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ändring inom avtalstiden på befintlig 
investering, säger Pernilla Frödén.

Varför phonehouse? 
– Det är svårt att ge bra support på 

telefonerna. Därför känns det bra att 
kunna skicka en användare till någon 
av Phonehouse butiker om det blir 
problem, säger hon.  

idag har ju många egna iphone 
eller android-lurar. har ni någon 
policy för användande av privat 
mobil i jobbet?

– Då tar vi inget ansvar för under-
håll, service eller förlust av telefonen. 
man har inte heller tillgång till syn-
kronisering mot företagsnätet om 
man har en Iphone eller android, sä-
ger Pernilla Frödén.

  brostaden:

 Satsar på  
hyrmOBIL

Redan 2005 fasade teknikkonsulterna 
Projektel ut sina fasta telefoner för att 
enbart låta anställda ringa mobilt. I 
samma veva slängde man ut sin in-
stallerade telefonväxel för att satsa på 
en mobilväxel, placerad hos opera-
tören. men när företaget växte blev 
det problem med växeltjänsten. 

– Vi behövde en ny, skalbar, mobil 
växellösning. Vi ville också kunna 
välja mellan flera olika operatörer 
inom växeln, säger Jonas schärman, 
telefoniansvarig på Projektel. 

Operatören kunde inte leva upp 
till Projektels kriterier, utan tipsade 
om en växellösning från Uno som 
gick att köpa via telefonileverantören 
Teledesign. 

– Uno-lösningen passar oss perfekt, 
och den har en uppsjö telefonitjänster  
som tidigare saknades, berättar Jonas 
Schärman.

Förutom att teledesign kunde er-
bjuda Uno som tjänst fick teledesign 
ansvara för administration av Projek-
tels abonnemang och inköp av tele-
foner och tillbehör. 

År 2008 ville Projektels 70-tal an-
ställda byta ut sina klassiska mobilte-
lefoner mot smarta mobiler för att bli 
mer tillgängliga. 

– Det skulle ta för mycket tid och 
bli en säkerhetsrisk om var och en 
skulle ha egna önskemål. Därför gjor-
de jag en kravspecifikation som skul-
le passa typanvändaren, berättar Jo-
nas Schärman.

Några anställda testade de smarta 
mobilerna före utrullningen.

Valet föll på android-telefoner 
från HTC. Eftersom htC vid tid-
punkten hade svårt att leverera via 
teledesign köpte man också Samsung 
och några enstaka Iphone. 

proJektel

Bra  rELatION  
fällde avgörandet 
Projektel slängde ut alla gamla 
mobil telefoner och ersatte dem 
med smarta mobiler. 

all trafik går i 3g-nät via Projektels 
mejlserver. I telefonerna kan anställ-
da nå mejl, kalender, få mottagarsta-
tus och boka möten. teledesign skö-
ter den app-synkronisering som be-
hövs via telefonerna och Uno.

synade du andra leverantörer? 
– Ja, Dustin och Phonehouse. men 

priset skilde knappt alls. Vi valde te-
ledesign för att vi sedan tidigare har 
haft en bra relation med dem, säger 
Jonas Schärman.

har du upplevt några nackdelar?
– Smarta telefoner är extremt käns-

liga för fukt och stötar. De går lätt sön-
der om de inte utrustas med skal- och 
skärmskydd. ]

Case 1 Case 2 tabell krönika tips

Projektel byter ut  
mobilerna för alla  
anställda, sid 34

Brostaden leasar  
istället för att köpa,  
sid 35

11 leverantörer listade  
– från atea till tre,  
sid 36–37

De klassiska mobilerna  
sopas bort från  
marknaden, sid 37

Fyra tips till hugade  
spekulanter,  
sid 37

den klassiska fäl-
lan under en upphandling 
av smarta mobiler är att 
stirra sig blind på hårdvara 
och hårdvarans pris. Det är 
bara en liten del av helheten. 

– A och O är att verksam
heten har en mobilstrategi, 
annars är det dömt att 
misslyckas, säger Jukka 
Ristijärvi, vd på det obe
roende konsultföretaget 
Telemanagement. 

