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Inom Cybercom arbetar vi dagligen med att koppla ihop människor, maskiner
och tjänster för att få dem att jobba smidigare tillsammans.
Vi kallar det Connectivity och resultatet är intelligenta lösningar som kan mer
och som ger mer. Rätt använt är det IT som krymper avstånden och ger fler
människor större möjligheter. Connectivity står för ett enklare, renare och säkrare
företagande och samhälle där vi kommer närmare varandra.
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OM RAPPORTEN Den här rapporten är Cybercoms kombinerade års- och hållbarhetsredovisning för 2014. Den är uppdelad i en
Företagspresentation och Hållbarhetsredovisning samt en formell Årsredovisning där förvaltningsberättelse, räkenskaper och bolagsstyrningsrapport återfinns. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och
bolagsstyrningsrapporten följer kraven i 6 kap 6 § Årsredovisningslagen och punkt 10 i Svensk kod för bolagsstyrning. Cybercoms hållbarhetsredovisning är framtagen enligt de internationella riktlinjerna för hållbarhetsrapportering GRI G4, nivå Core. GRI-index återfinns på
sidorna 50–51. Mer information kring indikatorer, metoder och antaganden återfinns i en GRI-bilaga på www.cybercom.com/griappendix.
2011 signerade Cybercom FN:s Global Compact och följer dess tio principer för ansvarsfullt företagande. Den här rapporten utgör
Cybercoms årliga kommunikation kring hur vi lever upp till och arbetar med dessa principer.
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Året i korthet

2014
VIKTIGA HÄNDELSER

Cybercom fortsatte att stärka sin
position inom säkerhet och utsågs av svenska Skatteverket och
finska Befolkningsregistercentralen att utveckla nationella identifikationstjänster för medborgarna
i Sverige och Finland.

Cybercom fick förtroendet från
Ericsson att leverera flertalet nya
agila team och etablerade till följd
av detta ett nytt kontor i Kista.

Cybercom fortsatte det stora
utvecklings- och förvaltningsuppdraget gällande webbaserade
tjänster för studenter och utbildningsanordnare åt den finska
Utbildningsstyrelsen.

Cybercom vann flera nya ramavtal
till exempel med SIDA, Skatteverket, Kronofogden och E- legitimationsnämnden och Tele2 valde
Cybercom till strategisk partner
för maskin-till-maskin-kommunikation, M2M.

Cybercom fick fortsatt förtroende
att förvalta och utveckla finska
mediabolaget MTVs konsumentbaserade e-tjänster. MTV har det
mest omfattande utbudet av etjänster i Finland, till exempel på
webbplatserna MTV.fi, Katsomo.
fi och Luukku.com.
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Cybercom fick utökat förtroende
hos Försvarsmakten och Försvarets materielverk, FMW, bland
annat i ett åtagande innehållande
utveckling och implementering av
logistiksystem över fyra år.

Cybercoms Compliance Portal
valdes för hantering av informationssäkerhet av flera nya kunder,
bland andra Svenska Spel, Eltel
och Stockholms läns landsting.

Cable & Wireless Communications valde Cybercom för flera
Connectivity Management-uppdrag för mobila nät i Karibiska
övärlden.

Cybercom anförtroddes en
outsourcing-affär för utveckling
av infotainment hos Volvo Group
Trucks Technology.

Cybercom implementerade WyWallets mobila betaltjänst Multipay så att e-handlare kan erbjuda
den uppkopplade konsumenten
att betala via mobilen.

Cybercoms mjukvara för trådlös
Bluetooth®-teknik, blueGO,
fortsatte att vinna mark hos
internationella biltillverkare.

FNs Generalsekreterare Ban
Ki-moon besökte Cybercom
tillsammans med statsminister
Fredrik Reinfeldt och migrationsminister Tobias Billström för att
diskutera migrationsfrågor, teknik
och hållbarhet. Cybercom inbjöds
dessutom exklusivt till och deltog
på FNs Climate Change Summit
i New York för att diskutera
innovativ teknik som verktyg för
en hållbar framtid.

Cybercom och Svenska Filminstitutet skapade Tillgänglig Bio med
syntolkning så att personer med
synnedsättningar kan uppleva
film genom en smartphone eller
surfplatta. Tjänsten lanserades
med filmen Gentlemen på Stockholms filmfestival.

Cybercoms åtagande som
kompetenspartner till TomTom
utökades i Polen för utveckling av
digitala karttjänster.

Cybercom lanserade verktyget
Upphandlingskollen som är
kostnadsfritt för alla i branschen,
kollegor som kunder, för att
hjälpa företag och myndigheter
att upphandla säkrare IT.

Cybercoms huvudkontor och
Stockholmsverksamhet flyttade
till nya aktivitetsbaserade lokaler
med central adress i Stockholm.

Företagspresentation och Hållbarhetsredovisning

Året i korthet

NYCKELTAL

2014

2013

2012

1 262,9

1 195,1

1 339,2

MSEK
Omsättning
Rörelseresultat, EBIT

65,8

60,2

-11,4

EBIT marginal, %

5,2

5,0

-0,9

Periodens resultat

48,8

41,5

-53,1

Resultat per aktie, SEK

0,27

0,23

-0,67

1 307

1 267

1 335

2014

2013

2012

1 262 887

1 195 135

1 399 202

Ersättning till anställda

-824 303

-793 840

-892 081

Övriga externa kostnader

-345 921

-314 732

-476 539

-26 373

-26 199

-29 857

Antal anställda

EKONOMISKT SKAPAT
OCH FÖRDELAT VÄRDE

kSEK

Direkt skapat ekonomiskt värde
Intäkter
Distribuerat ekonomiskt värde

Av- och nedskrivningar
Realisationsförlust

–

–

-11 792

-2 490

-6 904

-16 354

Skatt

-14 440

-11 811

-25 314

Utdelning*

- 9 022

–

–

Finansnetto

Välgörenhet
Bibehållet ekonomiskt värde

-521

-142

-352

39 817*

41 507

-53 087

*) Förutsatt att årsstämman beslutar enligt styrelsen förslag om utdelning, motsvarande 18,5% av nettoresultatet

FÖRDELAT VÄRDE 2014

Ersättning till anställda, 65,27%
Övriga externa kostnader, 27,39%
Av- och nedskrivningar, 2,09%
Finansnetto, 0,20%
Skatt, 1,14%
Utdelning, 0,71%
Välgörenhet, 0,04%
Bibehållet ekonomiskt värde, 3,16%
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Cybercom på 3 minuter

Vi gör vardagens
tjänster säkrare,
enklare och mer
hållbara
Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag
som grundades i Sverige 1995. Vi hjälper
företag och organisationer att tillvarata den
uppkopplade världens möjligheter och stärka
deras konkurrenskraft.
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Cybercom på 3 minuter

Några av våra största kunder
Alma Media Group • Cable & Wireless Communications • Ericsson
Finska Utbildningsstyrelsen • Millicom • MTV
Rikspolisstyrelsen • Saab • Skatteverket • Sony Mobile
Stockholms läns landsting • Volvo

Connectivity

Erbjudande

Kunder

Medarbetare

Vi hjälper våra kunder att koppla
upp sina produkter eller tjänster
ur ett affärsmässigt perspektiv.
Connectivity handlar om den nya
verkligheten och nya möjligheter
som vi står inför där företag,
städer, elektroniska enheter
och människor är uppkopplade,
hela tiden. Många företag har
kunnat strukturera om hela sin
affär och öka sin lönsamhet
genom Connectivity. För oss står
Connectivity också för hållbarhet
– genom innovativa och klimatsmarta Connectivitylösningar kan
våra kunder spara både tid och
resurser.

Vi erbjuder konsulttjänster,
strategi och rådgivning, test
och kvalitetssäkring, systemutveckling, systemintegration och
stöd för säkra IT-lösningar. När
tjänsterna är etablerade bistår
vi med systemförvaltning och
hosting i molnbaserade tjänster.
Ett Cybercomuppdrag kan till
exempel vara att att ta fram standarder för system inom e-hälsa,
utveckla mobila applikationer
eller digitala tjänster för att öka
kvaliteten på kommunikationen
mellan företag och kunder eller
samhälle och brukare, att styra
elektronisk utrustning som hissar
eller förarlösa tåg, att utveckla
tjänster för att mäta och optimera
energiförbrukning eller att bygga
ett nytt mobilt nätverk.

Vår styrka och våra goda referenser inom Connectivity positionerar
oss som utvald partner hos kunder
som väljer leverantörer selektivt
för att säkra en starkare och mer
hållbar utveckling. Våra kunder
finns framför allt inom telekom,
industri och offentlig sektor, men
även inom handel och media. Det
är ledande företag och myndigheter som har behov av att system,
applikationer, produkter och
tjänster kan kommunicera med
varandra snabbt, effektivt och
säkert – och på rätt sätt.

Vi är drygt 1 300 medarbetare
i sju länder, varav drygt 60% i
Sverige. Vår genomsnittsålder
är 38 år. 90% av oss har en akademisk examen. Våra grundläggande värderingar är innovation,
passion och förtroende, något vi
lever efter både i vår dagliga verksamhet och i våra leveranser.

Här finns Cybercom
Vår huvudmarknad är Norden,
där vi har verksamhet i Sverige,
Finland och Danmark. I vår
internationella verksamhet har
vi viktiga kompetenscentra som
dels stödjer den nordiska affären
och dels representerar egna
specialistaffärer. De finns i Polen,
Indien, Dubai och Singapore.

Sverige

Finland

Polen

Dubai

Göteborg
Huskvarna
Karlskrona
Linköping
Malmö
Stockholm
Sundsvall
Östersund

 elsingfors
H
Tammerfors
Åbo

Lodz
Warszawa

Telekom

Telekom
Handel
Industri

Singapore

Telekom
Offentlig sektor
Industri
Handel

Offentlig sektor
Industri
Media

Danmark
Köpenhamn
Telekom
Offentlig sektor
Bank och finans

Telekom

Indien
Mumbai
Telekom
Industri
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VD har ordet

Vi lever i en
spännande tid
Cybercom har utvecklats mycket under
2014, så har även vår
omvärld, inte minst
genom de möjligheter
som tekniken erbjuder.
Under året kom vi allt
närmare våra mål och
nådde ett av våra viktigaste delmål, att åter
bli ett tillväxtföretag.
Cybercom har tagit
marknadsandelar – en
prestation som visar
att vi gör ett allt starkare avtryck och att vårt
Connectivity-erbjudande är attraktivt.
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Vi vill vara våra kunders främsta affärspartner
i den uppkopplade världen. Inom Cybercom
arbetar vi dagligen med att koppla ihop
människor, maskiner och tjänster för att få
dem att jobba smartare tillsammans. Vi kallar
det Connectivity och resultatet är intelligenta
lösningar som kan mer och som ger mer. Rätt
använt är det IT som stärker affärer, krymper avstånd och ger fler människor större
möjligheter. Connectivity står för ett enklare,
effektivare och säkrare samhälle där vi kommer närmare varandra. Det är detta som vi på
Cybercom brinner för, vi vill lyfta människors
– våra kunders, deras kunders, våra medarbetares, våra medmänniskors – prestation i en
uppkopplad värld. Detta är vägen till en bättre
och mer hållbar framtid, för våra kunder och
för oss som företag. Connectivity är gränslöst,
det banar vägen för nya sätt att göra affärer,
för kunskapsöverföring och demokratier, det
raderar avstånd, energieffektiviserar, lyfter
administrativa bördor och skapar mer tid för
närvaro – om vi vill.

Agilt förändringsarbete stärker
vår affärsposition
Vi är mitt uppe i en positiv förändringsresa
mot våra mål (se sid 14-17). Vi bygger en
större nordisk affär och utvecklar säljarbetet
med en nyckelkundsstruktur. Det har givit
gott resultat under året. Vi knyter starkare
band till våra utvalda kunder och stöttar dem
i deras förändringar. Det handlar om att skapa
effektivitet och starkare konkurrenskraft genom att ta tillvara den uppkopplade världens
möjligheter – men även att hantera dess risker
där vi har ett unikt säkerhetskunnande.
Vår kundportfölj har blivit bättre balanserad under 2014 och återfinns i framförallt
tre segment: telekom, industri och offentlig
sektor. Det är en stabil bas och ett sätt för oss
att hantera risken i en vikande efterfrågan i

specifika branscher. Det är även en möjlighet
till kompetensöverföring mellan företag, organisationer och myndigheter, där Cybercom
agerar katalysator. Våra rådgivande konsultteam efterfrågas för att driva verksamhetsoch affärstransformation och flyttar oss högre
upp i värdekedjan hos kunden. Vi har utökat
vår satsning på dessa tjänster under 2014.
Ett av våra mål är att öka andelen helhetsåtaganden. Det är i linje med vår strategi att
ligga närmare kundens kärnaffär men det
är även en möjliggörare för oss att skapa en
mer bärkraftig lönsamhet. Det är också dessa
åtaganden som skapar förutsättningar för
Blended Delivery, leveranser från våra kompetenscentra i Polen och Indien. Allt oftare är
vår geografiska bredd och globala leveransförmåga helt avgörande i affärsdialogen.

Bärkraftigt strukturkapital
Vi arbetar i rätt riktning men vi kan leverera
bättre resultat genom att konceptualisera
tjänster - dra nytta av vårt kunnande, vår
unika erfarenhet och innovativa kultur - inom
ett antal prioriterade områden med hög
tillväxt. Genom våra återanvändbara lösningar
bidrar vi till att skapa högre värde för både oss
och för våra kunder. Vi har paketerat dessa
tydligare under året och marknadsanpassat
dem till attraktiva erbjudanden.
Det är en viktig investering för att stärka
vårt varumärke och vår lönsamhet framåt. Vi
har till exempel haft en fin utveckling inom
offentlig sektor med våra digitala identifikationstjänster både i Sverige och Finland.
Digitala identifikationstjänster är en av våra
paketerade tjänster, en värdefull del av vårt
strukturkapital. De paketerade tjänsterna
har förbättrat vår interna förmåga att arbeta
över bolags- och landsgränser och Cybercom
är nu ett mer integrerat bolag affärsmässigt.
Vi har fortfarande effektivitetsvinster att
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göra genom att bli än mer fokuserade i vårt
erbjudande till kund och att se över att vår
kostnadsstruktur stödjer detta.

En gränslös omvärld
Cybercom agerar på en mycket konkurrensutsatt marknad. Under hela 2014 såg vi en
nordisk spelplan med både satsningar och
återhållsamhet och med flera nya aktiva aktörer från när och fjärran. Stora upphandlingar
genomfördes, och mycket tid har lagts på att
hantera en prispress som riskerar att sänka
kvalitet och skapa kortsiktigt agerande som
kan skada våra kunders leveranser. Cybercom
tog flera initiativ för att motverka detta, bland
annat lanserade vi Upphandlingskollen som
vi erbjuder kostnadsfritt till hela branschen
för att hjälpa företag och myndigheter att
upphandla säkrare IT. Det är ett koncentrat av
de internationella etablerade regelverken och
en viktig checklista.
Prispressen på marknaden är inte hållbar och det är positivt att det blir allt färre
kravställare som tror på upphandlingar med
pris som starkaste parameter. Helt prisstyrda
upphandlingar medför ofta kortsiktiga vinster,
kortlivade lösningar, ibland på bekostnad av
säkerhet, ibland oansvarigt användande av
resurser och investeringar. En genväg kan bli
en senväg. Här vill Cybercom spela en aktiv roll
för att motverka denna utveckling.
Den marknadssituation som har präglat
oss i flera år ser vi inte kommer att förändras
i närtid. Vi har navigerat väl genom 2014, vår
tillväxt på 6% i en marknad som växer 3% är
ett tydligt kvitto på det. Vår lönsamhetsutveckling följde inte samma goda utveckling
som tillväxten. Implementeringen av vår
långsiktiga strategi och förmågan att snabbt
anpassa oss till marknadsförändringar blir
än viktigare framåt. I rådande marknad
bygger vi partnernätverk med konsulter

och leverantörer för att skapa ett hälsosamt
och mer gränslöst ekosystem.

