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LEDARE

F örbättringar är ett genomgående tema 
för Com Hem sedan en tid tillbaka. Vi 
går igenom hela bolaget för att se vad vi 

behöver göra för att bli en bättre partner till våra 
kunder. En del av det här arbetet är att noga föl-
ja upp våra kundkontakter för att få ett kvitto på 
hur vi sköter oss och framför allt veta vad vi be-
höver göra för att bli än bättre. Det är med stor 
glädje jag konstaterar att vi dagligen tar steg 
i rätt riktning: Kunderna är nöjdare med Com 
Hem i dag än vad de var för ett år sedan. 

En oerhört viktig del i det här arbetet handlar 
om kvalitet och stabilitet i våra tjänster. Därför 
har vi de senaste åren gjort ett enormt arbete 
för att förbättra vårt nät. Vi har förstärkt ryggra-
den i nätet med mer fiber och ökat kapaciteten, 
vi har ökat stabilitet och säkerhet. Vi har bytt ut 
och moderniserat hårdvaran i stora delar av nä-

tet. Det är tack vare dessa förbättringar som du 
hittar Com Hem i toppen när Netflix varje må-
nad mäter vilka operatörer som levererar deras 
tjänster med snabbast hastigheter – vi har haft 
förstaplatsen sedan juli 2014. 

Våra investeringar och vårt hårda arbete gör 
att vi erbjuder dig som fastighetsägare ett av 
världens bästa bredbandsnät, ett nät över vilket 
vi kan leverera 500 Mbit/s till 1,6 miljoner hushåll. 

Vår förbättringsresa har bara börjat, och jag 
ser fram emot att hålla dig uppdaterad om 
våra fortsatta framsteg på resan mot allt nöj-
dare kunder. 

Anders Nilsson
vd, Com Hem

Facebook: comhemab 
Twitter: @comhemab  

Instagram: comhemab

Du har tillgång till ett världsledande nät
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NOTISER

Surfplattorna 
planar ut
För första gången sedan de lansera-
des sjunker nu försäljningen av surfplat-
tor. Jämför man fjärde kvartalet 2014 med 
samma period 2013 har försäljningen 
minskat med nära 20 procent för både 
Ipad och Samsung. En analys är att för 
Apples Ipad är det Iphone 6, med den 
stora skärmen, som lade sordin på platt-
försäljningen och för Samsung att kun-
derna inte lockas av en dyrare platta med 
Android som operativsystem. (IDG)

Bilar av märket Tesla drivs av en upp-
laddningsbar elmotor och har blivit omått-
ligt populär i bland annat Norge och i it-
entreprenörernas Silicon Valley. Där ligger 
också Apple som har utvecklat klockan 
Apple Watch, som bland många andra 
funktioner, även kan styra din bil – om det 
är en Tesla, förstås. 

Batteristatus, låsa och låsa upp dörrarna, 
släcka ljuset eller tuta är några av funktio-
nerna. Nu är det inte helt nödvändigt med 
klockan, Tesla har egna dataapplikationer 
som styr samma saker, men att kontrollera 
sin bil via handleden lockar ändå. Apple 
Watch släpps under våren. 

(Popular Science)

Bärbar teknik startar bilen

Visste du att...
...det var den italienska immigranten Antonio 
Meucci som uppfann telefonen? Det slog den 
amerikanska kongressen fast så sent som 2002 
för uppfinningen som gjordes i slutet av 1870- 
talet. Alexander Graham Bell brukar anges som 
uppfinnare av telefonen, men hans bedrift bestod 
i att han kom över Meuccis uppfinning och läm-
nade in patentansökan i eget namn, något som 
Meucci inte hade haft medel till att göra själv.  

(Tekniska Muséet)

Kom jag ihåg att  
låsa Teslan?

