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Säkra nät 
bygger ett tryggt 

digitalt Sverige
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SÄKRA NÄT BYGGER ett
tryggt digitalt SVERIGE
Det finns en samsyn i Sverige att vi har allt att vinna på att ligga  
i digitaliseringens framkant. En snabb och ambitiös digitalisering  
säkrar en konkurrenskraftig industri, räddar liv, löser samhälls- 
utmaningar och sänker kostnader för både privat och offentlig sektor. 

Samtidigt som vi driver den digitala utvecklingen framåt måste vi  
dock vara eftertänksamma. Ny teknik innebär nya säkerhetsrisker  
– hur säkerställer vi exempelvis att nät och tjänster är tillräckligt robusta 
för att fungera under kriser och stora påfrestningar, och hur ser vi till att 
våra kunders information är skyddad mot ett ökande antal cyberattacker? 
Den nya tekniken ställer också stora krav på kommunikationsnäten för att 
kunna garantera ständig uppkoppling, välfungerande stödsystem, samt 
skydd mot intrång och sabotage.

Att bygga, äga och förvalta ett rikstäckande nät är ett stort åtagande.  
Att dessutom ständigt driva utvecklingen framåt, med nya tjänster i takt 
med teknikutvecklingen, är en stor utmaning. I över 160 år har vi på  
Telia kopplat upp Sverige, först med koppar och nu med fiber och den 
senaste mobiltekniken. Det gör oss till den bästa partnern i arbetet med 
att säkra den svenska digitaliseringen. Tack vare Sveriges bästa mobilnät  
och Sveriges största fibernät kan vi erbjuda en säker kommunikation  
i världsklass samtidigt som vi bidrar till uppbyggnaden av ett 
motståndskraftigt samhälle.

Telia spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen och vi är en del av det 
svenska totalförsvaret. Vi är och vill fortsätta vara en röst att räkna med  
i dialogen om hur Sverige kan digitaliseras säkert med robusta nät  
som grund.

1 Enligt det internationella undersökningsföretaget P3 (2017)
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Vi har sveriges största  
och bästa nät
Telia bidrar till att säkra den svenska totalförsvarsförmågan genom att 
årligen investera miljardbelopp för att bygga ut, och utveckla våra nät 
med ny teknik och nya tjänster. 

Störst kapacitet
Med över 12 000 mobilmaster, ett nationellt fibernät  och 99,8 % 
befolkningstäckning (4G) i Sverige har vi en oöverträffad kapacitet  
och täckning.

Extra robusta nät
På Telia ställer vi höga krav på tillgänglighet. En grundläggande princip är 
att vi alltid har två parallella nationella vägar för trafik. Om en sträckning 
i nätet går sönder ska det alltid finnas en alternativ väg. Vi investerar även 
kraftigt i transportnätskapacitet för att säkerställa att nätet inte blir fullt 
om mycket trafik måste gå samma väg. 

Vårt nät måste fungera även när strömmen går. Vi uppgraderar därför hela 
nätet med förlängd batteribackup så att det inte ska påverkas av normala 
strömavbrott. För att nätet ska fungera även under längre strömavbrott 
bygger vi på alltfler platser ut reservelverk med bränslekapacitet för flera 
dagars drift. Vi ökar även antalet mobila mastvagnar och elverk som vi 
snabbt kan ställa ut för att säkerställa den mest samhällskritiska 
kommunikationen.

Bästa motståndskraften
En turbulent omvärld och ett skiftande klimat skärper kraven på Sveriges 
totalförsvar och krisberedskap. Vid terrordåd, extremväder eller natur-
katastrofer så vilar samhällets beredskap på att kommunikation och 
informationsdelning fungerar. Telias infrastruktursatsningar säkrar  
nätens motståndskraft och bidrar till att stärka samhällets beredskap  
om krisen kommer.

      Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) så är information  
och kommunikation ett område inom civilt försvar som bör prioriteras. Vi håller med  
MSB om att våra nät är en del av samhällets viktigaste infrastruktur. Vi investerar  
miljardbelopp i våra nät varje år för att säkerställa att näten både har tillräcklig kapacitet 
för att bär framtidens tjänster och motståndskraft för att möjliggöra en trygg digitalisering.
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Informationen är trygg  
i våra nät
Våra kunders förtroende är vår viktigaste tillgång. I dagens digitala 
samhälle är information en ovärderlig resurs och vår förmåga att 
säkerställa informationssekretess är bland det viktigaste för våra  
kunders förtroende. 

