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Välkomna till det första mötet med 

Bredbandsforums arbetsgrupp

Infrastruktur för digitalisering



Mål för dagens möte

• Att jag som deltagare förstår mål och förväntningar enligt 

direktivet och är OK med arbetets upplägg och tidplan

• Att vi har påbörjat en diskussion om inriktning och 

fokusområden för arbetet



Agenda för arbetsgruppsmöte 1

• 10.00-10.10 Välkomna

• 11.10-10.45 Presentationsrunda

• 10.45-10.55 Näringsdepartementet – förväntningar på arbetsgruppen

• 10.55-11.20 Mål, färdplanen och ramar för arbetet

• 11.20-11.50 Lunch

• 11.50-12.35 Bakgrund och underlag inför arbetet

• 12.35-13.15 Grupparbete om inriktning och fokusområden för arbetet

• 13.15-13.50 Presentation och summering i plenum

• 13.50-14.00 Inför nästa möte och avslutning av mötet



Arbetsgruppsdeltagare
Ordförande:

Dan Sjöblom Post- och telestyrelsen

Gruppdelatagare:
Anna Runius Telia Company

Anne Mousa Ståhl Region Gotland

Jan Ollinen IP-Only

Jimmy Persson Svenska Stadsnätsföreningen

Jörgen Svärdh Utsikt Bredband

Kjell Thuné Västkom

Lars Lundberg IT&Telekomföretagen

Magnus Rudehäll Region Västerbotten

Maria Gill RISE

Michaela Stenman Sveriges Kommuner och Landsting

Ove Landberg Post- och telestyrelsen

Rikard Svensson Region Blekinge

Administrativt stöd:

Åsa Lindskog och Kristina Lindbom Bredbandsforums Kansli

Peter Meurling A-focus



Presentationsrunda

• Namn, organisationstillhörighet och roll

• Vad är den viktigaste orsaken till att du valt att engagera 
dig i arbetsgruppen?

• Vad hoppas du att gruppen ska åstadkomma?



Näringsdepartementet om 

arbetsgruppen 

Vilka förväntningar finns från regeringen?

Gustaf Molander, 

Näringsdepartementet
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Sverige helt uppkopplat 2025 – en 

bredbandsstrategi

Näringsdepartementet 9

År 2020 bör 95 

procent av alla 

hushåll och 

företag ha 

tillgång till 

bredband om 

minst 100 Mbit/s

År 2023 bör hela 

Sverige ha 

tillgång till stabila 

mobila tjänster av 

god kvalitet

År 2025 bör hela 

Sverige ha 

tillgång till snabbt 

bredband
• 98 % 1 Gbit/s

• 1,9 % 100 Mbit/s

• 0,1 % 30 Mbit/s



Strategiska områden
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Roller och spelregler på 

bredbandsmarknaden
Kostnadseffektiv utbyggnad Nät och tjänster till alla



Bredbandsforum

Näringsdepartementet 11

- Främja samverkan mellan aktörer i samhället för en effektiv utbyggnad 

av bredbandsinfrastruktur.

- Tillsammans identifiera hinder och hitta lösningar som främjar 

tillgången till bredband i hela landet.

- Viktigt arbete för att nå målen för regeringens bredbandspolitik. 



• Robusta bredbandsnät har en stor betydelse för 

ökad trygghet i samhällets digitalisering. 

• Behov av att öka medvetenheten om olika 

aktörers roller och ansvar för robusta och 

driftsäkra bredbandsnät.

• Åtgärder för ökad robusthet och tillförlighet i 

infrastrukturen för offentliga aktörers tjänster 

över bredbandsnät.
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Näringsdepartementet 13

Lycka till i det 

kommande 

arbetet!



Mål, färdplanen och ramar för arbetet

- utifrån direktivet





Vad förväntas arbetsgruppen åstadkomma? 

