer 
att reflektera över sin digitala närvaro på nätet.

– Ett företag som inte är med här riskerar faktiskt att 
försvinna. Och det handlar om att vara aktiv. Statiska 
hemsidor har spelat ut sin roll, det gäller att föra en  
dialog och finnas där hela tiden.

Hon menar att man måste släppa den privata synen 
på användandet av sociala medier i sin yrkesroll och 
förstå vad som verkligen kommer kunderna, medlem
marna och de boende till nytta; vad behöver de, vad är 
viktigt för dem, inte för mig. 

– Det handlar om att förstå människors ”delningslo
gik” på till exempel Facebook, säger Brit Stakston och 
menar att varje organisation ska tänka på att ge bra 
information och kunskap som mottagarna anser är 
intressant nog att skicka vidare och dela med sitt nät
verk, det som kallas viral spridning. 

EN DEL AV det är att förstå hur företagsnamnet syns och 
figurerar på nätet. Finns kritik, frågor eller annat som 
man bör ta tag i: gör det! Att finnas där och bemöta 
kritik och kanske till och med rena påhopp, är enda 
sättet och ger betydligt mer goodwill än att vara tyst.

Att vi helt skulle sluta mötas personligen, prata med 
varandra och diskutera saker ser hon inte som ett rea
listiskt scenario:

– Nej, 75 procent av vår kommunikation sker fortfa
rande i personliga möten. Men har jag fått veta något 
matnyttigt och intressant på till exempel Facebook, 
där 66 procent av alla svenskar finns, då kommer jag 
garanterat att prata om det och det sprids både på nä
tet och ”en till en”. På så sätt samspelar sociala medier 
med personlig kommunikation. 

Brit Stakston konstaterar att i vår del av världen äls
kar sociala medier och övriga medier varandra. 

– De närs av varandra. Det är därför det parti eller 
den politiker som hanterar sociala medier klokt kom
mer att få ett försprång i kommande val – digital när
varo bäddar för utrymme i tidningar, radio och tv.

DET HÄR MED delningslogiken då – hur ska man som 
fastighetsägare eller bostadsrättsförening tänka på Fa
cebook eller andra sociala medier?

– Det viktigaste är att inte pumpa ut produktförbätt
ringar och nya produktblad. Ingen delar den infor
mationen, den kanske är intressant för några få, men 
fungerar inte på Facebooksidan. Tänk efter: Vad vill 
vi förmedla? Vad vill vi ge våra läsare? De som följer 
 oss här är de redan frälsta – vi behöver inte övertyga 
dem om att vi är bra. Ge dem istället ett forum för 
snabb och relevant information om till exempel drift
störningar, elavbrott eller en tvättmaskin som är trasig. 

Och inte bara på Facebook, använd fler kanaler som 
till exempel Youtube, det största sökfönstret efter gi
ganten Google. Var kreativ och tänk kundnytta – här 
finns ett bra forum för att lägga ut instruktionsfilmer 
för hur man kollar säkringar, rengör duschavloppet el
ler kopplar in en digitaltvbox. 

– Rätt använt så avlastar sociala medier många av 
företagens funktioner som kundtjänst och support. 
Kan man hitta svar och ställa frågor när man vill, då är 
det lättare än att vara hänvisad till telefontider, säger 
Brit Stakston. n

Så hanterar du 
sociala medier
• Var aktiv och ta del 
av de sociala medi-
erna. Tänk telefonkata-
logen förr – fanns man 
inte där, då var det kört. 
Samma tanke gäller på 
nätet i dag. Facebook är 
dagens telefonkatalog. 

• Förstå delningslogi-
ken. Produktblad delas 
inte! Tänk nytta, person-
lig ton om ni vill förmedla 
fakta, relevans och en 
gnutta humor.

• Förstå hur målgrup-
pen använder nätet. 
Svara på frågor och 
bemöt rykten, var alltid 
trovärdig och skapa en 
dialog.

