
SD-WAN: 
Molnet som det borde vara
Telenor företag



SD-WAN ger dig molnet 
som det borde vara
Näringslivets digitalisering går snabbare än vad många 
trodde var möjligt. Med utrullningen av 5G-nätet står vi 
dessutom inför det största teknologiska skiftet på mycket 
länge. Vi kan lugnt säga att den framtid många trodde var 
långt borta, redan är här. 

Nu är ”cloud first”* så mycket mer än bara ett buzzword. 
Det är en avgörande strategi för att som företag maximera  
potentialen i framtidens teknologier. 

Över 90 procent av alla organisationer har idag delar  
av sin IT-miljö i molnet. Men långt ifrån lika många har  
en nätverksinfrastruktur som klarar av skiftet vi nu står 
inför. För när datavolymer ökar och allt fler applikationer  
konkurrerar med varandra i nätverket blir användar- 
upplevelserna och säkerheten lidande. För att då ta det 
stora klivet upp i molnet kommer implementationen av 
SD-WAN att bli en av de viktigaste faktorerna.

För SD-WAN är framtidens nätverk. Det optimerar upp-
kopplingen så att den blir så snabb som den kan vara.  
Det prioriterar de viktigaste applikationerna så att de alltid  
fungerar som de är tänkta att fungera. Det ger företag en 
flexibilitet att växa så snabbt som de kan. Och det ser till så  
att nätverket är så säkert som det behöver vara, oavsett  
varifrån man jobbar. SD-WAN ger dig helt enkelt molnet 
som det borde vara.

Vi på Telenor vill accelerera näringslivets digitalisering 
med framtidssäkra nätverk och uppkopplingar. Med våra 
SD-WAN-lösningar i framkant vill vi skapa digitala infra- 
strukturer som företag kan växa i, och där de kan ta tillvara  
på teknikens fulla potential. I denna guide har vi därför 
sammanställt hur just ditt företag kan möta, och ut- 
nyttja, digitaliseringen med hjälp av SD-WAN.

Tomas Flodin
Produktägare SD-WAN, Telenor

*Cloud first är en IT-strategi där företag i första hand (first)  
utvärderar möjligheten att abonnera på molnbaserade lösningar 
för applikationer och hosting, snarare än att lösningarna tillhanda- 
hålls lokalt på en server eller dator. 
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Det här är SD-WAN

SD-WAN står för Software Defined Wide Area Network 
och är en nätverkslösning som förenklar driften av ett 
WAN* genom att separera kontrollfunktioner från hård- 
varan som används till tjänsten. Man kan säga att det  
är som att skilja hjärnan från musklerna. 

Telenors SD-WAN skapar ett säkert nätverk som  
skyddar företagets data och styr trafiken optimalt till 
molntjänster och datacenter. SD-WAN hanterar trafik 
baserat på prioritering, krav på nätverksprestanda och 
säkerhet i linje med företagens behov. Möjlighet till central 
managering och övervakning ger också ökad kontroll och 
visibilitet. Det gör att företag, på ett mer intelligent, flexibelt  
och säkert sätt, kan styra och dirigera trafik över nätverket.

*WAN står för Wide Area Network. Enkelt förklarat är det  
ett nätverk som är så stort att det omfattar ett större område  
och spänner över flera olika fysiska platser i ett eller flera länder. 
WAN kopplar samman till exempel kontor, butiker och tillfälliga 
arbetsplatser till ett nät för att skydda trafiken och se till så  
att alla kommer åt rätt data.
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Många av oss minns fortfarande stationära datorer, väggfasta telefoner och 
faxmaskinen. För bara ett drygt årtionde sedan var det fortfarande ovanligt med  
smartphones, och för att kunna utföra sitt arbete var man i större utsträckning  
bunden till sin arbetsplats. Med 5G-nätet på plats, där videomöten är det nya 
normala och enklare arbetsuppgifter kan utföras av robotar skapas förut- 
sättningar för nya verksamheter att växa fram. Men den snabba tekniska  
utvecklingen skapar också nya utmaningar som måste hanteras.   

Megatrender som ändrar 
kravet på ditt nät 

Mot molnet

Höjda säkerhetskrav

Cloud first, det vill säga att framförallt använda molntjänster  
för mjukvara och hosting, har gått från att vara ett buzz-
word till att vara en affärsstrategi. Det är också en avgörande  
komponent för att kunna ha en flexibel verksamhet. Idag 
ligger ribban högre än någonsin när det kommer till att ta 
fram nya innovationer, tillgodoräkna sig insikt från data, 
och förmågan att möta såväl kunder som partners och an- 
ställda i digitalt format. För att företag ska kunna möta 
dessa förändringar är molnet fundamentalt.

