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LEDARE

V älkommen till ett nytt nummer av Com Hem 
Magasin! I det här numret har vi valt att ta upp 
olika vinklar på hållbart boende, eller snarare 

hur vi kan göra vårt boende så hållbart som möjligt 
med dagens teknik och ökad medvetenhet.
 
Hållbarhet och digitalisering går hand i hand. Digitala 
tjänster ger oss möjligheter att både konsumera och 
kommunicera på sätt som ger mindre avtryck i vår 
miljö och det skapar förutsättningar för ett mer håll-
bart boende. Säkert är också att vi med tiden blir 
mer och mer uppkopplade. Även våra prylar hemma 
och olika saker i fastigheterna kommer i framtiden att 
bli alltmer uppkopplade mot internet för att kommu-
nicera med oss, varandra och göra våra liv enklare 
och mindre energikrävande.

En grundförutsättning för den här utvecklingen är 
att så många som möjligt har tillgång till snabba och 
stabila bredband i sina hem. Därför tycker vi det är 
så viktigt att fortsätta satsa på vårt nät, infrastruktur 
och att fortsätta utveckla våra bredbandstjänster. Vi 
är redan den operatör som levererar snabbast bred-

band till absolut flest hushåll i Sverige: 40 procent av 
alla svenska hem kan i dag få ett bredband på 500 
Mbit/s från Com Hem. Det här är en position vi har 
för avsikt att behålla och det ger oss också kraft att 
fortsätta utveckla framtidens digitala, hållbara hem, 
tillsammans med er!
 
I övrigt är hösten en dröm för alla oss som älskar bra 
tv-serier för nu avlöser säsongstarterna varandra. För 
maximal underhållning rekommenderar jag att du  
ställer in din TiVo på serieinspelning. En regnig söndag 
passar perfekt för att se alla avsnitt på en gång! Mer 
om serier och hur de har utvecklats genom åren kan 
du läsa om på sidorna 8 och 9. 

 
Trevlig läsning!

Anders Nilsson
vd, Com Hem

Facebook: comhemab 
Twitter: @comhemab  

Instagram: comhemab
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Tom Nordin berättar mer om varför det 
lönar sig att ta med Com Hem redan vid 

projekteringen av ett nybygge.
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NOTISER

Ge mig kardan!
Just nu pågår projekt för att göra det 
möjligt att både ta ut pengar i bankoma-
ten och betala i butiker med endast din 
egen hand som identifikation. Det bygger 
på biometrisk inloggning och har fått ett 
uppsving tack vare de fingeravtrycksläsare 
som redan finns i de flesta smarta mobiler.

I Lund har företaget Quixter i samarbete 
med Fujitsu installerat ett betalsystem på 
ett 30-tal restauranger och caféer. Varje 
människas venmönster är helt unikt, så 
det finns ingen möjlighet att utföra bedrä-
gerier med systemet, konstaterar Lennart 
Mobäck, Fujitsus produktspecialist.  

(Computer Sweden)

Nytt beteende, 
nya åtkommor
För 13 år sedan kom ordet sms-tumme som en 
beskrivning av belastningsskador orsakade av 
hur vi använde mobiltelefonen. Nu trycker vi inte 
på knappar längre – vi svajpar och lajkar istället. 
Det i sin tur kan orsaka telefontumme och svep-
finger. Även lillfingret kan drabbas då telefonens 
tyngd belastas när tummen sveper över skärmen. 
Ett tips är att ta det lugnt med svajpandet och 
sträcka på paddnacken ibland!            (Språkrådet)

Skapa trivsel 
i föreningen
God samvaro ger ökad trygghet och an-
svarstagande på köpet konstaterar man 
i HSBs tidning Uppdraget. Styrelsen har 
mycket att vinna på att ordna aktiviteter 
som ger mer gemenskap, till exempel  
fester med olika teman, klädbytardag, att 
motionera tillsammans, göra utflykter och 
ha städ- och planteringsdagar på gården. 

(HSB Uppdraget)

Den brittiska advokatfirman Slate & Gor-
don ser ett nytt mönster i skilsmässoför-
rättningar: Bilder och inlägg från Face-
book, Twitter, Snapchat och Whatsapp 
används numera rutinmässigt, ett fenomen 
som inte har mer än fem år på nacken. De 
har gjort en under- sökning 
bland 2 000 brit- tiska par 

som visar att ett av sju par har övervägt 
skilsmässa på grund av det de sett och 
läst i sociala medier och nästan vart femte 
par har dagliga gräl kring detsamma.

