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Hej och grattis!
Du bor i ett hus med öppet fibernät.
Du bor i ett hus med öppet fibernät, vilket
innebär att du kan få en kapacitet i ditt bredband som slår all annan befintlig teknik.
Eller bara en sådan enkel sak som att
faktiskt få den hastighet du valt. Alltid.
Att optisk fiber dessutom är strålningsfri och
framtidssäkrad gör den inte mindre åtråvärd.

1. Koppla in dig och välj direkt

Här är tre tips på hur du lättast kommer
igång och kopplar in dig.

3. Ring direkt till tjänsteleverantören

Du tar en nätverkskabel och kopplar in i uttaget, surfar
in på Zmarket.se och väljer bland de tjänster som finns i
ditt lokala nät.

"Det finns så många nya
fantastiska måltidsupplevelser
att upptäcka!"
Paul Svensson
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2. Ring rådgivaren
Behöver du mer information om vad som passar just dig
bäst, ringer du Bredbandsrådgivaren på 010-130 79 79.
Bredbandsrådgivaren är en opartisk rådgivare som
även kan hjälpa dig att komma igång.

Om du redan vet vilken tjänsteleverantör du vill ha kan
du ringa direkt dit och få hjälp med att komma igång.

ZMARKET.SE – DIN TJÄNSTEPORTAL
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VI ÄR ALLA SOPSAMLARE
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"Eliminera röran och
fokusera på vad du
faktiskt vill göra."

"Jag kan se ljuset i deras
blick dö när jag säger t-ordet"

TESTA EN BÄTTRE OPERATÖR MED

Elin Häggberg

3 MÅNADER GRATIS BREDBAND
Vi kan nästan lova att du kommer stanna! För hos oss är kunderna lite nöjdare, och
2betalar lite mindre varje månad. Surfa i valfri hastighet i 3 månader, och bestäm
dig sen. Ingen bindningstid förstås. Använd kampanjkod: GRATISFIBER

TrustScore 8.3 / 10

Vet du vad du har i dina digitala förråd?

PÅ JAKT EFTER MATSVINNET
Vi slänger tonvis med mat varje år. Här är
apparna och tipsen som hjälper dig att
minska matsvinnet.

VILKEN TITTARTYP ÄR DU?
Här är de fem vanligaste "streamarna".

PAUL SVENSSON
RÄDDAR MATEN
Möt Sveriges gröna kock, inspiratören
som drivs av passion och vill sätta
smak på det resurskloka köket.

SMART PÅ RIKTIGT

22

CHECKLISTA SMARTA HEMMET

26
27

+ HELT UTAN BINDNINGSTID & STARTAVGIFT

Steg för steg – så beställer du dina digitala
tjänster i fibernätet.

20

24
WWW.VARFÖRBETALAMER.SE

Tre tips för dig som bor i ett hus med
öppet fibernät.
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Cineast?
Maratontittare?
Allvetare?

HEJ OCH GRATTIS!

Väck din kreativitet och skapa det
verkligt smarta hemmet.

Så bygger du ditt smarta hem.

PRYLAR VI GILLAR
Säg hej till den digitala assistenten
– nu med bildskärm och på svenska.

KRÖNIKA: TEKNIK FÖR
DE OINTRESSERADE
Elin Häggberg, teknikjournalist och författare

KORSORD
Beriden lansiär? Kan seglare? Revdjur?
Lös vårt kluriga korsord.
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749 omdömen

Juridisk person Telia Sverige AB, 556430-0142 Säte: Stockholm
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Zmarket.se
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Tryck på namn eller bild på den produkt/tjänst du är
intresserad av för att få en produktbeskrivning, de
villkor som gäller för produkten/tjänsten samt mer
information om leverantören.
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Klicka på ’LÄGG I VARUKORG’ när du valt den eller de
tjänster och produkter som passar dig bäst.
Varukorgen hittar du uppe till höger på sidan och kan
fyllas på med flera produkter.
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När du känner dig nöjd går du in i din ’VARUKORG’
och kontrollerar tjänst/produkt, pris och avtal.
Här har du även möjlighet att önska aktiveringsdatum på respektive tjänst du beställer.
Klicka sedan på GÅ TILL KASSAN.

Så beställer du dina digitala tjänster i det öppna fibernätet
Zmarket.se är kommunikationsoperatören Zitius tjänsteportal. Här beställer du som kund
de tjänster inom bland annat bredband, TV, telefoni och larm som passar dig bäst.
Konkurrensen mellan marknadens ledande tjänsteleverantörer gör att utbudet både i kvalitet
och pris, slår det mesta. Gå in på www.zmarket.se för att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt
jämföra och beställa tjänster. Nedan ser du steg för steg hur du kommer igång och beställer.
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Ta en nätverkskabel och koppla in den mellan
datauttaget/fiberuttaget och din dator.

Starta datorn och öppna din webbläsare
(exempel på webbläsare är Explorer,
Chrome, Firefox, Safari).
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Följande portalsida ska dyka upp på skärmen.
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Tryck på rutan ’TILL BESTÄLLNINGSPORTALEN’ för att komma till beställningssidan.

5

Kontrollera att det är din adress som står i fältet
”Din adress”. Om fel adress visas, var god ta
kontakt med installatören, din förening eller din
fastighetsägare.
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Innan din beställning går igenom behöver du logga
in eller registrera dig som ny kund i Kassan. Fyll i dina
person- och kontaktuppgifter, kontrollera att dina
adressuppgifter stämmer och tryck sedan på knappen ’GRANSKA ORDER’. Kontrollera att allt stämmer
innan du trycker på ’LÄGG ORDER’.
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När ett köp går igenom visas en beställningsbekräftelse på skärmen och en orderbekräftelse
skickas till den mejladress du uppgett vid registreringen. Under ’MITT KONTO’ kan du gå in och se all
information om de beställningar du gjort på Zmarket.
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Inom några minuter från beställning kommer ditt
internetabonnemang att börja fungera. Har du
beställt telefoni, TV eller annan tjänst som kräver
utrustning från tjänsteleverantören, kommer du
kunna använda din nya tjänst så snart du fått ditt
paket med posten.