• Fokusera på att 
lyssna och lära. Vad 
ska vi ge våra följare?
Här finns möjligheter att 
få ut information i exakt 
rätt tid – det är kraftfullt.

Det är bara 20 år sedan internet blev tillgängligt för många. Utvecklingen går blixtsnabbt. 
Nu använder tre av fyra svenskar internet varje dag. Vi googlar, facebookar och twittrar som 
aldrig förr. Men hur använder vi de sociala medierna på ett bra sätt och till nytta för 
vårt företag eller förening? Mediastrategen Brit Stakston ger sin syn på saken. 
TEXT GUNILLA MILD NYGREN   FOTO LEE KEARNEY

Statiska hemsidor har spelat ut 
sin roll, det gäller att föra en  

dialog och finnas där hela tiden.

Sociala medier handlar om 
viljan att kommunicera med 
andra, säger Brit Stakston.

L
E

N
A

 D
A

H
L

S
T

R
Ö

M



6    #1.2014 COMHEM

Det är ganska nytt än. Ett år har de funnits på 
Facebook och ett halvår längre på Twitter, 
Youtube och Linkedin. Facebooksidan har 

nära 400 ”likes”, personer som har tryckt tummen upp 
och Gillar den. 

– Vår strategi är att använda olika kanaler till olika 
målgrupper. På Facebook vänder vi oss till våra nu
varande eller blivande hyresgäster. Twitter använder 
vi till press, kommuner och opinionsbildare och på 
Linkedin har vi mest företagsinformation. Youtube 
använder vi för olika typer av filmer, till exempel från 
årstämmor och kommentarer på bokslut och liknande, 
berättar Sofia Lundman. 

NÄR DE BÖRJADE sin närvaro på sociala medier fanns 
farhågor om att det bara skulle bli klagomål och nega
tiva inlägg. Men det har blivit precis tvärtom, tycker 
Sofia Lundman:

– Ja, det har gått betydligt bättre än vi trodde och nu 
när vi finns där kan vi bemöta eventuell kritik på ett 

bra sätt. Dessutom får vi ju också positiv återkoppling 
direkt och det är jättekul. Det hände inte så ofta förut 
att vi fick höra när något var bra.

Till Facebooksidan har marknadsavdelningen även 
involverat två personer från kundservice för att få 
snabb hjälp vid frågor som de inte kan besvara och det 
fungerar bra. 

– Jag är förvånad över aktiviteten på Twitter, den är 
mycket högre än vad jag hade trott och ger snabb åter
koppling på vår verksamhet.

Sofia Lundman tycker att det är viktigt att finnas på 
nätet och i de sociala medierna. Det är mer eller min
dre självklart i vissa kretsar, menar hon.

– Det är ett sätt att kommunicera och skapa dialog. 
För oss fungerar det jättebra. n

– Vi ser vår närvaro i sociala medier som en del av  
kommunikationsarbetet. Det säger Sofia Lundman, 
ansvarig för sociala medier och kommunikatör på  
fastighetsbolaget Wallenstam AB i Göteborg. 

Håller igång dialogen
Så får Wallenstam snabb återkoppling 

Facebook är 
störst av de  
sociala nätverk-

en med cirka 1,3 miljar-
der medlemmar varav 
757 miljoner loggar in 
varje dag. Det består av 
ett personligt och ett  
affärsinriktat segment.  
Företag, varumärken 
och organisationer kan 
starta Facebooksidor 
och få ”fans” som gillar 
sidan. Den används för 
att kommunicera och 
bygga relationer med 
”fansen”.

Twitter är en 
mikroblogg där 
man delar 140 

tecken långa meddelan-
den, men det är också 
nätverkande i realtid. 
Twitter är ett mycket 
snabbt nyhetsflöde där 
man diskuterar men 
också söker eller skapar 
bevakningar på intres-
santa nyckelord. 

LINKEDIN är det 
professionella 
nätverket som 

fokuserar på affärs-

mässiga kontakter och 
nätverk. Via Linkedin 
skapas kontaktnät i flera 
led och det egna kon-
taktnätet kan därmed 
bli mycket stort när man 
räknar in andra- och 
tredjehandskontakter. 