Steg ett är att börja med 
mobile device  manage
ment, mdm, som är företa
gets säkerhets och admi
nistrationsplattform för 
mobiltelefoni. Om mdm 

relaterade program och 
tjänster saknas ska sådana 
införas före upphandling. 
Nästa steg är behovsana
lys och kravspecifikation: 

– Låt medarbetarnas oli
ka arbetsätt styra. Stryk
tåliga telefoner med lång 
batteritid passar bättre för 
fälttekniker medan kon
torspersonal kanske har 
andra behov. Vissa före
drar pekskärm snarare än 
tangentbord.  Skärmstor
lek kan också variera. Er
gonomin är en viktig del i 
valet av smartphone, säger 
Per sundell, seniorkonsult 
hos Telemanagement.

Efter samma principer 
som hempcerbjudande 
för anställda är det en bra 
idé att sålla fram tre till fem 
telefonmodeller som an
ställda får välja på. 

– Om upphandlingsan
svarig starkt följer mdm 
och behovsanalys kan tele
fonerna, om de köps av en 
enda leverantör, vara av 
olika fabrikat och operativ
system, säger Per Sundell.

Tänk även på tillbehör, 
som extra laddare och 
headset av bra kvalitet.  

– Befintliga abonnemang 
för klassisk mobiltelefoni 
måste ses över. Datatrafi

ken med smarta telefoner 
kan öka 10 till 100 gånger, 
det kan bli dyrt om man har 
abonnemang som inte 
matchar trafikmönster,  
säger Jukka Ristijärvi.

– Med rätt mdmsystem 
kan du även hantera abon
nemang. Systemet tar fram 
samtals och datastatistik  
för att följa upp och styra 
vilka abonnemang som ska 
användas. Statistiken ger 
också underlag för framti
da upphandlingar då man 
samlat information om  
företagets olika kommuni
kationsbehov, avslutar Per 
Sundell. ]

jukka ristijärvi  
på Telemanagement  
är månadens expert
tipsare.

”fokuseRa inte föR håRt På håRdvaRa”

På bRostaden, som hyr ut kommersi-
ella fastigheter i Stockholm, har mo-
biltelefonin tagit över. Vartannat år 
har de 40 anställda fått nya mobiler. 
Sommaren 2010 var det dags att upp-
handla smarta telefoner till samtliga: 

–  Upphandlingen var separerad 
från övrig telefoniupphandling. Vi 
ville ha samma modelluppsättning 
och årgång på alla telefonerna för att 
underlätta vad gäller service och till-
behör, säger pernilla Frödén, it-chef 
på Brostaden. 

hon inledde en dialog med Phone-
house, eftersom kedjan har butiker i 
många av de områden där Brostaden 
finns. Därpå testade Brostadens it- 
avdelning olika telefonmodeller. Det 

brostaden
verksamhet  … Fastigheter
omsättning … 500 miljoner
anställda … 40
upphandlad lösning …  
leasing av 46 Windowstelefoner
investering … 220 kr/användare
På webben … brostaden.se

pernilla Frödén,  
it-chef, Brostaden

Tillgång till lokal support  
fällde avgörandet för  
fastighetsbolaget Brostaden.

visade sig att man hade problem med 
synkroniseringen till android och 
Iphone, så Pernilla Frödén gick vida-
re med Windowsbaserade telefoner.

– Vi sållade fram tre olika modeller 
som medarbetarna kunde välja mel-
lan. Sedan träffade vi Phonehouse 
och deras samarbetspartners för att 
diskutera möjligheterna att leasa och 
förkonfigurera telefonerna, säger 
Pernilla Frödén.

Resultatet blev 46 smarta mobiler 
med tillbehör (väskor, skal, skydds-
plast). modellerna blev HTC hD2,  
htC mini och Nokia E52 – alla med 
Windows mobile 6.5. Innan telefo-
nerna levererades blev de förkonfi-
gurerade med användarnas mejlkon-
ton. affären blev en 18 månaders hy-
reslösning för 220 kronor per använ-
dare och månad. abonnemang upp-
handlade man separat från telia.

– Genom det här upplägget får vi 
kontroll på våra telefonikostnader, 
och samtidigt friheten att göra en för-

projektel
verksamhet … Teknikkonsulter 
inom el, tele, säkerhet och transport
omsättning ... 47 miljoner
anställda … 70
upphandlad tjänst … mobilväxel, 
70 smarta telefoner
investering … 250 000 kr
På webben … projektel.se

Jonas schärman,  
telefoniansvarig,  
Projektel

Smarta tELEFONEr
upphandling av
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leveRantöR

 
eRbJudande

 
fabRikat

 
målgRuPP

 
föRe leveRans

mobile device 
management

 
suPPoRt

nybeställning / 
utbyte / PoRtal

 
föRvaltning

seRvice-
ställen

 
abonnemang

atea 
www.atea.se/ 
mobiltelefoni 

Mobiltelefoni som 
tjänst med produkt-
portal, service, sup-
port, konfiguration, 
mdm, administra-
tion m m

