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ärhet är en allt vikti-
gare faktor i infra-
strukturen. De nya 
digitala tjänsterna 
och lösningarna be-
höver levereras nära 
kunderna. Bara då 
kan du uppnå korta 

svarstider, minimera latensen och 
få bättre prestanda. Närhetskravet 
skapar ett behov av en stark digital 
infrastruktur som sträcker sig ända 
ut till slutanvändaren.

Idag krävs en strategi kring hur 
företag bygger sin digitala infra-
struktur. Inom det området släpar 
många företag efter, då fokus 
hittills har legat på att utveckla nya 
lösningar. Dessutom saknas ofta 
tillräcklig kunskap för att skapa den 
digitala infrastruktur som de nya 
lösningarna kräver.

 En stor del av infrastrukturen 
flyttas idag in i molnet. Allt kan 
dock inte ligga i det publika molnet. 
Många aktörer som tidigare har 
varit återhållsamma med molnet, 

exempelvis inom den finansiella och 
offentliga sektorn, ser nu ett behov av 
att använda molnet – men också en 
utmaning i hur det ska åstadkommas.

Lagstiftning och regelverk ställer 
krav på privata anslutningar och 
privata molnlösningar för viss da-
tahantering. Samtidigt kan samma 
organisationer vilja nyttja kraften i 
det publika molnet för andra funk- 
tioner. Det driver ett ökat behov av 
att kombinera olika lösningar – ge- 
nom hybridmoln och multimoln. Då 
behövs en partner som kan stötta 
organisationen att ta grepp om hela 
sin digitala infrastruktur och möjlighet 
att snabbt skala upp olika lösningar i 
både kapacitet och räckvidd.

 Vi befinner oss mitt i ett skifte, 
ett skifte som påverkar alla bran-
scher och alla delar av samhället. I 
detta whitepaper ger ledande aktö-
rer i centrum av digitaliseringen sitt 
perspektiv på den förändring som 
sker. Jag hoppas att du ska finna 
deras insikter lika intressanta och 
inspirerande som vi.•

 

   Inledning    vd Maria Sundvall

Kraven växer  
kring den digitala  
infrastrukturen
Pandemin har satt digitaliseringen i fokus. Det senaste året har många 
företag ökat takten i sin digitala transformation. För att klara den växande 
leveransen av digitala tjänster krävs en digital infrastruktur av hög kvalitet.

Maria Sundvall
vd Equinix Sverige

N
Idag krävs ett 
tänk kring hur  
företag bygger 

sin digitala infrastruktur.”
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är Equinix byggde 
de första datacen-
tren för 23 år sedan 
var de neutrala plat-
ser som kopplade 
ihop nätverk – och 
hjälpte internet att 
växa på ett säkert 

sätt. Sedan dess har mycket hänt. 
Mobiliteten har ökat dramatiskt och 
molntjänster har hamnat högt på 
agendan hos den som är CIO. 

De senaste tolv månaderna har 
vi upplevt en global omställning av 
en dignitet vi aldrig vi hade kunnat 
föreställa oss.

– Våra datacenter är idag en av- 
görande del av den digitala infra-  

 
 
 
 
 

strukturen – och av samhället, säger 
Matthew George, director of Seg-
ment Marketing EMEA på Equinix.

Digitala ekosystem växer nu fram 
som kräver samarbete mellan olika 
branscher. För att uppkopplings-
hastigheten ska vara tillräckligt hög 
behövs en närhet – dels mellan olika 
leverantörer, dels till slutanvändaren.

– Den digitala infrastrukturen 
handlar inte längre om att ha ett da-
tacenter inne i det egna företaget.  
Det handlar om att ha ett stort antal 
platser sammankopplade över hela 
världen, sammankopplade till ett 
enda nätverk. Framtidens digitala 
infrastruktur finns överallt. En digital 
affär kräver en digital infrastruktur.

Vår digitala infrastruktur blir allt viktigare för att både företag och samhälle ska fungera.  
I dess hjärta finns datacentret – eller snarare ett globalt sammankopplat nätverk av datacenter. 
Equinix expert Matthew George lyfter fram fem tekniker som driver utvecklingen just nu. 