Medlemmarna pre-
senterar sig genom pro-
filer och anger tidigare 
befattningar, arbetsplat-
ser, uppgifter och erfa-
renheter och utbildning-
ar; likt ett publikt CV.

INSTAGRAM är 
som en bild-
blogg och är 

ett smidigt sätt att dela 
bilder till sociala nätverk. 
Många ungdomars fa-
vorit som startade 2010 
och köptes av Facebook 
två år senare.  

SNAPCHAT är en 
app till smarta 
telefoner som 

gör det möjligt att skicka 
bilder och filmsnuttar 
utan att de kan sparas. 
Man kan lägga till text el-

ler rita i bilden. När mot-
tagaren har sett sända-
rens ”snap” tas den bort 
från Snapchats servrar. 
Lanserades i september 
2011 och blev snabbt 
populär bland unga.

SPOTIFY är som en gi-
gantisk digital 
jukebox. En 
musiktjänst för 

att lyssna på strömmad 
musik över nätet. Det 
nutida verktyget för att 
skapa sina egna digitala  
”blandband”.

TEMA SOCIALA MEDIER

VAD ÄR VAD?

TIPS SÅ KOMMER NI IGÅNG

• Arbeta med en kommunikationsstrategi 
även för sociala medier. Varför, hur och vad vill 
vi uppnå?
• Fundera kring målgrupper. Det kan vara 
bra med olika kanaler för olika grupper.
• Involvera hela organisationen. Alla kan 
vara aktiva om de vet vad som gäller.
• Våga testa! Det mesta går enkelt att rätta till  
i den digitala världen.
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Enligt Sofia Lundman, kommunikatör 
på Wallenstam, har klivet ut i de sociala 
medierna fungerat bättre än väntat. Att 

bemöta kritik och även få positiv åter-
koppling direkt skapar en bra dialog.
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skådespelaren Per Oscarsson hade 
en ambition: Han ville chocka tv
tittarna. Mitt i ett brandtal om för

intelsen av judar, invandring och sex började 
han plötsligt avlägsna klädesplagg efter klä
desplagg. Till slut stod han där i kalsong
erna, på bästa sändningstid i 
Hylands Hörna.

Oscarssons teatraliska upp
visning 1966 orsakade ett ra
maskri bland tvtittarna. Riks
dagsledamoten John Eriksson 
utkrävde hårdare tag mot tv och 
radio som ”blivit rena porrcen
traler”. Och på SVT:s redaktion 
fick telefonisterna det varmt om 
öronen när växeln ringdes ned 
och faxen dundrade på. Att reak
tionerna var starka märktes rela
tivt snabbt, men den uppenbara 
effekten lät vänta på sig någon dag innan den 
blev mätbar i kvällstidningar och i fikarum.

Annat är det nu, 48 år senare. Tvtittandet 
är interaktivt och sociala medier är en del av 
den direkta tvupplevelsen. Facebook och 
Twitter är som digitala tvsoffor där vi venti
lerar åsikter och diskuterar tvinslag i realtid 
med andra tittare runt om i landet. 

Enligt en undersökning från 2011, genom
förd i 13 länder, bland annat i Sverige, använ
de cirka 40 procent sociala medier samtidigt 
som de tittade på tv.

KANALERNA är inte sena att haka på trenden, 
inte minst för att skapa ett större engage
mang för sina program. Det rör sig om sms
omröstningar, hashtags och Facebookupp
maningar.

Om vi förr ringde till SVT:s telefonister 
dagen efter ett uppmärksammat inslag kan 
vi i dag debattera direkt – med telefonen, da
torn eller surfplattan i knäet.

Andreas Davidsson, chefredaktör för SBS 
Discovery TV digitala medier, välkomnar 
utvecklingen att allt fler får vara med forma 

sin tvupplevelse och interagera med sitt  
favoritprogram.