Apple, Blackberry, 
Dell, HTC, Huawei, 
LG, Motorola, Nokia, 
Samsung, Sonim,  
Sonyericsson m fl

Alla Erbjuder slutanvändaren en  
användarkonfigurerad enhet  
med definierade support- och 
service-rutiner 

Atea MDM med installa-
tion, licenser, drift och 
support. Debiteras per  
användare och månad

1st & 2nd line support 
med servicehantering, 
låne- & utbytestelefo-
ner, handhavande- 
och os-frågor m m

Atea Eshop. Kan  
skapa en kundunik  
beställningsportal 
som kan anslutas till 
affärssystem

Service- och 
support-
management,  
produktråd,  
Utvecklings-
forum

30 Abonnemangs-
hantering med ope-
ratörer: nyteckning, 
avslut, portering, 
förlängning, till-
läggstjänster m m

dialect 
www.dialect.se

Mobil och fast  
telefoni, it- och  
telekomtjänster 
samt fordons-it 

Apple, Blackberry, 
HTC, Huawei, LG,  
Motorola, Nokia,  
Samsung, Sony-
ericsson, ZTE 

Upp till 50  
anställda

Inköpssamordning, installation, 
mdm, service och eftermarknad 

Mdm-lösningar från flera 
leverantörer, som Inquso, 
The Institution m fl

En 1st line support Affär sker i butik, 
hos kund, på web-
ben eller via telefon

Från hårdvaru-
uppdatering till 
operatörs-
upphandling

Ingen uppgift Operatörs-
oberoende

dustin
www.dustin.se

Säljer it-produkter 
över internet, med 
brett sortiment och 
snabba leveranser  

Acer, Blackberry,  
Garmin, HTC, LG,  
Motorola, Nokia,  
Samsung, Sony-
ericsson

Alla Tjänsten Dustin Phone för att 
välja rätt telefonmodell. Fast  
månadskostnad, funktions-
anpassade betalningsmodeller, 
samlings fakturor, kom-igång- 
garanti och servicedesk

Dustin Management fjärr-
hanterar centralt mobiler 
med alla störe operativ

Teknisk support un-
der garantitiden av 
Dustins kundservice. 
Serviceärenden han-
teras via Dustin

Beställning på web-
ben, via telefon eller 
mejl

Kan ta ansvar 
för upplägg-
ning, förvalt-
ning och  
hantering av 
användare

70 Säljer med eller 
utan abonnemang

maRknads- 
konsulteRna 
www.marknads- 
konsulterna.se   
www.telefonshoppen.se

Oberoende förmed-
ling av telefoni till 
företag (hjälp  
med att optimera 
pris och funktioner)

Apple, Blackberry, 
HTC, LG, Nokia,  
Samsung, Sony-
ericsson

50–500  
anställda

Standardinställningar såsom 
mejl, kontakter, kalender,  
telefonbok m m. Kundunik  
användarmanual

Ej i egen regi. Telefoner-
na kan konfigureras mot 
kundens mdm inför le-
verans

Full användarsupport 
via telefon som tillval. 
Personlig kontaktper-
son för alla kunder

Nybeställning på 
webben, utbytes-
garanti med utbyte 
inom 24 timmar 
(Sverige) som tillval

Uppföljning  
av samtals-
mönster,  
rutiner för ny-
beställningar, 
abonnemangs-
optimering

Säljkontor i 
Stockholm,  
lager och  
distributions-
central utanför 
Stockholm

Indirekt i form av 
saldo att handla för 
i samband med 
upphandling. Direkt 
i samband med ny-
beställning

mobyson
www.mobyson.se

Inköp, administra-
tion, support och 
service. Hjälper 
kunden att följa sin 
mobiltelefonpolicy, 
att kontrollera kost-
nader och med 
besluts underlag

Apple, Blackberry, 
HTC, LG, Nokia,  
Samsung, Sony-
ericsson

Medelstora och 
stora företag,  
offentlig sektor

Sampaketering, förkonfigurering 
(funktionskontroll, laddning,  
inställningar för mejl m m)

Mobyson Device Ma-
nagement för central-
styrning, utrullning, 
fjärrhantering, fjärrade-
ring, säkerhetskopie-
ring osv 