Senaste åren har användningen av molntjänster ökat 
snabbt, och att arbeta i dessa är idag mer regel än undantag.  
En rapport från IT-säkerhetsföretaget Palo Alto Networks, 
som grundar sig på över 3 000 IT-arbetares svar på frågor 
relaterade till IT-säkerhet i molnet, visar att nästan 70 procent  
av de tillfrågade företagen nu utför hälften av sina arbets-
flöden i molnet.1 Det är en kraftig ökning bara sen 2020 då 
samma andel uppmättes till 31 procent. Samma rapport 
visar också att mer än hälften (55 procent) rapporterar  
en svag IT-säkerhetsnivå i samband med molndata.  

I takt med att samhället digitaliseras så har även 
brottsligheten följt efter. PwC:s rapport, Nordic Cyber 
Crime Survey, visade att åtta av tio svenska bolag hade 
drabbats av minst en informationssäkerhetsincident 
under år 2020, vilket var högst andel i hela Norden. 

1. State of Cloud Native Security, Palo Alto Networks, 2022: paloaltonetworks.com/blog/2022/01/cloud-security-survey-better-security-drives-better-business-outcomes/
2. PwC Nordic Cyber Crime Survey, 2020: pwc.se/sv/cyber-security/cyberattack.html 

Samma undersökning visar även att den organiserade 
brottsligheten nu tar allt större kliv in i cybervärlden och 
att risken att drabbas har ökat de senaste åren.2 

Mer hemarbete är en anledning till att risken för att 
drabbas av ett dataintrång har ökat. När en anställd 
ansluter sig till ett osäkert öppet nätverk, på en offentlig 
plats eller i hemmet, ökar risken för att eventuella cyber-
brottslingar får tillgång till informationen man delar i nät-
verket. I värsta fall kan de även ta sig in i hela företagets 
IT-miljö. Situationen i Sverige är inte unik utan den följer 
en global trend som visar att cyberbrott blir både vanligare  
och mer kostsamma. Gemensamt för alla cyberbrottslingar  
är att de utnyttjar luckor i företags och organisationers IT-
miljö för att komma åt känslig information, manipulera 
betalningssystem eller utföra sabotage. Med en ökad 
digital närvaro, ökar också kraven på en god IT-säkerhet.

8 av 10
Så stor andel av svenska bolag drabbades  
under 2020 av en säkerhetsincident, 
enligt en rapport från PwC.
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Mer distansarbete  
skapar nya hybridkontor
Våra arbetsplatser har de senaste åren genomgått 
drastiska förändringar. Våren 2020 ökade andelen distans- 
jobbare i Sverige snabbt från 15 till 57 procent.3 Pandemin 
blev en accelerator för ett mer flexibelt arbetssätt där fler 
medarbetare upplevde positiva effekter i form av högre 
produktivitet och större välmående. En Sifo-undersökning  
från 2022 visar att 2 av 3 trivs med att jobba hemifrån – och  
var fjärde person skulle tacka nej till ett jobb där möjlighet 
till distansarbete saknas.4 Utvecklingen tvingar många 
företag att tänka om för att skapa en arbetsmiljö som 
möter medarbetarnas krav på flexibilitet. Till exempel an-
passar telekomjätten Ericsson sina 400 kontor runt om  
i världen enligt en hybridmodell för att  deras 100 000 

3. svt.se/nyheter/inrikes/allt-fler-vill-fortsatta-hemmajobba-har-gatt-valdigt-bra
4. chef.se/var-fjarde-svensk-nej-till-jobb-som-nekar-till-distansarbete/
5. di.se/nyheter/ericsson-stakar-ut-vagen-for-nya-kontoren-50-procent-vantas-flytta-ut/

anställda ska kunna fördela tiden mellan hemmet och 
kontoret.5 Genom att ersätta fasta skrivbordsplatser 
hoppas man i stället kunna skapa sociala ytor där med-
arbetarna kan träffas fysiskt och utbyta erfarenheter – 
något som saknades under pandemin. För att även distans-
delen ska fungera ställs krav på företagen att erbjuda 
verktyg och nätverksmöjligheter som är säkra och 
effektiva, oavsett varifrån man jobbar.

1 av 4
Så stor andel av svenskarna skulle tacka  
nej till ett jobb som inte erbjuder distansarbete,  
enligt en Sifo-undersökning.