Åtta av tio lyssnar på andras mobil- 
samtal i kollektivtrafiken och 40 pro-
cent av dem är beredda att dela detal-
jerna om dina samtal i sociala medier, 
enligt en brittisk undersökning. Avslöja 
aldrig affärsupplägg och nämn inga 
namn – det kan vara en make, kollega 
eller faster som står bredvid dig. Här 
är några tips för bra mobiletikett: 

Tänk igenom vad din ringsignal 
säger om dig. Sänk volymen!

Kom ihåg att alla kan höra dig. 
Ingen vill höra detaljerad infor-
mation om ditt jobb, kärleksliv 
eller relationer. 

Håll nere volymen på musik och 
film.

Använd handsfree klokt – tänk 
på att andra kan tro att du pra-
tar med dem.

Var inte i vägen. Det funkar inte 
att prata i mobilen samtidigt 
som du till exempel släpar tung 
packning – koncentrera dig på 
det du gör, prata sen. 

(Ingenjörskarriär)

Min utmaning är att utbilda så 
många regeringar som möjligt  
i världen att förstå att bredband 
kan leda till hållbar utveckling 
för deras land och långsiktig 
ekonomisk utveckling.”

Hans Vestberg, vd på Ericsson, om företagets största hållbarhetsutmaning. (DI)

5
tips för bra 
mobiletikett

1.
2.

3.
4.
5.
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TEMA DEN STORA OMBYGGNATIONEN

Bygger 
för friska nät

I REKLAMEN ÄR Judit och Judit i fantasyvärlden och 
slåss mot den långsamma gamla bredbandstekniken. 
En vanlig måndag på jorden handlar det om annat: 
Rätt kabel i rätt uttag. Rätt nivå på signalen i kabeln. 
Så kort avbrott som möjligt när kablarna ska flyttas 
från ett ställe till ett annat. 

Det är den vardagliga utmaningen för några av tek-
nikerna som medverkar i den uppgradering av Com 
Hems bredbandsnät som kallas Den stora ombygg-
nationen – en storsatsning på att stärka, förbättra och 
öka kapaciteten i nätet. 

I en av Com Hems huvudcentraler i Akalla utanför 
Stockholm kan man följa det handfasta arbetet med 
ombyggnationen. Här finns en av Com Hems totalt 50 
sajter. Härifrån distribueras signalerna ut till fastighe-
terna, via hubbar och noder – det vill säga förgrenings-
dosor i nätet som samlar trafik till och från flera dato-
rer, i norra och västra Storstockholm.

ATT COM HEM bygger ut stora delar av sitt nät innebär 
att kapaciteten ökar:

– Den stora skillnaden blir att vårt nät totalt sett 
kommer att klara ett betydligt större utnyttjande av 
flera samtidigt, en högre belastning. Fler fastighe-
ter och kunder kan anslutas till samma nät och vi kan 
möta efterfrågan effektivt. Att streama film och annat 
innehåll blir allt mer populärt och det kräver myck-
et kapacitet. Vi bygger för framtiden och säkerställer 
bästa möjliga tillgänglighet för våra kunder som ställer 
allt högre krav på sina bredband, säger Fredrik Lind-
vall, Com Hems servicechef i Stockholm.

In med högre kapacitet, förbättrad tillgänglighet och stabilitet. Stor- 
satsningen på att uppgradera Com Hems nät gör skillnad, och börjar  
när behovet är störst. Kunderna ska alltid få vad de betalar för och 
bli nöjda oavsett när, vad och hur man vill surfa.
TEXT ANNELI KAMLIN  FOTO NIXON JOHANSEN

– Det är lite som att bygga ett större vattentorn – till-
gången på vatten blir säkrare.

På grund av de pågående arbetena är det lite rörigt 
på sajten i Akalla. Mot en vägg står en rad kartonger 
med kablar av olika dimensioner. Varje kartong har ett 
hål i sidan där en bit kabel sticker ut. Bara att dra ut så 
mycket man behöver och knipsa av, som en sorts ka-
belautomat.