– Mindre program får en hardcorepublik 
som förväntar sig att man ska kunna interage
ra med programmet på något sätt, säger han.

UNDER VÅREN lanserar Kanal 5 sin nya 
storsatsning, programserien Berg & 
Meltzer i Amerika. En roadtrip inte 
bara i rutan utan även på nätet. I en 
cabriolet genom Louisianas träsk, 
Texas vidder och Las Vegas galen
skap, stöter tvprofilerna Carina 
Berg och Christine Meltzer på 
wrestlingstjärnor, voodooutövare 
och skönhetstävlande. Under tiden 
passar de på att föreviga utvalda 
ögonblick för sina följare på Twit
ter och Instagram. Som en bild på 

sig själva med den klassiska skylten 
på Santa Monicabergen i periferin:

Hollywood! Hurra! Och passa på att njut 
av mina nya snygga glajor, för nu bor dom 
på en toalett i Santa Monica. #bergmeltzer

– Innan vi satte igång produktionen visste vi 
att Carina Berg hade 50 000 följare på Insta
gram. Ofta kan det vara svårt att bygga sa
ker från scratch, men vi har profiler som är 
väldigt aktiva på sociala medier. När Carina 
postar en bild kan hennes följare kommen
tera, likea och respondera på det hon visar, 
säger Andreas Davidsson.

Enligt honom talar mycket för att program 
formatet ligger rätt i tiden.

– Tvprogram är något man alltid pratat 
om. Förr till morgonfikan på jobbet, nu sam
tidigt som programmet sänds. Unga männ
iskor har det behovet som ger en extra dimen
sion i tvtittandet. Förr ringde våra tittare in 
när de ville återkoppla och kommentera, nu 
gör de det mer offentligt i sociala medier.

Så den här sortens kommunikation måste 
finnas idag?

– Jag tror faktiskt det. I takt med att den 
yngre målgruppen blir äldre, så är kommu

nikationen med sociala medier absolut nöd
vändig för att bygga en relation med pro
gram och dess profiler.  

Vid sidan av aktiviteten på Instagram 
ber Carina Berg och Christine Meltzer sina 
Twitterföljare att komma med förslag på lå
tar som de ska spela i sin bil. Av 7 000 förslag 
har 200 låtar valts ut; allt från Stevie Wonder 
och Ted Gärdestad till Janis Joplin och Pon
tus & Amerikanerna.

– Förhoppningen med det digitala arbetet 
via sociala medier är att skapa en nyfikenhet 
som gör att man vill titta på programmet när 
det kommer i tv, förklarar Andreas Davidsson.

Hans och kanalens önskan är att tittarna 
ska engagera sig under resans olika passager.

– Vi hoppas att deras vilja att interagera 
ökar med hjälp av tjejernas aktivitet i socia
la medier. Om Carina skickar iväg en tweet 
bygger det förväntningar på programmet.

DET ÄR INTE första gången Kanal 5 satsar på 
ökad interaktivitet. Partajs Facebooksida är 
ett lyckat exempel på hur ett program kan 
marknadsföras via sociala medier.

– Under högsäsong får vi oerhört stor 
spridning på innehållet som läggs upp. Där 
kan vi verkligen se effekten, minut från mi
nut, hur klippen sprids viralt. Den senaste 
säsongen är den mest sedda vi någonsin haft. 
Att vi skapar ett stort engagemang i sociala 
medier hjälper till tittarmässigt, säger An
dreas Davidsson.

I framtiden tror han att fler tvprogram 
nischar in sig på satsningar där tittarna får 
vara med och påverka det som händer i vår 
älskade dumburk.