Sociala medier har blivit ett minfält för 
äktenskapet, konstaterar Andrew Newbury 
ansvarig för familjerätt på advokatfirman. 

(Veckans Affärer)

Använd Facebook med omdöme

Sociala medier 
hotar livslång trohet.

5O

M
A

R
T

IN
 J

A
N

N
E

R

miljarder enheter spås 
vara uppkopplade mot 

internet år 2020.

Ont i tummen?

(Veckans Affärer)

(MMS)

TV-toppen
De fem mest populära tv-programmen 
under vecka 39:

Doobido

EM-kvalmatch, herrar, fotboll

Genikampen

Idol 2015

Atleterna5.
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TEMA ETT MER HÅLLBART BOENDE

och förändra

Hitta
driv-
krafter

Hållbarhet för mig är att tänka 
framåt med sunt förnuft, säger 
Karl-Eric Calling i Brf Malmöhus 
24. Här har man medvetet och 
stegvis renoverat området med 
ett hållbart perspektiv.
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– JAG SÄGER ALDRIG ’hållbart boende’, vi har alldeles 
för långt kvar tills vi bor helt hållbart. Det kommer 
blixtsnabbt från Charlotta Szczepanowski, Riks-
byggens hållbarhetschef. Hon pratar hellre om att vi 
måste jobba för att skapa ett mer hållbart boende i 
både stort och smått. Visionen är att vi ska förändra 
vårt beteende för att ställa om till ett mer hållbart 
liv, där boendet är en del.

– Den formella visionen för Riksbyggen är att vara 
’samhällsutvecklaren för hållbara boendemiljöer med 
bostadsrätt’. Samhällsutveckling och den kooperativa 
grundtanken är vår själ och den innefattar även mil-
jöfrågor som ju påverkar hela vårt samhälle och vårt 
sätt att leva, konstaterar Charlotta Szczepanowski. 

HUR FÅR MAN då människor att engagera sig och 
agera på ett mer hållbart sätt? Det är lätt att det blir 
klyschiga formuleringar i ett manifest och att ingen-
ting händer. Hon är medveten om det och säger att 
den bästa drivkraften trots allt är lönsamhet i reda 
pengar.

– Vi har sett att om det finns ett incitament för att 
tjäna pengar så är det lättare att förändra, till exem-
pel för att spara energi i en fastighet. Det är enkelt och 
du ser effekten direkt – det minskar kostnaderna.

Hon menar att fastighetens förvaltare har en vik-
tig roll här – att bidra med kunskap och expertis 
som kan hjälpa till med exempelvis injustering av 
värme och ventilation, att byta ut ljusrör med kvick-
silver till led-belysning och tänka utanför boxen när 
det gäller att hitta smarta lösningar. Regeringen har 
satt ett mål att minska vår energianvändning med 
20 procent till 2020 och det tror hon går att genom-
föra, men det behövs stöd i form av kunskap för att 
få det att hända.

INOM RIKSBYGGEN kan de 350 000 boende till exem-
pel gå en Miljöskola för att få tips om enkla vardags-
åtgärder som effektivt minskar miljöpåverkan i sitt 
boende. Mycket handlar om att hitta eldsjälarna – 
de som brinner och vill engagera sig och andra.

– Men i framtiden måste vi se till att framtida lös-
ningar inte hänger på eldsjälen. Vi måste skapa för-
utsättningar för att det ska hända ändå, konstaterar 
Charlotta Szczepanowski.

– Om ett boende ska bli hållbart måste vi ock-
så fundera på vilka behov vi har. Det kan vara 

enkla saker som att dela på grejer.  Kanske kan vi ha 
en gemensam borrmaskin i föreningen istället för att 
alla köper varsin som nästan aldrig används. Studier 
visar att vi använder cirka 80 procent av det vi äger 
mindre än en gång i månaden.

AVGÖRANDE FÖR ATT sådana insatser ska lyckas är att 
hittta sätt att göra det enkelt, annars rinner det lätt 
ut i sanden. Digitala plattformar är ett bra sätt för 
att skapa enkla bokningssystem och kanske en Face-
book-grupp där medlemmarna kan ställa frågor, be 
om lån av något eller skänka saker de inte längre be-
höver. Charlotta Szczepanowski säger att hon som 
hållbarhetschef jobbar allt tätare ihop med it-avdel-
ningen, en naturlig utveckling när digitala lösningar 
gör vardagen enklare och mer hållbar.