– Det går åt flera kilometer kabel på en enda sajt, be-
rättar Fredrik Lindvall.

PÅ GOLVET intill kabelautomaterna ligger en låda med 
öppna fack. Där syns färgglada små plastprylar, så 
kallade paddar, prydligt inordnade efter hur mycket 
signal de fångar upp.

FAKTA Den stora ombyggnationen
•  Uppgraderingen av Com Hems bredbandsnät inleddes 2012 och ska vara 

klar sommaren 2015.
•  Nätets struktur ändras, med bland annat fysiskt skilda vägar till varje ort, vil-

ket ger en stabilare leverans även om någon av misstag gräver upp en kabel. 
Hårdvaran i alla kabelomvandlare och hela ryggraden i det nationella fibernä-
tet byts ut och består av dubbla fiberkablar. Därutöver bygger man hela tiden 
ut sin ”peering”, det vill säga anslutningen till det stora internet, som säker- 
ställer den hastighet som kunderna efterfrågar.

•  Redan i dag kan 92 procent av de hushåll som är anslutna till Com Hem få 
hastigheter upp till 500 Mbit/s i sitt bredband.
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– VI MÄTER SIGNALERNA i varje enskild koppling. Är sig-
nalen för stark stoppar vi in en padd för att korrigera 
nivån, berättar Henrik Paabor, en av alla de tekniker 
som arbetar för Com Hem med ombyggnaden, en stor 
del på projektbasis.

Det uppgraderade nätet syns rent fysiskt på huvud-
centralen i Akalla. Det består av nya stålskåp, där de 
nya modulerna och kablarna tar plats. Själva skiftet 
av driften från de gamla skåpen till de nya sker väldigt 
handfast. Kablar dras ur på ett ställe och stoppas i på 
ett annat. Alltid på natten, när trafiken är låg.

– Övergången sker stegvis och enligt ett detaljerat 
schema för hela landet. Det får inte vara för många 
kunder som påverkas på samma ställe samtidigt, säger 
Fredrik Lindvall.

Efter ombyggnaden klarar varje plattform på cen-
tralen av 24 frekvenser, jämfört med tidigare 16.

– Vårt viktigaste mål är att kunderna inte ens ska be-
höva tänka på sitt bredband eller märka av det. Vi ska 
alltid stabilt och driftsäkert leverera den kapacitet och 
snabbhet som motsvarar kundernas krav, säger Fred-
rik Lindvall.

JENS PERSSON är utvecklingschef på Com Hem och 
sätter in utbyggnaden i ett större perspektiv.

– Det handlar om en storsatsning för att uppnå poli-
tikernas bredbandsmål för 2020. Vi spenderar mycket 
pengar på att vårt bredband alltid ska fungera, säger han.

Om- och utbyggnaden sker steg för steg och följer en 
prioriteringsordning.

– Vi utgår från dagliga mätningar och kundernas fel-
anmälningar. De orter som ligger högst när det gäller 
anmärkningar på långsam surf uppgraderas först. Vi 
gör dagliga mätningar för att stämma av, så ibland pri-
oriteras vissa områden upp och andra ned.

Våren 2015 är kulmen på ett intensivt arbete med 
Com Hems ryggrad (så kallade backbone) den mest 
centrala delen av nätet. Till sommaren ska arbetet vara 
klart. 

I det mer vittförgrenade så kallade accessnätet pågår 
uppdateringar löpande, men även här pågår en extra 
skjuts i arbetet under våren. 

– Utifrån våra dagliga mätningar kommer ett 40-tal 
orter att uppgraderas under andra och tredje kvartalet. 
Därefter jobbar vi vidare på platser där behoven inte är 
lika omedelbara, förklarar Jens Persson.

Drivkraften är att se till att kapacitet och hastighet 
är som den ska – alla tider på dygnet.