– I dag ringer vi och röstar fram en vinnare 
eller en person som ska åka ut. I framtiden 
kan vi räkna med mer interaktivitet. Kanske 
är det tittarna som bestämmer vilka låtar som 
ska framföras i fredagens Idol, vilka destina
tioner Morgan & OlaConny ska resa till i En 
stark resa eller vem de vill ha som expertkom
mentator i helgens Premier Leaguematch. n

Följ med på roadtrip i Kanal 5! Med programserien Berg & Meltzer i Amerika tar man  
tittarnas möjlighet att interagera med programmet ett snäpp till: följ med på Instagram, 
välj låtar via Spotify och prata med andra tittare på Facebook. Nu vill vi inte bara titta – 
vi vill vara med!                                                                           TEXT HENRIK LENNGREN   FOTO TV 5

HÄNG MED I RUTAN
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HÄNG MED I RUTAN

Likea [lajka]: Detsamma som att ”Gilla” ett inlägg, 
vanligtvis på Facebook där det synliggörs med en 
tumme upp.

Tweet [tuit]: På mikrobloggen Twitter skriver man 
meddelanden på maximalt 140 tecken. Meddelan-
den kallas tweets.

Hashtag: Är en typ av tagg som ofta används på 
Twitter. Hashtag kommer från det engelska tecknet 
för # (”hash”) och ordet ”tag” som betyder etikett.

Viral spridning: Ett budskap som sprider sig 
självt, som ett virus. Om många rekommenderar till 
exempel ett tv-program via Facebook och sociala 
medier så kan man säga att det har viral spridning.

Digital närvaro  
bygger nyfikenhet 
kring programmet 
Berg & Meltzer i 
Amerika. 

Att välja låtar, kolla programledarnas bilder och 
kunna kommentera direkt förhöjer tv-upplevelsen.

FOTO: KANAL 5/MARTIN PETERSSON
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AKTUELLT

MARCUS LUNDGREN, säljare 
på Com Hems fastighetsä
garavdelning, vill minska 
förvirringen kring begrep
pet fiber.

– Många fastighetsägare 
och bostadsrättsföreningar 
har frågor om fiber och vad 
det innebär. De förhandlar 
nya avtal och har fått offerter från olika 
håll, men förstår inte vad de blivit erbjudna 
och har svårt att jämföra olika leverantörer.   

Det råder begreppsförvirring. Även de 
som är intresserade av IT blandar ihop be
greppen kring den infrastruktur och de 
affärsmodeller som gäller för tv och bred
bandstjänster. 

– En stor del av mitt jobb är att förklara 
teknik, erbjudanden, affärsmodeller och 
vad de innebär för kunden, menar Marcus 
Lundgren.  

HAN OCH HANS kolleger brukar poängtera 
att det viktiga är att först fråga sig vad man 
vill få ut av leveransen: Vilka tjänster vill vi 
ha, vad kan vi få och till vilket pris? Skill
naden i prestanda mellan olika tekniska 
löningar är så liten att typ av kabel inte är 
det viktigaste, så länge leveransen stämmer 
med förväntningarna. 

– En privat fastighetsägare kan också ha 
andra prioriteringar än en bostadsrätts
förening. En privat fastighetsägare kan till 
exempel inte höja hyran om de erbjuder 

bredband kollektivt till alla. I en bostads
rättsförening är det enklare att fatta ett så
dant beslut. 

Com Hem har sitt rikstäckande trans
portnät inhyst i Sveriges banvallar samt 
olika accessnät som finns i städerna, samt
liga med nästan enbart fiberoptik. Till 
dessa nät kan alla fastigheter ansluta sig på 
olika sätt beroende på var man finns och 
hur man bor, i flerfamiljshus eller villasam
fällighet. Com Hem levererar tv, bredband 
och telefoni till de boende, oberoende av 
hur fastigheten är ansluten, antingen med 
FiberLAN till byggnaden (FTTB), Fiber
LAN till hemmet (FTTH) eller FiberKoax 
(läs mer om dessa i senaste Com Hem Nytt, 
www.comhem.se/Fastighetsägare). 

– De olika teknikerna har sina fördelar i 
olika sammanhang och nästan varje situa
tion är unik, förklarar Marcus Lundgren.

ETT ARGUMENT som dyker upp är att  
koaxialkabel och kabeltv är gammal  
teknik och att man måste ha fiber precis 
överallt för att framtidssäkra sitt nät –  
hur ser han på det?  