Säker datahantering av samhällskritisk information
Telia använder olika sätt för att skydda vår egen och våra kunders 
information. Särskilt samhällskritisk information lagras i separata 
databaser som hanteras av säkerhetsklassad personal i Sverige. 
Informationen skyddas av den senaste tekniken och krypteras  
innan den transporteras i separata kanaler i existerande nät. 

Telia har en särskild avdelning som är specialiserade på att hantera 
säkerhetsskyddad information. Verksamheten startades redan under 
Televerket och har i nuvarande form funnits i över 15 år. Idag arbetar de 
med speciell nätsäkerhet och hanterar kunder med extra höga krav på 
säkerhetsskydd och säkerhet.

Garanterad tillgänglighet 
Utbyggnaden av 5G skapar ytterligare möjlighet för dedikerade nät med 
garanterad tillgänglighet. Särskild trafik kan prioriteras i näten vilket gör 
att man kan vara säker på att informationen når fram även när de övriga 
näten är hårt belastade – som i en krissituation. Extended Security 
Service (ESS) är nästa generations säkra kommunikationslösning som  
ger täckningen, kapaciteten, och robustheten från Sveriges bästa 
mobilnät och största fibernät. På det adderas ett lager av säkerhet  
genom att motståndskraften förstärks, samt att informationen hålls  
åtskild och skyddad, precis som om den gått i ett helt eget nät.

      Telia Company bedriver säkerhetsarbete från flera olika bergrum över hela 
Sverige. På en av Telias anläggningar jobbar över 100 personer i skift dygnet runt 
med att övervaka Telias nät och tjänster för att upptäcka och hantera störningar 
och säkerhetsincidenter. Anläggningen är belägen långt ner under marken och 
byggd för att stå emot och fortsätta fungera även under extrema förhållanden.
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      Genom att äga världens största IP-nät, är Telia en stark röst i internationella 
sammanhang. För att skydda det globala ekosystemet så är vi aktiva i flera 
samarbetsorganisationer bland annat Forum of Incident Response and Security 
Teams (FIRST), ett globalt samarbetsorgan mellan privata och offentliga aktörer 
som främjar samarbete och samordning i förebyggande av incidenter och 
möjliggöra informationsdelning mellan medlemmar och samhället i stort.

Vi säkrar våra nät och  
kunder mot yttre hot
Säkerhet är idag en global fråga och de flesta cyberattackerna 
härstammar från utanför Sveriges gränser. Som en global leverantör  
av datatrafik så arbetar vi internationellt för att motverka attacker  
innan de når Sverige. 

Telia hanterar dagligen ett stort antal cyberattacker mot våra nät och 
tjänster. Samtidigt blir cyberattackerna mer sofistikerade och vi investerar 
därför kontinuerligt i vår cyberförmåga. Det inkluderar personalutveckling 
inom cybersäkerhet och vassare teknik, samt förbättrade processer för 
skanning, övervakning och loggning för att kunna upptäcka intrång och 
avvikande datatrafik. 

Genom vårt helägda dotterbolag Telia Carrier äger vi världens största  
IP-nät. Telia Carriers kunder i fler än 120 länder står tillsammans för runt 
58 procent av världens internettrafik, vilket ger oss goda möjligheter att 
identifiera, avleda och hantera överbelastningsattacker (så kallade DDoS-
attacker) i ett tidigt skede. Genom att följa trafikmönster och lära oss  
från attacker runt om i världen, kan vi erbjuda våra kunder ett mer 
effektivt skydd.

På vårt Global Security Operations Center (GSOC) säkerställer vi att vi 
upptäcker och förhindrar attackförsök mot alla våra nät och tjänster. 
GSOC har över 20 års erfarenhet av att övervaka och hantera olika typer 
av säkerhetsincidenter. Med unikt lång erfarenhet och samarbete mellan 
våra många säkerhetsspecialister runt om i Norden säkerställer vi att  
våra nät och kunder är säkra mot attacker och yttre hot.

Genom vårt dotterbolag Cygate erbjuder vi även GSOC-tjänster externt 
till våra kunder och deras nätverk. Vi agerar då som ett digitalt vaktbolag, 
där vi upptäcker cyberattacker och förhindrar att dessa påverkar våra 
kunders verksamhet.
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Vill du veta mer?
Tveka inte att höra av dig till Robert Liljeström,  
Chef Samhällskontakter på Telia Sverige.

robert.liljestrom@teliacompany.com