Dags att börja handla! I menyn kan du välja den kategori du
vill titta på. Där finns en lista över alla tjänster och produkter
i prisordning. För att tydligare kunna jämföra kan du också
filtrera på tjänsteleverantör, hastighet och bindningstid.

!
4

TACK FÖR DIN BESTÄLLNING.
VÄLKOMMEN ÅTER.

Behöver du mer information om vad som passar just dig bäst, ring Bredbandsrådgivaren på: 010-130 79 79.
Bredbandsrådgivaren är en opartisk rådgivare som även kan hjälpa dig att komma igång.
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Gråt inte
över
långsamt
internet.

Det är inte bara i hemmet vi samlar på oss onödiga
prylar och högar med post. Vi gör likadant på våra
datorer och i våra mobiler.

Skräpmejl, upp- och nedladdade filer, gamla doku-

VI ÄR ALLA DIGITALA
SOPSAMLARE
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Har du mappar på datorn som du inte vet vad de innehåller?
Filer du laddade ner för några månader sen? Eller en mobil
full med bortglömda appar?
Du är inte ensam.

ment, dubbla dubletter och oanvända appar – varje dag
matar vi det digitala sopberget med mer och mer data.
Hit räknas din instagrambild på fredagens finmiddag,
pdf:en du vidarebefordrade till alla i villaföreningen,
de olästa e-postutskicken från försäkringsbolaget.

Glöm inte heller att allt som flyger omkring i molnet,
från det mest nödvändiga till det bortglömda, kräver
stora mängder serverutrymme och energi.
Få av oss reflekterar över att det vi gör online ökar
koldioxidutsläppen. Varje gång du streamar en film
eller använder sociala medier påbörjas en process i
ett datacenter. Förhoppningsvis är det ett miljövänligt
datacenter som använder förnybar el. För vem vill vara
med och bygga sopberg OCH vara en miljöbov?
Men hallå, skulle inte digitaliseringen vara bra för
miljön? Jo, det är den. Den minskar våra resor, gör oss
klimatsmarta, lär oss att göra bättre val. Den har gett
oss nya sätt att umgås på. Men storkonsumtionen av
ettor och nollor kräver att vi blir mer digitalt miljömedvetna, börjar källsortera – sålla och kasta, välja och
välja bort vad vi vill ha i våra mobiler, bärbara datorer
och på servrarna.

Nu är det inte bara innehållet och överföringen som
spelar roll. Även själva bäraren av ettorna och nollorna
räknas. Att välja fiber ger stora fördelar miljömässigt.
Till skillnad från gamla kopparnätet tillverkas fibernätet
av en råvara som det finns obegränsat av och är enkel
att utvinna. Glas, eller kvartssand om man ska vara
korrekt, har lång livslängd, lågt energitapp och förorenar inte naturen. Så om du har fiber eller ska få fiber
kommer du att göra klimatet en tjänst.

Vår nyfunna kunskap om att vi är digitala sopsamlare gör det möjligt att agera. I framtiden rensar vi
regelbundet förråden och våra oanvända appar
raderas. Vi köper bara kravmärkta digitala tjänster och
lösningar och väljer grön data från energieffektiva
datacenter. När vi stänger ner ett av våra onlinekonton
ser vi till att filerna tas bort för att frigöra serverutrymme och undvika digitalt avfall.
EXEMPEL PÅ DIGITALA SOPOR

Du förtjänar bättre än segt internet.
Ja, du läste rätt! Vad sägs om pålitlig och
snabb fiberuppkoppling istället?
Bredband2 har följt svenska folkets
internetutveckling sedan 1989. Nu kan
du koppla upp dig via oss i ditt eget hem.
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Läs mer på:

bredband2.com/privat/bredband
och se vilken hastighet som passar dig.

• Data som inte är giltig längre
• Data som inte används längre
• Data som lagras där de inte kan hittas
• Dolda och glömda data
• Onödiga kopior
• Oönskad information

Vi kan välja fiber, vara duktiga källsorterare och digitala miljö-muppar, sluta vidarebefordra feta pdf:er. Och
kanske till och med skippa instagrambilden på den fina
middagen vi dukat upp. Vilken skillnad vi skulle göra.
Låt oss börja med att städa och gallra i våra digitala
förråd.
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Text: Tina Malvemyr
Bild: Linda Ankén

PÅ JAKT

EFTER MATSVINNET
Idag ställer vi höga krav på vår mat. Den ska vara spårbar och gärna
ekologisk, om inte närodlad. Vi är medvetna konsumenter – samtidigt
som hushållen står för 938 000 ton matavfall varje år.
Men det går att minska matsvinnet.
Låt smarta lösningar och appar hjälpa till!
Bäst före-datum har många fördelar men är tyvärr också en
av de största anledningarna till matsvinn. Många gånger
kastar vi matvaror i soporna i samband med att datumet
passerat. Vi glömmer att i de flesta fall är hållbarheten på
livsmedel längre än vad som står på förpackningen.
Men med digitaliseringen kommer nya innovationer som
hjälper oss att bli bättre på att ta hand om vår mat.
BÄST-FÖRE-HJÄLPEN
Redan idag finns digitala lösningar som ger ett mer dynamiskt och korrekt hållbarhetsdatum. Information om en
produkts temperatur och förväntad bakterietillväxt sparas
digitalt i en molnfunktion och med hjälp av mikrobiologiska
beräkningsmodeller får vi en beräkning av varans egentliga
hållbarhet. Det tryckta bäst före-datumet kommer i framtiden
ersättas av flexibla och mobila sätt att informera konsumenterna om hållbarheten.
Och det går att bevaka så att livsmedel inte blir gamla och
behöver slängas. En ny app framtagen för livsmedelsbutiker påminner personalen när en vara närmar sig sitt
bäst före-datum. De kan då välja att exponera varan annorlunda, sänka priset, tillaga varan i butikens kök eller skänka
den till välgörenhet.
INTELLIGENTA RETURLÅDOR
En bov i hållbarhetsdramat är de långa transporterna. Livsmedel forslas ofta långa sträckor, med olika aktörer, och
med flera stopp längs vägen. Både ompaketeringar och
omlastningar sker innan produkterna når slutstationen.
Inträffar något avvikande under transporten måste maten
kastas. Ett nödvändigt ont? Inte längre. Med intelligenta
returlådor – digitala sensorer i varans transportförpackning
– får samtliga inblandade i transportkedjan information om
varornas status.
Sensorerna larmar om något avviker under resans gång och
aktörerna kan vidta åtgärder för att slippa kasta maten. Det
leder inte bara till bättre kontroll utan synliggör även transporterna och dess belastning på miljön.
DEN DIGITALA JAKTEN PÅ SVINNET
Konsumenter, producenter, leverantörer, matvarubutiker, restauranger och storkök – allt fler ger sig in i jakten på matsvinnet.
Med rätt verktyg, digitala lösningar och en portion vilja kan vi
gemensamt skapa varaktiga och storskaliga förändringar.
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HJÄLP PÅ VÄGEN
– VERKTYG OCH APPAR
MATSMART
Beställ hem varor via nätet som annars hade
slängts och få upp till 20–90% rabatt. Webbtjänsten finns i Sverige, Norge och Finland.
KARMA
Cirka tvåtusen restauranger, kaféer och
butiker använder Karmas app för sälja överbliven mat till halva priset. Finns på AppStore
och Google Play.
FOODLOOPZ
Foodloopz är en marknadsplats på nätet där
företag annonserar ut mat som riskeras att
kastas. Det kan handla om kort bäst föredatum, utsorterat eller felmärkta varor eller
restpallar.
WHYWASTE och DELIGATE
Whywastes digitala lösning och Deligates
app förenklar för matvarubutiker att identifiera varor som håller på att passera bäst
före-datum och hjälper butikerna att ta hand
om varorna innan de inte längre går att sälja.