– Com Hem hanterar både fiber och 
koaxialkabel. Många fastigheter har ett 
befintligt FiberKoaxnät som fungerar ut
märkt, både nu och i framtiden. Då finns 
ingen anledning att börja dra nya parallel
la nät med fiber. FiberKoax räcker mer än 
väl till för ny teknik, hastighet och stabili
tet. I många fall är den till och med bättre, 

till exempel konkurrerar inte bredband 
och tv om utrymmet – det ena påverkar 
inte det andra om man till exempel laddar 
hem tunga filer från internet och tittar på 
tv samtidigt. Med FiberKoax får man såväl 
FMradio som både det analoga och digi
tala tvutbudet utan separat box.

EN ANNAN SAK som kan förvirra är det som 
kallas öppna nät. Det är en benämning på 
en affärsmodell och inte ett specifikt nät 
eller en teknik. I ett öppet nät ansvarar en 
kommunikationsoperatör för teknik och 
drift och ser till att flera olika tjänsteleve
rantörer för tv, bredband och telefoni finns 
att välja på för de boende.  

– De öppna näten lämpar sig bäst för 
kommunala fastighetsbolag, där man hellre 
vill ha en mångfald av tjänsteleverantörer 
för de boende att välja mellan. Att ansluta 
sig till en kommunikationsoperatör med 
öppna nät innebär ofta investeringar, en hel 
del arbete och inte nödvändigtvis lägre kost
nader, konstaterar Marcus Lundgren. n

Alla bredbands- och tv-leverantörer använder fiberoptisk kabel för att leverera 
data från en punkt till en annan. Det kallas i dagligt tal fiber. Men vad är vad 
och vad behövs egentligen? 
TEXT GUNILLA MILD NYGREN     FOTO DEPOSIT PHOTOS

Förklarar mer om fiber

Marcus
Lundgren

De olika teknikerna har 
sina fördelar  

i olika sammanhang.
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DIN SIDA
INFORMATION TILL DIG SOM FASTIGHETSÄGARE

Grundutbud av tv-kanaler Telefon
FÖR FASTIGHETSÄGARE
Fastighetsägargruppen
90 333

FÖR BOENDE

Kundservice
90 222

FÖR FÖRETAG

Kundservice
90 444

Samtliga hushåll har tillgång till ComHems Grundutbud av tv-kanaler*.
Kanalerna är analoga, vilket innebär att hushållen kan se dem i alla sina
tv-apparater utan digitalbox. Grundutbudet består av Sveriges  
mest populära tv-kanaler:

eller Analogt Startutbud:

I Grundutbudet ingår även ett antal digitala kanaler som kan ses utan 
abonnemang. Det enda som krävs är en Com Hem-godkänd digital
mottagare, antingen separat box eller inbyggd i tv:n.

* I delar av Stockholm erbjuder Com Hem istället ett Analogt Startutbud med SVT1, SVT2, SVT24, SVTB, Kunskapskanalen, TV4 och Lokal kanal.

Service och  
support
Com Hem har ett helhetsåtagande när det 
gäller distributionen. Det innebär att fel-
anmälan görs till Com Hem som åtgärdar, 
oavsett var i kedjan ett eventuellt fel upp-
stått. De boende kan göra felanmälan dyg-
net runt till Kundservice och fastighetsägare 
vänder sig med frågor och felanmälan di-
rekt till Fastighetsägargruppen (se nedan).

Prova på TiVo®

Ta chansen att prova på TiVo Max med 
Com Hems bredaste kanalutbud i tre  
månader. Det är en maxad tv-upplevelse 
utöver det vanliga och ger dig tillgång till  
79 kanaler, 10 Play-tjänster och 65 kanaler i  
TiVoToGo®, som förvandlar din surfplatta 
och mobil till tv. Dessutom ingår Netflix i 
tre månader när du tecknar ett TiVo Max-
abonnemang. Läs mer om villkor och erbju-
danden på comhem.se.