– Kunderna ska alltid få vad de betalar för. Det gäl-
ler även söndagkvällar klockan åtta, då belastningen 
är som högst.

Jens Persson framhåller också att den stora ombygg-
nationen visar att Com Hems FiberKoaxnät håller 
måttet i förhållande till renodlade fibernät:

– Det är inte minst viktigt för fastighetsägare, många 
kanske tror att det bara är fiber i näten som gäller. I 
Com Hems nät har vi båda delarna, och vi vet att  
FiberKoaxnätet med råge uppfyller alla moderna krav.

n 

TEMA DEN STORA OMBYGGNATIONEN

Teknikerna mäter 
och justerar varje 
enskild koppling 
för att hålla rätt 
nivå på signalerna. 
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Vi svenskar är bortskämda när det gäller 
bredband. Alla kanske inte håller med, men 
Sverige är i en klass för sig när det gäller till-
gång till infrastruktur för telekommunikation.

– Om vi jämför med övriga Europa stäl-
ler vi väldigt höga krav på höghastig-
hetstjänster i både mobilnät och fasta 
nät. Vi är helt enkelt vana vid att kunna 
streama filmer och titta på Youtube var 
vi än är, säger Kajsa Frisell, näringspo-
litisk talesperson på It &Telekomför-
etagen.

Hon menar att det har varit gynn-
samt för Sverige att ha många aktörer som har kon-
kurrerat med varandra för att bygga ut nätet. Täck-
ningen är bra i det mobila nätet, särskilt med tanke på 
hur glest befolkat landet är, och priserna är låga. Det 
räcker med att komma ut lite i Europa för att märka att 
förhållandena är mycket sämre på andra håll.

Sverige har trots 
detta fortfarande en 
utmaning när det 
gäller att se till att 
tillgängligheten är 
lika hög överallt.

– Regeringens 
bredbandsmål sä-
ger ju att 90 procent 
av alla hushåll och företag ska ha bra bredband hem 
senast 2020. Den sista tio procenten av infrastruktu-
ren är viktig, och den är dyrast att bygga, säger Kajsa 
Frisell.

– Ett bra bredband är det man är trygg med. Det ska 
erbjuda den hastighet man behöver, det ska vara pålit-
ligt och det ska ha ett bra pris. Däremot är det en tek-
nikneutral fråga. Om behoven möts spelar det ingen 
roll vilken sorts kabel som nätet är uppbyggt av.

I BREDBANDSMÅLET anger man nivån 100 Mbit per se-
kund som ambitionen för hastigheten på bredbandet 
in i huset. Kajsa Frisell betonar dock att vad som är en 
bra infrastruktur beror på vilka behov man har.

– Som beställare av bredbandstjänster är det viktigt 
att fundera över vilken nivå på kapacitet som behövs. 
Det är ju helt olika i ett bostadshus och i en sjukhusfas-
tighet, till exempel. På vissa ställen får det inte ens ske 
sekundkorta avbrott, säger hon.

– Det handlar också om vilken kapacitet som behövs 
i olika riktningar. För det mesta talar man om hastig-
heten som ”nedström”, det vill säga in i huset, men för 
vissa användare är det också viktigt med hög kapaci-
tet ”uppström”, vilket betyder ut ur huset, säger Kajsa 
Frisell.n 

Kajsa 
Frisell

Ett bra bredband  
är man trygg med

Vi är vana vid att 
kunna streama  
filmer var vi än är.

Våren 2015 är kulmen på ett  
intensivt arbete med Com Hems 
ryggrad (så kallade backbone), den 
mest centrala delen av nätet. Till 
sommaren ska arbetet vara klart.

Teknikerna uppgraderar nätet  
fysiskt med ny kabel och ny hårdvara. 

