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UPPTÄCK SVERIGES  
KUNDVÄNLIGASTE FÖRETAG 

Hej, det är vi som är Sappa och vi vill vara 
Sveriges kundvänligaste företag. 

Utöver det så levererar vi också bredband, TV, 
digitala omsorgstjänster och telefoni till nöjda 
kunder i hela landet. 

Vi är Sveriges fjärde största telekombolag 
och har funnits länge i branschen. Bland våra 
kunder har vi alltifrån nätägare, fiberföreningar, 
byggherrar och fastighetsägare, till 
samfälligheter och bostadsrättsföreningar. Det 
är inte bara de stora aktörerna som finns med 
på vår kundlista, lika ofta handlar det om en 
liten förening med få hushåll eller en enskild 
privatperson. 

Oavsett, så är det viktigaste för oss att alla våra 
kunder ska vara nöjda med oss.   

Vi är därför speciellt stolta över vårt 
kundlojalitetscenter som har branschens mest 
generösa öppettider. Vi finns på plats för våra 
kunder alla dagar, året om. Vi har inga knappval 
eller långa kötider. När vi svarar möts kunden av 
en person som kan hjälpa till oavsett ärende. Det 
ska vara enkelt att komma i kontakt med oss och 
vi pratar gärna med våra kunder både via telefon, 
mejl, chatt och sociala medier. 

 
Med Sappa som levererar bredband, TV och telefoni 
till mina boenden, har jag fått en mycket kompetetent 
leverantör. Jag tycker samarbetet fungerar mycket 
bra. De är enkla att få tag i och jag får alltid snabb 
återkoppling, det är viktigt för mig.”
Magnus Andersson, Ansvarig projektledare 
Karlstadhus AB / Brf Fenix 12

”



0774-444 744  │  hej@sappa.se  │  @sappasomduvill  │  sappa.se
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ALLA HAR EN HISTORIA.
DET HÄR ÄR VÅR

1994 skapades företaget AB Svensk 
Programagentur (SPA), som verkade som agent i 
kabel-TV-branschen. 

2008 förvärvade SPA kabel-TV-företaget Svesat 
AB och gick samtidigt in i rollen som operatör. 
Tillsammans kunde de två bolagen erbjuda ett 
spetsigt och brett utbud till alla sorters kunder 
och partners.

2010 samlades SPA och Svesat under det 
gemensamma namnet Sappa. 

2015 tog vi steget att bredda oss till att bli 
en fullvärdig leverantör av bredband, TV och 
telefoni med fokus på kundlojalitet.

2018 fick vi utmärkelsen bäst service inom 
digital-TV-branschen enligt SKI (Svenskt 
Kvalitetsindex). Vi förvärvade även bolagen  
Tuna Kabel-TV AB och Hasteman AB.

2019 flyttade vi till större lokaler tack vare 
expansion. Dessutom lanserade vi digitala 
omsorgstjänster till vår produktportfölj. Vidare 
förvärvade vi bolagen BDTV samt Cantab.
För andra året i rad placerade vi oss högst i 
kategorin service i SKI:s undersökning. Vi fick 
också betyget bäst image i branschen.  

2020 blir vi det första telekombolaget i Sverige 
som lanserar digitala omsorgstjänster till vår 
produktportfölj. Vi behåller också vår starka 
förstaplats inom kundservice och image enligt 
SKI:s undersökning.

Bolagsfakta 2018
Omsättning: 335 Mkr
Resultat före skatt: 24,6 Mkr
Antal hushåll: ca 400 000 hh
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Vill passa på att berömma er kundtjänst som får 
många lovord av mina boservicevärdar. De säger att  
er kundtjänst är mycket trevliga och lägger ned 
mycket tid när våra hyresgäster behöver hjälp.”
Claes Vikström, Fastighetschef 
Ekeröbostäder

”
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VÅR FÖRETAGSKULTUR
SPEGLAR ALLT VI GÖR

För att bevara vår kultur och känsla av 
gemenskap, återkommer vi ofta till 
våra värderingar i olika former. I alltifrån 
gruppövningar, utformning av vårt kontor, samtal 
med kunder eller besök på styrelsemöten, 
så ligger våra värderingar till grund för hur vi 
formulerar oss och fattar beslut. 

Något som ligger oss varmt om hjärtat är att vi 
på Sappa vill ha trygga och glada medarbetare 
som lever våra värderingar. Vi ska tillsammans 
hjälpas åt att lyfta varandra, stärkta av vår 
företagskultur. För oss är laget alltid viktigast 
och något som också visat sig få en positiv effekt 
på våra relationer med kunder och partners. 