Vi vill att det ska gå fort när vi surfar, 
strömmar tv och lyssnar på musik via nä-
tet. I takt med ökade krav på allt snabbare 
bredband lanserar Com Hem 1000 Mbit/s 
till kunder i sina egna FiberLAN liksom till de 
kunder som väljer Com Hem som tjänste-
leverantör i öppna nät. Men hur snabbt  
behöver det gå egentligen?

 – Självklart varierar efterfrågan utifrån 

varje kunds behov, men trenden mot riktigt 
snabba bredband är otvetydig. Vi använder 
allt mer kapacitetskrävande tjänster för mu-
sik och film och vi har alltfler uppkopplade 
enheter hemma vilket driver på behovet av 
högre kapacitet och snabbare bredband, 
säger Marie Johansson, Chef för produkt-
ledning Bredband och Telefoni på Com 
Hem. 

Snabb, snabbare, snabbast

C
O

M
 H

E
M



sedan april 2013 har Com Hem förstärkt sin  
leveransorganisation för att öka kundnöjd heten. 
Inom Com Hem arbetar sex leveransprojekt 

ledare som samordnar och övervakar Com Hems leve
ranser. De fungerar som den viktiga länken mellan Com 
Hem och fastighetsägare och föreningar vid nyanslut
ningar, uppgraderingar av fastighetsnät och andra för
ändringar. Anders Lagerström ansvarar för leveranser
na till fastighetskunderna i Stockholm. Från beställning 
fram till färdig leverans tar det normalt 16 veckor.

– Jag börjar med att kolla upp hur förutsättningarna 
ser ut. Vilket nät och vilka avtal finns? Därpå beställer jag 
material, till exempel kabel, fiber och switchar, planerar 
och tar kontakt med dem som ska utföra installationen, 
förklarar Anders Lagerström.

FEM TILL TIO projekt per månad hinner han med. 
– Varje projekt är unikt. Det minsta jag arbetat med var 

en liten bostadsrättsförening med sju hushåll, det största 
ett bostadsområde med 6 000 hushåll. Kundernas önske
mål ser lite olika ut. Men i dag är det vanligaste att man 
vill ha såväl bredband och HDTV som telefoni. 

– Jag håller också kontakt med säljarna, så att vi säker
ställer att leveransen blir som utlovad och att vi ger sam
stämmiga besked vid eventuella förändringar i arbetet. 
Till exempel när vi ska förklara varför installationen tar 
längre tid på grund av att väderleken ställer till problem.

Anders Lagerström är ingenjör och har arbetat med tele 
kom i hela sitt liv, de senaste tre åren på Com Hem. Han 
bor i Uppsala med fru och tre barn. Fritiden ägnas åt  
aktiviteter med barnen – fotboll och innebandy – eller golf 
på egen hand. Och så finns alltid massor att göra när man 
bor i villa. Som rutinerad projektledare har Anders Lager 
ström monterat en skrivtavla, whiteboard, på väggen 
hemma. 

– Där skriver vi upp alla uppgifter som varje familje
medlem har. Både min fru och jag är duktiga på att dele 
gera. Men just nu ligger jag sämst till, jag har väldigt 
många ofullbordade uppgifter. 

När han kopplar av tittar han på serier. True Detective 
och Suits är favoriterna för dagen.

– Och jag ser fram emot att The Blacklist börjar snart... n

Tar en utmaning till fikat
Utmaningar, komplexa uppgifter och starkt gott kaffe... Det är det bästa med jobbet 
tycker Anders Lagerström. Och så kollegerna förstås. Som leveransprojektledare är han 
länken mellan Com Hem och fastighetsägaren vid anslutningen av fastigheten.  
TEXT TOVE GYLLENSTIERNA   FOTO BJÖRN LEIJON

SVERIGE

PORTO BETALT

PORT PAYÉ

Varje projekt 
är unikt.

Ansvarar för leveransen.
Anders Lagerström är 

en viktig länk mellan 
Com Hem och kunderna.