Allt för bättre stabilitet och funktion.
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VÄN AV ORDNING på-
pekar förstås att 
fastighetsbran-
schen sedan länge 
har överordnade 
styrsystem, drift-

övervakning och tek-
nik för att larma om funktionalitet och fel. 
Men själva analyserna för att trimma in sys-
tem för värme, ventilation och liknande har 
man till största delen fått göra själv. Skillna-
den nu är att den digitala tekniken klarar att 
göra så ofantligt mycket större beräkningar 
än den mänskliga hjärnan. Algoritmer hjäl-
per till med den skräddarsydda analys du vill 
göra av till exempel exakt hur mycket luft 
som cirkulerar i en fastighet varje sekund 
och vad det innebär för ventilationen i ett 
visst utrymme.

– Rätt använda är analyser av dessa enor-
ma datamängder väldigt intressanta för vår 
bransch, säger Per Forsling, utvecklingschef 
på branschorganisationen Fastighetsägarna.

– Numera finns möjlighet att samla in 
stora mängder data. Bra teknik och bra kom-
munikationsmöjligheter i form av stabila och 
snabba bredband gör det möjligt att mäta 

och få data om nästan allt i en 
fastighet. Men det intressanta 
blir ju hur det används så att 
det passar dina egna syften 
utifrån de analyser som görs. 

Han påpekar att det är vik-
tigt att förstå vad man mä-
ter och att det är sådant som 
finns en vits i att åtgärda. För 
den som använder tekniken rätt finns stora 
vinster att göra, dels i själva fastig hetens 
funktioner som värme, ventilation och el, 
dels i de flöden som finns utanför – i stads-
bilden. 

I VÄSTERÅS håller man till exempel på med 
ett stadsutvecklingsprojekt som mäter flö-
den av hur människor rör sig i centrum. Bara 
under en vecka mättes 265 miljoner positio-
ner via ett trådlöst nätverk av små mätdosor 
utplacerade i stadskärnan. Analysen ställde 
gamla sanningar på skam, till exempel vi-
sade mätningarna att det alla trodde var sta-
dens huvudgata inte alls är den mest trafike-
rade. 

– Nu kan vi visa svart på vitt hur butiksflö-
det ser ut. Ett läge som man tror ligger i ett  

b- eller c-läge kanske ligger i ett a-läge när 
vi ser hur människor rör sig i staden, säger 
Asko Heikkinen från Fastighetsägarna i Väs-
terås City till Fastighetstidningen.

Och hur agerar vi om en gata som inte ti-
digare varit upplyst, får belysning: Blir den 
mer attraktiv för oss och börjar vi använ-
da den mer eller mindre? Det går också att 
se effekterna av utsmyckning och hur flö-
det av människor i staden hänger ihop med 
brottssatistiken. I en fastighet kan sådana 
mätningar i stor utsträckning påverka plan-
lösning och arkitektur. Vi kan anpassa vår 
vistelsemiljö till hur vi vill röra oss och vara, 
istället för tvärtom. 

Per Forsling understryker vikten av att 
hantera data på ett etiskt hållbart sätt. Det 
handlar om människors integritet både på 
gator och torg och inne i fastigheter och lä-
genheter.

– En viktig roll för oss inom Fastighetsä-
garna är att ta fram riktlinjer för hur man 
använder den här typen av data på rätt sätt. 
Många gånger inser kanske inte fastighetsä-
garna vilken typ av information de faktiskt 
har, det räcker med ett elektroniskt låssys-
tem och digital tvättstugebokning. Sådan till 
synes enkel information ger kunskap om in-
dividuella rörelsemönster för varje hyresgäst 
som man måste hantera varsamt.

MÅNGA FASTIGHETSÄGARE gör attitydunder-
sökningar och samlar data om sina hyresgäs-
ter via postade enkäter och telefonintervjuer. 
Per Forsling slår ett slag för möjligheten att 
utnyttja Big Data och ny digital teknik för 
ännu mer kommunikation; ett slags CRM 
(Customer Relationship Management) för 
fastighetsägare. 