5 TEKNIKER  
som förändrar vår  
digitala infrastruktur

N
Matthew Georg  
Director of Segment Marketing  
EMEA på Equinix.

Datacenter är en avgörande del  
av den digitala infrastrukturen  
och av samhället” ›
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Tekniken som driver  
utvecklingen just nu

Artificiell intelligens
AI har blivit mainstream i Sverige. 
Allt fler maskiner och processer 
använder AI och maskininlärning. 
Vårdsektorn nyttjar AI för att upp-
täcka sjukdomar. Ändå är det bara 
början.

– De närmaste åren kommer 70 
procent av alla applikationer att 
på något vis dra nytta av AI, säger 
Matthew George.

 
Såväl AI som maskininlärning kräver 
en mycket hög uppkopplingshas-
tighet för att fungera på ett bra sätt 
– optimalt är en hastighet på under 
20 millisekunder. För att uppnå en 
så hög överföringshastighet kan 
du inte förlita dig till det offentliga 
internet. Det krävs en egen privat 
uppkoppling via ett globalt nätverk 
av datacenter. 
 

Robotteknik
Användandet av robotteknik ökar i 
många branscher, inte minst inom 
fordonsindustrin och byggbran-
schen. Robotteknik kräver hög 
uppkopplingshastighet med låg 
latens för att fungera. När exempel-
vis självkörande bilar blir verklighet 

i Sverige kommer det att krävas en 
kraftigt utbyggd digital infrastruktur 
med edge-teknik. 

Våra motorvägar kommer att 
kantas av mikrodatacenter för att 
uppkopplingen ska vara snabb nog 
för tekniken att fungera.  

IoT
När antalet uppkopplade enheter 
ökar, ökar också mängden data. In-
ternet of things leder till en kraftigt 
ökad efterfrågan på datakommu-
nikation – och en stor del av datan 
ska överföras i realtid. 

– Vi lever i en allt mer uppkopp-
lad värld där mängden data är 
enorm. För att hantera detta behövs 
en distribuerad arkitektur med data-
center på strategiska platser.

 
En säker och privat koppling inuti 
ett nätverk av datacenter innebär 
kortare avstånd för data att färdas. 
Det gör att vi kan få tillgång till data 
snabbare – och mer effektivt.
 

Edge
Med edge flyttas hanteringen 
av data till kanten av nätverken. 
Konkret innebär det ett stort antal 
mikrodatacenter som ligger så nära 
användaren som möjligt – vilket ger 
snabbare hastigheter. En allt större 

del av datakommunikationen behö-
ver hanteras med edge-teknik. De 
höga hastigheter som edge erbjud-
er krävs för en effektiv användning 
av AI, robotteknik och IoT.

– Vi rör oss nu bort från centra-
liserade datacenter, och mot en 
infrastruktur som ligger närmare 
användarna.

Det finns också en juridisk aspekt 
i edge. Många företag samlar en 
enorm mängd data som man ofta 
vill ska stanna inom landets gränser. 

 
5G 

Det nya 5G-nätet gör det möjligt 
att skicka data ännu snabbare 
– och kommer att driva på teknik-
utvecklingen ytterligare. 5G blir en 
möjliggörare framför allt för da-
tatunga tekniker som VR, AI och 
robotteknik. Vi kommer att se allt 
fler användningsområden i fler och 
fler sektorer, i takt med att 5G ökar 
överföringshastigheterna.

  
Vad innebär teknikutvecklingen för 
ditt företag? En sak är tydlig: en 
effektiv digital infrastruktur har blivit 
en viktig konkurrensfördel.

– För att hantera utvecklingen be-
höver du en digital infrastruktur som 
är dynamisk, sammankopplad och 
global, säger Matthew George.•

De närmaste åren kommer  
70 procent av alla applikationer 
att på något vis dra nytta av AI.