Innovation syresätter
vår framtid
Connectivity i sig är en fantastisk möjliggörare
för genomförande av tuffa affärsmål likväl
som ökad hållbarhet. Vår styrka och våra
goda referenser positionerar oss som utvald
partner hos många kunder som selektivt väljer
leverantörer för att säkra en starkare framtid.
Detta är viktigt för våra medarbetare och får
allt större genomslag inom de målgrupper
vi rekryterar i. Under 2014 började 330 nya
medarbetare hos oss och mer än hälften av
dessa var under 30 år. Detta är betydelsefullt
för Cybercom och något vi arbetar aktivt för.
En utmaning för oss och branschen är framtida kompetensförsörjning. EU-kommissionen
säger att det kommer att saknas över en
miljon programmerare i Europa redan år 2020.
Detta är en verklighet vi hanterar dagligen
och vi ser vår rekryteringsbas som global. Vårt
ansvar är att öka både intresset och förståelsen för IT bland unga och gärna bland fler
kvinnor. Här har Cybercom tagit flera initiativ
tillsammans med olika drivande partners och
organisationer. Stiftelsen AllBright uppmärksammade att Cybercom är bäst i vår bransch
avseende antal kvinnor i ledning och styrelse,
vilket vi är stolta över, men vi kan bättre. Vi vill
öka andelen kvinnor i branschen och bland
våra medarbetare.
Vår röst i samhället har uppmärksammats
och vi har inbjudits till viktiga samtal hos nya

företag och i nya sammanhang. Ett exempel
på detta var när FNs generalsekreterare Ban
Ki-moon valde att diskutera världens framtida
och gränslösa kompetensförsörjning med
Cybercom under ett besök i Stockholm i maj.
Han bjöd in Cybercom som ett föredöme att
representera den nya innovativa teknik och
expertis som krävs för att möjliggöra en hållbar utveckling i världen. I september deltog vi
därmed i FN-veckan i New York.
Cybercom är del av en stor global förändring genom våra engagerade medarbetares
dagliga insats. Det är min och ledningens
roll att frigöra varje medarbetares vision och
kraft, att skapa ett dynamisk och innovativt
arbetsklimat. Jag är glad över att vi för varje år
lyckas bättre och bättre med detta vilket vår
medarbetarundersökning ger oss siffror på.
Ett annat kvitto på effekt från detta arbete
är att vår medarbetaromsättning minskar
väsentligt för tredje året i rad. Det är en vinst
för oss.
Under 2012 lade vi grunden för den strategi
vi arbetar efter idag, och i enlighet med den
utvecklade vi bolaget till att vara vinstdrivande
i alla sina delar under 2013. Nästa steg var att
åter skapa ett tillväxtbolag, vilket vi uppnådde
2014. Nu tar vi sikte på att skapa mer värde
för våra ägare, kunder och medarbetare
genom att utveckla vår verksamhet närmare
våra mål att nå lönsammare tillväxt och skapa
fler hållbara affärer med ett DNA av passion,
tillit och innovation.
Niklas Flyborg
VD och koncernchef
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Cybercom genomför uppdrag för
kunder på många platser i världen.
I Rwanda hjälper vi bland annat en
operatör med mobila nätverk.
Mobilitet i utvecklingsländer möjliggör företagande bland fattiga
människor och tillgång till internet
bidrar till kunskapsspridning.

A

CYBERCOM CONNECTIVITY

B

Tanke närmar sig handling
När världen krymper blir fler idéer verklighet, tekniken
blir tillgänglig och fler ges möjlighet.
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Marknad

Gränslös teknik lägger
grunden för framtiden
De senaste årens fantastiska teknikutveckling har inneburit en framväxt av helt nya sätt att konsumera varor och
tjänster. De skapar i sin tur nya marknader och behov av
helt nya affärsmodeller. Molntjänster, personlig integritet,
mobilitet, säkerhet och hållbarhet blir grundbultar som
framtidens verksamheter måste bygga på.

Antalet uppkopplade enheter i världen år 2020
(en ökning med över 50% från dagens nivåer)
Källa: ABI Research

Antalet bilar med internetuppkoppling kommer att mer än sexdubblas
fram till 2020. Källa: IHS Automotive

Cybercoms tillväxt under 2014.
Estimerat branschgenomsnitt var 3%.
Källa: Radar Group International

42% av jordens
befolkning kommer
äga en smartphone i
slutet av 2015. Källa:
Forrester Research
Uppskattad ökning av det globala
marknadsvärdet på IoT-lösningar från
2013 till 2020. Källa: IDC forecasts
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Marknad

ITs roll i företagen har förändrats och blivit en
avgörande del av affärsstrategierna, något
som ger dagens ledare nya uppgifter när det
gäller att inkludera Connectivity i verksamheten, affären och i själva tjänsterna.
Var information lagras och hur användarna
kommer åt den förändras också. Dagens tekniskt kunniga användare kräver mer och kan
göra mer på egen hand. Det kräver effektiv
användning av säkra och tillförlitliga nätverk
för att hantera den ökande komplexiteten i
det uppkopplade landskapet.
Internet of Things (IoT) är de uppkopplade
Sakernas Internet och den plattform man byg-

Marknadstrender som
driver affärer

ger värdeskapande tjänster på. Experter spår
att inom fem år är var tionde vitvara uppkopplad mot ett datamoln som låter användaren
fjärrstyra hemmet via mobiltelefonen. Med
IoT flyttar IT- och datorkraftkapaciteten in
i produkterna från att tidigare ha legat vid
sidan av. Här finns två tydliga spår: produkterna levereras uppkopplade till ett moln med
kringtjänster, med inbyggda sensorer som
registrerar data. Den datainsamlingen kan användas till att uppdatera buggar, felsöka och
förutse underhållsbehov som i sin tur leder till
ökad tillgänglighet och tillförlitlighet.

Dagens tekniskt
kunniga användare
kräver mer och kan
göra mer på egen
hand

Genom analys av insamlad Big Data kan företagen också dra slutsatser om hur slutkunden
använder produkten under konstant kunddialog i realtid, och utifrån den informationen
kan man göra nästa generations produkter
och erbjudanden ännu bättre.
Det finns en enorm potential i Connectivity
med effekter som snabbare time-to-market,
bättre utvecklade produkter, ökad hållbarhet
och högre kostnadseffektivitet. Cybercoms
strategi tar sin utgångspunkt i dessa connectivitymöjligheter och bygger vidare på visionen
att vara våra kunders främsta affärspartner i
den uppkopplade världen.

Maskin–till–maskin

Sakernas Internet

Digitalisering

M2M har tagit steget från att
vara kommunikation mellan en
till en och är idag ofta sammankopplade system mellan många
enheter som förmedlar information som ska vara till hjälp för
företag och privatpersoner.

Saker kopplas upp mot molntjänster och kan hanteras, uppdateras och opereras oberoende
av plats.

Offentlig sektors omfattande
utveckling av e-tjänster är ett av
många exempel på hur Connectivity allt mer blir en viktig del av
samhällsfunktioner för företag
och privatpersoner.

Leveransmodeller

Säkerhet

Hållbarhet

Molntjänster

Företagen satsar på onlinelösningar och e-handelstjänster för
att nå nya kunder och marknader.

Alla vägar till den digitala
framtiden leder genom säkerhet,
men applikationerna kommer att
behöva ta en mer aktiv roll, något
som öppnar upp för mångfacetterade säkerhetsstrategier.

Nya livsstilar och värderingar får
fäste. Etik får ökad betydelse och
allt fler företag och organisationer omfamnar hållbarbarhet i sin
affärsmodell.

Användare får tillgång till alla
de tjänster man behöver – och
betalar bara för det som nyttjas.
Medför positiva effekter som
minskade IT-investeringar och
ökad hållbarhet.
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Marknad

Olika affärsmässiga
drivkrafter
För att bli en trovärdig affärspartner måste
man förstå kundernas affärer och affärsmodeller. Det är lika viktigt att se våra kunder
utifrån vad som definierar deras kundrelationer. Det är en av de viktigaste nycklarna
till vår framgång.
Connectivity är en möjliggörare för både ökad
produktion och resurseffektivitet, inte minst
genom energibesparing. Olika drivkrafter
och affärslogik styr de olika perspektiven i
den uppkopplade världen. Genom insikten
av detta skapas lösningar för en mer hållbar
framtid. Med fler uppkopplade enheter
(mobiler, skärmar, maskiner och människor)
i världen ökar efterfrågan kontinuerligt på
säkra tekniska lösningar. Detta är en stor
marknadspotential. Samhället, olika tjänster
och affärer digitaliseras och till följd ökar
konsumentens förväntan på teknikens möjlig-
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heter men också kraven på företagen att
förstå de olika drivkrafterna. Industrin
effektiviserar via maskin-till-maskin eller blir
smartare genom Sakernas Internet.
Myndigheter och verk breddar sina tjänster
till brukarna och samhället blir mer integrerat
och effektivt, likaså blir städerna smarta och
mer användarvänliga för invånarna. Allt fler
konsumenter blir digitala, uppkopplade, mer
medvetna och lättrörliga. Nya tjänster skapas
och nya oväntade företag ändrar spelreglerna
på marknaden som blir global och växer i
mycket snabb takt.

Företagspresentation och Hållbarhetsredovisning

Marknad

M2M

Industrin effektiviserar via M2M eller
blir smartare genom Internet of Things.

Uppkopplad
industri

Uppkopplad
konsument

Uppkopplad
stad

Uppkopplad
medborgare

Här är våra kunder i första hand
B2B, ofta med en produktbaserad verksamhet. De har vanligtvis
ambitionen att utveckla och
maximera värde och prissätter
sitt erbjudande utifrån hur väl
de löser slutkundens problem.
Viktiga drivkrafter handlar framför allt om kostnader.

Våra kunder är leverantörer av
produkter och tjänster till konsumentmarknaden som telefonoperatörer, biltillverkare och produktutvecklingsföretag. Viktiga
drivkrafter är behovsuppfyllelse,
nyhetsvärde, användarupplevelse
och märkeslojalitet hos slutkunden. Det handlar om att skapa
en önskan om att äga för att öka
försäljningen, men också att föra
en dialog med kunderna och låta
dem påverka tjänsterna.

Kunder inom Connected City är i
första hand företag som erbjuder
tjänster kring ett säkert, rent
och resurseffektivt samhälle.
Intelligenta transportsystem,
uppkopplade navigationssystem,
kommunikation mellan olika
fordon och smarta system för
energi- och vattenförsörjning som
alla syftar till att optimera driften
av städerna. Drivkrafterna är ofta
påverkade av politiska initiativ,
produktivitet och lagstiftning.

Kunderna är offentlig sektor och
företag som tillhandahåller tjänster till medborgare kopplade till
välfärd och myndighetsärenden
som säkerställer trygghet, service
och delaktighet. Drivkrafterna påverkas framför allt av lagstiftning,
kostnadsbesparingar, produktivitet och politiska initiativ.

Exempel på uppdrag: Smarta
alarm för Verisure, Customer
Experience Management för
Tigo, Infotainmentlösningar och
blueGO för internationella biltillverkare, mobilapp med betallösning till SF Bio.

Exempel på uppdrag: Allt från
säkerhetsprocesser för informationshantering och kravefterlevnad till fjärrstyrningssystem för
transport- och infrastruktur inom
byggnader eller externt i urban
miljö.

Exempel på uppdrag: Allt ifrån
enklare webbsystem som till
exempel kan samordna logistik
för att spara tid och bränsle, till
komplexa system som hanterar
utnyttjande och resulterar i
minskade resursbehov och lägre
energianvändning i produktionen.

Exempel på uppdrag: Identifikationslösningar för myndigheter
i Sverige och Finland. Underskrifttjänster för Skatteverket. Universitetens ansökningsförfarande för
Utbildningsstyrelsen i Finland.
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Strategi

Agilt förändringsarbete
mot lönsamhetsmål
De senaste tre årens prioritering att stärka lönsamheten
genom strategiska åtgärder, effektiviseringar och förflyttningar har burit frukt. Under 2012 lade vi grunden och
2013 utvecklade vi bolaget till att vara vinstdrivande i alla
sina delar. 2014 vände vi bolaget till tillväxt. Vi kommer
allt närmare våra mål.
Strategisk förflyttning

Organisation

Mer
integrerad

Erbjudande

Mer
fokuserat

Kundportfölj

Bättre
balanserad

Kundrelation

Större uppdragsvolym per kund

Åtaganden

Fler helhetsåtaganden

Personalplanering

Gemensamma
mätbara HR-metoder
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’’

Strategi

Connectivity
– en hållbar affär

Balanserad kundportfölj
och större uppdragsvolym

 ållbara affärer är en viktig del av vår strategi
H
och vi ska positionera oss med ett heltäckande
tjänsteutbud som möjliggör hållbarhet.
Med ett bredare utnyttjande av Connectivity
ökar hållbarheten i företag och organisationer
som sparar tid och resurser genom till exempel
smarta städer, minskade transporter, färre
felproduktioner och ett minskat energiutnyttjande.

Under de senaste åren har vi medvetet förändrat vår kundportfölj genom att aktivt minska
antalet kunder. Vi fokuserar på strategiskt
utvalda kunder där vi kan leverera större
affärer. Som nyckelleverantör med ett större
värde ökar vi lönsamheten i varje affär och
bygger samtidigt starkare relationer med våra
kunder. Vi har historiskt sett haft en hög exponering mot telekomsektorn och utvecklat en
värdefull och viktig telekom- och internetkompetens som kan appliceras i alla branscher.
Med en tydligare kunduppföljning skapar vi en
närmare kundrelation. Ett viktigt led i detta är
etableringen av våra Key Account Managers
som gör ett bredare avtryck hos våra kunder
genom korsförsäljning och helhetslösningar.

Ett integrerat företag med
enhetligt arbetssätt
Steg för steg fogar vi samman Cybercom till
en integrerad organisation med en gemensam
säljorganisation, gemensamma stödfunktioner och en enhetlig global leveranskapacitet. Genom ett samsynt arbetssätt med
gemensam kultur och med gemensamma
värderingar kan vi ännu smidigare arbeta över
gränserna mellan olika länder och kontor och
fördela resurser och kompetenser för bästa
effekt.

Fokuserad tjänsteportfölj
Tidigare har Cybercom varit en bred leverantör
av IT-lösningar, där vi har bistått våra kunder
i många olika frågor samtidigt som vi har
haft en relativt liten del av varje kunds affär.
Idag fokuserar vi på tre tjänsteområden där
vi kan tillföra mest affärsvärde: Connectivity
Management, Connectivity Solutions och
Secure Connectivity. Vi har konceptualiserat
vårt strukturkapital i paketerade tjänster för
att öka försäljningsvolymen inom områden
med hög tillväxt. Det underlättar för alla våra
kontor att sälja våra tjänster.