– Handeln har gjort det länge med sina 
kundkort och postutskick. Men fastighetsä-
gare har ju en stor fördel tack vare en direkt-
lina in till varenda en av sina kunder – det är 
bara att nyttja den infrastruktur som finns i 
de flesta fastigheter i dag, tycker Per Forsling 
och menar att det ger snabb kunskap om nå-
got inte fungerar eller för att planera investe-
ringar med hjälp av hyresgästernas preferen-
ser: Är man nöjd med trapphuset, men inte 
med tvättstugan? Då är det bättre att börja 
med att åtgärda tvättstugan.

Per Forsling konstaterarar att mäta är att 
veta, men det gäller att ta reda på rätt saker – 
att använda kunskapen och analysen till att 
göra något så effektivt det går och samtidigt 
stärka kundernas nöjdhetsgrad. 

– Att lyckas är att använda ny smartare 
teknik till att maximera människors upple-
velser av en tjänst eller vara. Den kombina-
tionen är en guldklimp, säger Per Forsling. n

Big Data är ett begrepp det surrar om inom många  
olika områden. Det handlar om att kunna analysera 
gigantiska datamängder i olika syften. Med ny 
digital teknik och snabba bredband görs avancerade 
beräkningar för optimal effektivitet av olika funktioner 
i en fastighet. Läs mer om hur din fastighet kan 
fintrimmas med Big Data.         TEXT GUNILLA MILD NYGREN

När rätt
analys är 
guld värd

Per
Forsling
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FAKTA VAD ÄR BIG DATA?
Big Data är ett namn för datainsamling och databearbetning av så pass stora 
datamängder att traditionell databehandling inte fungerar. Tekniken tillämpas inom 
till exempel samhällsutveckling, säkerhet, klimatforskning och ekonomi.

BIG DATA FÖR FASTIGHETEN:
I dagens fastigheter styrs mycket digitalt med styrsystem för värme, ventilation 
och andra driftsystem för att optimera användningen i fastigheten. De allra flesta 
har också en väl utbyggd it-infrastruktur. Det ger möjlighet att samla in stora da-
tamängder. Big Data handlar framför allt om själva analysverktyget, att få hjälp att 
dra slutsatser av resultaten i alla olika system som finns i fastigheten och som kan 
leda till lönsamma åtgärder. I dag finns flera olika leverantörer av analyssystem för 
fastigheter, till exempel Microsoft och Schneider Electric.
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DET RINGER PÅ DÖRREN och utanför står en 
leende kille med en id-bricka från Com Hem 
runt halsen. Han presenterar sig och berät-
tar att han är där för att informera mer om 
bredband, tv och telefoni eftersom det är ett 
Com Hem-hus. Ungefär så kan det gå till när 
Arez Hossein, en av Com Hems direktsälja-
re, kommer på besök. Han är erfaren och har 
jobbat som säljare i fem år, men fortfarande 
är det lika roligt att göra en kund nöjd.

– Ja, roligast är när det märks att någon 
blir nöjd. Vi träffar människor i alla åldrar, 
med olika erfarenhet och kunskap om den 
här typen av tjänster. Det är lärorikt i sig, 
men bäst är när någon blir nöjd, får bättre 
tjänster och gör en bra affär. Det är kul och 
ger energi. 

Arez Hossein är noga med att inge förtro-
ende:

– Jag har respekt för att jag besöker männ-
iskor i deras hem. Det ska kännas tryggt att 
jag är där – jag vill visa att jag kan hjälpa 
dem.  

Peter Ullberg är försäljningschef konsument 
och ansvarig för alla säljkanaler och produkt-

er där direktsäljarna ingår. Han berättar att 
hans bokningsteam ringer upp till fastighets-
ägaren när ett nytt avtal tecknats eller ett be-
fintligt avtal har förnyats.   