 1
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ranschorganisationen 
IT&Telekomföretagen 
ser två tydliga digita-
liseringstrender just 
nu. Den mest påtag-
liga är genomslaget 
för digitalt distans-
arbete. Detta skapar 

en samhällsförändring som är mer 
omvälvande än vi anar, menar Pär 
Nygårds som är näringspolitisk 

expert på IT&Telekomföretagen. 
– Det som kan göras digitalt 

kommer att göras digitalt istället för 
analogt. Även efter krisen är över, 
säger han. 

En annan trend är att digitalise-
ringens växande avtryck i samhället 
har fått politiska beslutsfattare att 
inse behovet av att se över många 
lagar och regelverk. 

– Vi ser hur regelverk krockar 

med varandra, vilket leder till osä-
kerhet om vad som faktiskt gäller. 
Det finns en stor utmaning i att 
ta fram tydliga och hållbara regler 
samtidigt som den digitala utveck-
lingen går fortare än någonsin. 
 
Lösningen är ökad samverkan
– Vi behöver bygga en gemensam 
förståelse och kunskap om hur den 
digitala tekniken kan användas på 

I ett språng till  
ett nytt samhälle
Allt som går kommer att göras digitalt. Vi befinner oss mitt i 
ett språng till ett nytt samhälle – som vi ännu bara ser konturerna 
av. Det säger Pär Nygårds på IT&Telekomföretagen.

B

Trenden från konsumtion av 
produkter till tjänster kommer 
att förstärkas än mer.”

›
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Pär Nygårds 
Näringspolitisk expert, 
IT&Telekomföretagen. 

ett klokt och balanserat sätt för att 
utveckla samhället i en positiv rikt-
ning, säger Pär Nygårds.

 
Ett språng mellan samhällen
Sverige befinner sig i dag mitt i ett 
språng från industri- och informa-
tionssamhället till någonting nytt 
– som vi bara sett konturerna på, 
menar Pär Nygårds. Att förstå vart vi 
är på väg och vilka möjligheter som 
finns kommer att vara avgörande för 
svenska företags konkurrenskraft. 

– Trenden från konsumtion av 
produkter till tjänster kommer att 
förstärkas än mer. Det kommer att 
leda till både möjligheter och risker, 
beroende på vad man har för verk-
samhet. 

Här finns mycket att lära av bran-
scher och företag som digitalisera-
des tidigt, exempelvis mediebran-

schen, anser Pär Nygårds.
– Att vara på tårna och våga ta 

kalkylerade risker kommer att vara 
nödvändigt för många företag.

 
Efterfrågan på  
svenska datacenter
En annan utveckling är fler och mer 
specialiserade digitala tjänster. Vil-
ket förstås innebär en fortsatt ökad 
efterfrågan på lagring och behand-
ling av data. 

– Just nu ser vi internationell 
turbulens, med otydlighet kring 
rättsliga villkor för behandling av 
exempelvis persondata i andra län-
der. Tillsammans med ökad använd-
ning av digitala tjänster och en stor 
efterfrågan på hållbart producerad 
el tror jag att den svenska datacen-
termarknaden kommer utvecklas 
mycket positivt de närmaste åren.•
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e senaste åren har det 
inte längre varit 
IT-avdelningen som 
köpt in tjänster och 
distribuerat ny tek-
nik ut i organisatio-

nen. Digitaliseringen 
drivs nu av verksamhet-

ens olika delar – och det digitala har 
blivit en naturlig och självklar del av 
affärsutvecklingen.

– Du kan inte affärsutveck-
la utan någon koppling 
till tech idag. Och det 
räcker inte att förstå 
tekniken, du behöver 
förstå verksamheten 
och processerna, säger 
Therése Treutiger som 
är ansvarig för Microsoft 

Sveriges verksamhet inom partner, 
startup och innovation.

Therese treutiger har fem spaningar 
kring hur den digitala transformatio-
nen kommer att påverka företag och 
samhälle de närmaste åren: 

Arbetsplatsen digitaliseras
Coronapandemin har gjort oss 

bättre på att tillämpa digitala verk-
tyg på arbetsplatsen. Att vi skulle 

återgå till det gamla är inte 
sannolikt.

– Vi kommer att ha en 
mycket större flexibilitet 
framöver och ta med oss 
arbetet dit vi befinner 

oss, säger Therése Treu-
tiger.