400
Så många kontor påverkas när telekomjätten  
Ericsson tänker om och utgår från en hybridmodell  
där de 100 000 anställda spenderar minst 50 procent 
av tiden på distans.
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SD-WAN skapar molnet som det borde vara. Nedan listar vi våra fem  
bästa skäl till varför SD-WAN är den bästa nätverkslösningen för företaget  
som vill kunna utvecklas och expandera helt utan orosmoln. 

5 goda skäl att  
gå över till SD-WAN

1. Säkrare 
Skydda din digitala arbetsmiljö

2. Spara pengar 
När förutsättningarna ändras

Internet är fantastiskt, men det kan också vara en farlig 
plats. SD-WAN är den säkraste vägen ut på internet, och 
skyddar trafiken till och från era molntjänster oavsett om 
du sitter på kontoret, hos kunden eller hemma. 

När fler tjänster och applikationer kopplas upp ökar  
även sårbarheten och de digitala hoten. I Telenors SD-
WAN är säkerhetsfunktioner som VPN, lokala brandväggar  
och kryptering samt avancerade funktioner som exempelvis  
Next Generation Firewall med IPS och SSL-inspection, en 
integrerad del av nätverket. Det skyddar data och app-
likationer från skadlig kod. Med SD-Branch som tillägg  
får du samma säkerhet och kontroll ända ut i det tråd-
lösa nätverket på det lokala kontoret.  

SD-WAN flyttar säkerheten närmare användaren där 
sårbarheten är som störst och gör det möjligt att styra 
trafiken optimalt till molntjänster och datorhallar. Det ger 
en säker och tillförlitlig nätverkslösning som skyddar före-
tagets information, oavsett om den skickas inom nät-
verket eller till en molntjänst.

I en föränderlig tid måste nätverket kunna anpassas  
efter era förutsättningar. När belastningen på nätverket 
ändras – exempelvis när allt fler jobbar hemifrån – uppstår  
nya flaskhalsar. En oflexibel nätverkslösning kan det leda 
till sämre användarupplevelser och längre ledtider – och 
att rätta till det kostar pengar. Genom att skilja hjärnan 
från musklerna kan ni uppdatera nätet virtuellt och där-
med undvika vissa ändringar i det fasta nätverkssystemet. 

SD-WAN förenklar driften av ett WAN då man inte lägger 
lika mycket i hårdvaran ute på respektive kontor eller butik  
utan mer kan skötas centralt. Den centrala manageringen 
ger bättre kontroll, men också ökad flexibilitet att göra 
ändringar. Det i sin tur leder till minskade kostnader och 
möjlighet att använda den mest kostnadseffektiva upp-
kopplingen för varje butik, kontor eller tillfällig arbetsplats. 

Tack vare ökad säkerhet och en lösning som optimerar 
och effektiviserar kan SD-WAN också ge operationella 
vinster som i längden gör att ditt företag kan spara pengar.

SD-BRANCH

SD-Branch är managerat LAN* och wifi integrerat i SD-WAN.  
Det vill säga, det lokala nätverket integreras i SD-WAN lösningen.  
Med SD-Branch som tillägg till ditt SD-WAN får du en komplett 
helhetslösning som ger samma säkerhetsfunktioner och visibilitet  
i hela nätverket, från ditt lokala wifi ända ut till era molntjänster. 

*LAN står för Local Area Network, och är ett lokalt datanätverk, 
vanligtvis begränsat till en byggnad.
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3. Bättre prestanda 
Få ut maximalt av din uppkoppling

4. Full kontroll 
En cockpit för ditt nät

5. Flexiblare 
Flexibla nätverk för flexibla företag

I traditionella företagsnät kan molntjänster upplevas  
som tröga när trafiken behöver ta omvägen via en centralt  
placerad server. Med SD-WAN kan du komma direkt till 
molntjänsten och optimera ditt företags uppkoppling  
så att det blir så snabbt som det kan vara. 

Möjligheten att prioritera i nätet och styra trafiken optimalt  
till molntjänster och datacenter gör att SD-WAN kan skapa  
den snabbaste vägen till molnet. Det ger sänkta responstider  
och bättre prestanda som följd. Oavsett om du ska koppla  
upp dig på ett digitalt möte, eller arbetar hemifrån och 
snabbt behöver komma åt filer på din företagsserver,  
ger SD-WAN en säker genväg direkt ut på internet  
och bästa möjliga prestanda i molnet.

Med SD-WAN får du enkelt överblick över hur ert nät 
används ner på applikationsnivå. Du får också möjlighet 
att enkelt prioritera trafiken i nätet så att affärskritiska 
system går före exempelvis musik och kattvideos.