TIO
TIPS
FÖR ATT MINSKA
MATSVINNET

999
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Vi kastar 19 kilo ätbar mat per person och år i soporna.
Dessutom häller vi ut 26 kilo ätbar mat och dryck i slasken.
Helt i onödan.
Planering, smarta appar och fula grönsaker
– här är tipsen hur du enkelt minskar ditt matsvinn.

TIPS FÖR ATT MINSKA MATSVINNET

1

TA TILL VARA DET DU HAR HEMMA
Skippa att handla en dag, du finner förmodligen mat
i någon form i kyl, frys och skafferi. Det finns en rad
appar som hjälper till att använda det som finns i
skåpen, bland annat:
Plant Jammer
Baam
Ingredientmatcher

2
3

ALLT ÄR INTE SOPOR!

FRYST VS FÄRSKT
Fryst mat har länge haft låg status och färsk hög.
Förhållandet bör vara det omvända med tanke
på matsvinn. Frysta grönsaker har högt näringsinnehåll och behöver inte flygtransporteras. Man
brukar dessutom äta upp allt i förpackningen,
vilket gör svinnet minimalt.

4
5

SOM MJÖLKLEVERANSERNA FÖRR

10

8

FULA GRÖNSAKER TILL DÖRREN

9

PLANERA, LAGRA & LAGA MAT

Ett hett matsvinnstips är att ta till vara på sånt du tidigare
ansåg var matavfall. Ett exempel är spadet från burken
med kikärtor. Det kan användas i både matlagning och
bakning. Kikärtsspad går att vispa till ett hårt skum och
kan då ersätta äggvita.

STORPACK FÖDER MATSVINN

6

7

PODD OM MAT

Därför är det viktigt att inte köpa större förpackningar än
vad man behöver. Vi ska inte heller alltid se plast runt mat
som en miljöbov. Gurka i plastfilm ger till exempel sex
dagars längre hållbarhet i kyldisk eller kylskåp.

I USA och Frankrike lanseras nu en ny form av cirkulär
shopping via återvinningsföretaget Terracycle. Mat och
skönhetsprodukter levereras via e-handelsplattformen
Loop hem till dörren i refill-förpackningar. Det funkar
ungefär som mjölkleveranserna i gamla tider. Ett bud
levererar till dörren och plockar samtidigt med sig
refill-förpackningarna som tvättas och går tillbaka för
påfyllning hos tillverkaren.

DEN SMARTA APPEN
– SÅ LÄNGE STÅR SIG MATEN

Att lyssna till poddar är vanligt idag. Hungrigpodden vill stimulera till medvetna val, väcka
nyfikenhet och verka för en sund inställning till
mat. Podden drivs av matkonsulter på Hushållningssällskapet.

Andrahandssorteringsfrukt eller ”fula grönsaker”
ska vi inte visa upp i vår värld besatt av perfektion, det är ingen som vill köpa. I Sverige finns
bolaget Lokalbonden som kör hemleverans av
”fula grönsaker”. Lokalbonden levererar i Göteborgsområdet.

Mycket handlar om planering för att minska
matsvinnet. Tjänsten Save-thefood.com
ökar medvetenheten om de ekonomiska
och miljömässiga konsekvenserna av
matsvinnet och uppmuntra människor
att lära sig att bättre planera, lagra
och laga mat. Med tjänsten går det att
planera hur mycket mat det går åt när
man bjuder gäster, hur vi kan laga mat för
3–5 dagar på en gång, hur mat lagras och
fryses. Tjänsten är kopplad till Alexa och är
utvecklad av amerikanska myndigheter med
samarbetspartners.
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PORTIONER UNDER TIAN

Din leverantör för en säker
vardag! I hemmet såväl som
på internet.
Larm
Bredband
Smarta hem
Se alla våra tjänster på www.th1ng.se

Medvetenheten om matsvinn har även
spridits sig till influensers. Bloggaren
Hanna Olvenmark, som är dietist, vill med
sin bok Portionen Under Tian visa att det
finns väldigt mycket bra men också billig
mat. Hennes idé bygger på att presentera
recept på måltider som kostar
under 10 kronor.