Verksamhetens olika delar  
driver nästa fas  
i digitaliseringen
En fas där innovation och digitalisering drivs av verksamhets- 
experter. Microsofts Therése Treutiger ser fem aktuella trender i den 
digitala transformationen. 

Vi kommer att se en våg av 
uppkopplade enheter som ger 
stora effektivitetsvinster.”

 
Therése Treutiger
Ansvarig för Microsoft Sveriges  
verksamhet inom partner, startup  
och innovation.

D
›

 1
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AI och maskininlärning blir brett 
tillgängliga
Både AI och maskininlärning blir 
grundfunktionalitet i digitala tjänster 
– i alla branscher. Tekniken kommer 
också att synas i våra fysiska buti- 
ker, och gränserna mellan fysiska 
och digitala butiker suddas ut.

– De fysiska butikerna kommer att 
designas för att möjliggöra en bättre 
interaktion med kunderna, säger hon. 
 

Augmented reality växer
Vi kommer att se en ökad använd-
ning av augmented reality – AR. I 
dag används AR mycket inom spel-
branschen, men det kommer att bli 
stort även inom olika industrier.

– Om du exempelvis jobbar inom 
stålindustrin kommer du att kunna 
använda AR för att utföra service el-
ler köp av komponenter på distans i 
stället för att behöva resa långt. 
 

Offentlig sektor släpar efter
Medan teknikutvecklingen går 
snabbt framåt i många branscher 
släpar offentlig sektor efter. De nya 
teknikerna skulle kunna underlätta 
mycket och skapa effektivisering 
inom offentlig sektor. Hanteringen 
av vaccinationerna mot covid-19 är 
ett exempel.

– På detta område har vi inte 
tagit klivet framåt utan här ligger 
Sverige efter, säger Therése Treutiger.

 
Den uppkopplade staden

Den uppkopplade staden är ännu 
i sin linda och utbyggnaden av 5G 
kommer att vara viktig för att driva 
utvecklingen framåt. 

– Vi kommer att se en våg av 
uppkopplade enheter som ger stora 
effektivitetsvinster. På Microsoft ser 
vi telekomoperatörerna som en stor 
och viktig partner för att få fart på 
denna utveckling.•

  
 

    

 
Hållbara datacenter – en  
global konkurrensfördel
En annan viktig utveckling som  
Microsoft ser är arbetet med klimat- 
målen. Microsoft har som mål att 
vara koldioxidnegativa år 2030. 
Under 2021 bygger de ett nytt 
datacenter i Sverige.

– En viktig anledning till att vi 
valde Sverige är att vi kan driva 
datacentret med el från förnybara 
energikällor. Svenska företag kan 
få en stor konkurrensfördel globalt 
om de minskar sina koldioxidut-
släpp, genom att använda moln-
tjänster och koldioxidneutrala da-

tacenter, säger Therése Treutiger.

 2

 3
 5

4



Sverige behöver en världsledande datacenterbransch  
om vi ska ligga i framkant av den digitala transformationen. 
Det säger Tomas Sokolnicki på Business Sweden. 

M

Datacentret  
en strategisk tillgång  
för svenska företag

Vi kommer att se en våg av 
uppkopplade enheter som ger 
stora effektivitetsvinster.”
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ånga sektorer i 
Sverige genom- 
går just nu en tek-
nikdriven struktur-
omvandling som 
skapar en stor 
efterfrågan på 
digitala lösningar. 

Nya ekosystem växer fram i en rad 
branscher – för att möjliggöra själv-
körande bilar, intelligenta fabriker 
och smarta städer.

När utvecklingen tar nästa steg 
är en stark infrastruktur avgörande. 

– Vår digitala infrastruktur måste 
vara i världsklass. Annars kommer 
Sveriges konkurrenskraft att försäm- 
ras, säger Tomas Sokolnicki. Han 
arbetar med datacenterfrågan på  
Business Sweden, som hjälper sven- 
ska företag att nå ut globalt och ut- 
ländska företag att investera i Sve- 
rige. 

