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”Made in Sweden”: Telia Company och Ericsson ingår transformativt 
partnerskap kring 5G 
 
Telia Company har idag ingått ett strategiskt partnerskap som för samman två av regionens 
trådlösa pionjärer för att leverera unika nätupplevelser baserat på 5G till Telias drygt sju miljoner 
mobilabonnenter i Sverige och Estland. Det femåriga avtalet med Ericsson möjliggör för Telia att 
erbjuda privatkunder och företag den senaste mobiltekniken för att på så vis bidra till en mer 
hållbar digital samhällsutveckling.  
 
Avtalet innefattar Sverige och Estland, där Ericsson blir huvudleverantör av radionätsteknik (RAN) till 
basstationer för att modernisera Telia Companys 4G-nät och upgradera det till 5G. 10 000 sajter kommer 
uppgraderas för att kunna leverera snabb och säker mobiluppkoppling som är hållbar och tillgänglig för 
många.  
 
– Våra nät har aldrig varit viktigare för våra liv och samhälle än just nu. De är grunden till en framgångsrik 
digital ekonomi med innovation, hållbarhet och säkerhet i centrum. Med detta avtal så har vi skapat 
förutsättningarna för att bygga Norden och Baltikums mest påltiliga och robusta 5G-nät. Det är också 
startskottet för en flerårig investering i våra nät, som kommer igång på allvar under 2021, säger Allison 
Kirkby, vd och koncernchef på Telia Company. 
 
– Det här samarbetet är verkligen ”Made in Sweden”, med tanke på det långa och innovativa partnerskap vi 
har med Ericsson. Vi är bägge pionjärer som under decennier möjliggjort nya sätt att kommunicera mellan 
människor och företag. Ett exempel som illustrerar detta är den 5G-uppkopplade självkörande elektriska 
bussen vi lanserade i Stockholm för bara ett par veckor sedan, tillägger Allison Kirkby.  
 
Ericsson och Telia är två av Sveriges trådlösa pionjärer som har en gemensam historia som sträcker sig 
tillbaka mer än hundra år. Telia och Ericsson var först i världen att lansera 4G över ett decenium sedan. Och 
2016 inledde företagen ett strategiskt samarbete kring 5G som inkluderar milstolpar som världens första 5G-
nät i en gruva, fjärrstyrda maskiner och självkörande fordon. Och det här är bara början. Den 5G-teknik som 
nu tas i bruk kommer att leverera helt nya upplevelser och tjänster inom alla samhällsområden, från cloud-
gaming till distansvård och drönarleveranser. 
 
– Den fulla potentialen med 5G börjar i näten. Med dem på plats så blir det möjligt att innovera, utforska och 
uppleva världen genom 5G. Nästa stora applikation kan mycket väl vara en startup eller utvecklare som 
använder Telias 5G-nät, med Ericssons teknik. Vi delar en ambition med Telia att skapa en bättre 
uppkopplad värld med en mer hållbar framtid där Norden och Baltikum spelar en mycket viktig roll, säger 
Börje Ekholm, vd och koncernchef för Ericsson.  
 
De 5G-nät Telia nu bygger ut har en energiförbrukning som är upp till fem gånger mer effektiv än tidigare 
generationer och drivs av 100% förnybar el, vilket är viktigt då dataförbrukningen i näten fortsätter öka. 
Partnerskapet med Ericsson kommer också skapa förutsättningar för smartare arbetssätt och mer effektiv  
och hållbar drift av näten. 
 
Telia Company lanserade de första publika 5G-näten i Finland 2019, följt av Norge och Sverige i år. 
Danmark står på tur senare i höst. För mer information om utbyggnaden av 5G-näten – se här.  
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För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på 
Twitter @Teliacompany. 
 
 
Framtidsinriktade uttalanden 
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden 
om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk 
eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att 
framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, 
varav många är utanför företagets kontroll. 
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