– Då erbjuder vi en informationsträff för 
de boende, men där finns risken att vi inte 
når ut till alla. Därför finns även möjligheten 
att få besök av direktsäljarna som går runt 
i fastigheterna, ringer på och ger direkt och 
personlig information till varje hushåll.  

MED CIRKA 1,9 miljoner hushåll i kundbasen 
krävs bra samordning och planering för att 
boka möten och besök. Förra året gjorde  
direktsäljarna cirka 600 000 besök. Erbju-
dandet blir oftast väl mottaget, men i vissa 
fall tackar fastighetsägaren eller ordförande  
i bostadsrättsföreningen nej till besök. 

– Ofta motiverar man det med att man 
inte vill ha spring i fastigheten. Det är synd, 
för den här tjänsten är mycket uppskattad av 
dem som tar emot den. Den personliga kon-
takten ger de boende chansen att göra aktiva 
val, vilket oftast resulterar i att de blir mer 
nöjda med helheten, säger Peter Ullberg. n

Har ni tecknat nytt avtal med Com Hem eller förnyat ett befintligt? Då finns möjligheten  
att få ett personligt besök i er fastighet för information om de tjänster och  
produkter som finns tillgängliga för de boende.      TEXT GUNILLA MILD NYGREN  FOTO PATRIK LUNDIN

Personlig service ger mer
FAKTA 
Så här går det till
• När avtal tecknats kontaktar för-

säljningsavdelningen på Com 
Hem fastighetsägaren och bokar 
in besök av direktsäljarna hos be-
stämda adresser under en period 
av tre månader.

• Innan säljarna åker ut meddelas 
de boende antingen med utskick 
eller via anslag i porten att Com 
Hem kommer på besök och vilka 
tider det sker.

• Alla säljare har profilerade kläder 
och en id-bricka från Com Hem 
synlig.

• Syftet är att informera om tjänster, 
produkter och vilka möjligheter de 
boende har att utöka sitt tv-utbud, 
val av bredband och telefoni. Att 
hjälpa till med aktiva beslut som 
passar varje hushåll.

HEJ, JAG KOMMER FRÅN COM HEM! 
Direktsäljaren Arez Hosseins  
ambition är att få varje kund  
nöjd och hjälpa dem att få  
just de tjänster de vill ha. 
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SNABBA COM HEM-NYHETER
Com Hem Nytt är ett digitalt nyhets-
brev för fastighetsägare som kommer 
ut fyra gånger per år.  Här finns snabba 
nyheter om Com Hem, nya tjänster och 
goda exempel på hur andra kunder har 
resonerat kring sitt val av bredbands 
och tv-leverantör, nytt gruppavtal eller 
telefoni. Du får det enkelt och smidigt 
direkt i din inbox. 
Vill du ha Com Hem Nytt?  
Anmäl dig på comhem.se under 
Fastighetsägare/Kontakta oss

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 digital-
box. Grundutbudet består av Sveriges mest populära tv-kanaler.

Analogt Grundutbud:

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.

Bredbandsskola
ger alla koll

När fastighetsägare ringer till Fastighetsägargruppen med en fråga 
som kräver mer tid än ett svar direkt, då hamnar samtalet hos det här  
teamet för Affärsstöd. Det är en grupp säljassistenter som fungerar som 
ett nav mellan kunden och andra delar av Com Hem.

 Hej! Det är vi som är Affärsstöd!

Nu finns allt som är nödvändigt att veta 
om bredband och wifi på comhem.se  
under fliken Bredband och Bredbands-
skolan. Här finns tips om hur man förbätt-
rar sin trådlösa uppkoppling och minskar 
sitt ”bredbandsspill”, det vill säga får ut 
mesta möjliga hastighet. 

– Det räcker inte att säga att vi har fyra 
gånger så snabb wifi som våra konkurrenter 
om inte kunderna vet hur de får ut den fulla 
potentialen av vår wifi, säger Fredrik Brask, 
strategisk produktchef på Com Hem.