Affärsmodeller
Företagens inköp av IT har de senaste åren
förändrats radikalt och projekten har blivit
mer komplexa. Cybercom har i huvudsak två
affärsmodeller som möter kundernas förändrade köpbeteende.
Det var länge sedan IT bara var en fråga för
IT-avdelningen. Dagens kunder är i allt högre
grad involverade i verksamheterna på företagen. Samtidigt förändras inriktningen på
efterfrågan inom IT från servrar och nätverksapparater till tjänster och lösningar. Vi ser två
tydliga trender i köpbeteenden idag.
Transaktionsköp, att köpa kompetens per
timme, minskar enligt Radar Group. Här vet
kunden vad de vill ha och köper identifierad
kompetens på pris och enkelhet.
Samtidigt kan vi se att Komplexa projekt
ökar. Efterfrågan på kundanpassat värde
ökar när verksamheten köper tjänsterna. Här

Cybercom är åter i
tillväxt och tar marknadsandelar

är man inte är lika tekniskt orienterad som
IT-avdelningen utan är mer benägen att köpa
på expertis och varumärke och efterfrågar
helhetsåtaganden i större utsträckning.
Cybercom ska öka andelen helhetsåtaganden
och ha en jämn balans i de två affärsmodellerna. Målet är att åtagandeaffärer (helhets
åtaganden och projekt) och transaktions
affärer (konsulttjänster) ska utgöra 50%
vardera av vår totala leverans.

Blended Delivery
Förskjutningen mot en ökad andel kvalificerade helhetsåtaganden innebär samtidigt att vi
får ännu bättre möjligheter till att leverera så
kallad Blended Delivery. Genom att bemanna
uppdragen med olika kompetenser och erfarenheter från våra olika länder utifrån uppdragets karaktär kan vi sänka våra kostnader
utan att intäkterna påverkas. Detta är möjligt
eftersom vi är gränssnittet mot kunden och
ansvarar för strategi och leverans.

Värdeskapande medarbetar
organisation
Cybercoms framgång bygger till stor del på
nära kundrelationer genom våra engagerade
och kompetenta medarbetare. Vi ska fortsätta
att driva utvecklingen av ett koncerngemensamt arbetssätt där personalplanering bedrivs
enhetligt. Genom insatser som gemensamma
metoder och utbildningar kan vi tydligare
strukturera vår medarbetarorganisation
för att möta kundernas behov utifrån våra
erbjudanden.
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Mål och utfall

Ledande i Norden
Cybercom ska uppfattas som det mest välkända och respekterade varumärket inom Connectivity hos kunder, medarbetare, på arbetsmarknaden och hos våra ägare. Under
de kommande två åren ska vi bli en ledande leverantör av
tjänster inom Connectivity på den nordiska marknaden i
kombination med en värdefull global leveranskapacitet.

Finansiella mål

Styrelsen fastställde de långsiktiga finansiella målen och riktlinjerna för Cybercom 2011.

Område

Målformulering

Utfall 2014

Lönsamhet

Cybercom ska höra till de mer lönsamma bolagen
bland sina närmast jämförbara konkurrenter och
nå en EBIT-marginal om 10%.

EBIT-marginalen var 5,2% (5,0).

Tillväxt

Cybercom ska sträva efter en tillväxt om 10% per
år över en konjunkturcykel.

Omsättningen ökade med 6% (-11).

Förvärvspolicy

Organisk tillväxt och lönsamhet är de viktigaste
målsättningarna för Cybercom men selektiva
förvärv som är värdeskapande och bidrar till tillväxten kommer att utvärderas mot strategin.

Inga förvärv skedde under året.

Skuldsättnings
policy

Cybercom ska ha en nettoskuld som över tid inte
överstiger 30% av det egna kapitalet.

Nettoskulden uppgick till 6% (10).

Utdelningspolicy

Cybercom ska betala en utdelning till sina aktie
ägare på minst 30% av nettoresultatet, under
förutsättning att inga särskilda överväganden
föreligger när det gäller bolagets finansiella situation eller planer.

Med hänsyn till bolagets förbättrade finansiella
ställning och stabiliserade lönsamhet föreslår
styrelsen årsstämman att besluta om en utdelning
om 5 öre per aktie, vilket motsvarar 18,5% av
nettoresultatet.
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Mål uppfyllt
Positiv utveckling
Negativ utveckling

Status
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Mål och utfall

Operativa mål

Område

Målformulering

Utfall 2014

Kundportfölj

Vi ska ha en balanserad kundportfölj med 30% av
omsättningen från telekom, 30% från offentlig
sektor och 30% från tillverkande industri.

Telekom 32% (36)
Offentlig sektor 29% (25)
Industri 23% (22)
Övrigt 16% (17)

Kundbas

Vi ska bredda kundbasen så att de tio största
kunderna inte utgör mer än 35% av omsättningen
och ingen enskild kund står för mer än 15% av
omsättningen.

De tio största kunderna utgör 40% (43) och den
största kunden 15% (13) av omsättningen.

Uppdragstyp

Vi ska ha en jämn fördelning av försäljningen
mellan konsulttjänster och helhetsåtaganden/
lösningar i våra uppdrag.

Helhetsåtaganden och projekt 39% (38)
Konsulttjänster 61% (62).

Vår roll som
arbetsgivare

Vi ska öka engagemanget hos våra medarbetare
genom att erbjuda dem en attraktiv arbetsmiljö,
bra villkor och möjligheter till intressant professionell utveckling. Vi arbetar aktivt med att öka vår
mångfald för att skapa ett dynamiskt och innovativt arbetsklimat. Vi mäter detta via en koncernomfattande medarbetarundersökning, Cybercom
People Voice, där vårt långsiktiga mål är 700 av
1 000 möjliga i medarbetarmotivationsindex.

Vårt medarbetarmotivationsindex summerades
till 610 (583).

Hållbara affärer

Vi ska öka antalet hållbara affärer hos våra kunder.
Vi mäter detta genom att titta på vilka affärer som
bidrar till hållbar utveckling och ansvarsfull användning av resurser genom exempelvis kostnads
besparingar, effektivitet, säkerhet och minskad
användning av negativa miljöpåverkande resurser.

Hos Cybercoms tio största kunder har 27% av
uppdragen bidragit till förbättrad hållbarhet
genom effektivitet, kostnadsbesparingar eller
minskad grad av utnyttjande av jordens resurser.

Affärsetik

Hög etik ska vara en del av vårt DNA och genomsyra all vår verksamhet och alla våra affärer. I december lanserade Cybercom sin interna certifiering
i korruptionsbekämpning och uppförandekod. Vi
kommer att mäta och följa antalet certifieringar i
koncernen. Vi följer upp antalet eventuella incidenter i gruppen och antalet leverantörer och partners
som har undertecknat Cybercoms uppförandekod
för leverantörer och partners.

37% av Cybercoms medarbetare, inklusive hela
styrelsen och ledningsgruppen, har genomfört
certifieringen. Inga incidenter har rapporterats.
Bättre system för uppföljning av leverantörskoden
ska införas.

Miljöpåverkan

Vi ska minska våra CO2 -utsläpp orsakade av resor
per omsättningskrona med minst 5% från 2011
fram till 2015.

Sedan 2011 har CO2 -utsläpp orsakade av resor per
omsättningskrona minskat med cirka 17%.

Status
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CYBERCOM CONNECTIVITY

B

Enklare att dela
Connectivity gör det enkelt att dela saker
med varandra. Då spar du pengar och ger naturen
en paus, utan att du tänker på det.
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Tjänsteerbjudande

Vi stärker kunderna i en
uppkopplad värld
Vi lever i en digitaliserad värld där Sakernas Internet, maskintill-maskin-kommunikation och mobilitet är vardagsmat.
Uppskattningsvis kommer varje människa på jorden att ha i
snitt 2,7 uppkopplade mobila enheter redan år 2017. Att förstå
den här framtiden är att förstå att nyckeln till framgång ligger
i utvecklingen av Connectivity.
Vi erbjuder därför flexibla tjänster baserade på affärsnytta
och hållbara lösningar för Connectivity. Med våra
tjänsteområden inom den uppkopplade världen ökar vi
säkerheten, minskar time-to-market och stärker våra
kunders prestationer.

Uppskattningsvis kommer varje människa
på jorden att ha i snitt 2,7 uppkopplade
mobila enheter redan år 2017
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Tjänsteerbjudande

Connectivity
Management

Connectivity
Solutions

Secure
Connectivity

Expertis och rådgivning för mobila nät

Nya affärer och tjänster till fler, dygnet runt

Säker och tillgänglig verksamhet

Cybercom erbjuder rådgivning, industri- och
säkerhetsanalys, expansion och uppgradering
av nätverk och utveckling av nya mobila nät.
Våra konsulttjänster underlättar och effektiviserar utbyggnad och modernisering av de nät
som ska koppla samman människor och utrustning, var de än befinner sig. Våra huvud
områden inom Connectivity Management
är mobil nätkvalitet, operativ effektivitet,
kundupplevelsehantering och gröna nät.

Vi hjälper kunder att utveckla befintliga och
nya tjänster och bygger in intelligens i produkter, system och mobila lösningar. Vi sätter oss
in i kundens affär och utvecklar kommunikationslösningar där det finns tydlig potential att
effektivisera processer och förbättra användarupplevelser. Våra kunder kan utnyttja digitala möjligheter för att fördjupa sina relationer
med slutkunder, stärka tillväxten, reducera
kostnader, förbättra produktiviteten och bli
mer lönsamma. Vårt kunnande omfattar områden som uppkopplade enheter, plattformsutveckling och onlinestrategier, hårdvara,
inbäddade system, molnbaserade lösningar,
digitala kanaler och driftseffektivitet.

Verksamheter blir alltmer digitala och mobila
samtidigt som kraven ökar på tillgänglighet,
integritet och skydd. Vi identifierar och minimerar IT-risker hos våra kunder på ett tidigt
stadium. Vi tar fram säkerhetspolicyer och
compliancetjänster, inrättar riskhanteringstekniker och ger råd om hur känslig data skyddas.
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Paketerade lösningar

Bärkraftigt
strukturkapital ger 
ökat kundvärde
Vi utvecklar ständigt vårt kunnande och
våra erfarenheter inom Connectivityområdet.
Genom att konceptualisera tjänster inom ett
antal prioriterade områden med hög tillväxt
bidrar vi till att skapa största möjliga värde för
både oss och för våra kunder.
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Paketerade lösningar

Customer Experience
Management

Compliance
Management

Vårt tjänstepaket kring CEM hjälper mobiloperatörer att få en heltäckande bild av
slutkundernas upplevelsekvalitet av tjänsten. Cybercom samlar in och samkör både
subjektiva upplevelser från slutkunder och
faktisk nätverksprestation för att identifiera
förbättringsåtgärder. Med effektiva förändringar kan slutanvändarens upplevelse av
tjänsten höjas. En hållbarhetseffekt av CEM
är att prestandaförbättringar minskar den
dagliga batteriförbrukningen i mobiltelefoner,
vilket resulterar i kortare laddningstider och
lägre energiförbrukning.
Tack vare Cybercoms CEM-tjänster har mobiloperatören Tigo Rwanda kunnat genomföra åtgärder för att minska kundbortfall och
öka dataanvändningen, något som resulterat i
ökade intäkter. CTO på Tigo Rwanda:
– Med resultatet från Cybercoms CEM-tjänst
kunde vi identifiera förbättringsområden som
har direkt inverkan på användarupplevelsen
hos Tigos användare.

Framgångsrik efterlevnadskontroll kräver en
övergripande uppkopplad metodik, utformad
för att skydda och öka företagsvärdet. Våra
Compliance Management-lösningar är utformade för att kunna hantera ett brett spektrum
av efterlevnadsprocesser och upprätthålla redovisningsskyldigheten genom hela kundens
organisation. Cybercoms Compliance Portal
är ett konkret stöd för att kontrollera innehåll,
reducera kostnader, hantera risker och följa
gällande krav. Portalen är utvecklad för att
göra det enkelt och flexibelt, samtidigt som
den ger en lättöverskådlig bild över organisationens kravefterlevnad i realtid.
– AB Svenska Spel är certifierade i ISO/IEC
27001, WLA och PCI DSS och som ett led i att
stärka vår interna kontroll implementerar vi nu
systemstöd för kravefterlevnad. Cybercoms
portal uppfyller de behov vi har för att lyckas
med detta, säger Jörgen Myhlén, koncernsäkerhetschef, AB Svenska Spel.

’’

Med resultatet från Cybercoms CEM-tjänst kunde vi
identifiera förbättringsområden som har direkt inverkan
på användarupplevelsen hos
Tigos användare.

’’

Cybercoms portal uppfyller
de behov vi har för att lyckas
med detta, säger Jörgen
Myhlén, koncernsäkerhetschef, AB Svenska Spel.
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Paketerade lösningar

Connected
Identity

Cybercom blueGO

I en uppkopplad organisation finns det risk att
säkerhetsaspekterna blir ett hinder för samverkan. Men vi på Cybercom arbetar med säkerhetslösningar som istället blir en möjliggörare. Vi genomför stora helhetsåtaganden för
nationell infrastruktur inom e-legitimationsoch e-hälsoområdet samt lösningsleveranser
kring vår egen flexibla inloggningsplattform
IdentityHub, för säker åtkomst till information,
e-tjänster och applikationer oavsett om de
finns internt, hos partners eller i molnet.
Cybercom ansvarar sedan många år för
applikationssupport och vidareutveckling av
Ineras viktiga Katalogtjänst HSA som hanterar
information om personer, funktioner och
enheter i landsting, kommuner och privata
vårdgivare. E-hälsotjänster på nationell nivå i
Sverige såsom 1177 Vårdguiden, Pascal, Nationell patientöversikt och Mina vårdkontakter
är exempel på tjänster som hämtar kontaktinformation och/eller behörighetsgrundande
information från katalogtjänsten.
–Kraven på behörighetsstyrning och
åtkomstkontroll blir allt hårdare och det skulle
inte vara möjligt att införa effektiva nationella
säkerhetsläsningar utan HSA. Vi är mycket
nöjda med Cybercom som är en måttstock för
en leverantör som tar ansvar för helheten, säger Henrika Littorin, tjänsteansvarig på Inera.

Cybercom blueGO är en mjukvaruprodukt
som hjälper tillverkare av infotainmentsystem för bilar att integrera Bluetooth® enkelt
och tryggt, något som sänker både utvecklingskostnader och time-to-market. Tekniken erbjuder fordonstillverkare de senaste
Bluetooth®-funktionerna i ett system som
fungerar med marknadens alla mobiltelefoner.
Cybercom blueGO växer i popularitet bland
världens alla stora biltillverkare och deras
underleverantörer. Produkten har hjälpt våra
kunder att minimera antalet klagomål tack
vare en kraftfull och välutvecklad design
som ständigt genomgår omfattande kompatibilitetstester med marknadens mobiltelefoner. Under 2014 hade över 10 miljoner
bilar integrerad Bluetooth®-teknologi från
Cybercom.

’’
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Vi är mycket nöjda med
Cybercom som är en måttstock för en leverantör som
tar ansvar för helheten.