– Vi har även ett poängsystem som vi kallar 
”Riksbyggens enkla” där föreningarna kan samla 
poäng genom att insatser och åtgärder inom miljö- 
och hållbarhetsfrågor ger olika poäng; att utse en 
miljöansvarig i styrelsen ger till exempel två poäng. 
Det kan också vara att ha odlingslådor, förbättra 
återvinningsstationen eller liknande.

Hon pratar mycket om ”huret” –  det vill säga hur 
man gör. Det är lätt att prata om vad vi ska göra, 
men inte alltid lätt att hitta hur vi ska göra det. 

– Vi måste respektera vikten av att lösa frågan om 
hur något görs. Fungerar inte det så faller hela idén. 
Blir det krångligt, jobbigt och svårt vill ingen för-
ändra sitt beteende. Men är det lätt, sparar pengar 
och dessutom bidrar till ett mer hållbart samhälle, 
ja, då är det en annan sak. n 

Det låter lite luddigt: hållbart boende. Vad är det egentligen? Kanske beror det på att  
begreppet hållbart boende innefattar så mycket att det blir svårt att greppa, bland annat 
miljö, hälsa, energifrågor och sociala aspekter. Men det viktiga är att göra något – 
alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. 

Läs mer om hur Riksbyggen tänker och agerar kring hållbarhet och hur bostadsrätts-
föreningen Malmöhus 24 gör sitt bostadsområde till en mer hållbar plats att bo och leva på. 

TEXT GUNLLA MILD NYGREN  FOTO CHRISTIAN ANDERSSON

Blir det krångligt, jobbigt och 
svårt vill ingen förändra sitt 
beteende. Men är det lätt, 

sparar pengar och dessutom 
bidrar till ett mer hållbart  

samhälle är det en annan sak.
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FAKTA 
Om Riksbyggen
Riksbyggen är 
sprunget ur folk-
hemsidealen och 
startades av fack-
föreningsrörelsen 
under bostadsbris-
tens 1940-tal för att 
bygga nya bostäder 
och få byggnadsar-
betarna i jobb. 

Riksbyggen är ett 
kooperativt med-
lemsägt företag som 
omsatte 5,7 miljarder 
kronor 2014. 

Riksbyggen är cer-
tifierade enligt ISO 
14001 (miljöledning) 
och ISO 9001 (kvali-
tetsledning) och har 
påbörjat arbetet med 
att bli certifierade 
enligt ISO 26000, en 
standard för socialt 
ansvarstagande.

Charlotta Szczepanowski 
konstaterar att det behövs 
finansiella drivkrafter i  
strävan mot mer hållbarhet. 
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TEMA ETT MER HÅLLBART BOENDE

HAN SKRATTAR GOTT åt den beskrivningen som är lite 
tillspetsad, men ändå nära sanningen. I Brf Malmö-
hus 24 händer det nämligen grejer och sådant krä-
ver alltid engagemang och människor som säger ja. 
Föreningen blev till exempel utsedd till Årets Håll-
barhetsförening 2012 inom Riksbyggen. 

– Vi har varit förutseende och vi har alltid tänkt i 
kollektiva lösningar när det gäller till exempel vat-
ten, el, bredband, tv och telefoni, säger Karl-Eric 
Calling. 

Redan 2006 diskuterade styrelsen miljöfrågor 
med Riksbyggens representanter. Ett område man 
såg blev alltmer viktigt. Resultatet blev sex miljöhus 
för återvinningskärl och sophantering redan innan 
sådant blev ett lagstiftat krav.

– Hållbarhet för mig är att tänka framåt med sunt 
förnuft, konstaterar Karl-Eric Calling, ordförande i 
föreningen. 

SEDAN 1998 har man medvetet rustat upp områ-
det som byggdes inom miljonprogrammet under 
1970-talet. 

– Vi har till exempel investerat i treglasfönster och 
nya tak, det ger en stor besparing på energikontot.

Senast i raden av åtgärder för ett mer hållbart bo-

ende är att byta kall- och varmvattenstammarna 
och även installera skilda mätare i varje lägenhet så 
att varje hushåll betalar för sin egen förbrukning.

– Jag tror ingen skalar potatis under rinnande vat-
ten längre. Det är sunt förnuft i all enkelhet.

