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Tele2 hyllar nyckelperson på arbetsplatsen  
– it-chefen 
 
De gör så att vi kan koppla upp oss mot interna servrar från sommarstugan, att vi kan 
surfa säkert och de ger oss tillgång till den senaste tekniken. It-cheferna spelar en stor 
roll för att vi ska kunna sköta våra jobb varje dag. Det firar Tele2 idag på it-chefens dag. 
 
För att företag ska fungera och för att anställda ska kunna arbeta produktivt krävs stabila it- 
och telekomlösningar. De som får tekniken att fungera och därför spelar en stor roll för 
företags framgång är dagens it-chefer. Det är värt att fira tycker Tele2, som uppmuntrar alla att 
hylla sin it-chef idag. 
 
It-chefens dag infördes 2004 av TDC Sverige som Tele2 förvärvade 2016, och sedan dess har 
it-chefer runt om i Sverige firats den tredje onsdagen i maj varje år. Utan denna nyckelperson 
skulle företag ha svårt att få det dagliga arbetet att fungera och deras jobb för att skapa flexibla 
it- och telekomlösningar utgör idag en lika viktig del av arbetsmiljön som det fysiska kontoret.  
 
- Att ha en flexibel och stabil it-infrastruktur är grundläggande för den dagliga verksamheten i 
de flesta företag. För oss på Tele2 är rätt tekniska förutsättningar avgörande för att vi ska 
kunna jobba effektivt. Vi behöver kunna vara flexibla, med möjlighet att arbeta på distans på 
ett säkert sätt, säger Håkan Stenbeck, Head of B2B Delivery på Tele2. 
 
It och telekom är ofta avgörande för att företag ska lyckas driva en framgångsrik verksamhet. 
Det visar rapporten ”Power 2 Stay Ahead” som Tele2 släppte tidigare i år och som 
sammanfattar förutsättningarna för framgångsrikt företagande. För att lyckas inom it och 
telekom är teknik som möjliggör arbete oberoende av plats viktigt. Även integrerade lösningar 
som möjliggör omvandlandet av data till agerbara insikter är en sådan faktor.  
 
Tre tips för stabila och flexibla it-lösningar från Håkan Stenbeck:  

• Gör ett grundligt arbete med att kartlägga verksamhetens behov för att skapa en it-
miljö som stöttar behovet och det arbetssätt ni vill uppnå. 

• Säkra att it-strategin stödjer affärsplanen och att den går hand i hand med 
verksamhetens mål.  

• Lägg tid på att säkra it- och kommunikationsmiljön, både fysisk säkerhet och 
redundans, samt att medarbetare har förståelse för sitt eget ansvar. 

 
Fira it-chefen med en hälsning 
Tele2 har skapat en film som hjälper företag att skicka en hälsning och fira sin it-chef. Videohälsningen 
går att göra personlig och skickas enkelt till företagets riktiga teknikhjälte. Gör din personliga hälsning 
här: https://itchefensdag.se/   
 
Presskontakt  
Louise Ekman, press- och PR-ansvarig, Tele2 Sverige, +46 70 5222 117 / louise.ekman@tele2.com  
Följ Tele2 på vårt pressrum: http://om.tele2.se/sektion/pressrum/ 
TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER 
UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer 
tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade 
Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 
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erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 
miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat 
på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat 
(EBITDA) på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ 
@Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna. 
  
 