Sla-nivåer för an-
vändare och adminis-
tratörer, regelbundna 
drift- och förvaltnings-
möten, utvärderings-
telefoner

All beställning görs 
via Mobyson Mobile 
Management Sys-
tem 3.0, en moln-
tjänst med kund-
unika sidor

Löpande  
statistik

Stockholm, 
Göteborg, 
Malmö,  
Helsingfors

Representerar Telia, 
Tele2, Telenor, Tre 
m fl

Phonehouse 
foretag.phonehouse.se

Hårdvara, tillbehör, 
alla former av upp-
koppling, innehålls-
tjänster och content 
samt service kring 
produkter och 
tjänster.

Apple, Blackberry, 
HTC, Handheld,  
LG, Nokia, Samsung, 
Sonyericsson 

Alla Projektering, paketering, för-
ädling, certifiering, konfigurering, 
anpassningar, aktiveringar,  
i- och urpaketering

Samarbetar med The  
Institution och erbjuder 
Revival Device Manage-
ment Suite 

Avtalskundtjänst för 
företag med ramavtal. 
Företagskundtjänst. 
Möjlighet till utökad 
support och hand-
havandesupport med 
sla-nivåer 

Utbyteskoncept: 
Kunden ska ha en 
utbytestelefon dagen 
efter felanmälan

Ingen uppgift 112 ser vice-
ställen och 
butiker;  
4 kontor

Telia, Telenor, Tre, 
Tele2, Icenet,  
Halebop 

stJäRnafyRkant 
www.stjarnafyrkant.se

Operatörs-
oberoende kedja 
riktad mot företag

Samtliga etablerade 
märken

Alla Stöldmärkning, konfigurering, 
montering av skärmskydd

Ja Support i olika nivåer 
och omfattning bero-
ende på sla. Möjlighet 
till 1st eller 2nd line

Beställning via tele-
fon, mejl eller kund-
anpassad webbshop

Ingen uppgift Reparations-
verkstad i 
egen regi,  
företagscenter 
på 11 orter

Större operatörer

tele2  
www.tele2.se

Fasta och mobila 
kommunikations-
lösningar

Apple, HTC, Huawei, 
LG, Nokia, Samsung, 
Sonyericsson, ZTE

Alla Testning, paketering med  
prisplaner, terminal som tjänst 
(endast vid köp av ”kommuni-
kation som tjänst”)

I större affärer direkt för 
alla stora plattformar,  
i mindre affärer genom  
diverse partnerlösningar 

Dedikerad support för 
abonnemang samt 
separat support för 
aftersales och service 
på hårdvara

Nybeställning via di-
rektsäljare och kund-
service, utbyte via 
servicepartners

Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift

teledesign 
www.teledesign.se

Telefoner och till-
behör, operatörsav-
tal, telefonväxel 
som tjänst 

Apple, HTC, LG,  
Nokia, Samsung,  
Sonyericsson

10–200  
anställda

Webbpotter, förkonfigurering Ej hårdvara – endast  
abonnemang, nummer, 
användare osv

Supportnummer för 
användare, specialis-
ter på telefoner, till-
behör och operatörs-
tjänster

Webbutik, mejl eller 
telefon. All beställ-
ningshistorik lagras 
per beställare

Genomgång av 
utgående och 
kommande 
modeller, an-
vändaroptime-
ring, statistik-
genomgångar, 
telefonpolicy

Hammarby  
Sjöstad, samt 
samarbete 
med Anovo

Valfritt om man  
vill arbeta med ope-
ratörernas sub-
ventioner/potter

telenoR
www.telenor.se

Helhetsleverantör 
av telekommunika-
tionstjänster 

Blackberry, HTC, 
Samsung, Sonyerics-
son, Nokia, Apple

Tjänsteföretag 
med upp till 200 
anställda, stor-
företag i alla 
branscher

Certifiering och test mot Tele -
nors nät. Särskild avdelning  
som arbetar mot leverantörer

Erbjuder kundplacerad 
mdm tillsammans med 
samarbetspartner

Supportspecialister 
på smarta mobiler, 
kunddriftcenter för  
företagskunder,  
specialsupport för 
Blackberry

Kunder beställer  
genom skräddar-
sydd e-shop

Erbjuder kom-
munikation 
som tjänst, där 
hårdvara kan 
ingå. Service-
rutiner med  
logistik