En viktig inspiration är samarbetet med Riks-
byggen, deras miljöprogram och kanske framför 
allt kunskap i olika frågor. Nu har föreningen även 
tecknat avtal med en bilpool och har tv-avtal med 
Com Hem, ett sätt att skapa en attraktiv förening 
för yngre och människor från andra kulturer, enligt 
Karl-Eric Calling.

FÖRENINGEN ÄR OCKSÅ med och påverkar i närområ-
det och när ett nytt bostadsområde planeras i närhe-
ten är de med i processen och tycker till. Men det är 
inte bara miljö, energi och hårda frågor som gäller, 
även den sociala hållbarheten i området är viktig.

– Vi anordnar en hel del sociala aktiviteter och 
har en fritidskommitté som självständigt utformar 
ett program med utflykter och samvaro. Det säger 
lite om trivseln när 40–50 personer samlas en tidig 
lördagsmorgon för utfärd till en julmarknad i Tysk-
land. Vid dessa tillfällen är alltid någon från styrel-
sen med för att svara på frågor och lyssna av med-
lemmarnas åsikter.

Karl-Eric Calling beskriver stämningen i området 
som lugn och behaglig, många är olika, men alla är 
välkomna:

– Olikheter berikar och ger nya impulser. Det bäs-
ta betyget är att många ungdomar som vuxit upp 
här kommer tillbaka när de själva bildar familj, vi 
har många familjer som har bott här i tre generatio-
ner. n

SEDAN 2005 har Com 
Hem arbetat för att 
underlätta drift och 
underhåll i fastighe-
ter. Bredband Fastig-
het är samlingsnamnet 
på dessa tjänster där 
grunden är smart kom-
munikation i fastighets-
nätet tillsammans med 

Com Hems rikstäckande 
fibernät. Ett bra sätt att 
agera hållbart är att an-
vända den infrastruktur 
och det nät som redan 
finns, men på ett smar-
tare sätt. 

Du hittar mer om 
Com Hems bred-
bandstjänster för in-

telligenta fastigheter, 
Bredband Fastighet, 
på sidan 11. 

BEGREPPET SAKERNAS 

internet eller Internet of 
Things betyder att före-
mål och material är upp-
kopplade mot internet. 
Till exempel individu-

ell mätning av el- och 
varmvattenförbrukning, 
vitvaror som laddar hem 
mjukvara för att repa-
rera sig själva, hustak 
som talar om när trycket 
ökar och det är dags 
att skotta snö, larm, 
låsfunktioner, belysning 
med mera. 

Utvecklingen går 
snabbt framåt; redan 
för ett år sedan var fler 
saker än människor upp-
kopplade mot internet. 

Läs mer om sakernas 
internet på  
www.iotsverige.se.

FAKTA Fragbite 
Om Brf  
Malmöhus 24
•  Byggår 1972
•  Nära 900 medlemmar 

i 540 hushåll fördelat 
på 40 000 kvadratme-
ter bostadsyta.

•  Ligger i kanten av 
Kroksbäcksparken i 
Holma, strax utanför 
Malmö med en kvarts 
promenad till stora 
shoppinggallerian  
Emporia.

•  Blev Årets Miljöförening 
2006 och Årets Håll-
barhetsförening 2012 
inom Riksbyggen.

Eldsjälar är viktiga i en bostadsrättsförening. Karl-
Eric Calling är ordförande i Malmöhus 24 och tycker 
att det är viktigt att engagera sig för medlemmarnas 
bästa. Han är en sådan eldsjäl och säger själv att 
han sällan får ett nej. 

Föreningen som säger ja till nya idéer

INTERNET GER NYA MÖJLIGHETER

Hållbara lösningar
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Här bor flera familjer i tre 
generationer. Den sociala 
gemenskapen bidrar också till 
hållbarhet. Trivs man blir man  
engagerad i sitt boende. 



FRÅN ATT HA SETTS som skräp befolkat av B-skådespelare hyllas 
i dag tv-serier på tidningarnas kultursidor. De regisseras av de 
främsta regissörerna och i rollerna hittar vi de största stjärnorna. 
Och ska man tro tidningsartiklar och sociala medier, verkar det 
som att var och varannan slukar serier just nu. Det har hävdats att 
tv-serien är vår tids litteratur och bokförläggare har uttalat en oro 
för att bokläsandet skulle minska.