Många gånger slängs mat för tidigt. Med smarta appen Ovie får du koll
på när det är dags att slänga mat som blivit dålig. Maten läggs i en förpackning med den speciella sensorn Smart Tag. Registrera vad som finns i lådan. När du
trycker på sensorn påbörjas nedräkningen. Du kan även få meddelande till telefonen
när hälften av ätbarhetstiden har gått och när maten i lådan inte längre går att äta.
Källor:
Agfo – jobbar med kunskap och insikter med fokus på framtidens matsystem
Livsmedelsinstitutet
Lunds Universitet

11
010 - 252 00 00 | kundservice@th1ng.se | www.th1ng.se
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SAMLA
MER.
FÅ MER.
Det ska löna sig att samla sina tjänster hos oss. Därför får du som har vårt bredband
och skaffar mobil välja en förmån: snabbare bredband, mer surf i mobilen eller ett
mobilt bredband med 20 GB surf. Läs mer på telia.se/samlamer

välkommen till folknätet

Förmånerna gäller så länge du uppfyller kvalifikationerna (dvs har fast bredband och mobilabonnemang hos Telia) men Telia förbehåller sig rätten att ändra och förbättra förmånerna från tid till annan.

VILKEN TYP ÄR DU?
Är du den som plöjer en hel säsong av favoritserien under
en enda sittning, eller vill du suga på karamellen och bara se
ett avsnitt i veckan? Det finns lika många sätt att konsumera
streamad underhållning som det finns titlar att roas av.
Om du får placera dig själv i ett fack, vad passar bäst in på dig?

CINEASTEN
Du har aldrig riktigt förstått det där med serier. När du loggar in på
streamingtjänsten är det i jakt på de senaste storfilmerna, men även
klassiker som går att se om när som helst. Du har inte tid eller tålamod
för att följa en historia under tio säsonger. En inledning, mellanakt och
avslutning på några timmar är din melodi. Det kan hända att du ofta
kommunicerar med kompisar via klassiska filmcitat.

TABLÅTITTAREN
Trots att du kan se en hel säsong på
en gång så väljer du att portionera ut
avsnitten vecka för vecka. Att suga
på karamellen, njuta av cliffhangers
och spekulera kring vad som kommer
hända härnäst är enligt dig rätt sätt
att följa serier.
Det innebär ofta att du ligger efter i
händelserna jämfört med dina kompisar, och därför kan det ibland hända
att du springer ut ur rummet med fingrarna i öronen ifall någon börjar prata
om spoilers.

MARATONTITTAREN
Att se på serier har nästan blivit en
sport för dig. Du rensar kalendern för
att kunna plöja så många avsnitt av
favoritserien i rad. Ett avsnitt i veckan är
ett alldeles för långsamt tempo, det går
ju inte få in rätt känsla för serien då!
Du ser regelbundet om hela säsonger av dina
klassiska favoritserier, självklart under en
enda sittning, och det kan hända att du någon
gång sjukanmält dig bara för att kunna glo serier
hela dagen.

SMÅBARNSFÖRÄLDERN
Du kan alla Pippi Långstrumps sånger, identifierar Babblarna
baserat på färgerna och har sett samma film fem gånger i rad
– på ett dygn. Är du fem år gammal? Nej, bara småbarnsförälder. Oavsett om matlagning står på schemat, det är
dags för bilsemester eller sommaren håller på att regna
bort så är streamingtjänsten ditt andningshål. Barnen blir
nöjda, du får en paus i vardagen. Sedan nynnar du på
temat till Pyjamashjältarna samtidigt som du städar.
Ibland lyckas du faktiskt själv se ett helt avsnitt av
favoritserien, utan avbrott och utan att somna i soffan.
Okej... det har hänt en gång.
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Sedan står du där på festen
och och berättar om hur en
rymdfarkost konstrueras.

ALLVETAREN
Hemliga planer under andra världskriget? Faraos gömda skatter? Att få
reda på hur
metaller förädlas? Du är där. För dig
är streamingtjänsterna ett sätt att lära
dig nya fakta om världen utan att
surfa runt på Wikipedia eller – om du
hör till den äldre generationen – gå
till ett bibliotek.
Vid tv:n hittar man dig ofta framför
dokumentärer, naturprogram eller
biografier. Sedan står du där på festen
och berättar om hur en rymdfarkost
konstrueras.
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Bild: Christian Fregnan

ZMAGASIN | Intervju

ZMAGASIN | Intervju

”Jag vill inspirera
istället för att prata
om farorna med vår
köttkonsumtion”

MED SMAK
FÖR GRÖNT
Paul Svensson är en av Sveriges kändaste kockar och har genom åren gett ut flera kokböcker
med vegomat och hållbarhetsprägel. Men även
om klimatsmart mat är på tapeten just nu är det
ingen trendanpassning för honom, Paul har
sedan många år tillbaka drivits av sitt intresse
för det hållbara köket.

Vi möts på Fotografiska Museet i Stockholm där Paul driver en prisad
restaurang sedan drygt fem år tillbaka. Det märks att han är omtyckt, på väg
genom restaurangen stannar han och småpratar med flera av gästerna.
De vill skaka hand, tacka för en god måltid. En och annan ur personalen
kikar in under vårt samtal och Pauls jargong är skämtsam och glad, det
märks att de trivs ihop.
– Man blir lite som en familj, jag är fortfarande här mycket och trivs här,
säger Paul.
Att hållbarhet fått prägla menyn här var en självklarhet för Paul, tanken att
laga mat på ett klimatvänligare sätt har växt fram hos honom under en
längre tid.
– De senaste 15 åren har varit något av en transformationsperiod, från
direkt ohållbart till mer hållbart. Det började med insikten att vi lagade mat
på ett oproportionerligt sätt, säger han och förklarar:
– Jag insåg att vi skapade mat enkom från statusfyllda värden; det som
var dyrt ville folk ha och man tänkte inte alls utifrån säsong.
Det var alltså animaliskt protein som styrde i fine dining-världen, och Paul
insåg det skeva i att grönsaken bara var ett tillbehör till köttet.
– Jag nystade i varför och började laga mat på ett annat sätt, med
utgångspunkt i grönsaker och smaken. Då blir det en mycket mer spännande
tallrik och intressantare att äta, eftersom vi ju inte har utforskat växter på
samma sätt – en ny värld.