De tekniker som nu växer fram; AI, IoT 
och robotteknik, ställer höga krav 
på både uppkopplingshastighet och 
kapacitet i nätverken. Mängden data 

ökar exponentiellt. Tidigare var tele- 
komnäten kärnan i datakommunika-
tionen. Nu har datacentren tagit en 
kritisk roll i att bearbeta, flytta och 
lagra data.

 
Fler men mindre datacenter
En viktig del av den nya digitala 
infrastrukturen är edge-tekniken – 
mikrodatacenter som finns i utkan-
ten av nätverket, nära användarna. 
Edge kommer att behöva byggas 
ut kraftigt de närmaste åren för att 
möta de behov som utvecklingen  ›



Tomas Sokolnicki
Arbetar på Business Sweden med 
frågor som rör datacenter.

Betaltjänstföretaget Zettle, som tidi-

gare hette iZettle, hade tidigare hela 

sin infrastruktur för betalningar i ett 

enda datacenter i Europa. Upplägget 

begränsade bolagets tillväxtmöjlighe-

ter, då transaktionstiden blev för lång 

utanför Europa. 

Zettle behövde snabbt ta sig ut på 

nya marknader och valde att köra sin 

betaltjänst på AWS med hybridmoln i 

Equinix datacenter. Det tog en månad 

från första kontakt till att Equinix hade 

servrarna uppe. 

Zettle har nu kunnat lansera sin 

betaltjänst på två nya kontinenter. En 

av de nya marknaderna är Mexiko, där 

transaktionstiden tidigare uppskat-

tades till 9 sekunder vilket hade gjort 

tjänsten omöjlig att sälja. Nu är den 

nere på 4,8 sekunder. 

 

 
 
 
När Coca-Cola European Partners 

valde Equinix för fem år sedan ville de 

komma nära Amazon Web Services 

och få en säker datadelning mellan 

sina fabriker. AWS tillåter av säkerhets-

skäl inte extern hårdvara i sina data-

center och Coca-Cola letade efter en 

effektiv och prisvärd partner. Equinix 

datacenter matchade bäst. 

Equinix datacenter ger Coca-Cola 

en gemensam accesspunkt till alla 

företagets molnpartners, och en snabb 

samt säker uppkoppling med hög 

leveranssäkerhet. Att Equinix använder 

sig av 100 procent förnyelsebar energi 

hjälper dessutom Coca-Cola att nå 

sina hållbarhetsmål.

Coca-Cola kom  
närmare AWS med 
hög leveranssäkerhet

Zettle tog sig  
till nya marknader  
med Equinix

ställer. De nya tjänsterna behöver 
inte bara nå ut till fabriker och sjuk-
hus, utan hela vägen in i våra hem.

– Våra datacenter behöver finnas 
i närheten av utförandet för att upp-
nå den bästa tekniska kvaliteten på 
tjänsterna, säger Tomas Sokolnicki.

Edge-tekniken kommer att ställa 
nya krav både på drift och underhåll – 
och på hur vi arbetar med hållbarhet.

– Det är en sak att planera för 
stora datacenter som ska vara grö-
na och energieffektiva. Men hur gör 
vi när vi har etthundra edge-noder 
längs med E4:an?

 
Datahallen blir en styrelsefråga
Men även om antalet datacenter 
blir fler så blir de stora datacentren 
färre. Det finns idag omkring 7,5 mil-
joner datahallar. Gartner spår att 80 
procent av de datorhallar som drivs 
in-house kommer att stängas de 
närmaste fem åren. Tomas Sokol-
nicki tror att många företag kommer 
att outsourca sina datacenter. Att 
själv sköta sin egen datahall kom-
mer snart att höra till undantagen.

– Det kostar för mycket att ha 
datahallar in-house, det är svårt att 
hinna med i teknikutvecklingen och 
du kan inte hålla lika hög säkerhet 
som en extern aktör. Den här frågan 
lyfts redan i styrelserum världen 
över, säger han.

 

Han kallar datacenter för en strate-
gisk tillgång för Sverige i den digita-
la transformationen och en avgö-
rande faktor för att svenska företag 
ska vara konkurrenskraftiga. 