’’

Över 10 miljoner bilar har
integrerad Bluetooth®teknologi från Cybercom.
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Paketerade lösningar

Molntjänster

E-hälsa

Säkra molntjänster bidrar till att kunder kan
förbättra sin informationstillgänglighet, öka
skalbarheten och minska sina kostnader.
Med Cybercoms molntjänst har finska
mediabolaget MTV åstadkommit stora kostnadsbesparingar genom att endast använda
den kapacitet som behövs för verksamhetens
digitala plattformar och tjänster. Samtidigt
minskar energiförbrukningen när ingen serverkapacitet står onyttjad.
– Vi är mycket nöjda med Cybercom och vi
litar på deras expertis inom systemdriftsättning, support och molntjänster. Genom att
skifta till Cybercoms molntjänst fick vi en
kostnadseffektiv och hållbar lösning med
dygnet runt-support, en förutsättning för vår
växande verksamhet inom onlineunderhållning. Vi ser Cybercom som en pålitlig partner,
säger MTV:s Jyri Kyllönen.

Med våra tjänster inom e-hälsa säkerställer vi
trygghet och service i hemmet för patienter
och äldre medborgare. Våra koncept inom
området innebär stora hållbarhetsvinster och
användarnytta och inkluderar bland annat
digitala trygghetslarm och sensorer, säkra lösningar för informationshantering och förvaltning av den nationella katalogtjänsten HSA.
I Stockholm kan invånare chatta med
socialrådgivningen och få svar i tjänsten
”Socialrådgivning på nätet”. Genom ett säkert
e-ticketsystem får användaren en kod som
används vid uthämtandet av svaret.
– Cybercom har varit ansvariga för den
tekniska utvecklingen av tjänsten som blivit
mycket uppskattad, inte minst tack vare god
användarvänlighet och support. Vi utreder nu
möjligheten att samverka nära kring denna
lösning så att alla länets kommuner kan driva
tjänsten tillsammans, säger Alexandra Göransson som är avdelningschef på Socialtjänsten i
Stockholm.

’’

Vi på MTV är mycket nöjda
med Cybercom och vi litar på
deras expertis inom systemdriftsättning, support och
molntjänster.

’’

Cybercom har varit ansvariga för den tekniska utvecklingen av tjänsten Socialrådgivning på nätet som blivit
mycket uppskattad, inte
minst tack vare god användarvänlighet och support.
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Kunder

En strategisk
affärspartner
Vi ska förstärka våra kunders framgång. Det är viktigt för oss och det syns i statistiken – våra kunder ger
oss höga betyg.

Våra kunders omdömen om Cybercom enligt årets kundundersökning. Mina kontakter på Cybercom:

’’
Är passionerade

’’

Är duktiga
på att bygga
starka relationer
med oss
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’’
Uppträder ärligt
och rättframt

’’

Är tillgängliga
när jag behöver
dem

’’
Gör vad de säger
att de ska göra

’’
Återkommer
snabbt

’’
Är lätta att
arbeta med

’’

Tar ansvar
om problem
uppstår

Företagspresentation och Hållbarhetsredovisning

98%

Kunder

av våra kunder rekommenderar oss gärna

Bo Strömqvist
försäljningschef
på Cybercom

’’

Vår vision är att
vara kundens
främsta affärspartner. Viljan
att leverera resultat innebär
att vi jobbar väldigt nära
våra kunder. Vi måste förstå
hela deras affär och ha
kunskap om alla bolagets
målsättningar. Därför är det
glädjande att se att våra
kunder uppskattar oss och
ger oss höga betyg inom
viktiga områden som ansvar, starka relationer och
pålitlighet.

Exempel
på kunder
Alma Media Group
Cable & Wireless
Communication
Ericsson
Finnish Board
of Education
Millicom
MTV

Kundundersökningen
Cybercom ligger bra till när företagen bedömer sina leverantörer,
enligt TNS Sifo:s undersökning av
kundnöjdhet och upplevd kvalitet.
Årets kundundersökning bekräftar
bilden av föregående års undersökningar och visar att kunderna uppskattar våra duktiga konsulter och
deras höga tekniska kompetens.
Vi är enkla att ha att göra med, vi

är tillgängliga och tar ansvar och vi
genomför våra uppdrag med stor
passion. Cybercom ligger långt över
branschgenomsnittet vad gäller
nöjd kund index (NKI). Vi hamnar
på NKI 75, medan branschsnittet
för IT-företag i norra Europa ligger
på 67 enligt TNS Sifo:s kundundersökning som genomfördes i
november 2014.

Rikspolisstyrelsen
Saab
Skatteverket
Sony Mobile
Stockholms läns
landsting
Volvo

27

Företagspresentation och Hållbarhetsredovisning

Kundcase

För Skatteverket är det viktigt att
utveckla e-tjänster. Det ska vara enkelt
för medborgare och företag och
samtidigt underlätta för Skatteverket.
Uppkopplad medborgare
Digitala underskrifter är en viktig del i
många av e-tjänsterna. Cybercom fick
förtroendet att leverera Skatteverkets
Skatteverket:
nya underskriftstjänst som fungerar
Det ska vara
både mot det nuvarande systemet för
enkelt och säkert e-legitimationer (BankID och Telia)
samt det nya ”Federationstjänster
för svensk e-legitimation”, som Elegitimationsnämnden med hjälp av
Cybercom tillhandahåller för offentlig
sektor. Tjänsten tas i drift under 2015.
Digitala underskriftstjänster
innebär även stora fördelar ur ett
hållbarhetsperspektiv i och med att

Uppkopplad stad

Stockholms
läns landsting:
Compliance
Portal
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Trafikförvaltningen inom Stockholms
läns landsting har en extremt komplex
IT-miljö för att styra kollektivtrafiken
i Stockholm. Inom området görs
frekventa teknikupphandlingar, ofta
i miljardklassen. Cybercom har fått
förtroendet att med metod- och
systemstöd utöka informationssäkerhetsarbetet till att redan under
upphandlingsskedet också omfatta
leverantörer.
Genom att driva informationssäkerhetsfrågor med Cybercom Compliance Portal kan Trafikförvaltningen
erbjuda en metod för att fånga in
säkerhetsfrågor utan att komplicera
upphandlingsprocessen. Från leverantörernas sida ser lösningen ut som en
webbenkät.
På Trafikförvaltningen bygger man
därefter upp en enorm kunskapsbas
mot en kravbild som kan förändras

organisationer minskar sina kostnader
och att påverkan på miljön blir mindre
när man avstår från pappersbrev och
transporter. Den stora ekonomiska besparingen ligger i att organisationen
undviker den tunga manuella hanteringen. Nyttan för privatpersoner
och företag blir en ökad effektivitet,
snabbare handläggning och en ökad
säkerhet.

’’

Digitala underskrifter är en
viktig del i många
av e-tjänsterna.

över tid. Eftersom detta görs i ett
upphandlingsskede påverkar arbetet
också utvärderingar och acceptans av
lösningen.
– Compliance Portal har gjort det
möjligt för oss att skapa klarhet i vilken informationssäkerhet och riskbild
som råder i våra upphandlingsprocesser och tekniklösningar, säger Torsten
Regenholz, Chief Information Security
Officer på Trafikförvaltningen. Vi har
lyckats med att skapa en holistisk,
repeterbar och strukturerad metod för
styrning av informationssäkerheten.
Nu har vi en decentraliserad arbetsmodell på plats som gör det möjligt
att se inte bara var någonstans verksamheten och leverantörerna behöver
informations- och IT-säkerhetsstöd,
utan också hur väl vår egen styrning
fungerar.
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Kundcase

Uppkopplad konsument

SF Bio:
Hälften av den
digitala trafiken
är redan mobil

Uppkopplad industri

ITAB:
Hållbar
arbetsmiljö

Att ligga i framkant och samtidigt
ge en bra upplevelse i mobilen är en
utmaning för många företag. SF Bio
har lyckats med det, mycket tack vare
det agila samarbetet med Cybercom
där allt ifrån användbarhetsexperter
och grafiker till interaktionsdesigners
och affärsutvecklare har arbetat
med bioföretagets framtida närvaro
i mobilen.
När SF Bio-appen lanserades i sin
första version för flera år sedan kunde
man bland annat se trailers och boka
platser i salongen. Efterhand har
den utvecklats med biljettköp och
blivit betydligt snabbare. Via appen
kan SF Bio nå sina kunder med olika
erbjudanden och budskap. Appen

som är en av Sveriges populäraste har
idag 1,5 miljoner nedladdningar och
trafiken i apparna står för cirka en
tredjedel av all SF Bio:s trafik.
– Det handlade från början om
att visa att vi fanns med i framkant
och att etablera sig, säger Anna
Rosang, nordisk affärsområdeschef
för Digitala medier på SF Bio. Vi hade
tidigt metadata tillgänglig som skulle
kunnat användas, men som hade sina
begränsningar i andra änden – bland
annat storleken på en mobilskärm.
Idag är det ett mindre problem. Med
ett agilt arbetssätt har vi kunnat
arbeta oss fram och hitta rätt väg
tillsammans med Cybercom.

Intresset för lösningar kring säker
självutcheckning och betalning i butiker har ökat markant de senaste åren.
Marknadsledande butiksinredningsföretaget ITAB har nu introducerat nästa
generations smarta självutcheckningssystem som man kallar EasyFlow.
Kunden lägger upp varorna på bandet
varpå systemet automatiskt identifierar och registrerar samtliga artiklar,
även de som saknar streckkoder.
Hösten 2014 installerades EasyFlow
för första gången i en svensk butik och
planen är att systemet successivt ska
spridas till butiker i Sverige och i övriga
Europa. Under utvecklingsprojektet
med det nya kassasystemet valde ITAB

Cybercom som teknikpartner för att
stärka upp sin egen utvecklingsavdelning.
Enligt ITABs VD Ulf Rostedt finns det
tunga argument för att dagligvarubranschen ska satsa på den här typen
av självutcheckningskassadiskar, inte
minst arbetsmiljömässiga.
– Med system som EasyFlow ökar
tillgängligheten då självutcheckningsdiskarna alltid kan vara öppna vilket
bidrar till optimerat kundflöde i butik.
Butiksinnehavare har också stora
möjligheter att förbättra arbetsmiljön
för personalen, som kan avlastas i det
monotona kassajobbet.
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A

CYBERCOM CONNECTIVITY

B

Mer med mindre
Connectivity skapar bättre produkter som behöver
mindre resurser. Det ger en renare värld.
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Hållbarhet

Ett av Cybercoms viktigaste mål är att växa med god
lönsamhet samtidigt som vi tar ansvar för hur människor,
miljö och samhälle påverkas av vår verksamhet.

Med hållbarhet
i fokus
Med en pågående dialog med medarbetare,
kunder, ägare och fackliga organisationer, de
grupper vi identifierat som våra intressenter,
säkerställer vi att vi agerar ansvarsfullt och i
linje med förväntningar och de mål som vi har
ställt upp.
Vi tar avstamp i riktlinjerna i Global Compact när vi definierat vårt ansvar och det
återkommer i vår uppförandekod och i våra
hållbarhetsmål. Arbetet med att nå våra hållbarhetsmål är en viktig del av vår affärsplan
och bidrar till att nå vår övergripande vision.
Vi har identifierat tre fokusområden för
hållbarhetsarbetet: engagerade medarbetare,
hållbara affärer och en hög etik som ska genomsyra vår verksamhet och alla våra affärer.
Läs mer om våra mål och utfall för 2014 på
sidorna 16-17.

Styrning av hållbarhetsarbetet
Hållbarhetsarbetet koordineras av Kristina
Cato, IR- och kommunikationschef, med
hjälp av ett team av tre årligen valda CSRambassadörer och drivs operativt ute i våra
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olika regioner. Arbetet som CSR-ambassadör
innebär att medarbetaren vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter har i uppdrag att vara
involverad i Cybercoms hållbarhetsarbete ett
visst antal timmar per vecka. I ambassadörsuppdraget ingår att informera om Cybercoms
hållbarhetsarbete och Global Compacts
principer på olika nivåer i bolaget. Tillsammans med ledningen sätter CSR-ambassadörerna de årliga målen och driver dialogen om
vad som är väsentligt för Cybercom ur ett
hållbarhetsperspektiv och hur vi kan använda
vår innovationskraft för att skapa positiv
skillnad.
Under året har de tre ambassadörerna Anna
Benckert, Tarmo Pajunen och Karin Oling
bland annat arbetat med att ta fram en antikorruptionsutbildning, uppdatera Cybercoms
kod för affärsetik och uppförande samt bidra
till att SOS Barnbyar får ett starkare gränssnitt
mot sina givare. Det är ett projekt som startade i Finland och ännu inte är lanserat. Det är
utvecklat i öppen källkod. Webbapplikationen
möjliggör givaren att skapa sitt eget sociala
nätverk av faddrar över en världskarta.
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Hållbarhet

Vi tar avstamp i riktlinjerna i Global Compact när
vi definierar vårt ansvar
och det återkommer i
vår uppförandekod och i
våra hållbarhetsmål.

Fokusområden hållbarhet

Hållbara
affärer

Engagerade
medarbetare

Hög etik

Våra affärer ska bidra till
hållbar utveckling genom
exempelvis kostnads
besparingar, säkrare tjänster
och minskad användning av
ändliga resurser.

Genom en attraktiv
arbetsmiljö, bra villkor och
möjligheter till en intressant
professionell utveckling
lägger vi grunden för att
öka engagemanget hos våra
medarbetare.

Hög etik ska genomsyra våra
affärer och vår verksamhet.
Affärsetik är en stående
punkt på ledningsgruppens
agenda och något vi arbetar
med i alla länder där vi är
verksamma.

Se sid
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Hållbara affärer

Hållbart samhälle
med Connectivity
Vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle handlar i första hand
om att erbjuda innovativa, säkra och resurseffektiva lösningar till
våra kunder, och därigenom till deras användare och slutkunder.
Connectivity är vår affär och den handlar om
hur företag och organisationer kan dra nytta
av den uppkopplade världen och därmed öka
sin effektivitet och sin lönsamhet. För oss står
det också för hållbarhet - med ett bredare
utnyttjande av Connectivity kan företag och
organisationer spara tid och pengar genom till
exempel minskade transporter, bättre utnyttjande av resurser och lägre energianvändning.
Under 2014 har efterfrågan på mer hållbara
lösningar ökat, något vi ser som ett bevis
på att vi ligger rätt positionerade i en värld
som kantas av stora miljömässiga och sociala
utmaningar och där många företag gör mer
medvetna val av leverantörer och partners.
Cybercoms uppdrag innefattar allt från att
hjälpa mobilnätägare att minska sin energiförbrukning genom att optimera näten, till att
skapa förutsättningar för maskin-till-maskin-

Tillgänglig Bio
är demokrati
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kommunikation, automatisering, fjärrstyrning och papperslös dokumenthantering på
arbetsplatser. Som exempel kan nämnas våra
tjänster inom e-hälsa där offentlig sektors
förflyttning mot e-tjänster har stor betydelse
för tidsbesparing, möjliggör mer hjälp till fler,
och minskar miljöpåverkan genom att man
sparar papper och el. Ökade standardiseringar
av identifiering och behörighet är avgörande
och när en nationell enhetlig e-identitet ska
införas för alla medborgare spelar Cybercom
en viktig roll som anförtrodd rådgivare och
utvecklingspart.
En annan central del av Cybercoms erbjudande är att förvalta kunders tjänsteplattformar via molnlösningar och efter kapacitetsutnyttjande. Vi bedriver detta arbete på ett
mer energieffektivt sätt än om varje plattform
skulle ha en egen server eller varje enskilt

Med Tillgänglig Bio är det
lättare för personer med synnedsättning eller skriv- och lässvårigheter, till exempel dyslexi,
att gå på bio. Det är syntolkning
via en app, där filmens händelser berättas genom mobilens
hörlurar tillsammans med
dialogen. Svenska Filminstitutet
och Post- och telestyrelsen fick
uppdraget av regeringen att

företag skulle driva sina servrar själv.
Vår molntjänst erbjuder automatisk beställning av kapacitet när det behövs och ger
därmed en flexibilitet som tilltalar kunderna.
Kringtjänster som support och utveckling
skapar större affärer för Cybercom. En annan
viktig fördel som kunderna ser är att data och
innehåll lagras i Norden, enligt det regelverk
som är avgörande för många företag och
myndigheter.
Ett bra exempel är vårt samarbete med
Alma Media i Finland som ger ut tidningen
Kauppalehti. Cybercom förser Kauppalehti
med en flexibel molnlösning som ger dem
möjlighet att både skala upp och skala ner sin
virtuella serverkapacitet efter behov, vilket
sparar både pengar och resurser eftersom de
aldrig förbrukar mer kapacitet än vad som
faktiskt behövs.

skapa förutsättningarna för
reguljära filmvisningar med
syntolkning och uppläst svensk
text på biografer. Cybercom
bedömdes vara det företag
som bäst uppfyllde kraven att
utveckla lösningen och tillsammans med Cybercom utvecklades tekniken och ramverket
som gör Tillgänglig Bio möjligt.
Vi har även skapat appen Voice

Vision som finns tillgänglig
gratis via Google play och App
Store. Den kan också användas
hemma för filmer genom Video
on demand via dator, TV och
surfplattor.
–Detta är sann demokrati, sa
Sveriges kultur- och demokrati
minister Alice Bah Kuhnke vid
lanseringen och tackade alla
inblandade.
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Hållbara affärer

Cybercoms uppdrag
innefattar allt från att
hjälpa mobilnätägare
att minska sin energiförbrukning genom att
optimera näten, till att
skapa förutsättningar
för maskin-till-maskin-kommunikation,
automatisering, fjärrstyrning och papperslös dokumenthantering på arbetsplatser.