Att förstå och kunna påverka hur företagsnätverket 
används är viktigt för att kunna säkerställa att allt är  
som det ska och för att skapa bättre användarupplevelser.  
Med SD-WAN får du kontroll över trafiken i ditt nätverk, 
och insyn i vad nätverket används till. Möjlighet att prioritera  
i nätverket gör att du kan optimera din nätverksanvändning  
och få bästa möjliga prestanda i molnet. Med hjälp av app- 
likationsstyrning kan du också styra trafiken direkt mot 
molntjänster och få ut det mesta av dina applikationer. 
Om du kompletterar ditt SD-WAN med SD-Branch får du 
full kontroll över hela ert nät, ända ner i det lokala wifi:t. 
Exempelvis kan du allokera om resurser i wifi-nätverket 
så att affärskritiska applikationer kan samsas med gäst-
nätstrafik för att på så vis optimera användningen.

Med SD-WAN kan ditt företag växa, utan att behöva 
tumma på prestanda eller säkerhet. Det blir enklare att 
lägga till nya och tillfälliga arbetsplatser, kombinera fasta 
och mobila uppkopplingar på ett säkert sätt, och det  
ger er ökad flexibilitet att ersätta gamla system  
och applikationer med nya.  

Företagets nätverk måste kunna svara upp mot verk-
samhetens snabba förändringar – oavsett om det gäller 
expansion, nya arbetssätt eller nya applikationer som tas i 
bruk. Till skillnad från ett gammalt nätverk så ger SD-WAN 
utrymme för flexibilitet och snabba förändringar så att 
din verksamhet kan växa och utvecklas utan att du 
behöver tänka på er uppkoppling. 

Medan resan mot molnet går snabbt, så lever allt fler 
företag i en hybrid miljö, där inte allt är molnbaserat och 
det molnbaserade ligger i olika miljöer. Gamla nätverks-
lösningar kan här lätt bli en bromskloss. Flexibiliteten i SD-
WAN kan hjälpa er i resan mot molnet genom att även 
hantera en hybrid nätmiljö på ett effektivt och säkert sätt. 
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Nätexperten svarar
Experten Tomas Flodin svarar på några av de vanligaste frågorna  
och ger dig tips på hur ni kommer igång med er nya nätverkstjänst. 

Hur gör man för  
att komma igång?
Om du inte är kund hos oss sedan tidigare,  
fyll i kontaktformuläret på vår hemsida eller boka  
ett onlinemöte. Du kommer sedan att tilldelas en 
egen säljrepresentant som kan hjälpa dig att ta  
fram rätt lösning för ditt företags unika behov. 

Gör dig redo  
för SD-WAN
Vi på Telenor vill hjälpa er ta tillvara på  
digitaliseringens möjligheter. Hör av dig till oss  
så berättar vi mer om våra företagstjänster, eller  
gör behovstestet på vår hemsida för att se vilken 
lösning som passar ditt företag bäst. 

Måste jag ersätta mitt exister- 
ande företagsnät (WAN/MPLS)?
Nej, SD-WAN är otroligt flexibelt och går ofta  
att kombinera med existerande nätverkslösningar, 
såväl fasta som mobila, under en övergångsperiod.  
Ökad digitalisering ställer dock ökade krav på upp- 
koppling. I takt med att 5G rullas ut kommer en nät-
verkslösning som klarar nya krav vara viktig för att, 
i en allt mer molnbaserad miljö, kunna utveckla sin 
verksamhet på ett smidigt och proaktivt sätt.

Finns det några företag som  
absolut inte behöver SD-WAN?
Nej, vi exkluderar ingen. Alla som är i behov  
av en säkrare, mer flexibel lösning som ger bättre 
användarupplevelser bör se över möjligheten att  
gå över till SD-WAN. SD-WAN kommer att få en  
ännu viktigare roll i framtiden givet ökad  
användning av molntjänster. 

Vilka företag borde  
gå till SD-WAN?
Alla som jobbar molnbaserat, eller planerar för att 
göra det, har nytta av det. SD-WAN är det snabbaste 
och säkraste sättet att få åtkomst till applikationer  
och data, och skyddar trafiken till och från era moln- 
tjänster oavsett var du sitter och jobbar. Har du verk-
samheter på flera olika fysiska platser blir det ännu 
viktigare med en lösning som SD-WAN.
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Vill du veta mer? 
 
Läs mer om Telenors SD-WAN-erbjudande och vad vi kan göra för er på: 
telenor.se/foretag/natverk/sd-wan/

https://www.telenor.se/foretag/natverk/sd-wan/