Text: Josefine Franking
Bild: Samuel Unéus
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FAKTA PAUL SVENSSON
Ålder: 45 år
Yrke: Krögare, tv-kock och kokboksförfattare
Familj: Frun Camilla, tre barn

Menyn på Fotografiska Museets restaurang är baserad på
vegetarisk mat, medan de som vill kan köpa till kött eller
fågel som ett tillbehör. Under årens gång har Paul också
insett att det finns mervärden med att laga mat på det
sättet.
– Vi måste se köttet som ett tillbehör, inte huvudingrediensen. Att ha grönsaker som huvudingrediens är ju resursklokare och mer hållbart, vi närmar oss då den proportion
som ekosystemet kan förse oss med.

Bor: Saltsjöbaden utanför Stockholm
Aktuell med: Boken Rädda Maten
(2019, Bonnier Fakta) och ny restaurang
tillsammans med Tareq Taylor. Ständigt
aktuell som krögare på Fotografiska Museets
restaurang.

RESURSKLOKHET ÄR LEDORDET

PAUL VILL RÄDDA MATEN

Han drivs av en passion att kunna förändra vår matkonsumtion genom att visa att det faktiskt är GODARE att äta
resursklokt.
– Då kommer det inte att kännas som en kompromiss,
tvärtom. Men vi måste driva på förändringen i tankesättet.
För människor styrs av nanotradition och har svårt att se
det positiva i förändringen till dess att någon annan säger
att det är ett bättre alternativ.

Enligt Paul Svensson är all mat som vi
kastar en stor bov i klimatdramat.
Tillsammans med Christofer Ekman
startade han därför pop up-restaurangen
Retaste, där råvaror som höll på att bli
sopor tillagades på ett njutbart sätt.
I nya boken ”Rädda maten” har de samlat
alla recept som skapades på Retaste,
tillsammans med mängder av bra tips om
hur läsaren kan rädda maten och på så
sätt minska matsvinnet.

Paul ser ett problem med att vi pratar om att ”äta hållbart”.
– Det blir så luddigt, det är svårt att smaka på hållbarhet.
Men att sätta smak på resursklokhet, att ställa fram en
tallrik och låta folk smaka på den, kan inspirera. För det
behöver inte vara ett avkall, tvärtom en ny dörr som öppnats.
Det finns så många nya fantastiska måltidsupplevelser att
upptäcka!

SMAKEN SOM SKA STYRA
Ledord när Paul pratar är kvalitet, smak och näring. Han är
noga med att betona att en växling till en klimatsmart kost
inte behöver innebära en kompromiss med smaken. Istället
tror han att vi i Sverige kommer att satsa allt mer på högkvalitativa ingredienser.
– I den godaste måltiden samspelar smak,
textur och variation. Skulle vi få en kvalitetsökning på alla områden – både grönsaker och
animaliskt – då kommer njutningen öka och
abstinensen efter att frossa i kött minska,
säger Paul och förklarar:
– För man äter sig mätt på smak, inte kvantitet.
Då kommer en liten köttbit att räcka för att
tillfredsställa smaklökarna, och vår konsumtion
hamnar då mer i samklang med naturens förutsättningar. Smakintensiv mat är nyckeln!
Någon skrämseltaktik vill Paul inte hålla med på,
istället vill han vara ”den positiva filuren” i dessa
diskussioner. Han har sagt att han hellre pratar om
varför en morot är himmelsk än köttets klimatpåverkan.
– Ja, jag vill inspirera stället för att prata om farorna med
vår köttkonsumtion. Genom att förtydliga varför idén vi
ruvar på är fantastisk utifrån så många olika perspektiv tror
jag att vi lyckas få fler att faktiskt vilja göra en förändring.

”Att ha grönsaker som
huvudingrediens är ju
resursklokare och mer hållbart"
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”Det som bär framåt är mat
med innehåll, smak och näring”

Paul betonar att han inte vill kalla det för ett skifte, istället
vill han benämna det proteinbreddning.
– Breddning är positivt, medan skifte låter negativt. Jag
tror mer på att hitta fler proteinkällor. Som ett smörgåsbord
med många olika proteinkällor, då kan man välja lite av
allt någon gång och då blir det lättare att hitta en naturlig
balans på sikt.

– Enbart en sån sak som att grödor bara har en säsong
idag, det kommer att ändras. Redan idag har man sett att
sparris kan få en andra säsong, ”second season”, beroende
på hur man sköter plantan. Grönsaksutvecklingen är fortfarande i sin linda och vi har bara en aning om vad vi står
inför när intresset och efterfrågan ökar lavinartat.

MATREVOLUTION PÅ GÅNG

Han lyfter gurkan som ett exempel och berättar om gurkodlingar som ser ut som gravfält fyllda med gula gurkor
som ingen vill ha.
– Det är ju helt galet, bara för att vi har ”bestämt” att en
gurka används när den är grön så förkastar vi alla andra
former av den. En grön gurka är egentligen omogen, den
är gul när den är mogen. Då är den saftigare med större
kärnor och mer smak, och skulle funka bra att använda så
som vi använder zucchini idag.

Paul pratar passionerat och det märks att det inte handlar
om att följa en trend, detta är något han verkligen brinner
för. Sedan skadar det ju inte att en matrevolution är på
gång i vårt samhälle, menar han:
– Medvetenheten har vuxit otroligt de senaste åren, och
jag tror att det handlar om att flera faktorer sammanfaller
just nu. Både klimatångest hos de unga och att många är
mer pålästa idag, både om konsekvenserna och alternativen som gör det enklare att göra rätt och äta gott, säger
han och tillägger:
– Jag tror att vi behöver hjälpa folk att se att det finns
väldigt goda alternativ till kött-traditionen som vi har vuxit
upp med men inte kan bibehålla.
Någonstans hörde Paul att så få som fem procent av
växtriket var utforskat och vi vet så lite om varje grödas
potential.

BREDDA SYNEN PÅ MOGENHET

Det är dags för Paul att återgå till restaurangen på Fotografiska. Innan han försvinner bland gästerna ger han sin
syn på framtiden.
– Vi behöver tänka om, bredda vår syn på mogenhet
och användningsområden för att minska på det dolda
matsvinnet som är det mest ohållbara. Det som bär framåt
är mat med innehåll, smak och näring.

BAKA PAULS SAFTIGA
STRÖBRÖDSKAKA
17
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STRÖBRÖDSKAKA
MED CITRON
Gör ströbröd av torrt bröd och baka en
saftig ströbrödskaka.