Men enligt Orvesto Konsument, den medieundersökning som 

genomförs av TNS Sifo flera gånger per år, har intresset för serier 
faktiskt inte ökat så mycket som man skulle kunna tro.

– Visst har det ökat, men från redan mycket höga nivåer. För-
ändringen är främst att de riktigt stora seriefantasterna har blivit 
fler. För tre år sedan sade sig 12 procent vara mycket intresserade 
av serier, i dag är det 16 procent, säger Jakob Bjur, forskningschef 
på TNS Sifo och medieforskare vid Universitetet i Göteborg.

Att ökningen accelererat sedan 2012 anser han beror på att de 
strömmade tjänsterna Netflix och HBO Nordic slog igenom i Sve-
rige det året.

– Det innebar dels att utbudet av serier plötsligt blev större, dels 
att konsumtionsmönstret ändrades i och med att alla avsnitt ofta 
lades ut på en gång och att allt fler serier fick premiär under sam-
ma dygn över hela världen. 

På sätt och vis var detta en marknadsanpassning, menar han. 
– Många konsumenter hade vant sig vid att titta på flera avsnitt i 

ett sträck när de skaffat en inspelningsbar box. Och otåliga tittare 
som inte ville vänta på att deras favoritserier från USA skulle börja 
sändas i Europa laddade ner allt i ett stycke.

En annan orsak till att alla avsnitt släpps på en gång är att det 
framkallar maximal uppmärksamhet kring en seriestart. Något 
som även SVT och TV 4 har lärt sig. Båda producerar fler egna 
serier, som Modus och Bron (den senare i samarbete med DR, det 
danska statliga radio- och tv-bolaget), för att inte tappa tittare till 
de strömmande kanalerna.

MEN DET FINNS alltid en risk att intresset för en serie avtar med ti-
den. Enligt Jenny Englund, ansvarig för vod, video on demand, på 
Com Hem, har pilotavsnittet alltid störst tittarantal:

– Det minskar sedan successivt och vid avsnitt fyra har många 
släppt serien. 

ÄR DU GALEN I SERIER?
Det produceras allt fler tv-serier och kva-
liteten ökar hela tiden. Serieslukarna går i 
spinn och har fullt sjå att välja i det stora 
utbudet, som ökat efter Netflix och HBO 
Nordics intåg. Därför börjar serierna i allt 
högre grad rikta in sig på olika målgrupper. 
Men den breda svenska publiken ser helst 
en svensk serie.       

TEXT TOVE GYLLENSTIERNA  ILLUSTRATION ISTOCK

FAKTA TV-SERIER
Serier med fristående avsnitt: 
Till exempel Morden i Midsomer, den mest sedda utländska  
serien i Sverige de senaste åren. 
Följetongsform: 
Med en story som fortsätter i avsnitt efter avsnitt, till exempel 
Mad Men eller Downton Abbey.
Sitcoms eller situationskomedi: 
Populära tv-serier är ofta så kallade sitcoms med inspelade 
skratt och filmade nästan helt i samma studio, som Vänner och 
Big Bang Theory.
Såpoperor/såpor: 
Till exempel Dallas. Namnet kommer från att livsmedelstillverka-
ren Procter & Gamble, känd för att tillverka tvål (soap), spons-

rade en följetong som spelades  
i amerikansk radio –  
det blev världens  
första såp- 
opera.

KÄLLOR: MMS, STATISTA OCH GUINNESS REKORDBOK
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Å andra sidan är det då det kan vända. Tit-
tarna bestämmer sig för om de ska fortsätta el-
ler inte. Och de som fastnat då, de följer serien 
hela vägen. 

NETFLIX HAR ANALYSERAT sina ström-
ningsdata för att ta reda på hur man 
håller kvar intresset hos publiken. Vissa 
serier är mer framgångsrika i det avseendet. 
För Breaking bad, dramat där en lärare bestäm-
mer sig för att börja tillverka metaamfetamin för att 
rädda sin familj från ekonomisk ruin, tog det bara två av-
snitt innan tittarna var fast. Men för 1960-talsdramat Mad 
Men, som beskriver USA:s utveckling via människorna och 
händelserna på en reklambyrå i New York, tog det hela sex 
avsnitt innan de hängivna följarna utkristalliserades.