Cybercoms
interna
miljöarbete

Cybercoms största potential
ligger i att påverka våra kunder
genom hållbara erbjudanden,
men givetvis arbetar vi även
aktivt med att minska vår egen
påverkan på miljön.
Flygresor står för den största
delen av Cybercoms koldioxidutsläpp och därför ska vi minska
utsläppen till följd av flygresor
med minst fem procent från år
2011 till 2015.
Utsläppen har ökat något under 2014 jämfört med föregående år, men ligger på en lägre nivå
än basåret 2011. Anledningen till

att antalet flygresor ökat under
2014 är att vår internationella
verksamhet ökat i omsättning
och fått fler uppdrag spridda över
fler kontinenter.
För att minska resandet har
Cybercom sedan några år tillbaka
investerat i ett IT-baserat kommunikationsverktyg med syfte att
ersätta icke nödvändiga fysiska
möten med videokonferenser.
Satsningen har gett goda resultat
och under 2014 hölls drygt
18 000 videokonferenser. Några
andra exempel på åtgärder som
vidtas för att minska vår miljöpåverkan är:
• Gammal IT-utrustning avyttras
för återanvändning alternativt
återvinning.
• Skrivarna är inställda på dubbelsidig utskrift och medarbetarna
uppmanas att arbeta digitalt.
• Källsortering av avfall på kontoren.
• I samtliga länder förutom i
Polen köper vi förnybar el.

Vid sidan av Cybercoms kvalitetsarbete och ISO-certifiering
9001 arbetar Cybercom även
med sitt miljöarbete enligt ISO
14001.
Fokus på de kontor som är
certifierade är att utbilda medarbetarna genom en webbaserad
utbildning från Eco Educate. En

mijöenkät genomförs varje år
och ligger till grund för miljöarbetet. I samband med enkäten
genomfördes ett test som heter
Klimatkontot. Klimatkontot är till
för att öka människors förståelse
för vilken klimatpåverkan vi har
som individer i vår vardag och hur
vi kan minska den.

Antal virituella möten 2014

18 172
Koldioxidutsläpp från flygresor
i förhållande till bolagets omsättning
2014

2013

2012

Koldioxidutsläpp från flygresor (ton CO² )

640

599

451

2011
903

Koldioxidutsläpp* (ton CO² / MSEK)

0,51

0,50

0,34

0,61

*) Data är exklusive Cybercom Datamatics Information Solutions Ltd i Indien.
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Engagerade medarbetare

Med passionen
som drivkraft
Det är medarbetare med rätt attityd och rätt kompetens som skapar
lojala kunder. Vår förmåga att behålla och utveckla våra nyckelmedarbetare och samtidigt attrahera nya kvalificerade kollegor är en
avgörande faktor för vår framtida konkurrenskraft.

Genom medarbetarnas stora engagemang,
erfarenhet och vilja att utvecklas har vi skapat
en innovativ arbetsmiljö som vilar på gemenskap och nyfikenhet på vad vi kan göra bättre.
Baserat på våra affärsmål och en gemensam
värdegrund har vi en organisation där ständigt
lärande och en tydlig och kontinuerlig feedback
säkerställer en hög grad av motivation och lust
att ta tag i det arbete vi har framför oss.

Boosting your performance
Cybercom ska öka motivation och engagemang i alla delar av företaget. Det är viktigt
att vi skapar bra förutsättningar för att varje
medarbetare ska kunna prestera efter bästa
förmåga och för att alla ska utvecklas i rätt
riktning. Hos oss ska medarbetarna trivas,
få intressanta uppdrag, vara stolta över sitt
arbete, ha förtroende för sin ledare och känna
positiv gemenskap med sina kollegor. Det kräver ett ledarskap som handlar om att få team
och individer att leverera maximalt värde för
våra kunder och därmed också för oss.
Genom samverkan skapar vi erfarenhetsoch kunskapsutbyte mellan konsulter, uppdrag och olika delar av Cybercom. Under 2014
har vi flyttat verksamheterna i Stockholm
och Åbo till aktivitetsbaserade kontor där
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medarbetarna styr hur och var de vill utföra
sitt arbete. Arbete är en aktivitet och inte en
viss plats – och olika miljöer skapar utrymme
för kreativitet och innovation.
De flesta av våra medarbetare har en hög
utbildning, 90% har en akademisk examen.
Men givetvis måste vi ständigt utvecklas och
lära mer. Vi erbjuder traditionell utbildning,
men störst fokus lägger vi på lärande i arbete
och innovation i de projekt vi bedriver. Att
jobba på Cybercom ska vara en ständig utvecklingsresa. Innovation är en av Cybercoms
värderingar, och tid för innovation och praktisk erfarenhet möjliggörs genom Cybercoms
Fun Labs, våra innovationsrum där vi ständigt
söker nya idéer och lösningar.
Medarbetarnas lärande följs upp kontinuerligt, majoriteten har fortfarande en årlig
prestations- och utvecklingsplan. Vi arbetar
för att förändra karaktären på utvecklingssamtalet från ett årligt samtal till flera kortare
samtal drivna av medarbetaren själv – som
ju är den som bäst känner till sina egna
utvecklingsbehov. Att chefer i en styrd process
årligen bedömer sina medarbetare individuellt
utifrån deras prestationer byts mot kortare
feedbackloopar. Under 2014 har 82% (81) av
medarbetarna angivit att de har haft ett årligt
utvecklingssamtal.
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Innovation är en av
Cybercoms värderingar, och tid för innovation och praktisk
erfarenhet möjliggörs
genom Cybercoms
Fun Labs, våra innovationsrum där vi ständigt söker nya idéer
och lösningar.

Positiv förändringsresa
Cybercom påbörjade en förändringsresa
2012 efter att bolagets tillväxt och lönsamhet
inte varit tillfredsställande. Planen justerades
något under 2014 med positiva resultat, och
bolagets medarbetare har alla bidragit till
att stärka lönsamheten. Den återkommande
medarbetarundersökningen, Cybercom

People Voice, är ett viktigt verktyg för att
mäta hur medarbetarna ser på utvecklingsprocessen, sitt arbete, sin arbetsgivare och
sin arbetssituation. 2014 års mätning gav
god respons och visade tydliga förbättringar.
Medarbetarnas stolthet över Cybercom
ökade med tio procent, viljan att rekommendera Cybercom ökade med åtta procent och
medarbetarnas engagemang ökade med sju

procent jämfört med undersökningen som
genomfördes 2013. Våra medarbetare ser
tydligare karriärvägar än tidigare. Detta är
viktigt för oss, men vi kan ännu bättre. Vårt
medarbetarmotivationsindex summerades till
610 av 1 000 möjliga vilket är en god ökning
från föregående år (583) och ett steg på vägen
mot vårt mål på 700.

Cybercoms tre grundläggande värderingar:

1

Innovation
Vi är innovativa i vårt sätt
att arbeta och att ta till oss
ny teknologi. Vi är resultat
orienterade och adderar alltid mervärde till affären. Vi är
alltid i framkant, ifrågasätter,
utmanar, flyttar gränser och
ändrar branschnormer.

2

Passion
Vi drivs av en äkta passion
och är stolta över vad vi
åstadkommer. Vi är gurus
inom våra nischer och alltid
beredda att gå lite längre
för att öka prestationen och
stärka våra kunders affärer.
Med säker kvalitet levererar
vi i tid och inom budget.

3

Förtroende
Vi skapar tillit och förtroende
hos våra kollegor och kunder
genom att använda sunt förnuft och klarsynt tänkande
där vi gör det vi säger – alltid
med respekt för varandra.

37

Företagspresentation och Hållbarhetsredovisning

Engagerade medarbetare

Mångfald – bästa ingrediens
Idag står IT för den största andelen av
arbetskraftinvandringen i Sverige. Cybercom
har en bred rekryteringsbas av experter med
internationell bakgrund och kompetens. Det
var ett skäl till att FNs generalsekreterare Ban
Ki-moon besökte Cybercom i maj 2014.
Vi vill erbjuda våra medarbetare en stimulerande och engagerande arbetsmiljö, med lika
möjligheter till karriär för alla. Vår ambition är
att båda könen finns representerade på varje
nivå i organisationen. Vi eftersträvar därför
en jämn könsfördelning i chefsleden och fler
kvinnliga konsulter, men även breddad mångfald generellt. Ett kvitto på att vi är på rätt väg
är den senaste AllBrightrapporten som visar
att Cybercom är bäst i IT-branschen vad gäller
jämställdhet. Vår koncernledning består av
36% kvinnor mot branschens snitt på 14 och i
styrelsen har vi 33% mot branschens 26.
Vid slutet av året var antalet anställda i kon-

HR-nyckeltal 2014

Bäst i branschen

90% 11år

Andel anställda med akademisk
examen

cernen 1 307 (1 267), varav 17% (16) var kvinnor. Andel chefer som var kvinnor uppgick till
29%. Ett av rekryteringsmålen för 2015 är att
öka andelen kvinnor i Cybercom. Medelåldern
i Cybercom är 38. Vi ska vara en attraktiv
arbetsplats för yngre medarbetare och under
2014 har vi fått 170 nya kollegor under 30 år.
Det ska vara möjligt att kombinera karriär
med föräldraskap, självklart uppmuntrar vi att
både män och kvinnor ska ta tillvara möjligheten att vara föräldralediga och hemma för
vård av barn. I Sverige och Finland ges anställda ekonomiska förutsättningar för att vara
föräldralediga genom föräldrautfyllnad, som
innebär att arbetsgivaren betalar ersättning
upp till en viss andel av månadslönen. Under
året var totalt 105 medarbetare föräldralediga, varav 86 män och 19 kvinnor.

Genomsnittlig erfarenhet

För andra året i rad hamnar Cybercom i topp i sin bransch
vad gäller jämställdhet i styrelse och ledning. Förhoppningsvis skapar det ringar på vattnet och hjälper oss
att öka andelen kvinnor på alla nivåer i företagen. Läs
mer om AllBrightrapporten och deras viktiga arbete på
www.allbright.se
Andel kvinnor i Cybercom

4 år 38år

Genomsnittlig anställningstid
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Medelålder

36%

33%

Ledningsgrupp

Styrelse
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Framtidens kompetensförsörjning
Drygt 60% av våra medarbetare finns i Sverige
som i många avseenden är ett ledande innovationsland inom IT, men om vi inte agerar
kan det försprånget försvinna. Sedan millennieskiftet har antalet registrerade studenter
på ingenjörsutbildningarna minskat med 22%
och antalet examinerade ingenjörer med 15%,
enligt en rapport från Sveriges Ingenjörer. Därför arbetar Cybercom med olika lokala initiativ
för att intressera unga att välja ingenjörsutbildningar och för att locka de ingenjörer som
utbildas till oss.
Några av initiativen vi arbetat med är:
• Samarbete med Malmö Högskola i ett projekt kring ”Internet of Things and People”
(www.mah.se/iotap). Cybercom får utbyte
i form av ökad kunskap inom området som
även kan användas i syfte för affärsutveckling.
• Partner till Universeum i Göteborg för att på
ett lustfyllt sätt få unga nyfikna på teknik.
Cybercom märker djuren med mycket små
BLE-sändare (Bluetooth® Low Energy) och

Utbildningstimmar
Genomsnittligt antal utbildningstimmar
per anställd och år
2014

2013

Kvinnor

26

14

2012
i.u

Män

22

30

i.u

Samtliga medarb.

22

27

29

•

•

•

•

•

besökarna kan sedan via en app se var ett
visst djur befinner sig. Flera andra teknikprojekt pågår.
I Göteborg medverkar vi i en tävling för
åttondeklassare: Next Up. Tio olika skolor är
med i tävlingen som syftar till att långsiktigt
inspirera unga, särskilt flickor, till studieoch yrkesval som leder till en framtid inom
IT-sektorn. Next Up är ett samarbete med
IT&Telekomföretagen och Universeum.
Då det på arbetsmarknaden råder brist på
bland annat javakompetens har vi under
2014 dragit upp riktlinjerna för en ny Java
Academy. Cybercoms Java Academy kommer att lanseras 2015 och involverar såväl
kunder, partners som utbildningsanordnare.
I Polen anordnar vi varje år en välkänd och
populär tävling för programmerarstudenter:
Mastercoder.
Mobile Academy är även det ett initiativ i
Polen där våra konsulter föreläser inom iOS,
Android och WP.
I alla delar av vår verksamhet tar vi emot
sommarjobbare och studenter för examensarbete. Inte sällan leder examensarbetena
till anställningar.

’’

Vår förmåga att behålla och utveckla våra
nyckelmedarbetare och
samtidigt attrahera nya
kvalificerade kollegor är
en avgörande faktor för
vår framtida konkurrenskraft.
Cecilia Westerholm Beer
HR-chef på Cybercom
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Anställda på Cybercom

Totalt antal anställda

2014

2013

Anställda (st)

Andel kvinnor

Anställda (st)

Andel kvinnor

Sverige

825

19%

794

19%

Finland

250

11%

244

11%

Polen

167

17%

134

13%

Indien

31

29%

48

19%

Singapore

19

11%

23

9%

Danmark

15

7%

24

12%

1 307

17%

1 267

16%

Andel sjukfrånvaro för respektive land

2014

2013

Sverige

2,3%

1,9%

Polen

2,4%

1,7%

Danmark

1,8%

5,6%

Finland

2,6%

2,1%

Indien

3,0%

4,6%

Singapore

0,1%

0,1%

Genomsnitt Cybercom

2,4%

2,0%

Totalt antal anställda

Sjukfrånvaro

Cybercom hade nio rapporterade arbetsrelaterade olyckor under 2014, samtliga utgjordes av mindre incidenter.