Får du många frågor om de boendes 
bredband? Tipsa om Com Hems Bred-
bandsskola.

Bakre raden från vänster: Sabine Areskär, Anette Dahlbom, Jonatan Nyander, Charlotte 
Tillqvist, Lotta Perisic. Främre raden från vänster: Marianne Upphagen, Annika Lindström, 
Kristina Ruusunen, Maria Nahlin och Gunilla Lindqvist.



För att vara driftchef har Emma Svalin Sahlman 
en ovanlig bakgrund som ekonom. Under de 
första av sina hittills elva år på Com Hem arbe-

tade hon med kundnära frågor som marknadsresearch 
och mediarådgivning. Men när hon fick frågan att leda 
utvecklingsprojektet kring TiVo tvekade hon inte att 
ta klivet över till ingenjörssidan.

– Jag gillar att utmana mig själv. Och det var jätte-
roligt att vara med och utveckla något som kunden 
faktiskt använder – allt från den fysiska fjärrkontrol-
len och boxen till appar och menystrukturer.

EFTER ATT HA VARIT 

produktchef för tv och 
ansvarig för affärsom-
rådet Customer Expe-
rience är Emma Svalin 
Sahlman sedan i hös-
tas tillbaka hos ingen-
jörerna.

– Här är det ännu 
mer ’hands on’. Det här är Com Hems hjärta. Vår 
bredbandsleverans är vår viktigaste tillgång.

När hon nu leder förbättringsarbetet har hon stor 
glädje av sitt kundperspektiv.

– I slutändan handlar det ju om att kunden ska bli 
nöjd. Kunden vill att nätet fungerar, att kapaciteten le-
ver upp till förväntningarna och att rätt information 
går ut om det blir fel. Det har jag vetat länge, men det 
är först nu, som driftchef och del av företagsledningen, 
jag har mandat att göra något åt det.

Hon är stolt över att Com Hem toppar de listor över 
bästa bredbandsleverantörer som Netflix gör varje må-
nad. Ändå kan det gå fel ibland, även om de flesta stör-
ningar bara drabbar ett litet antal människor:

– De mindre felen beror oftast på att vår utrustning 
gått sönder någonstans. De stora driftstörningarna, 
som drabbar tusentals, ligger så gott som alltid utom 
vår kontroll, vare sig det handlar om väderpåverkan 
som till exempel åska eller sabotage.
NÄR NÅGOT RIKTIGT allvarligt fel uppstår beger sig Emma 

Svalin Sahlman alltid till kontoret. Som tur är inte så 
ofta, så hon kan ägna fritiden åt sin familj med man och 
två barn, fem och sju år gamla. Tv-serier hör till favorit-
sysslorna, hon har just avslutat True Detective. 

– Som boende i villa har jag tyvärr ingen TiVo-box 
hemma. Jag är så avundsjuk på alla som bor i Com 
Hem-hus.

Träning försöker hon också få tid för – thaiboxning 
med arbetskompisar, slalom på vintern, löpning och 
golf på sommaren. n

Hon utmanar sig själv
Förändringsresan har precis börjat. Den stora ombyggnationen av Com Hems nät pågår 
för fullt och driftchef Emma Svalin Sahlman vill inget hellre än att komma i mål.

– Samtidigt vet jag att det aldrig blir klart. Vi måste göra ständiga förbättringar och 
investeringar, hela tiden öka kapaciteten i nätet, säger hon.

 TEXT TOVE GYLLENSTIERNA   FOTO ANDERS G. WARNE

SVERIGE

PORTO BETALT

PORT PAYÉ

GILLAR ATT VARA MED  
DÄR DET HÄNDER.
Driftchef Emma Svalin 
Sahlman tycker om att ha 
mandat att förändra och 
förbättra. 

Vår bredbands-
leverans är vår 
viktigaste tillgång.