– Utländska etableringar som 
Equinix är viktiga för att få hit 
världsledande teknik som kan kom-
bineras med svenska innovationer 
och koppla ihop oss med globala 
marknader. När vi har de bästa och 
mest avancerade plattformarna i 
Sverige kan våra idéer och innova-
tioner nå ut i världen.•
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nder pandemin har 
Sverige, precis som 
resten av världen, 
tvingats omfam-
na den digitala 
transformationen i 
snabb takt. Eva Fors 
berättar hur Google 

Clouds kunder har påverkats på 
olika sätt av pandemin, beroende på 
bransch. I vissa fall har den inne-
burit en påtaglig direkt förändring, 
som för sjukhus och myndigheter. 
Andra branscher har sett en indirekt 
påverkan genom att kundbeteen-
det förändras – som inom handel, 
finanssektorn och media. Ytterligare 
andra sektorer har främst märkt för-
ändringen i form av ökat hemarbete, 

och en stigande oro över tillgänglig-
heten för verksamhetens affärskri-
tiska system.

En växande trend som Eva Fors ser 
är hur företag jobbar för att bättre 
kunna justera sitt erbjudande till 
efterfrågan.

– Många företag förändrar nu sina 
tjänster för att kunna anpassa sig till 
kundernas behov i realtid. Det är en 
växande trend – oavsett om företa-
gen precis börjat ta språnget mot 
molnet eller har kommit längre i sin 
resa och skapar ambitiösa nya affärs-
modeller baserade på tekniker inom 
AI, maskininlärning, och dataanalys.

Med skiftet kommer ett behov av 
snabb tillgång till data. 

Allt fler företag flyttar sin IT-infrastruktur till molnet. Enligt Gartner 
kommer infrastruktur som tjänst, IAAS, att växa 27,6 procent under 2021. 

– Digitaliseringen gör det möjligt att använda data för bättre beslut 
och komma närmare kunderna. Hur företag utformar sina digitala gräns-
snitt idag kommer att definiera möjligheterna imorgon, säger Eva Fors, 
chef för Google Cloud i Norden.

 
driver på investeringar i molnet

U
›

Digital  
 transformation 
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– Det vi ser tydligt hos våra kun-
der är ett behov av att dynamiskt 
få tillgång till tillförlitlig data. Våra 
kunder behöver snabbt kunna för-
stå vad datan betyder för att kunna 
fatta bättre och snabbare beslut, 
säger Eva Fors. 

 
Driver på investeringar 
i molnet
Transformationen driver även på en 
förflyttning av infrastrukturen till mol-
net. Att köpa, underhålla och uppgra-
dera IT-infrastruktur är komplext. Det 
blir dessutom dyrt och begränsande 
om du använder oflexibla IT-system. 
Och en egen, fysisk infrastruktur 
måste du betala för oavsett om du 
använder den eller inte.

 – När du flyttar till molnet betalar 
du för det du behöver och kan 

anpassa användandet till efterfrå-
gan. De pengar som blir över kan du 
investera i en bättre kundupplevelse 
som driver värdeskapande, säger 
Eva Fors.

 
Effektiva datacenter  
för ökad hållbarhet
Eva Fors beskriver datacentren som 
internets motorer. Google Cloud 
har datacenter över hela världen 
och har länge varit en föregångare 
inom hållbarhet – exempelvis har 
de byggt datacenter vid vatten i 
Finland för att dra nytta av kylan 
från vattnet. 

– Effektiva datacenter hjälper oss 
att bli mer hållbara. Vårt mål är driva 
vår verksamhet med fossilfri energi 
dygnet runt, överallt i världen år 
2030, säger Eva Fors.•

Eva Fors 
Chef för Google Cloud i Norden.
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ntalet uppkopplade 
föremål har vuxit i 
många år och 30–40 
procent av alla före- 
tag beräknas idag 
använda IoT-tek-
nik. Under pande-
min har vi tagit 

ytterligare ett språng i utvecklingen. 
Onur Kasaba som är Head of Sales 
på Tele2 beskriver det som ett skifte: 
Många företag har fått upp ögonen 
för vikten av att inte vara beroende 
av människor i produktionen och 
ökar därför sin automatisering. 