Syfte och mål

Syftet med gruppens arbete är att verka för robust och driftsäker bredbandsinfrastruktur för 

offentliga aktörers digitala tjänster.

I uppdraget ingår att;

1. Beskriva, och vid behov och föreslå vad som bör förtydligas avseende, olika aktörers 

roller och ansvar för bredbandsnätens robusthet och driftsäkerhet.

2. Öka medvetenheten hos offentliga aktörer med beställar- och planeringsansvar om 

behovet, nyttan och ansvaret för infrastrukturens robusthet. 

3. Föreslå åtgärder som ökar förutsättningarna för en mer likvärdig robusthet i alla delar av 

Sveriges bredbandsnät.



Vad förväntas arbetsgruppen åstadkomma?  

Aktörernas roller och ansvar

Kommunikationsoperatörer  

Byanät – Myndigheter –

Operatörer – Regioner –

Nätägare – Stadsnät – ISP m fl

• Aktörer som bidrar till att  tillhandahålla 

bredbandsnät och bredbandsanslutning 

(planering, utbyggnad, drift …)

• Beställare av bredbandsanslutning 

för digitala tjänster

Kommuner – Landsting –

Myndigheter – Regioner –

(Användare/medborgare) m fl
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Vad förväntas arbetsgruppen åstadkomma? 

Mer likvärdig robusthet



Vad förväntas arbetsgruppen åstadkomma? 

Beskriva och föreslå åtgärder för robust bredband

Offentliga aktörers 
digitala tjänster över

bredbandsnät

Nät

Bredbands-
anslutning

Ansvar och krav på 
delarna och helheten Arbetsgruppens fokus är att beskriva, 

öka medvetenheten om och ge förslag 
kring robusthet i bredbandsanslutning 
och bredbandsnäten för att möjliggöra 

för digitala tjänster



Vad förväntas arbetsgruppen åstadkomma? 

Syfte och mål

Syftet med gruppens arbete är att verka för robust och driftsäker bredbandsinfrastruktur för 

offentliga aktörers digitala tjänster.

I uppdraget ingår att;

1. Beskriva, och vid behov och föreslå vad som bör förtydligas avseende, olika aktörers 

roller och ansvar för bredbandsnätens robusthet och driftsäkerhet.

2. Öka medvetenheten hos offentliga aktörer med beställar- och planeringsansvar om 

behovet, nyttan och ansvaret för infrastrukturens robusthet. 

3. Föreslå åtgärder som ökar förutsättningarna för en mer likvärdig robusthet i alla delar av 

Sveriges bredbandsnät.



Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte

Dec Jan FebOkt Nov Mar Apr Maj Jun Jul

Tidplan för arbetet

Kartläggning, identifiera utmaningar

• Aktörer, roller o ansvar

• Likvärdig robusthet

Analys och fördjupning inom

valda fokusområden

Prioritering

Val av fokus, 

leverans

Utvärdera och 

prioritera insatser för 

ökad medvetenhet

Redovisning

publicering

Granskning

Produktion av ev material

Styrgruppsmöte 

Paketering och

rapportskrivning



Lunch 

Samling 11.50



Förstudie inför 
Bredbandsforums arbetsgrupp 
”Infrastruktur för digitalisering”



Bakgrund till Bredbandsforums arbetsgrupp 
om infrastruktur för digitalisering

• Robusthet prioriterat område i Bredbandsforums Nystartsgrupp

• Bredbandsforums styrgrupp har efterfrågan arbetsgrupp inom 

robusthetsområdet

• Regeringens bredbandsstrategi lyfter fram att

• ”samhällets ökande beroende av bredbandsinfrastruktur och framför 

allt av digitala tjänster ställer ökade krav på robusthet och 

driftsäkerhet.”