Butiker över 
hela landet.  
2 service-
ställen

Valfritt att öppna 
nytt abonnemang 
vid med beställning 
i e-shop

tRe (hi3gaccess) 
www.tre.se

Mobila bredbands-
nät och medietjäns-
ter. Tal och data 
 

Apple, Blackberry, 
HTC, Huawei, Nokia, 
Sonyericsson,  
Samsung

Företag med upp 
till 500 anställda, 
offentlig sektor

Certifiering, säker access till  
företagens intranät, virus - 
skydd. Tjänsten Nummer-
räddaren återskapar större  
delen av telefon boken om  
telefonen tappas

Kan erbjudas tillsammans 
med partner. Anpassas då 
till kundens behov

Kundtjänst i egen 
regi: privat, företag 
och storkund.Teknisk 
support på smarta 
mobiler

Beställning online. 
Val av anpassade 
abonnemang via 
hemsidan eller i  
butik, eller via  
återförsäljare

Nykundskoor-
dinatorer för 
avtalskunder. 
Projektledare 
vid behov

Säljkontor i 
Stockholm, 
Göteborg och 
Malmö; 55  
butiker; åter-
försäljarnät

Anpassar  
abonnemang
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i fJol såldes drygt 3,9 miljoner mobiler i Sverige. Närmare 
60 procent var smarta mobiler, och den andelen ökar i  
raketfart, enligt analysföretaget GFK. Det var ett nytt sälj-
rekord. I och med genombrottet för smarta mobiler är net-
bookens glansdagar förbi – och på sikt lär även klassiska 
mobiler sopas bort från marknaden. 

kampen om marknadsandelar är mördande. På den  
globala arenan leder Nokia med 32,7 procent, enligt IDC. 
Apple, med sin storsäljare Iphone, klev upp till andraplatsen 
med 17,4 procent av marknaden. (tredje kvartalet 2010  
sålde apple hela 90 procent fler telefoner än tredje kvar-
talet 2009.) Därefter flåsar Blackberry-tillverkaren RIM, 
Samsung  och HTC.

marknadskartan ritas om löpande. År 2002 var varan-
nan såld mobiltelefon i världen en Nokia 3210!  Under  
november 2010, hos mobilkedjan Phonehouse, var apple  
Iphone 4 mest efterfrågad före Samsung Galaxy och Sony 
Ericssons miljömobil Elm. men snabba modellanseringar 
skapar allt fler fabrikationsfel i lurarna.

räkna med nya uppstickare på marknaden. Google, som 
står bakom det mobila operativet android, lär lansera en 
egen lur, siar allan pedersen på GFk. Ett Skype-förstärkt 
Facebook kanske också sjösätter en egen telefon. 

istället föR att snacka fabRikat klassificerar vi mer och 
mer de smarta lurarna efter operativsystem. Samsung har 
lurar med android, Windows Phone 7, ShP och Bada 
medan apple har sitt eget IOS.  

Den konkurrensen må ställa till det för it-integrationen, 
men å andra sidan driver den fram nya appar. Det lär finns 
över 100 000 appar för Iphone, och 80 000 för android- 
lurar. En framtida trend är att företag själva utvecklar egna 
mobilappar för sina egna verksamheter.  

De leverantörer som återförsäljer lurar till företagskun-
der har dåliga mar ginaler på hårdvaran. Intäkterna sker i 
form av tilläggstjänster, som applikationstester, paketering, 
prisplaner aketering, prisplaner, integration och support. ]

4 telefoni- 
köparen

tips 
 för

Klassiska lurar   
krOSSaS

k
r

ö
n

ik
a Johan cooke ställer i varje nummer  

samman CIO Swedens upp hand lings-
guide. Den här gången är temat smarta 
telefoner – i nästa nummer handlar 
det om business intelligence. Du når 
honom på johan.cooke@idg.se.

❶ Var proaktiV. den 
tekniska livslängden på en 
smart telefon är idag bara 14 
månader.  
❷ testa telefonerna i  
pilotprojekt under upp-
handlingen.  

❸ prioritera säker-
heten, allt från att fjärr-
uppdatera till att fjärradera 
en telefon om den stjäls.
❹ glöm inte faktorer 
som certifiering, paketering, 
och leverans.

sÄtt att kÖpa 
teleFonI

lisTan Visar eTT UrVal aV leVeranTörer och erbJUdanden. UppgiFTerna kommer Från FöreTagen sJälVa och är redigerade aV cio sWeden.            