Tänk om det fanns Sveriges
kundvänligaste företag.

INGREDIENSER TILL 10–12 PORTIONER
3 ägg
2 ½ dl strösocker
50 g smör
1 dl mjölk
3 ½ dl ströbröd av torrt ljust bröd
2 tsk bakpulver
1 krm salt
CITRONLAG
½ dl vatten
½ dl strösocker
2 citroner
TILL SERVERING
Strösocker att strö över kakan.

INSTRUKTIONER
Koka upp vatten och socker till lagen.
Ta kastrullen från värmen. Skala citronerna med
potatisskalare. Lägg skalet i sockerlagen och
pressa ner saften. Låt lagen svalna och sila
sedan bort skalet.
Vispa ägg och socker pösigt. Smält smöret
i en kastrull, tillsätt mjölken och blanda med
äggvispet. Rör ihop ströbröd, bakpulver och
salt för sig och vänd ner till en smet.Häll upp
smeten i en smord och bröad
bakform.
Baka i ugnen på 175 grader med
varmluft i cirka 15 minuter.
Vänd upp kakan på ett fat och fukta den
genom att pensla citronlag över hela kakan.
Strö lite socker uppe på kakan vid servering.

"Hade vi vetat hur mycket frukt och bär som
slängs i butikerna hade vi nog startat en
dessertkrog eller ett bageri istället."
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I boken Rädda Maten (Bonnier Fakta) hjälper
Paul Svensson och Christofer Ekman dig att
minska matsvinnet.

19

ZMAGASIN | Smarta hemmet

VÄCK KREATIVITETEN
I DITT SMARTA HEM
TEXT: HANS JOCHENS BILD: PHILIPP BERNDT

Det är en sak att ha alla dina
smarta hem-enheter på plats,
med motsvarande smartphoneprogram installerade och en
mängd olika appar att styra
enheterna med. Att få dem att
agera smart är en helt annan
sak. Nu är det dags att göra det
smarta hemmet smart
– på riktigt.

ZMAGASIN | Smarta hemmet

Utbudet av smarta produkter för hemmet fortsätter att
växa. Det finns säkerhetssystem, termostater, lampor,
eluttags-pluggar, rök- och översvämningsdetektorer,
lås och larm för dörrar. Vi ska naturligtvis inte glömma
de roligaste prylarna såsom smarta tv-apparater,
hemmabiosystem och andra audiovisuella underhållningsprodukter, liksom de produkter som underlättar
för hemskötsel – robotar för dammsugning och gräsklippning.

Det enklaste sättet att våga sig in i
hemautomatiseringens värld är att
eliminera röran och fokusera på vad
du faktiskt vill göra.
"Hemautomatisering" är en kategori som kan spänna
från extremt komplicerade uppgifter till väldigt enkla
beroende på vem du frågar. Det är lätt att bli överväldigad av jargong, enheter och standarder. Enklaste
sättet att våga sig in i hemautomatiseringens värld är
att eliminera röran och fokusera på vad du faktiskt vill
göra.
Först och främst, för att skapa ett verkligt smart hem
behöver dina enheter fungera just för dig. Låt dem
arbeta tillsammans, skapa scheman som passar dig
och din familj. Välj det enklaste och mest effektiva
sättet för dig att lägga till komfort i ditt liv.
Styrenheten är hjärnan i ditt system, här ställer du in
alla regler. Använd inte fjärrkontrollenheter, utan sätt
enheterna i rörelse baserat på din närvaro, vilken tid
på dagen det är, om solen skiner eller om det regnar.
Slå på ljuset i vardagsrummet automatiskt när du
kommer hem eller starta musik när det är dags att
laga mat. Börja smått och stegvis.

20
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En annan möjlighet är att hitta olika och nya sätt för
enheterna att funka just för dig. Till exempel kan den
smarta glödlampan du just installerat i din hall ha en
helt annan roll på natten. Ställ in den att slå av automatiskt när du går och lägger dig och låt den agera
nattlampa genom att automatiskt dimmra ner lampan
när du går upp mitt i natten för ett toalettbesök.

När du blivit bekväm med tekniken
kommer du slutligen leta efter nästa
sak att integrera i ditt smarta hem.
Att börja med mindre scenarion kommer att väcka din
kreativitet. Genom att ta ett steg i taget kan du göra
det enkelt och lättförståeligt. När du blivit bekväm
med tekniken kommer du slutligen leta efter nästa sak
att integrera i ditt smarta hem.
Med ett baspaket för hemautomatisering kan du leka
och testa det smarta hemmet. Välj enheter, addera
dina personliga behov, se till att enheterna jobbar för
dig. Det är då det blir smart – på riktigt.

LJUSPUNKTER:
Sätt sensorn på utsidan vid ingången till din bostad.
Då känner den av att du närmar dig och tänder utebelysningen för att välkomna dig hem.
Låt magnetkontakten i ytterdörren styra lamporna.
När dörren öppnas och kontakten bryts tänder styrsystemet ljuset. Du kan ha tänt inom- eller
utomhus tills du själv släcker eller låta ljuset släckas
per automatik vid en viss bestämd tid, till exempel vid
läggdags.
Skapa en regel att ljuset tänts och släcks automatiskt
efter ett visst antal minuter när någon knackar på dörren.
Det ger dig möjlighet att se vem som är på besök.

TV, PLAY
& BREDBAND
FÖR HELA FAMILJEN

För att hallen och köket ska tändas när du kommer hem
efter solens nedgång, behöver du:
•
•
•
•

STREAMADE
KANALER OCH
VIAPLAY INGÅR

En styrenhet
En sensor (känner av att du rör dig)
En magnetkontakt för dörren
En strömbrytare alternativt smart lampa för
respektive rum (hall plus kök)

BYGG DITT SMARTA HEM
Fundera och bestäm vilka funktioner du
skulle vilja börja med.
Titta på marknaden om vad för lösningar det
finns, tänk på att du kommer att vilja ha fler
funktioner i framtiden.