Vår kultur är ledstjärnan i vår vision, att vara 
Sveriges kundvänligaste företag, och det är här 
vi och våra kunder anser att vi sticker ut jämfört 
med andra bolag.
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Att ge utrymme för dialog och aktiviteter runt 
våra värderingar gör oss medvetna om att det är vi 
tillsammans som bygger vår kultur.”
Katarina Cervell, Kulturcoach 
Sappa

”



KORT OCH GOTT.
LAGET FÖRE JAGET 

Våra värderingar skapar grunden för hur vi på 
Sappa vill vara och uppfattas på marknaden. 
Värderingarna ger oss vägledning för såväl 
individen som laget, internt och externt.
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Friheten 
Vi är den påhittiga som söker efter maximal 
flexibilitet och frihet i strävan mot minimal 
inlåsning. Vi är flexibla. Vi arbetar under eget 
ansvar. Vi är medvetna om våra rättigheter och 
skyldigheter på vår arbetsplats.

Vännen
Vi är bra lyssnare. Vi bygger varaktiga relationer 
med alla kunder och vi tror på partnerskapet. Vi 
samarbetar och drar nytta av varandras kunskap 
och kompetens. Vi respekterar varandra och vi 
levererar alltid i tid.

Jobbaren 
Vi värnar om det lokala och nära. Vi tar i när det 
krävs. Vi håller vad vi lovar och vi utmanar. Vi är 
engagerade och tycker det är roligt på jobbet. 
Vi gillar att ta oss an nya arbetsuppgifter och vi 
hjälper varandra när det behövs.

Enkelheten 
Vi ska sträva efter att våra medarbetare, kunder 
och partners ska uppleva oss som enkla att ha 
att göra med oavsett vad det handlar om. Vi har 
en bra struktur och rutiner i arbetet. Vi har en 
öppen kommunikation och tydliga mål.

 
Våra värderingar och vår företagskultur är det som 
gör oss så bra och det är där vi sticker ut jämfört med 
andra leverantörer.”
Hasse Svensson, VD 
Sappa

”
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EN KUNDUPPLEVELSE
UTÖVER DET VANLIGA

Vi jobbar dagligen med att vara i framkant när 
det kommer till vårt kundbemötande. Oavsett 
när, var och hur kunden kommer i kontakt med 
oss - vill vi erbjuda kundservice i världsklass. Ett 
kvitto på vårt arbete är att vi två år i rad har fått 
utmärkelsen bäst service i branschen enligt SKI 
(Svenskt Kvalitetsindex 2018, 2019 och 2020). 

Vårt kundlojalitetscenter, som är hjärtat i vår 
verksamhet, sitter mitt i vårt kontorslandskap 
och har därför alltid nära till all övrig kompetens 
som finns inom bolaget. På så vis får vi en daglig 
feedback kring hur våra kunder upplever oss. 
Som vi ser det är nyckeln till att vara Sveriges 
kundvänligaste företag att vi hela tiden lyssnar 
på våra kunder.

Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för 
våra kunder. Vi har inga krångliga avtalstexter 
och tror på flexibilitet med skräddarsydda 
lösningar tillsammans med ett personligt 
bemötande. 

Som levererantör säkerställer vi en hög kvalitet 
på våra tjänster. Vi ställer också stora krav på våra 
lokala servicepartners som finns runtom i landet. 
Ibland kan ju tekniken strula, men då ska vi 
snabbt och smidigt kunna åtgärda de eventuella 
problem som uppstår. 

Vi vill ge det lilla extra till våra kunder och lägger 
stor vikt i att värna om kundrelationen. På vår 
Facebook-sida bjuder vi på oss själva, anordnar 
roliga tävlingar och annat kul. Varje månad delar 
vi med oss av våra bästa TV-tips och relevanta 
erbjudanden till nyfikna kunder. Utöver detta 
frivisar vi ibland också kanaler och kanalpaket.
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För oss på KBAB är support med snabb 
service och bra bemötande mycket viktigt hos 
de leverantörer som har kontakt med våra 
hyresgäster, vilket Sappa har. Vi är mycket nöjda 
med Sappa som leverantör.”
Alex Boberg, Ansvarig Fastighets-IT
Karlstads Bostads AB

”



Digitala omsorgstjänster
Med Sappa som leverantör får man tillgång till 
Omsorgsportalen - Sveriges första oberoende 
marknadsplats för digitala hjälpmedel 
och omsorgstjänster i hemmet. Portalen 
förmedlar alltifrån tjänster som hjälper en att 
styra och hålla koll på hemmet från mobilen, 
till påminnelsehjälp och tjänster som ökar 
brandsäkerheten och tryggheten.

