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Svenska företag bäst på innovation och 
sämst på personalfrågor 
 
Svenska företag rankar sig själva som bäst inom innovation och it i sin verksamhet och 
att de har mest utvecklingspotential i personal- och arbetsmiljöfrågor. Det visar ”Stay 
Ahead Index” som skapats av Tele2 för att mäta hur framgångsrika företag är. 
Resultatet visar att det genomsnittliga snittet för svenska företag idag är 6,9 av 10.   
 
Att driva ett framgångsrikt företag kräver ständig utveckling och en strävan efter att ligga i 
framkant. För att ta reda på hur framgångsrika svenska företag uppfattar sig själva har Tele2 
tagit fram ”Stay Ahead Index”. Ett index som baseras på 500 företagsledares rankning av sin 
egen verksamhet inom HR, arbetsmiljö, it och telekom, innovation, kommunikation och 
hållbarhet. Den samlade informationen har blivit ett mått för framgång i Stay Ahead Index där 
maxvärdet är 10 och där svenska företag idag rankar sig själva till 6,9. 
 
Det område där svenska företag rankar sig högst är innovation där snittet är 7,4. För att rankas 
högt i kategorin är mångfald och öppen företagskultur framgångsfaktorer. Även systematisk 
omvärldsbevakning och samarbete med externa aktörer är viktigt. Också inom it och telekom 
är svenska företag framgångsrika enligt Stay Ahead Index med ett snitt på 7,0. Företag som 
rankas högt här är de som har it- och telekomlösningar som möjliggör effektivt arbete. 
 
- På Tele2 brinner vi för svenskt företagande. Efter att ha tagit fram Stay Ahead Index har vi 
fått ny och otroligt värdefull inblick i hur företag själva uppfattar sin verksamhet och vilka behov 
som finns för att de ska vara framgångsrika. Med våra lösningar vill vi hjälpa fler företag att 
ligga i framkant, säger Samuel Skott, vd på Tele2 Sverige.  
 
Ett område där svenska företag tycks ha stor möjlighet till utveckling är i HR-relaterade frågor 
där snittet är 6,4. För att få en högre rankning här värdesätts en jämn könsfördelning och att 
kontinuerligt mäta och följa upp medarbetares prestation och välmående.  
 
Fler faktorer för att lyckas driva ett framgångsrikt företag listas i rapporten ”Power 2 Stay 
Ahead” som Tele2 tog fram tidigare i år. I rapporten redogörs för de faktorer som gör företag 
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framgångsrika och hur företag bör arbeta för att ligga i framkant. Rapporten går att läsa här: 
Power 2 Stay Ahead  
 
Om Stay Ahead Index 
För att kartlägga hur svenska företag presterar har en kvantitativ undersökning genomförts 
med 500 vd:ar för företag med fler än 50 anställda. De har fått ange hur de ställer sig till ett 
antal påståenden om sin verksamhet vilket genererat ett index. Indexet anger medelvärdet av 
svaren inom ett område samt på totalnivå, på skalan 1-10. För att minska risken för att 
respondenterna svarar utifrån social önskvärdhet har deltagarnas anonymitet betonats. 
Undersökningen har genomförts genom telefonintervjuer under hösten 2017. Stay Ahead 
Index finns tillgängligt för alla som vill mäta sitt företags framgång och räkna ut sitt eget snitt 
här: Stay Ahead Index 
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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 
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 en EBITDA på 6,4 
miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på 
Twitter för de senaste uppdateringarna.  