Personalrörelse

2014

Anställda (st)

2013

Andel kvinnor

Anställda (st)

2012

Anställda (st)

Nyanställningar under året
Under 30 år

170

16%

i.u

i.u

30–50 år

151

20%

i.u

i.u

11

18%

i.u

i.u

332

18%

Över 50 år
Totalt antal nyanställningar
Andel nyanställda

25%

243

250

19%

19%

Personer som slutat under året
Under 30 år
30–50 år
Över 50 år
Totalt antal avgångar
Andel som avslutat anställning

75

12%

i.u

i.u

174

14%

i.u

i.u

30

23%

i.u

i.u

279

15%

312

481

25%

36%

21%

41

Företagspresentation och Hållbarhetsredovisning

Hög etik

Ansvarsfullt
företagande
Hög etik ska genomsyra våra affärer och vår verksamhet.
Vår uppförandekod styr vårt agerande i alla länder där
vi är verksamma och affärsetik är en stående punkt på
ledningsgruppens agenda.
Vårt agerande
Enligt Human Rights Watch World Report
2014, som beskriver risker i olika länder för
kränkning av mänskliga rättigheter, finns det
fortsatt risk i Förenade Arabemiraten (Dubai),
bland annat avseende inskränkningar av yttrandefriheten och föreningsfriheten. I Indien
och Singapore finns bland annat risker kopplat
till diskriminering baserad på kön, kast (Indien)
eller sexuell läggning.
Vi använder oss bland annat av Antikorruptionsportalen som har tagits fram av ett
antal europeiska länders regeringar och är
ett praktiskt verktyg för att hjälpa företag att
undvika och bekämpa korruption, och därigenom skapa bättre företagsklimat. Enligt den är
mutor och korruption vanligt förekommande
i Indien, även om ansträngningar görs för att

Medarbetare
stödjer Barncancerfonden
Cybercom samarbetar med Barncancerfonden. Genom ett avtal med
SEBs Eurocard bidrar Cybercom med
135 SEK för varje kreditkort som
Cybercoms medarbetare använder
under året. Under 2014
uppgick det totala antalet
kort till 407.
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korruptionen ska minska. Polen är det land i
forna Östeuropa där de största framstegen
görs i arbetet med korruptionsbekämpning.
Då Cybercom ställer höga krav på att
organisationen genomsyras av goda etiska
normer ska våra medarbetare från och med
2014 genomföra en onlinebaserad kurs i antikorruptionsfrågor. Utbildningen inkluderar
vår kod för affärsetik och uppförande samt
olika möjliga dilemman att ta ställning till. Den
lanserades i december och antalet medarbetare som genomfört kursen uppgår till 480
personer, inklusive alla i Cybercoms styrelse
och ledning. Kursen har fått mycket positiv
respons av de som genomgått den och engagemanget i frågorna är stort. Cybercom har
inte haft några fall av korruption under 2014.
Cybercoms uppförandekod är baserad
på principerna i FNs Global Compact om
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt
bekämpning av korruption. Koden anpassades
2012 för att även gälla leverantörer. Under
2014 har vi fortsatt arbetet med att få alla
partners och leverantörer att skriva under vår
uppförandekod samt att följa upp att koden
efterlevs. Bolagets partnerkonsulter och leverantörer får koden bilagt det avtal de skriver
på. Cybercoms uppföljning av detta skiljer sig
åt i de olika verksamheterna och än så länge
har bolaget inte lyckats implementera en
enhetlig uppföljning. Detta ska få större fokus
under kommande året. Se uppförandekoden i
korthet på sid 45.

Informationssäkerhet
För Cybercom innebär informationssäkerhet
vår förmåga att säkerställa önskad sekretess,
riktighet och tillgänglighet både för våra
interna och våra kunders system och information. Cybercoms och våra kunders system ska
hanteras på ett tryggt sätt och effekten av
eventuella säkerhetsincidenter ska inte riskera
att allvarligt skada våra kunders eller vår egen
verksamhet. Sedan många år bedriver vi ett
systematisk informationssäkerhetsarbete.
Utgångspunkten är den policy för informationssäkerhet som är utfärdad av ledningen
och som revideras och kontrolleras årligen.
Arbetet med informationssäkerhet planeras,
genomförs och följs upp av en utpekad säkerhetsorganisation med tydliga beskrivningar av
ansvar och mandat. Säkerhetsorganisationen
arbetar enligt principen med ett distribuerat
ansvar. Övergripande ansvarig för planering,
genomförande och uppföljning är Cybercom
Swedens säkerhetschef (CSO). Själva arbetet
med informationssäkerhet är sedan uppdelat
i fem olika områden - övergripande informationssäkerhetsarbete, arbete relaterat till HR,
arbete relaterat till lokaler och fysisk säkerhet,
arbete relaterat till IS/IT och arbete kopplat
till de olika ledningsfunktionerna. Vår CSO
är direkt ansvarig för arbetet med de två
områdena övergripande informationssäkerhetsarbete och ledningsfunktionernas ansvar.
Vår HR-chef är ansvarig för området HR, kontorschef är ansvarig för området lokaler och
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Då Cybercom ställer
höga krav på att
organisationen
genomsyras av goda
etiska normer genomför medarbetarna en
onlinebaserad kurs
i vår kod för affärsetik, uppförande och
antikorruptionsfrågor.
Den avslutas med att
de får olika möjliga
dilemman att ta ställning till.

fysisk säkerhet och IS/IT-chef är ansvarig för
området IS/IT. För uppdrag där Cybercom har
ett leveransansvar utses alltid en för uppdraget dedikerad säkerhetsansvarig.
Cybercoms arbete med att säkerställa informationssäkerhet utgår från våra riktlinjer för
informationssäkerhet. Arbetet följs upp och
utvärderas genom både interna och externa
revisioner.

Kundernas integritet
En uppkopplad värld gör det möjligt för
människor och företag att skapa, behandla,
dela och distribuera information på nya och
innovativa sätt. För att värna om medarbetares och kunders integritet arbetar Cybercom
aktivt med att säkerställa att Personuppgiftslagen, PUL, följs inom företaget och vi
hjälper våra kunder förstå vilket ansvar de har i
sin roll som personuppgiftsansvarig i de fall de
köper tjänster av Cybercom där Cybercom blir
personuppgiftsbiträde.

Samarbete med
SOS Barnbyar

Företagsbesök
i hållbar anda

Cybercom genomför uppdrag för kunder på många platser i världen. I Rwanda
hjälper vi bland annat en operatör med
mobila nätverk. Mobilitet i utvecklingsländer möjliggör för företagande bland
fattiga människor och tillgång till internet bidrar till kunskapsspridning. Genom
att stödja SOS Barnbyar i Rwanda kan
vi bidra till barns kunskapsutveckling i
ett land där vi har pågående projekt.
Samarbetet har pågått sedan 2010 och
Cybercom bidrar årligen till organisationens arbete. Under 2014 donerades
drygt 500 000 SEK som går specifikt
till en skola och dess datorsal i staden
Gikongoro.

Organisationen Swedish Institute
anordnar företagsbesök i Sverige för
utländska företag. Under 2014 valdes
Cybercom till värd för ett besök från
ledande befattningshavare inom
afrikanska företag och myndigheter.
De fem representanterna besökte
Cybercom för att få kunskap om
trender och utveckling samt diskutera
möjligheter i de afrikanska marknaderna inom områden som Connectivity och hållbarhet som en integrerad
affärsidé.

www.sos-barnbyar.se

www.simanagementprogram.com
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Cybercoms affärsidé
bygger på hållbarhet

’’

44

Hållbart företagande handlar i grunden om att
ta långsiktigt ansvar för hur man påverkar sin
omvärld. Vi är övertygade om att det skapar
ett högre ekonomiskt värde för Cybercom
och därmed också för våra medarbetare,
kunder och ägare. Cybercom är ett modernt
och innovativt företag med fokus på detta. Vi
försöker ständigt genomföra interna innovationer och förbättringar inom de områden vi
kan påverka, som till exempel att genom att
minska CO²-utsläpp orsakade av resor genom
att hålla fler möten digitalt. Vi vill också vara
aktiva i samhällsdialogen och få flera unga intresserade av teknikutbildningar. Det är viktigt
för vår framtid.
Även om vår egen verksamhet inte har så
stor påverkan på miljön har vi en unik möjlighet att bidra till en mer hållbar värld. Med
Connectivity som plattform hjälper vi våra
kunder att spara både pengar och resurser,
samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan
genom till exempel minskade transporter,
bättre utnyttjande av resurser och lägre
energianvändning. Cybercoms uppdrag kan
till exempel handla om att hjälpa mobilnät
ägare att minska energiförbrukningen genom
optimerad nätanvändning, eller att automatisera och fjärrstyra system för mer resurssnål
användning.
Hos våra tio största kunder har cirka 27%
av uppdragen bidragit till en förbättrad
hållbarhet genom kostnadsbesparingar,
ökad effektivitet eller minskat utnyttjande av
jordens resurser. Genom ett ökat fokus på

medvetenhet och aktivt ställningstagande kan
vi på sikt göra större skillnad själva, men också
påverka vår omvärld positivt. Vi arbetar bland
annat med SOS Barnbyar och stöttar deras
verksamhet bland unga i Rwanda för att se
till att barn får en trygg och säker uppväxt. Vi
bidrar på så vis också till kunskapsutveckling
i ett land där vi har kunder och pågående
projekt och det känns betydelsefullt. Ju större
möjlighet till utbildning i alla världens hörn,
desto större möjligheter att vi gemensamt kan
skapa en värld där hållbarhet, långsiktighet
och ansvarsfullt utnyttjande av resurser står i
centrum för medborgare, städer, myndigheter
och företag. Tillsammans med till exempel
Universeum i Göteborg genomför vi innovativa aktiviteter för att väcka ungas intresse för
teknik och naturvetenskap.

Hampus Ericsson, styrelseordförande i Cybercom
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Uppförandekod
i korthet

1. Följa lagstiftning
och regelverk
Alla Cybercoms medarbetare är
ansvariga för att agera i enlighet med
de lagar och regelverk som gäller
för Cybercoms verksamhet och leveranser. I de fall som en enskild fråga
kräver det, ska de söka juridisk rådgivning. Cybercom följer Svensk Kod
för Bolagsstyrning. Cybercoms aktie
är upptagen till handel på NASDAQ
Stockholm och Cybercom följer
Regelverk för emittenter, NASDAQ
Stockholm. Cybercom redovisar och
rapporterar företagsinformation i enlighet med tillämplig lagstiftning och
regelverk, bland annat International
Financial Reporting Standards (IFRS).
2. Mänskliga rättigheter
Cybercom respekterar de mänskliga
rättigheterna såsom de sk yddas av
FN:s konvention. Alla ska visa respekt
inför den enskilda individen, dennes
integritet och värdighet. Cybercom
ska inte på något sätt bidra till kränkning av de mänskliga rättigheterna.
3. Arbetsrätt och arbetsförhållanden
Cybercom stöder organisationsfrihet
och rätten till kollektivavtal.
Cybercom tillåter inte barnarbete.
Cybercom tillämpar principen att ett
barn är en person yngre än 15 år om
inte nationell lagstiftning anger en högre ålder, i vilket fall den högre åldern
gäller. Cybercom tillämpar den definition av barnarbete som International
Labor Organisation (ILO) anger.
Cybercom accepterar inga former
av diskriminering. Alla medarbetare
har samma rättigheter och ska aldrig
utsättas för orättvis behandling på
grund av kön, sexuell läggning, etniskt

Cybercoms affärsetik- och uppförandekod baseras på
FN:s Global Compact och dess principer om mänskliga
rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och bekämpning
av korruption. Koden uppfördes 2004 och har under åren
anpassats utifrån den värld vi lever i. Cybercoms styrelse
utvärderar koden årligen. Under 2012 utformades även en
kod för Cybercoms leverantörer att skriva under.

ursprung, religion, trosuppfattning,
politisk tillhörighet eller handikapp.
Alla medarbetare ska visa varandra och Cybercoms affärspartners
respekt och har ett eget ansvar för att
motverka diskriminering. Cybercom
arbetar kontinuerligt med att motverka diskriminering. Det genomsyras
i bolagets policies och processer vid
exempelvis rekrytering, lönesättning
och kompetensutveckling.
Cybercom erbjuder ersättning som
möter nationell lagstiftning avseende
minimilön samt att alla anställningsavtal är upprättade på ett korrekt
sätt. Cybercom säkerställer också
att antalet arbetstimmar följer lokal
lagstiftning. Cybercom arbetar för
att alla medarbetare ska ha tid för
återhämtning.
Cybercom ska inte på något sätt
nyttja tvångsarbete och säkerställer
alltid att arbetsförhållandet mellan företaget och medarbetaren är frivilligt.
4. Hälsa och säkerhet
Cybercom ska säkerställa en hälsosam
och säker arbetsmiljö i enlighet med
internationellt erkända standarder.
Cybercom vidtar proaktiva åtgärder
för att motverka olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Vid behov erbjuds
alla medarbetare relevant träning och
utbildning i hälsa och säkerhet.
5. Miljö
Vår ambition är att minimera vår
negativa miljöpåverkan. Cybercom
respekterar försiktighetsprincipen
och söker aktivt bidra till att reducera
negativ påverkan på miljön genom
ansvar och teknisk utveckling.
Cybercom agerar alltid i enlighet
med lagstiftning och internationellt
erkända direktiv.

6. K
 orruption och andra förbjudna
affärsmetoder
Cybercom följer Institutet Mot Mutors
Kod om gåvor, belöningar och andra
förmåner i näringslivet och arbetar
aktivt för att motverka korruption
och oetiskt uppförande. Medarbetare får inte ta emot eller ge gåvor,
förmåner eller mutor som strider mot
denna kod. Cybercom är politiskt
obundet och sponsrar inte någon
politisk organisation. Cybercom är
emot alla former av penningtvätt
och har vidtagit de åtgärder som har
bedömts relevanta för att förhindra
att finansiella transaktioner används i
brottsligt syfte.
7. Främja korrekt redovisning av
finansiell information och annan
extern kommunikation
Cybercom ska vara transparent och
lämna relevant information vid rätt
tillfälle. Det innebär att bolaget alltid
ska lämna korrekt och rättvisande
information. Cybercoms mål är att
all kommunikation ska bidra till ett
starkare varumärke.
8. Korrekt användning av företagets tillgångar och konfidentiell
information
Alla affärsmässiga beslut ska fattas
för företagets bästa. Alla konsulter
ska vara professionella i sin relation till
Cybercom och inte bedriva konkurrerande verksamhet.
För Cybercom är det viktigt att
kunderna känner förtroende för
oss. Alla medarbetare behandlar
kundinformation med total sekretess.
Information om Cybercoms kunder får
endast användas för att genomföra
det aktuella uppdraget. Sekretessen
fortlöper efter att ett uppdrag är

genomfört. Det finns tydliga riktlinjer
inom Cybercom hur konfidentiell
information får hanteras.
9. Skydda kunders och affärs
partners konfidentiella och
patentskyddade information
Cybercom har en säkerhetspolicy
som anger att alla medarbetare inom
Cybercom måste skriva under en
sekretessförbindelse. Det finns tydliga
regler kring hur material som tillhör
Cybercom ska hanteras samt vilka som
har tillgång till olika dokument.
10. Genomföra konsultrollen på
ett professionellt sätt
Frihet under ansvar och fokus på
individen är två viktiga bidrag till
Cybercoms förmåga att attrahera
duktiga medarbetare. Cybercom vill
erbjuda alla medarbetare möjlighet till
personlig och professionell utveckling.
Genom att ha en arbetsmiljö som
präglas av öppenhet, kreativitet och
flexibilitet skapas förutsättningar att
erbjuda kunder professionella och
attraktiva produkter och tjänster.