Fast telefoni och fastighetstjänster
Vi erbjuder möjligheten att lägga till fast telefoni 
i sitt utbud. Dessutom har vi fastighetstjänster så 
som porttelefoni.

I vårt utbud finns det något för alla. Enkelt och 
smidigt kan man samla alla sina tjänster hos oss. 

Bredband
Vi har bredband för alla typer av surfare. Oavsett 
vilka förutsättningar och behov som finns kan vi 
leverera en snabb och säker uppkoppling. 

TV och play
Inom TV-världen har vi alltifrån stora blandpaket 
till små intressepaket och enstaka kanaler. Vi har 
avtal med alla stora programbolag och erbjuder 
kanalpaket från både Sappa, C More och V sport, 
series & film. Välj färdiga paket eller varför inte 
en egen mix med kanaler? 

För den som vill streama program via mobilen, 
datorn och surfplattan har vi flera playtjänster. 

UPPTÄCK VALFRIHETEN 
- NU OCH I FRAMTIDEN
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Jag är väldigt nöjd med Sappa ur flera perspektiv.  
De håller den höga service som jag förväntar mig som 
kund, de har ett mycket brett utbud av kanaler. För 
mig är det framförallt sport som gäller – all möjlig 
sport, dygnet runt – och där har jag nog faktiskt alla 
kanaler som finns. ”
Håkan Loob 
Ingen vanlig TV-tittare 

”





Vi levererar i alla typer av fastighetsnät; kabel-
TV-nät eller fiber, via klassiska antennuttag för 
kabel-TV eller tjänstefördelare i nya mediaskåp. 

Sappa tillhandahåller snabbt och säkert 
bredband som tillgodoser hela behovet. 
Med en stabil uppkoppling framtidssäkras 
fastigheten och den blir mer attraktiv att bo i. 
Självklart ansvarar vi för hela leveransen, drift 
och underhåll samt fullserviceavtal.

HELHETSLEVERANTÖR MED 
SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Verkar det krångligt att byta leverantör? Låt oss 
visa motsatsen! 

På Sappa erbjuder vi stor valfrihet - 
både för enskilda privatpersonen, men 
också vid gruppavtal med till exempel 
bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare. 
Våra kollektiva lösningar är kostnadseffektiva 
och anpassas utifrån behov och önskemål.

 
Brf Solbacken har sedan många år ett nära 
samarbete med Sappa som levererar en egen 
helhetslösning anpassad till vår förening med 
bredband och TV. Vi tycker om deras kundservice 
och sätt att hantera oss som kunder.”
Daniel Schätzling, Ordförande 
Brf Solbacken 

”
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VI HAR SAMLAT ALLT
PÅ ETT STÄLLE

På vår hemsida finns massor av godsaker. När 
man blir kund hos oss får man bland annat en 
egen sida inne på ”Mitt Sappa” där man kan ta 
del av personliga erbjudanden eller hålla koll 
på sina fakturor. Varje vecka lägger vi också 
upp nyheter med filmtips, trailers och annat 
spännande. Kika in sappa.se.  





Sitter du med i en bostadsrättsförening, 
samfällighet eller fiberförening och söker 
en ny leverantör? Är du fastighetsägare 
eller byggherre och vill höra vad vi kan 
erbjuda? Kontakta oss gärna eller lämna en 
intresseanmälan på sappa.se/intresseanmalan. 

Kontakt
Telefon: 031 - 774 10 40
Öppettider: Helgfria vardagar 8-17
E-post: forsaljning@sappa.se

Är du privatperson? Då är du välkommen att 
kontakta vårt kundlojalitetscenter som finns på 
plats alla dagar, året om. Vi hjälper dig gärna 
oavsett ditt ärende. Ring, mejla eller skriv till oss 
via vår chatt på hemsidan eller på sociala medier. 
Du hittar mer information på sappa.se. 

Kontakt  
Telefon: 0774 - 444 744
Öppettider: Vardagar 8-22, helger 8-18.
E-post: hej@sappa.se

NYFIKEN PÅ ATT VETA MER?
KONTAKTA OSS GÄRNA
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facebook.com/sappasomduvill

twitter.com/sappasomduvill

youtube.com/sappasomduvill

instagram.com/sappasomduvill

linkedin.com/company/sappasomduvill





Kundlojalitetscenter 0774 - 444 744  │  Vardagar 8-22 och helger 8-18  │  hej@sappa.se 
Företag 031 - 774 10 40  │  Vardagar 8-17  │  forsaljning@sappa.se