Jakob Bjur menar att serieproducenterna just nu experimente-
rar mycket kring hur man tjänar pengar i det förändrade medie-
landskapet. Bland annat genom nischserier riktade till speciella 
målgrupper:

– Serierna börjar nu likna andra kulturuttryck, som musik. 
En del gillar hårdrock, andra klassiskt. En del gillar Girls, andra 
Downton Abbey. Man använder sina preferenser till att profilera 
sig själv, till exempel på sociala medier, och man letar efter andra 
med gemensam smak som man kan bilda grupper med.

Men så klart finns fortfarande breda serier, så kallade ”lägerel-
dar”, där många tittare får samma referensramar. I Sverige är det 
de svenskproducerade serierna som får den riktigt stora publiken. 
Genom tiderna har det varit sådana som Skärgårdsdoktorn och 
Rederiet.

– Till  

exempel 
har thrillern 
Modus, som nu 
går i TV4, långt fler 
tittare än den otroligt 
populära brittiska Downton 
Abbey. Igenkänningsfaktorn bety-
der mycket, konstaterar Jenny Englund, 
som också har sin egen förklaring till varför se-
rier är så populära:

– Vi har mindre tid i dag. Hellre än att investera två timmar i 
en långfilm och upptäcka att det var bortkastad tid, väljer vi att 
se ett avsnitt ur en serie. Om den inte är bra, ser vi bara ett avsnitt 
och då har vi ändå bara förlorat max en timme. n

ÄR DU GALEN I SERIER?

AKTUELLA REKORD 
Mest nedladdade serien 2014: 
Game of Thrones (8,1 miljoner nedladdningar)
Mest sedda serien i Sverige: 
Saltön (2 667 000 tittare 2005 – 2010)
Världens mest sedda tv-serie: 
Baywatch (över 1,1 miljarder tittare)
Sveriges längsta tv-serie: 
Rederiet (1992 – 2002, totalt 318 avsnitt)
Kvalitetspionjär:  
Twin Peaks (1990 – 91, regisserad av  
David Lynch, har utnämnts till världens  
första kvalitetsserie)

Säsong 5 av  
Game of Thrones  
kommer på SVT. 

Sjätte och sista säsongen av  
Downton Abbey går just nu på SVT.

David Hasselhof  
och Jeremy Jackson  

i Baywatch.

David Lynch,  
regissör till kult- 

förklarade 
Twin Peaks.
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ALAN LIGHT

I mitten av november lanseras nya Viasat Series,  en renodlad seriekanal med de 
senaste Hollywood-produktion-
erna blandat med spännande kriminalserier och dina favoriter från förr. Viasat Series kommer att vara tillgänglig  för dig med Viasat Film i ditt Viasat-kanal-paket.
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ATT BEMÖTA tröttsamma fördomar tillhör 
e-sportspelarnas vardag, att värja sig mot 
åsikter om att deras passion inte är kompa-
tibel med ”riktig sport”.

– Men de argumenten är kvarlevor 
från 50-åriga sportnördar som vuxit upp 
med Tipsextra och tycker att en regnig 
0-0-match mellan Barnsley och Stoke är 
riktig sport, säger Patrik Sandberg.

Han är medgrundare av Nyheter24-
gruppen och ansvarig för e-sportturne-
ringen Fragbite Masters powered by Com 
Hem, som började arrangeras 2013. Han 
konstaterar att intresset för e-sport har ex-
ploderat de senaste åren. 

– E-sport är i dag Sveriges största tittar-
sport för män mellan 15 och 30 år, men 
andelen kvinnor ökar stadigt. I vår senaste 
undersökning så var 21 procent av tit-
tarna tjejer. Twitch, som är den plattform 
där flest konsumerar livesänd e-sport, når 
drygt 1,3 miljoner svenskar varje månad. 

E-SPORTEN fyller arenor och i år genomför-
des en turnering i spelet Dota 2 med drygt 
18 miljoner dollar i prispengar. Fragbite 
Masters har på tre år gått från två miljoner 
tittare till ofattbara 17 miljoner livetittare. 

– Det här är modern sport. Det är snyggt 
producerade tempofyllda actionsports-

sändningar som suger tag i 
en när man väl hittat in till 
en sändning. Vårt mål är 
att skapa högkvalitativa li-
vesportsändningar med de 
bästa spelarna och lagen i 
de största spelen, säger Pat-
rik Sandberg.

Effekter och funktioner i 
produktionen har gjort att Fragbite Mas-
ters-turneringen blivit väldigt omtyckt och 
omtalad inom e-sportvärlden.