Tv-paket med upp till 64 kanaler
Filmpremiärer varje vecka
Över 20 000 livetimmar sport varje år

Köp ett startpaket för att börja din resa in
i hemautomatiseringens värld.

Viaplay ingår alltid – streama var och när du vill
Bredband med prisgaranti

Lär dig ditt system ordentligt och skapa fler
funktioner på de delar du startat med.
Nu är det dags att ta nästa steg
och bygga vidare. Lycka till!

VIASAT
T V. P L AY. B R ED B A ND.
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Prisgarantin innebär billigare bredband jämför med andra tv-operatörer vid nytecknande av tv-abonnemang.
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Bredband som
utvecklas av gamers

GOOGLE HOME
– NU PÅ SVENSKA
År 2021 kommer det att finnas nästan lika många röstaktiverade assistenter på planeten som
människor*. Redan nu kan du säga Hej till Google Home Hub, en digital assistent med högtalare,
mikrofon och senaste nyheten – en bildskärm.
Liksom tidigare modeller kan du fråga, kommendera och
prata med din Google-assistent. Men med en bildskärm
kan du använda assistenten till så mycket mer. Ber du
om en väderleksrapport ser du samtidigt en översikt av
vädret. Fråga om ett recept och du får text och bild på
ingredienser och blir guidad fram till den färdiga rätten.
Vill du lyssna på en låt på Spotify fixar den det. Numera
har den även lärt sig svenska och är redo att göra ditt
hem smart.

Ownit är partner och levererar bredband till världens största gaming center Inferno Online som ligger vid Odenplan i Stockholm.

Ownit har Sveriges snabbaste
uppkoppling och är nästan 50%
snabbare än övriga bredbandsleverantörer enligt gamingplattformen Steam.
Bredbandsleverantören har
dessutom vunnit utmärkelsen
Sveriges Nöjdaste Bredbandskunder fem år i rad enligt SKI Svenskt Kvalitetsindex.
– Utmärkelserna och topplistorna

är bra kvitton på att vi är på rätt väg.
Utvecklingen går snabbt framåt och
kraven på oss blir allt högre. Därför
pågår förbättringsarbetet hela tiden,
varje dag, berättar Stefan Nyberg,
VD på Ownit.

Alla avdelningar får direkt feedback

på hur det går via Ownits kundsupport, som är placerad mitt i
organisationens kärna.
– Vår kundsupport är öppen alla
dagar på året, även på julafton. De
som jobbar inom kundsupporten
har ett genuint intresse för bredband
och teknik, som ligger högt över
genomsnittet. Det gör givetvis att de
kan hjälpa kunderna på ett mycket
bra sätt, säger Stefan Nyberg och
fortsätter;
– Vi ser dagligen resultatet via de
individuella betyg som vi får via
Trustpilot, och där har Ownit den
absolut högsta rankingen bland
bredbandsleverantörerna.

Även om någon del drabbas av
elavbrott, avgrävda fiberkablar, eller
liknande. Är det bra, ska det
dessutom vara riktigt snabbt,
berättar Ownits teknikchef Jörgen
Lindqvist.
Många av de anställda på Ownit har
själva ett genuint intresse av gaming.
– De gillar inte tanken på att bredbandet ligger nere och det är en bra
början för att veta vad vi som företag
i stort strävar emot säger Jörgen
Lindqvist och fortsätter;
– Vi har till exempel flertalet
kraftfulla utgångar mot Internet,
ett 100 gig redundant i vårt corenät
och redudant strömförsörjning i alla
viktiga delar av nätet. Detta stödjer
att vi har snabbast uppkoppling i
Sverige. När vi jämför internationellt
kan vi också konstatera att Ownit
är i topp fem i världen enligt Steams
statistik för uppkopplingshastighet.
Genom att många på Ownit har

intresse för gaming och förstår kraften av att lyssna på sina användare
och ta åt sig av feedback, har Ownit

”Att vi har en gamingprofil,
och många på företaget
själva är gamers gör
sannolikt att vi hänger med
ganska bra.”
Det är en rolig utmaning att leverera
bredband till en så kapacitetskrävande kund, och vi lär oss mycket hela
tiden, berättar Jörgen Lindqvist och
fortsätter;
– Vi uppgraderar hela tiden vårt nät
och har som princip att när någon
länk i vårt nät går upp i 80% utnyttjande av kapaciteten så uppgraderar
vi den. Det sköts av ett team som
på nätterna är ute och uppgraderar
switchar och adderar kapacitet. Vi
vill aldrig att en kund ska drabbas
av att vi inte ha tillräcklig kapacitet.
De ska inte heller märkas när vi
gör själva uppgraderingen, berättar
Jörgen Lindqvist.
Att behålla positionen med nöjdast

– Vi säkerställer att vi ligger i

absoluta framkant när det gäller att
bygga nätet så att vi alltid kan
leverera ett riktigt bra bredband.

på ett naturligt sätt kommit nära
gamers. Någonting som bland annat
har lett till att företaget samarbetar
med gamingcentret Inferno Online.
– Vi är stolta över att vara partner
till Inferno Online och levererar alla
deras uppkopplingar. Vi har även
arrangerat ett antal tävlingar ihop.

Jörgen Lindqvist, Ownits teknikchef.

kunder i Sverige kräver fokus på rätt
saker. Det handlar både om att
säkerställa att företaget jobbar med
förbättringar av det de erbjuder idag,
men även fokus på vidareutveckling

24Ownit du med. Endast 99kr/mån i 3 månader utan bindningstid. Beställ på Ownit.se
Prova

av digital self-service, automatisering
av hantering av driftstörningar,
förenklade kundinstallationer, och
annat.
– Vi har även awrnet, då utvecklare,
nätverksexperter, produktansvariga
sitter mycket nära varandra. Att vi
har en gamingprofil, och många på
företaget själva är gamers gör sannolikt att vi hänger med ganska bra. Vi
tror vi är rätt snabba på att ta åt oss av
relevant feedback, berättar Jörgen.

Högtalaren kan enkelt kopplas ihop med smart belysning, säkerhetssystem, musikanläggningar, teve och
streamingtjänster. Google Home Mini har de flesta egenskaper och funktioner som Google Home, men med en
mindre högtalare och färre knappar. Man kan även komplettera med Google Nest Hub som är en kompakt smart
display med inbyggd högtalare. Den kan användas för
röststyrning av streamingtjänster, teve, anläggning och
alla andra smarta enheter i hemmet som har Googleassistenten.