• OECD:s rapport ”Going Digital in Sweden” pekar på behov av 

samordning och Bredbandsforums roll
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Kansliets förstudie inför arbetsgruppen

Kartläggning av pågående och genomförda insatser

Intervjuer och workshop med aktörer 

Bredbandsforums tidigare arbetsgrupper 

Förslag till direktiv för arbetsgruppen
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Pågående och genomförda aktiviteter

Utbyggnad 
och drift av 

bredbandsnät

Roller, ansvar 
och 

kravställning
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Utbyggnad och drift av bredbandsnät

- inriktning på insatser

Redundans, diversitet
Förläggningstekniker

Elförsörjning
Dokumentation

Kvalitet och driftsäkerhet



Statliga
insatser

Svåra 
påfrestningar

Krishanterings-
förmåga

Beställaransvar
Finansieras av berörd kund

Grundläggande nivå (basnivå)

Grundläggande krav från användare 
(standardkrav)

Författningskrav gällande bl.a. driftsäkerhet

Finansieras av tillhandahållaren och debiteras 
”alla” abonnenter

Exempel på insatser:
RAKEL

PTS robusthetsmedel 
Övningar (TELÖ)

Exempel på insatser:
PTS driftsäkerhets-

föreskrifter

Utbyggnad och drift av bredbandsnät

- reglering och statliga insatser



Utbyggnad och drift av bredbandsnät

- pågående arbete

• Robust fiber – bygga robusta fibernät

– anvisningar om robusthetskrav och metoder vid förläggning av 

fibernät

– Certifiering och utbildningsbevis för entreprenörer som 

arbetar med fiberförläggning

• Ledningskollen - skydd mot avgrävningar

– få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns

– förenkla och samordna grävarbeten

• SSNf:s arbete för driftsäkerhet och 

informationssäkerhet
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Roller, ansvar och kravställning
- inriktning på insatser

• Krav vid upphandling
• Avtal (SLA)
• Risk- och 

sårbarhetsanalys
• Kontinuitetsplanering 



Stor variation i tekniska lösningar, 
affärsmodeller och ansvarsfördelning

31

Olika tjänster med olika krav och gränssnitt

Olika typer av nät (fast, mobilt) och 
olika nätägare (privat, offentligt, fiberförening) 

Roller, ansvar 
och 

affärsmodeller
på olika nivåer i 

värdekedjan



Roller, ansvar och kravställning
- pågående och genomfört arbete

11-12-2332

• SKL:s vägledningar och ramavtal

• Sjunets kommunikationsnät för landsting och kommuner

• MSB:s vägledning för informationssäkerhet vid upphandling

• PTS vägledning för upphandling av robust elektronisk kommunikation

Upphandling och kravställning

• Projekt Internet Access om specifikation av bredbandstjänst

• ComHems Öppna Nät-Barometern

Standardisering och gemensamma definitioner av kvalitet

• FOI:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (FORSA-modellen)

• MSB:s vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser

Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser



Resultat av intervjuer och workshop



Huvudsakliga orsakerna till avbrott

34

Brister i elkraftsförsörjningen

Avgrävningar

Felkonfiguration



Kvaliteten skiftar i de befintliga näten

I vissa fall bristande kunskap och 

resurser för att drifta näten

Kraven på näten ökar till följd av allt

högre hastigheter, mer trafik och nya 

tjänster

Åtgärder för ”dåliga” nät efterfrågas
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Krav på nät och tjänster

 Behov av att klassificera, 

specificera och mäta  

kvalitetsnivåer för 

bredbandsnät och accesser.

 Behov av att definiera krav på 

kvalitet och robusthet för olika 

typer av tjänster och 

användningsområden.
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3
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Kvalitetsnivå

Nät

Kvalitetsnivå

Tjänst

Kritisk tjänst

Mindre kritisk tjänst

A

B

C

D



Generellt höja medvetenheten

Osäkerhet kring bredbandsnätens kvalitet och 

robusthet

Behov av att höja medvetenhet och kunskap hos 

beslutsfattare 

Ökat fokus på robusta nät för totalförsvar och 

informationssäkerhet
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Utmaningar identifierade i tidigare arbete 