– Vi har lagt mycket krut på produk-
tionskvaliteten med inslag som instant 
replay, play of the day, matchanalyser, 
spelarpresentationer och de bästa kom-
mentatorerna vilket gjort att vi fått mycket 
kredd och tittarintresse både i Sverige och 

internationellt. 
Enligt Patrik Sandberg stämmer inte 

längre bilden av e-sportpubliken som da-
tanördar.

– Våra undersökningar visar att tittarna 
umgås mer med vänner än våra referens-
grupper, de lägger mer pengar på att köpa 
kläder och skor, de är teknikintresserade, 
de tränar och spenderar lång tid med so-
ciala medier varje dag. 

HAN KONSTATERAR att dir,,jektsända data-
spelsturneringar med kommentatorer har 
stort attraktionsvärde.

– E-sport är lika med sport och sport har 
alltid varit bäst livesänt. Man vill vara där 
när det händer, när de bästa lagen slåss om 
de största prispengarna.

Fragbite Masters, en livesänd e-sportturnering, har gått från tre till 17 miljoner tittare på tre år. 
E-sport är direktsända och kommenterade dataspelsturneringar som växer starkt i populari-
tet. Och våga inte säga att det inte är riktig sport...                TEXT HENRIK LENNGREN   FOTO NYHETER 24

E-sport vinner nya tittare

FAKTA Fragbite Masters powered by Com Hem
• Fragbite Masters powered by Com Hem lanserades 2013.
• Den femte säsongen är i full gång och löper på under hösten. Den stora finalen av-

görs i början av december. 
• Totalt deltar 400 lag (fem personer i varje lag), varav 16 tar sig till huvudturneringen. 

Den totala prispotten är cirka 750 000 kronor. En av favoriterna till att vinna turne-
ringen är det svenska laget Fnatic. 

• Kommentatorerna Anders Blume och Semmler (Aguste Massonat) blev nyligen ut-
sedda till världens bästa castingduo i CS:GO.

Patrik 
Sandberg

Djup koncentration och snabba reaktioner. E-sport växer supersnabbt och Com Hem har varit med 
och sponsrat en av de stora turneringarna, Fragbite Masters powered by Com Hem, sedan starten 
2013.  Kommentatorerna är en stor del av upplevelsen och är kändisar i sig inom e-sportvärlden.

Även Judit 
och Judit 

har försökt 
öka sin 
stjärn- 

status i 
jobbet som 

kommen-
tatorer av 

e-sport.
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EXEMPEL PÅ TJÄNSTER:
Besparingstjänster: Energibesparande 
åtgärder som kontroll, styrning, optime-
ring och rättvis debitering av el, värme 
och vatten. Sparar pengar och miljö.
Trygghetstjänster: Ökar tryggheten 
i fastigheten med larm och övervak-
ning för till exempel inbrott, brand och 
vattenläckage. Kom ihåg att säkra för 
strömavbrott och it-säkerhet.
Nyttotjänster: Förenklar de boendes 
vardag med smidig tvättstugebokning, 
nyckelfria lås, styrning av belysning, 
ventilation, sophämtning och laddning 
eller uppvärmning av bilen.
Om du vill veta mer om Bredband 
Fastighet, kontakta din lokala Com 
Hem-representant eller ring 90 333.

DIN SIDA
INFORMATION TILL DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE

Grundutbud av tv-kanaler Telefon
FÖR FASTIGHETSÄGARE
Fastighetsägargruppen
90 333
FÖR BOENDE

Kundservice
90 222
FÖR FÖRETAG

Kundservice
90 444

Du som bor i ett Com Hem-hus har tillgång till ett antal tv-kanaler.
Utbudet varierar beroende på var du bor.

eller Digitalt Startutbud:

Analogt Startutbud i delar av Stockholm

Smart fastighet
via bredband

Nu får du mer nytta och nöje med ditt TiVo-abonnemang. Den nya appen, Com 
Hem Play, ger dig möjlighet att titta på tv i din dator, surfplatta eller mobil, oavsett var du 
befinner dig. Enklare och snyggare än föregångaren TiVoToGo, bättre funktionalitet och 
lättare att använda.

Kort om Com Hem Play 
•  Com Hem Play laddar du ner från App Store eller Google Play. Den ersätter tidigare  

TiVoToGo automatistkt om du har uppdatering på din smartmobil eller surfplatta. 
•  Anslut upp till fem mobiler, surfplattor och datorer och titta på två av dem samtidigt. Se 

över 100 kanaler var du än befinner dig i Sverige utan extra kostnad. 
•  Com Hem Play är tillgänglig utan extra kostnad för TiVo-kunder med abonnemangen 

Max, Mellan och Plus. 
•  Com Hem Play finns även tillgänglig på webben via comhemplay.se.