– Vi ser en stor efterfrågan nu, 
säger Onur Kasaba. Alla branscher 
försöker digitalisera, automatisera 
och minska den mänskliga interak-
tionen genom hela processen. 

Sofistikerad användning ökar
Automatiseringen innebär bland 
annat att IoT-teknik används på allt 
mer sofistikerade sätt. Hittills har IoT 
främst används till övervakning och 
spårning. Nu växer användandet 
inom förebyggande underhåll. 

Ytterligare en drivkraft bakom den 
tillväxten är ett ökat hållbarhetstänk. 
Genom att kombinera IoT-teknik 

med AI kan exempelvis vattenresur-
ser fördelas bättre över ett geogra-
fiskt område. 

 
Högre krav på digital  
infrastruktur
Ju mer avancerad IoT-användningen 
blir, desto högre krav ställs också på 
den digitala infrastrukturen. För att 
möta de ökande kraven har Tele2 
IoT i samarbete med Equinix nyligen 
lanserat tjänsten Private Intercon-
nect. Tjänsten innebär en dedikerad 
fiberanslutning med hög kapacitet 
och säkerhet. 

– Vi kan garantera bandbredden, 
hastigheten och en låg latens. Det 
är inte möjligt med en annan typ av 
uppkoppling, säger Onur Kasaba.

 
IoT är strategi – 
inte teknik
Trots att IoT är 
en etablerad 
teknik har vi 
bara sett början 
på hur IoT kom-
mer att förändra 
våra affärer. Med 
den data som 
IoT-tekniken 

levererar kan vi fatta beslut på nya 
uppgifter nästan i realtid. Och data 
kan trigga aktiviteter i realtid. Pro-
duktionsprocesser kan digitaliseras 
och kontrolleras centralt. 

– IoT förändrar hur vi gör affärer, 
konstaterar Cyril Deschanel som är 
chef för Tele2 IoT. 

Hans råd till företag är att se IoT som 
en del av sin strategi, inte som en 
teknik. Han ser två viktiga fokusom-
råden för IoT framåt: att förbättra 
kundupplevelsen och skapa värde i 
affären.

– IoT är en mogen teknik. Men du 
behöver planera hur du ska använda 
den och tänka igenom vilken nytta 
du kan dra, säger Cyril Deschanel.•

Automatiseringen ökar  
för att minska sårbarheten
Pandemin driver på digitaliseringen – och i flera branscher ökar  
automatiseringen och användandet av sofistikerad IoT-teknik.

– Många företag vill bli mindre beroende av människor i produk- 
tionen för att minska sin sårbarhet, säger Onur Kasaba på Tele2 IoT.

A

Onur Kasaba 
Tele2 iOT.

Cyril Deschanel 
Chef för Tele2 iOT.
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Vi befinner oss mitt i ett skifte där digitaliseringen förändrar våra 
affärer och vårt sätt att leva. Covidpandemin har ytterligare accele- 
rerat den utvecklingen. Den driver på digitaliseringen av våra ar-
betssätt och automatiseringen av processer samt produktion.

 
Vad som finns på andra sidan skiftet kan vi ännu bara ana. Det är 
tydligt att vi går mot en ökad effektivitet och en både växande och 
allt mer avancerad teknikanvändning. Vi ser att tjänster behöver 
flytta nära slutanvändaren för att klara stigande krav på svarstid 
och säkerhet.

 
En förutsättning för det skifte vi lever i är den digitala infrastruktu-
ren. I dess hjärta finns datacentret som kopplar samman en globa-
liserad värld. 

 
En robust digital infrastruktur i världsklass utgör grogrunden för 
att vårt samhälle och våra företag ska utvecklas och växa. En effek-
tiv och global digital infrastruktur är inte bara en viktig konkurrens-
fördel – det är en förutsättning för vår framtid.

Kontakta oss när du vill ha stöd att stärka  
din digitala infrastruktur eller ring oss på tel: 08-446 86250.

 
 
 

Läs mer om hur det digitala skiftet påverkar  
företag och affärer.

https://www.equinix.se/gxi-report/

https://www.equinix.se/
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