Utmaningar

 Behov av ökad kunskap hos 

beställare och användare

 Ansvar för delarna och helheten 

 Kravställning på olika nivåer

 Många olika nätägare – varierande 

kvalitet på förvaltning, tillgänglighet, 

dokumentation 

 Beroende av leveranssäkra elnät

Förslag till åtgärder

 Ta fram vägledningar för upphandling 

 Inrätta upphandlingsråd

 Workshopar med kommuner

 Åtgärder för fiberföreningar

 Insatser för säkra elleveranser

11-12-2338

 Utmaningar identifierade i Bredbandsforums
robusthetsgrupper, Nystartsgruppen och Praktikfallsgruppen



Sammanfattning av förstudien –
identifierade utmaningar

Varierande robusthet 
i Sveriges 

bredbandsnät

Osäkerhet kring olika 
aktörers roller och 
ansvar för robusta 

bredbandsnät
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Grupparbete



Grupparbete

Grupp 1 – rum Oden

Anna Runius

Jan Ollinen

Anne Mousa Ståhl

Jimmy Persson

Grupp 2 – rum Loke

Kjell Thuné

Michaela Stenman

Rikard Svensson

Magnus Rudehäll

 Anteckna på blädderblock

 Samling 13.15 för presentation och diskussion



Grupparbete frågeställningar

1. Vilka är de viktigaste områdena eller utmaningarna att ta tag i för 

att skapa tillförlitligt bredband?

2. Inom vilka områden kan arbetsgruppen bidra med störst nytta?

3. Vilka aktörer har betydelse för ett tillförlitligt bredband för 

digitalisering?

a) Ange aktörsgrupper eller specifika aktörer som bör ingå i vår kartläggning av roller 

och ansvar.

b) Finns det aktörer/grupper av aktörer som idag inte har inverkan men som borde ha 

det? Vilka?



Diskussion och presentation 

av grupparbete



”Grupp 3”
Jörgen Svärdh, Maria Gill, Lars Lundberg, Ove Landberg

Problemområden

• Välfärdstjänster, en kedja med många länkar

• ”Öppna” plattformar från stora aktörer

• Wifi, bör åtminstone beskrivas

• Hur ska noder kravställas? Molntjänster?

• Låg betalningsvilja

• Krav på robusthet inte bara på fibernivå (noder)

Områden för gruppen att arbeta med

• Kravställning, guide för aktörer

• Definiera vad som krävs för att få leverera välfärdstjänster

• Case

• Demonstrera alternativkostnader



”Grupp 3” fortsättning
Jörgen Svärdh, Maria Gill, Lars Lundberg, Ove Landberg

Mål för gruppen

• Relevant kravställning för olika tjänster

• Checklistor för inköpare och leverantörer

• Analys av nuläget vad gäller leverans mot höga SLA:er i olika nät

• PTS föreslår en pilot tillsammans med nätägande operatörer.

• Visa på goda exempel

• Konkreta förslag

• Gör PTS vägledning för anskaffning av robust elektronisk 

kommunikation tillgänglig och förankrad



”Grupp 3” fortsättning
Jörgen Svärdh, Maria Gill, Lars Lundberg, Ove Landberg

Aktörer att intervjua

• SKL/Inera

• SKLKommentus (Sjunet)

• Tekniska Verken (case med fjärrvärme)



Summering och avslut



Inför nästa möte

Att göra

 Intervju - Som uppföljning till grupparbetet och för att få möjlighet att få ta del av den 

kompetens och erfarenhet som finns hos gruppens medlemmar

 Läsa på utskick innan nästa möte

Arbetsgruppens kommande möten hålls:

 2018-11-08 AG-möte 2   – kl 10 -14 hos PTS

 2018-12-11 AG-möte 3

 2019-02-12 AG-möte 4

 2019-03-21 AG-möte 5

 2019-05-07 AG-möte 6



Tack för ert engagemang! 