Ännu roligare med Com Hem Play

Com Hems tjänst Bredband Fastighet gör 
det möjligt för alla fastigheter att bli smarta. 
Grunden är bredbandet och med både  
FiberKoax och FiberLAN får du en smart 
uppkopplad fastighet. Tack vare det som 
kallas Internet of Things eller sakernas inter-
net, finns allt fler möjligheter inom fastighets-
automation. Och Com Hem kan hjälpa dig! 

Bredband Fastighet möjliggör anslut-
ning för fastighetsautomation mot internet. 
Tjänsten är avsedd att användas för att 
ansluta en dataundercentral (DUC) för fast-
ighetsautomation mot Internet.

Med Com Hem Play kan du ansluta upp till fem mobiler, 
surfplattor och datorer och titta på två av dem samtidigt.

Analogt Grundutbud:



Han har vinnarskalle, tidigt präglad av livet 
som ishockeyspelare på elitnivå. Som säljare 
är det självklart en drivkraft – att göra ett 

bra avslut, men också att göra en bra affär för båda 
parter. Hans ansvarsområde omfattar försäljning 
till nya kunder. 

– Mina kunder är de stora byggbolagen, fastig-
hetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi riktar oss 
mot nyproduktion och där vill vi komma in tidigt i 
byggprocessen för att kunna påverka utformingen 
av nätet så att fastighetsägare och boende får bästa 
möjliga tjänster, säger Tom Nordin, som har arbetat 
i fastighetsbranschen sedan han tog sin civilekonom-
examen, kompletterad med kurser i fastighetseko-
nomi på KTH. Han började som mäklare. Därefter 
blev det fyra år inom Stronghold-koncernen, bland 
annat i Finland där han arbetade med ett system för 
fastighetsinformation. 

– Därefter fick jag 
erbjudande om att 
bli försäljningschef 
på Fastighetsägarna 
Service och valde att 
ta den chansen. Det 
var mitt första chefs-
jobb och jag lärde 
mig mycket. Det var 
också en mer politisk tillvaro eftersom det i grunden 
är en intresseorganisation.

SEDAN I MARS är han på Com Hem och trivs väldigt 
bra i sin roll som innefattar både en överblickande 
chefsroll och en mer operativ säljarroll. 

– Com Hem har high-end-tjänster och produkter. 
Att visa det för de stora byggbolagen och få dem att 
känna stolthet när de bygger Com Hem-hus är roligt. 
Vi är flexibla att jobba med och håller fokus på det 
vi håller på med. Vi har korta beslutsvägar men har 
ändå muskler och en strukturerad process.

Även om han har lagt skridskorna på hyllan är det 
fortfarande mycket träning som gäller. På fritiden 
blir det så mycket styrketräning, löpning och cyk-

ling som hinns med. Jobbet tar sin tid, men även det 
relativt nya familjelivet med en liten son på ett och 
ett halvt år, tar allt mer plats numera. 

ATT DET BYGGS mycket just nu är spännande, tycker 
Tom Nordin och menar att det han och hans team 
gör i dag kommer att göra avtryck länge framöver.

– Vi är helst med från att spaden sätts i backen till 
de boende får in signalen för bredband, tv och tele-
foni. Generellt gäller att ju tidigare vi kommer in  
desto bättre. Kommer vi in under projekteringen, då 
kan vi påverka redan under byggnationen så att  
fastighetsägare och boende får en bättre funktio-
nalitet och en bättre anpassad lösning direkt och i 
framtiden. n

Bygger nya relationer
Han har jobbat i fastighetsbranschen i drygt tio år. Och han brinner för att göra skillnad 
och visa att Com Hem är en stark och flexibel samarbetspartner. Möt Tom Nordin, 
ny försäljningschef på fastighetsägarsidan inom Com Hem.

 TEXT GUNILLA MILD NYGREN   FOTO PATRIK LUNDIN

SVERIGE

PORTO BETALT

PORT PAYÉ

Tom Nordin vill vara med 
från början. Han vill visa att 
Com Hem har både flexibi-
litet och struktur som ger 
kunderna bättre lösningar.

Vi är helst med 
från att spaden 
sätts i backen.