Sammanfattningsvis ska Cybercom
alltid uppträda etiskt i relation till alla
bolagets intressenter. Cybercom ska
kännetecknas av professionalitet och
integritet. Cybercoms uppförandekod
finns tillgänglig i sin helhet på www.
cybercom.se

45

Företagspresentation och Hållbarhetsredovisning

Cybercoms röst i samhällsdebatten

Från ord till handling
Cybercoms ambition är att vara en
närvarande röst i
media som driver
både företagets och
branschens intressen i olika frågor.
Här följer ett urval
av artiklar som
Cybercom medverkat i under det
gångna året.

Det är svårt att ställa
rätt krav på säkerhet i
IT-upphandlingar, därför har
Cybercom satsat på Upphandlingskollen. Handfasta
tips som alla kan använda
utan kostnad.

Aktuell Säkerhet

Bengt Berg, Cybercom

”Måndagsexemplaren måste bort från marknaden”
Cybercom vill hjälpa världen med säkrare IT, och lanserar
därför Upphandlingskollen. Ett kostnadsfritt stöd som
såväl företag som myndigheter kan använda för att ställa
bättre krav på säkerhet i sina upphandlingar.
Text och foto: Jenny Persson

– Vi vill justera spelplanen, som nu lutar åt fel håll. Grundproblemet till de
flesta säkerhetsproblem vi ser handlar
inte om dålig teknik. Det handlar om
att man inte ställer rätt säkerhetskrav i
sina IT-upphandlingar, säger Bengt Berg,
affärsutvecklare hos Cybercom.
I början av november lanserade man
Upphandlingskollen, som ger myndigheter och företag 100 handfasta förslag
på säkerhetskrav man kan använda i sina
upphandlingar.
– Jag har varit branschen i 20 år och ser
fortfarande samma brister i upphandlingar. Idag premieras de som inte levererar
säkra lösningar. För de kan ge kunden ett
lägre pris, eftersom kunden inte efterfrågat säkerhet i sin upphandling.

alla som använder sig av Upphandlingskollen är välkomna. Vi ser det här som
ett långsiktigt projekt. Alla tjänar på att
säkerheten blir bättre över lag.
Vid dessa träffar är användarna välkomna med återkoppling, för att programmet ska vara
aktuellt behöver det
uppdateras. Det kommer att ske två gånger
per år.
– Men vi kommer
hålla oss till cirka 100
kravförslag, för den
ska vara lätt att använda. Därför vill vi
inte att den ska svälla
mer än så. Men det var
verkligen en utmaning
att stoppa vid 100 kravförslag.

mark, Polen, Indien och Dubai. Upphandlingskollen finns i alla länder, i nuläget finns den på svenska och engelska.
– Alla efterfrågar säkra lösningar. Men
den som upphandlar måste formulera
sina krav omsorgsfullt. Om du använder
en cykel för att ta dig fram, då är rätt
säkerhet en cykelhjälm. Tar du dig istället
fram med ett flygplan behöver du en fallskärm. Men när upphandlare misslyckas
med att ställa bra säkerhetskrav får de en
cykelhjälm till flygplanet, för den är billigare än en fallskärm. Vi ser många fall
där köpare får med säkerhetslösningar
som inte ens löser grundproblemet

Cybercoms Bengt Berg om projektet ”Upphandlingskollen” som
Cybercom lanserade under 2014
för att hjälpa företag och myndigheter att ställa bättre säkerhetskrav när de upphandlar IT.
11
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Är det jobbigt att hantera
mjukvarulicenser?

Kritiken mot mjukvaruleverantörernas
licenser har puttrat länge. Hur upplever du det?

Computer Sweden

För alla

Förhoppningen med Upphandlingskollen
är att hjälpa upphandlare att hitta rätt
nivå på säkerheten. Det är anledningen
till att man valt att göra den här satsningen gratis och ett verktyg som alla kan
använda, såväl kunder som konkurrenter.
– Vi kommer ha två träffar varje år, då

I flera länder

Cybercom finns idag
i sju länder, och har
cirka 1 300 anställda i
Sverige, Finland, Dan-

Cybercoms VD Niklas Flyborg
om kompetensbristen som konsultbolagen – och i förlängningen
hela IT-branschen – står inför,
och vad som behöver göras för
att vända utvecklingen.
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Hans Lyttkens, it-strateg, Region Gotland:
Det är jobbigt och blir bara värre. Till att
börja med har varje leverantör sina egna
licensvillkor. Det krävs en lagbok för varje,
vilket är oerhört frustrerande. Det är svårt
att göra rätt. Leverantörerna jagar oss med
blåslampa trots att vi är deras kunder. De
skickar en juridisk instans från utlandet som
kommer hit för att få in pengar.

Det är mer kostnadseffektivt att investera i säkerhet i upphandlingsfasen av IT, jämfört med att göra det för ett system som
redan tagits i drift. Grafen illustrerar hur mycket säkerhet man
får per investerad krona, beroende på vilken fas av IT-livscykeln
man väljer att investera i säkerhet.

Aktuell Säkerhet 8 – 2014

xx Cybercoms vd Niklas Flyborg tror inte på stigande konsultpriser nästa år, vilket Redeyes analys förutspår.

Kompetensbrist gäckar
konsulter inför 2015
Det råder försiktig optimism inför
2015 hos de svenska it-konsultbolagen. Hälften tror på ett bättre
marknadsklimat. Prispress och
kompetensbrist fortsätter gäcka
branschen.
MATTIAS
MALMQVIST
mattias.malmqvist@idg.se

Analysföretaget Redeyes årliga
undersökning av den svenska itkonsultmarknaden kan sammanfattas i en försiktig optimism inför
2015. 53 procent av bolagen tror att
marknadsklimatet blir bättre 2015
jämfört med året före. 47 procent
tror att det blir lika, vilket alltså
innebär att inget av de 30 konsultbolag som deltar i undersökningen
tror på sämre tider.
De största utmaningarna för
konsultbolagen är prispress, svårigheter att rekrytera personal samt
att kunderna ﬂyttar utomlands.

FAKTA

Redeyes
undersökning
30 it-konsultbolag
har deltagit i enkäten,
vilket motsvarar bolag
med ungefär 11 000
anställda konsulter. Det
är fjärde året som
Redeye genomför sin
konsultundersökning.

Allra största utmaningen är
svårigheten att rekrytera personal
(47 procent). Den svårigheten har
ökat under senaste året.
De tjänsteområden med bäst
efterfrågan är mobila lösningar,
beslutsstöd samt systemutveckling.
Svagast efterfrågan ﬁnns inom test,
kundrelationshantering och drift.
OM MAN KOLLAR på branscher råder
starkast efterfrågan inom myndigheter, följt av handel och ﬁnans.
Det har också vänt för telekomsektorn, som under ﬂera år varit
det segment med svagast efterfrågan.
Däremot har fordonsindustrin
backat.
– Att det är myndigheter som står
för den starkaste efterfrågan innebär också att det är Stockholm som
rent geograﬁskt är dragloket nu,
kommenterar Niklas Flyborg, vd
på Cybercom.
I övrigt kan konstateras från
undersökningen att konsult-

priserna väntas öka med 2,0 procent under 2015, men att lönerna
samtidigt ökar med 2,9 procent,
vilket innebär att det fortsatt ﬁnns
risk för marginalpress.
– Jag tror inte vi ska förvänta oss
att priserna går upp, men vi kan
alltid göra mer, vi kan eﬀektivisera vår verksamhet, säger Niklas
Flyborg.
Förvärven under åren var
anmärkningsvärt få, förutom storaﬀären då Acando köpte Connecta.
Annars var det bara Addnode och
Semcon som genomförde förvärv
under året. Det är en utveckling
som enligt undersökningen väntas fortsätta. Bara två av tio bolag
väntas göra förvärv under 2015.

Östersunds-Posten

ACANDOS VD Carl-Magnus Månsson
utesluter dock inte nya förvärv,
även om det inte blir i den storleksordningen.
– Vi har varken fått blodad tand
eller blivit avskräckta. Mindre förvärv kan komma i fråga.

Bengt Sjöberg, regional it-chef, Cloetta Sverige:
Nu jobbar jag inte längre med licenser själv,
sedan två år tillbaka. Men det är jobbigt.
Om man inte har ett enterpriseavtal är hanteringen fruktansvärt besvärlig. Jag har varit
inblandad i licensdiskussioner som slutat
med att det kostat pengar för min arbetsgivare. Det kan vara att tekniker som inte förstått
hur licenserna fungerar har installerat mjukvara. Oracle är en extra besvärlig leverantör.

Britta Sandblom, it-strateg, Sollentuna kommun:
Det är jobbigt för att det tar tid att hantera
dem. Det blir en hel del administration om
man inte har något verktyg för att sköta det.
Ett problem är att man köper licenser på
olika platser. Det är svårt att hålla reda på
dem. Vi har nyligen utbildat en person som
ska optimera vår licensanvändning, men har
ännu inte hunnit se om det får någon eﬀekt.

Roland Persson, cio och cfo, Sydved:
Vårt företag ingår i en koncern som sköter
mycket av licenshanteringen. Men det är väldigt jobbigt om man ska sköta det själv. Man
har klart för sig hur det fungerar när man
köper en licens. Sedan går det två tre år och
så försöker man komma ihåg ...

Deler Abdalaziz,
som
via ett
120Om
Ica-anställda
tar steget till
Infosys
projekt för utlandsfödda akademiIndiska konsultjätten Infosys tar
affären när Ica-gruppen skalar upp
sin it-outsourcing.

berör både infrastruktur och applikationer, och att ungefär 120 personer inom Ica Gruppen och Ica Sverige kommer att erbjudas jobb hos
Infosys. Åtgärden innebär omställningskostnader under 2015, men
ska sedan sänka kostnaderna med
ungefär 75 miljoner kronor från
2016.
Förutom kostnadsbesparingar
väntas outsourcingen också ge
bättre förutsättningar för aﬀärsutvecklingsprojekt inom it.
– Att vi nu skalar upp outsourcingen är ett viktigt steg i utveck-

SIFFRAN

lingen av vår it-verksamhet. Med
en kraftfull och duktig it-partner,
som kan vår miljö, skapar vi större
ﬂexibilitet vid nya aﬀärskrav, klarar
lättare av snabba och stora omställningar och kan bättre stötta aﬀären i deras verksamhetsutveckling,
kommenterar Sven Lindskog, cfo
på Ica Gruppen.
Affären innebär att Ica ökar
andelen outsourcing från 20 procent till 40 procent.

Thure Holmström, it-chef, Arjeplogs kommun:
Det är jobbigt. Leverantörerna förändrar
villkoren nästan hela tiden. Då blir vi tvungna att utreda hur det påverkar oss. Det blir
komplicerat om man till exempel vill skaﬀa
ännu en dator. Man blir överraskad över de
jättetexter som beskriver licenserna. Det krävs
en riktigt erfaren jurist för att förstå dem.

MATTIAS MALMQVIST

LARS DANIELSSON

75
ker fick praktikplats på Cybercom.

Ica-gruppen räknar med att sänka sina kostnader med 75 miljoner
från 2016 när de outsourcar delar
av sin it-verksamhet till den indiska it-leverantören Infosys.
Infosys är ett av de globala indiska
it-konsultbolag som under de
senaste åren börjat göra sig allt
mer gällande också på den nordiska marknaden.
Ica uppger att outsourcingen

miljoner kronor väntar sig Ica-gruppen
spara årligen på att
outsourca itverksamheten.

Efter bara några dagars praktik
blev han erbjuden fast jobb.
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T R E N D FÖ R E TAG E N I F I N RU M M E T

FAKTA
FN-VECKAN
■■FN:s generalförsamling samlar
varje höst världens
ledare till en lång
rad möten och
rundabordssamtal
i New York.
■■100 stats- eller
regeringschefer
trängdes i år med
800 representanter
för näringsliv,
finansbransch och
organisationer.
■■Förutom klimathotet stod oroligheterna i Irak,
Syrien och Ukraina
på agendan, liksom
den stora spridningen av ebola
i västra Afrika.

Di Dimension

OPTIMIST OM MILJÖN. Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB, talar under klimattoppmötet på FN:s högkvarter i New York i slutet av september.
FOTO: LUCAS JACKSON
Ericssonchefen Hans Vestberg och it-konsulten Cybercoms vd Niklas Flyborg deltog också i höstens FN-möten.

FN

näringslivet = sant

NEW YORK

Kärleken mellan FN och näringslivet bara växer. Bland hundratalet företagsledare som har bjudits in till årets toppmöten
i New York märks flera chefer för svenska börsbolag.
Ett av de hetaste samtalsämnena är klimathotet, som
kommer att diskuteras långt in på nästa år.

K

änslan av angelägenhet är
starkare nu. Det är inte de
mot oss. Det säger ABB:s vd
Ulrich Spiesshofer om dynamiken mellan politiker och
näringsliv när Di Dimension träffar
honom vid FN-högkvarteret i New York.
Höstens stora FN-vecka lockade alltså
inte bara regeringschefer och diplomater
till diskussionerna om oroshärdar runt
om i världen. Att chefen för det svenskschweiziska elkrafts- och automationsteknikbolaget var på plats är ett tecken
på ett attitydskifte.
Han var nämligen långt ifrån ensam.
En rad andra svenska bolagstoppar
var i stan samtidigt, däribland Hans
Vestberg på Ericsson och Ikeachefen
Peter Agnefjäll.
It-konsulten Cybercoms vd Niklas

Flyborg fick en personlig inbjudan från
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.
”FN:s intresse för näringslivets roll
har ökat dramatiskt på senare år”, säger
han, efter att ha deltagit i en serie samtal
med företagsledare från olika branscher.
Klimatet står högst på agendan

FN-veckans samtalsämnen sträckte sig
från omsorg om skogen till data- och
telefoninätverks möjligheter att sporra
utbildning och lokalisera flyktingar.
Men högst på dagordningen stod
ett klimatmöte, som markerade startskottet för en lång förhandlingsrunda
som kulminerar vid ett toppmöte i Paris
nästa år.
Ett av målen är att jordens temperatur inte ska höjas med mer än 2 grader

Dagens Industri

jämfört med tiden före industrialiseringen.
ABB:s Ulrich Spiesshofer sticker inte
under stol med att han talade i egen sak
när han framträdde inför hela generalförsamlingen. Det är själva poängen,
eftersom många av ABB:s produkter för
med sig energibesparingar.

Niklas Flyborg intervjuad i Di
Dimension om näringslivets växande roll i de globala hållbarhetsutmaningarna i samband med
sitt deltagande vid UN Climate
Summit 2014.

Global kompetens
till globala kunder
INGENJÖRSBRIST Svenska konsultbolaget Cybercom rekryterar
utländska ingenjörer i parti och minut eftersom för få utbildas i Sverige. Cybercoms vd Niklas Flyborg är nu i New York på FN:s huvudkontor för att delta i möten om bland annat migration av arbetskraft.