*enligt forskningsföretaget Ovum

FOLKHEMMET BLIR SMARTARE

Ownit investerar i att skapa bästa
möjliga upplevelserna även utanför
gamingvärlden. Företagwache
servrar för Netflix streaming.
– Det betyder att vi lagrar mycket
av det som kunderna vill titta på
från Netflix, på ett sådant sätt att
kunderna både snabbt och med hög
kvalitet kan streama film och serier.
Det finns mycket att berätta om,
men det viktigast att kanske att vi
vet om att vi aldrig kan slå oss till ro
och tro att vi är klara. Detta arbete
slutar aldrig, konstaterar Jörgen
Lindqvist.

SYMFONISK – en helt ny ljudserie
skapad av Sonos och IKEA.
Komplettera Sonosanläggningen med
aktiva högtalare från IKEA, eller bygga
från början med SYMFONISK i alla rum.
Med smarta rullgardiner
styrs ljusinsläppet från
fjärrkontrollen eller appen
TRÅDFRI som även kan
anslutas till Amazon Alexa,
Google Home och Apple
Home för röststyrning.

DETTA ÄR OWNIT:

• Sveriges sjätte största fiberoperatör
• Levererar bredband, tv och telefoni
till 130 000 hushåll

Under 2019 satsar IKEA på smarta
funktioner och hållbar energi till
hemmet.

Text: Christer Henriksson
Bild: IKEA, Ben Kolve, Google Home MinI

• Har vunnit utmärkelsen Nöjdast

privatkunder enligt SKI 5 år i rad

• Vann årets bredbandsoperatör 2018

• Ingår sedan 2012 i Telenorkoncernen

Med solceller på taket
producerar du egen, grön el. En bra
investering – för både klimatet och
plånboken.
IKEA SOLSTRÅLE är ett komplett,
nyckelfärdigt solenergisystem.
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Teknik för de ointresserade
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Bild: Pia Gyllin
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När folk jag träffar frågar vad jag jobbar med så brukar jag svara att jag
är journalist och driver en egen blogg. Jaha, säger de intresserat, vad bloggar
du om? När jag svarar ”teknik” så ser jag alltid hur något händer i deras
ansikten. För jag kan se ljuset i deras blick dö när jag säger t-ordet.
Personen framför mig viker undan med blicken, de får något stressat i sitt
kroppsspråk och mumlar i stil med: ”Teknik, ja det är ju något jag är sjukt dålig
på – men jag ska tipsa min man/bror/son om din blogg! Han kan minsann det
där med teknik!”
Och det är då jag måste skynda mig att förklara att det är ”just för personer
som du” som jag driver min blogg. Jag brinner för att skriva och prata om
teknik för människor som inte ser sig som teknikintresserade eller nördar. Min
målgrupp är alla ”vanlisar” som varken bryr sig om modeller av processorer
eller tycker det är kul att koppla in en ny tv (eller vad man nu tänker sig att
någon som är ”teknikintresserad” bryr sig om).

För saken är ju den att vi lever i en tid präglad av ny teknologi och digitalisering. Oavsett om vi gillar det eller inte. Utvecklingen går i en rasande fart
och de som inte hänger med möter plötsligt massor med hinder i sin vardag.
En krånglande skrivare, nya funktioner på Instagram eller wifi-strul är saker
som kan leda till stress och en känsla av hopplöshet. Vilket gör att många
känner dåligt självförtroende kring teknik och börjar se det som något de inte
har någon kontroll över.

Teknik är verktyg som alla måste kunna använda. Teknik handlar om
demokrati, delaktighet och mänsklighetens framtid. För de som utvecklar
tekniken är i dag till stor del de som utformar hur våra liv ska se ut. Dessa
personer är också till övervägande del vita män i 30-årsåldern i USA med
college-utbildning. Vilket inte nödvändigtvis är samma personer som är bäst
lämpade att skapa en framtid som även fyller behoven för en äldre kvinna i
Tanzania, en ung transperson i Kina eller en bonde på den svenska landsbygden. Om du inte ser problemen har du oftast svårt att se lösningarna.
Därför behöver vi en stor mångfald av människor – med olika kön, etnicitet,
ålder, bakgrund och utbildningsgrad – som är med och påverkar hur tekniken
utvecklas. Så att vi får en framtid där många perspektiv och idéer kommer
fram i ljuset!

Så när jag ser hur något i människors ögon slocknar när de hör ordet
”teknik” så handlar det om mer än bara brist på intresse för nya datorer eller
mobiler. Det handlar om en inställning att teknik inte är något för dem – och
det måste vi göra något åt! Med min blogg försöker jag skapa förändring men
du måste också hjälpa till. Fundera på hur du brukar utrycka dig om din eller
andras förmåga att använda teknik och hur det påverkar andra, särskilt flickor
och kvinnor runtomkring dig.
Teknik är mer än ett nördigt intresseområde, det är ett verktyg – hur väljer du
att använda det?

"Teknik handlar om
demokrati, delaktighet
och mänsklighetens framtid"

Elin Häggberg är teknikjournalist med bloggen
teknifik.se och podden Teknikens under.
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Gör som resten av våra 200 000 bredbandskunder.
Välj en leverantör där du får ännu mer.
Vår nya WiFi-lösning för Powersurf
Landets största Streamingtjänster
Dygnet runt support direkt i mobilappen
Säkerhetspaket som skyddar ditt trådlösa nätverk
ID-bevakning ingår alltid gratis
Läs mer på A3.se/rabatt eller ring 0770 910 100
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Avsändare: Zitius, Johan Willinsgata 6, 416 64 Göteborg

ZMAGASIN

Webbdeal!
Läs mer på
telenor.se/zmagasin

Bättre tillsammans.
Bredband och tv
utan bindningstid.

Ingen bindingstid

Ingen frakt- eller startavgift

Trådlös router/tv-box ingår

Vid köp av tv-paket ingår alltid Telenor Stream - titta på tv:n, surfplattan eller mobilen
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