Billigare att vara grön

Motsättningen mellan att agera utifrån
ett vinstintresse och att bedriva miljövänlig verksamhet är på väg att försvinna
för de flesta företag, eftersom grön teknik
i regel också är billigare.
”Det bästa sättet att påverka miljön är
att använda så lite energi som möjligt”,
konstaterar ABB-chefen, som efterlyser
ett bredare fokus från politikerna, som
hittills har riktat in sig på förnybar
energi.
Minskad förbrukning är minst lika
viktigt, förklarar Ulrich Spiesshofer och
tillägger att klimatsamtalen har gjort
honom mer optimistisk i miljöfrågan.
”Folk arbetar tillsammans med öppna
sinnen.”

Cybercoms vd Niklas Flyborg (t v) besöker SOS Barnbyars kindergarten i Gikongoro, Rwanda, tillsammans med medarbetaren och CSR-ambassadören Tarmo Pajunen. Cybercom är engagerat i tele-
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FN-toppen i Sverige

FN:s generalsekreterare
Ban Ki-Moon diskuterade
under sitt besök i Stockholm i går bland annat
arbetskraftsinvandring
med statsminister Fredrik
Reinfeldt.
De besökte även konsultbolaget Cybercom.

GABRIEL MELLQVIST
gabriel.mellqvist@di.se
+1 203 434 50 68

FNs generalsekreterare Ban Kimoon besökte Cybercoms huvudkontor i Stockholm och pratade
om utmaningar på den globala
arbetsmarknaden i samband med
sitt Sverigebesök i maj 2014.

”Vi fick en förfrågan om att ta
emot generalsekreteraren och
statsministern för tio dagar
sedan. Vi tvekade inte en
sekund att tacka ja”, säger
Cybercoms vd, Niklas Flyborg.
Cybercom är ett it-konsultbolag som är högst beroende
av arbetskraft från andra länder. Syftet med studiebesöket
hos företaget var att ge en
inblick i det svenska systemet
för arbetskraftsinvandring.
Vad betyder besöket för
företaget?

MÖJLIGHETERNAS MÖTE. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon besökte, tillsammans med
statsministern, Cybercom och hälsar på Sergiy Kapustin invandrad från Ukraina. I bakgrunden
FOTO: JACK MIKRUT
skrattar Patricio Barrientos Rossi, född i Chile.

Norman
hoppas
Tivi
hitta
SAS-köpare
Tony Hendrell och Miila
Det är för tillfället inte
aktuellt med en försäljning av SAS.
Det uppger finansmarknadsminister Peter Norman, som däremot inte vill
kommentera förra veckans vinstvarning från
statens flygbolag.

”Det är en fråga för bolaget.
Det är ingenting för ägaren att
diskutera, utan den frågan får
du ställa till verkställande
direktören eller styrelsen”,
säger han till Di.

I maj i år fick konsultbolaget
Cybercoms vd Niklas Flyborg
besök av statsminister Fredrik
Reinfeldt och FN-chefen Ban KiMoon.
– FN hade ett möte om migration i Stockholm i maj, och vi
anställer mycket ingenjörer från
andra länder helt enkelt eftersom
vi inte hittar tillräckligt många
i Sverige, säger Niklas Flyborg till
SvD Näringsliv.
FN-chefen imponerades så
pass av konsultbolagets rekrytering av internationell kompetens,
samt dess CSR-arbete med bland
annat SOS Barnbyar i Rwanda
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Gamla skrotdäck blir bränsle
ERIK BERGIN

Scandinavian Enviro Systems, som ska till First North i juni,
har fått sin första order.
Bolaget har, enligt uppgift till Di, tecknat en avsiktsförklaring
med ett kinesiskt företag som ska köpa en anläggning som
producerar kimrök, olja, gas och stål genom återvinning av
fordonsdäck. Processen är mycket lönsam.
(Di)

där Cybercom byggt upp mobilnät, att han bjöd in Flyborg till FN
den här veckan.
– Ett av FN:s stora projekt är ju
att näringslivet ska engagera sig
för att skapa välstånd. När han
hörde att vi jobbar med det här så
blev han intresserad. Jag ska vara
med på det stora klimatmötet
och även en diskussionslunch
med rundabordssamtal om hållbar utveckling och en uppkopplad värld, säger Niklas Flyborg.

har samtidigt blivit allt bättre på
att rekrytera utomlands, dels via
lokalkontor i Bombay, Singapore
och Dubai, men även via sociala
medier.
– Ban Ki-Moon berättade att
FN:s perspektiv är att ett bra sätt
att skapa välstånd är att folk flyttar dit där jobben finns. Vi jobbar
så på Cybercom, helt enkelt för
att vi inte hittar den kompetens vi
behöver i Sverige. Även om vi är
ett svenskt företag så är våra projekt väldigt globala, och vi har
lätt att använda global kompetens, säger Niklas Flyborg.
Till FN den här veckan anländer runt 140 stats- och regeringschefer i samband med den årliga
invigningen av generalförsamlingen. FN-chefen har även bjudit
in till en stor klimatkonferens dit
bland andra USA:s president
Barack Obama kommer.

SvD Näringsliv
Cybercom har i många år haft
svårt att hitta tillräckligt med
civilingenjörer i Sverige. Bolaget

Niklas Flyborg är med på miljökonferensen, samt medverkar
även på ett lunchmöte med politiker och folk från näringslivet.
Där hålls det rundabordssamtal
om bland annat CSR och möjligheterna att skapa ett hållbart
samhälle med ny teknik.
– Men ett annat mål för mig
med att åka till FN är också att
knyta kontakter med del befintliga kunder som vi har men också
med nya. Jag var till exempel i
Rwanda för två veckor sedan där
vi sedan flera år driver stora telekomprojekt. De afrikanska länderna är förstås jätteintresserade
av att vara med i FN och berätta
hur de använder ”connectivitet”
och hur Cybercom har hjälpt
dem att få i gång betallösningar
via mobilen och sådana saker,
säger Niklas Flyborg.
Cybercom har drygt 70 procent av omsättningen i Sverige,
enligt Flyborg, men många av
projekten och kunderna är globala. Arbetskraftsinvandring har
inte bara försett bolaget med
nödvändig kompetens utan också skapat en internationell miljö
i företaget som Cybercom är
noga med att bevara.
– För Sverige är det väldigt bra
om vi kan utbilda fler ingenjörer,
men för Cybercoms del så får vi
tag i duktiga medarbetare överallt i världen, säger han.

ERBJUDANDE PÅ
EXKLUSIVA ETON

Stor intervju i SvD Näringsliv
med Niklas Flyborg om Cybercoms roll som global arbetsgivare
och global leverantör av hållbara
lösningar för framtiden.
Gör som brittiska hovet och vargarna
på Wall Street – klä dig i skjortor från
svenska Eton. I det närmaste strykfria
håller de sig släta och välsittande från
morgonmöte till kvällsmingel.
Köp två för 1 999 kr (ord. pris
1 299 kr/st). Finns i flera olika tyger
i slim och contemporary fit.

Erbjudandet gäller så
långt lagret räcker eller
t o m 25/5 2014.

”Det är väldigt viktigt för
hela branschen att vi får framföra att det både finns utmaningar och möjligheter i att
anställa arbetskraft från andra
länder”, säger Niklas Flyborg.
Cybercom säger sig vara
”gränslösa” gällande arbetskraft. De anställer folk från
hela världen då företagets
uppdrag ofta sträcker sig
utanför Sveriges gränser.
EMMA ANDERSSON

VARD 10–18.30, LÖRD 10–16
SÖND 25/5 12–16
KUNGSG/SVEAV. STROMS.COM

Flytta
på
dig

Päivärinne på Cybercom i
Finland berättar för TiVi om
Cybercoms molnlösningar och
Finlands starka position inom
molntjänster.

I förra veckan sänkte SAS sin
resultatprognos med uppemot 1 miljard kronor och
flaggade samtidigt för nya
besparingar. Slutsatsen är att
de kraftfulla åtgärder som vidtogs i slutet av 2012, då SAS
var konkursmässigt, inte
räcker. Den nya affärsplanen
4XNG, som skulle göra flygbolaget lönsamt, ser inte ut att
leva upp till styrelsens högt
uppskruvade förväntningar.
Annat läge i dag
Även hos regeringen, som
representerar statens 21-procentiga ägande i SAS, var
förhoppningarna stora på
SAS räddningsplan från 2012.
Finansmarknadsminister
Peter Norman (M), som är
ansvarig för statens bolag,
tyckte då att planen ”var mer
radikal och konkret” än tidigare.
”Det borgar för att det

Som ägare måste ni ändå ha
haft förhoppningar på den
plan som lades och de åtgärder som vidtogs. Hur har
dessa förhoppningar
infriats?

INTE AKTUELLT ATT SÄLJA
SAS – NU. Finansmarknadsminister Peter Norman.
FOTO: JONAS EKSTRÖMER

Di den 9 maj.

borde kunna leda till ett konkurrenskraftigt bolag”, sa han
när den nya affärsplanen presenterades.
I dag vill Peter Norman inte
kommentera hur konkurrenskraftigt han bedömer att SAS
har blivit sedan dess.

”Vi tyckte att styrelsen och
bolaget och de fackliga organisationerna tog ett stort
ansvar i den processen. Men
hur resultatutvecklingen för
bolaget har gått, det är ingenting som jag tycker att det är
rimligt att ägaren kommenterar.”
Försäljning långt borta
En konkret förhoppning var
att den nya affärsplanen
skulle göra det möjligt för staten att sälja SAS. Men på den
fronten ser det inte mycket ljusare ut.
”Det är inte aktuellt för tillfället, men jag hoppas att vi
kommer att hitta köpare för
SAS också”, säger Peter Norman.

Nytt boende? Våra tjänster
gör det enkelt för dig att sälja.
Och sedan hjälper vi dig hitta
nytt. Börja på HittaHem.se

i samarbete med

MARTIN REX

martin.rex@di.se
08-573 650 55
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komprojekt i landet.

FOTO: ANNA LUNQVIST

A

CYBERCOM CONNECTIVITY

B

Säker och uppkopplad
I våra lösningar tänker vi alltid på både funktion
och säkerhet. Det gör dig tryggare.

Företagspresentation och Hållbarhetsredovisning

GRI-index
Nedanstående förteckning återger referenser till de GRI-indikatorer som Cybercom valt att redovisa samt till de tio principerna i Global Compact.
F&H = Företagspresentation och Hållbarhetsredovisning 2014 ÅR = Årsredovisning GRIB = GRI-Bilaga W = Webbplats

Generella standardindikatorer

Sidhänvisning

G4-1

Uttalande från VD om organisationens hållbarhetsstrategi

F&H s.6-7, 44

G4-3

Organisationens namn

ÅR s.1
F&H s.5, 20-25

G4-4

Viktigaste produkterna och tjänsterna

G4-5

Lokalisering av organisationens huvudkontor

G4-6

Länder där verksamhet bedrivs

F&H s.5

G4-7

Ägarstruktur och företagsform

ÅR s.1, 7

G4-8

Marknader som organisationen är verksam inom

F&H s.5, 12-13, 17

G4-9

Organisationens storlek

F&H s.3, 5, 41, ÅR s.3

G4-10

Totalt antal anställda

F&H s.41, GRIB s.4

Global Compact Princip

Stockholm

G4-11

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal

GRIB s.5

G4-12

Beskriv organisationens värdekedja

F&H s.14-15

G4-13

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden

F&H s.2

G4-14

Följer organisationen försiktighetsprincipen

F&H s.0

G4-15

Externt utvecklade initiativ som organisationen följer

F&H s.0, 35

G4-16

Sammanslutningar som organisationen är medlem i

–

G4-17

Enheter som ingår i redovisningen

ÅR s.29

G4-18

Process för definition av innehållet i redovisningen

GRIB S.1-3

G4-19

Identifierade väsentliga hållbarhetsaspekter

GRIB s.2

G4-20

Interna avgränsningar för respektive hållbarhetsaspekt

GRIB s.3

G4-21

Externa avgränsningar för respektive hållbarhetsaspekt

GRIB s.3

G4-22

Effekter av förändringar i tidigare redovisad information

GRIB s.6

G4-23

Väsentliga förändringar från föregående redovisning

G4-24

Intressegrupper som organisationen har kontakt med

GRIB s.1

G4-25

Princip för identifiering och urval av intressenter

GRIB s.1

G4-26

Tillvägagångsätt vid kommunikation med intressenter

GRIB s.1

G4-27

Viktiga frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter
och hur organisationen har hanterat dessa frågor

GRIB s.1

G4-28

Redovisningsperiod

GRIB s.1

G4-29

Publicering av senaste redovisningen

Princip 3

Princip 7

Inga väsentliga förändringar

Våren 2014

G4-30

Redovisningscykel

GRIB s.1

G4-31

Kontaktperson för frågor angående redovisningen

F&H s.51

G4-32

Redovisningsnivå & GRI-index

F&H s.0, 50-51

G4-33

Extern granskning

GRIB s.1

G4-34

Redogörelse för företagets bolagsstyrning

ÅR s.39-40

G4-56

Beskriv organisationens värderingar, uppförandekoder etc.

F&H s.45
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Kommentar

Princip 10

Företagspresentation och Hållbarhetsredovisning

GRI-index

Generella standardindikatorer

Sidhänvisning

DMA

Ekonomisk prestanda

F&H s.14-15

G4-EC1

Skapat och distribuerat ekonomiskt värde

F&H s.3

DMA

Anställning

F&H s.36-37

G4-LA1

Personalomsättning

F&H s.41

DMA

Hälsa & säkerhet

F&H s.36-38

G4-LA6

Sjukfrånvaro & arbetsrelaterade skador

F&H s.41

DMA

Träning & utbildning

F&H s.36-37

G4-LA9

Utbildning för anställda

F&H s.40

G4-LA11

Utvecklingssamtal

F&H s.36, GRIB s.5

DMA

Jämlikhet

F&H s.38

G4-LA12

Sammansättning av företaget

GRIB s.5

DMA

Icke-diskriminering

F&H s.38

G4-HR3

Antal fall av diskriminering

DMA

Anti-korruption

G4-SO5

Bekräftade fall av korruption

DMA

Kundintegritet

G4-PR8

Antal fall av förlust av kunddata

DMA

Energi

F&H s.34

G4-EN3

Organisationens energiförbrukning

GRIB s.6

G4-EN5

Energiintensitet

GRIB s.6

DMA

Utsläpp

F&H s.35

G4-EN17

Övriga indirekta växthusgasutsläpp

F&H s.35

Kommentar

Global Compact Princip

Princip 6

Princip 1, 2 & 6
Inga rapporterade fall
under 2014

F&H s.42-43, 45

Princip 10
Inga rapporterade fall
under 2014

F&H s.42-43

Princip 1
Inga rapporterade fall
under 2014

G4-EN18

Växthusgasutsläppsintensitet

F&H s.35

DMA

Produkter & tjänster

F&H s.34

G4-EN27

Åtgärder för att minska miljöpåverkan från
produkter och tjänster

F&H s.28-29, 34

DMA

Märkning av produkter & tjänster

F&H s.27

G4-PR5

Resultat från kundundersökningar

F&H s.27

DMA

Leverantörsutvärdering avseende arbetsvillkor, miljö &
mänskliga rättigheter

Princip 8

Princip 8

Princip 9

Cybercom kommer att
vidareutveckla detta
arbete under 2015

För mer information om denna redovisning och vårt hållbarhetsarbete hänvisar vi till vår GRI-bilaga på
www.cybercom.com/griappendix, alternativt till Kristina Cato, kristina.cato@cybercom.com
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Boosting your
performance
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