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Förord 
Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet har arbetat för att främja 

utbyggnaden av trådlösa bredbandsnät. Utgångspunkten har varit att näten i större utsträckning 

ska täcka och räcka, dvs. nå ut till fler människor och platser samt förbättra kapaciteten. Vi 

lämnar i denna rapport ett antal förslag på åtgärder för att öka tillgängligheten till 

internettjänster via bredband i hela landet. 

 

I arbetet har vi identifierat flera problem som ingen enskild aktör ensam kan lösa. Därför behövs 

ökad koordinering mellan användarna, operatörerna och det offentliga. Bredbandskoordinatorer 

på regional och lokal nivå kommer att spela en viktig roll. Motsvarande koordinerande funktion 

bör också finnas hos operatörerna för att samverkansarbetet ska bli effektivt.  

 

Vi har även konstaterat att behovet av täckning och kapacitet inte bara finns där människor bor 

och verkar, utan också där man är dvs. på tåget, i skogsbruket, eller i skidspåret. Därför behövs 

ökade insatser genom en mobil ambition för Sverige. Detta är viktigt för det framtida arbetet 

med att åstadkomma god täckning och kapacitet i internettjänster i hela landet. Regeringens 

Bredbandsstrategi och Digitala agendan för Sverige bör nu kompletteras med ambitionen: 

”Alla som bor, verkar och vistas i Sverige ska ha tillgång till tillräcklig täckning och kapacitet i 

internettjänster där man är”.  

Arbetsgruppen lämnar också förslag på hur täckning och kapacitet inomhus kan förbättras. 

Detta bl.a. med anledning av att åtgärder för energieffektivisering vidtas i allt större 

utsträckning, utan att man tar hänsyn till radiomässiga behov. Vi föreslår att PTS får i uppdrag 

att ta ett samlat grepp kring inomhustäckning i samarbete med berörda parter.  

 

Vi anser också att kommuner bör planera för trådlös bredbandsinfrastruktur tidigare och 

tydligare. Här kan exempelvis mark för ändamålet behöva reserveras redan i översiktsplanerna.   

 

Vi har i vårt arbete mött ett stort engagemang och intresse, inte minst på de regionala 

dialogmöten som PTS anordnat i samarbete med regionala aktörer. Kommunikationen med 

användare och intressenter på lokal och regional nivå har varit värdefull och bidragit till flera av 

våra förslag. Vi vill särskilt tacka Bjørn Amundsen, Telenor Norge, Katarina Areskoug, Tele2, 

Fredrik Gessler, Ericsson, Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland, Johnny Gylling, 

Telenor, Josefine Jonsson, Tre samt Urban Landmark och Catarina Wretman, PTS för deras 

bidrag genom deltagande i Mobilgruppens arbete.   

 

Vi vill också tacka följande personer som bidragit med underlag och synpunkter i framtagandet 

av denna rapport: Kristina Alsér, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Peter Blomquist, 

Tillväxtverket, Björn Bodin, Lantmäteriet, Mia Collin, Österåkers kommun, Göran Carlsson, 

Region Dalarna, Rickard Dahlstrand, Stiftelsen för internetinfrastruktur, Ylva Ehrnrooth, 

Danderyds kommun, Mattias Grafström, Telekområdgivarna, Joakim Holback, Länsstyrelsen 

Dalarnas län, Camilla Jönsson, Svenska Stadsnätsföreningen, Pia Lidholm, Geodatasekretariet 

Lantmäteriet, Jörgen Sandström, Sveriges Kommuner och Landsting, Per Torphammar, Skånet, 

Jonas Vedsmand, Sjöfartsverket samt Fredrik Wiberg, Tre. 

I och med denna rapport slutredovisar arbetsgruppen Mobilt bredband i hela landet sitt arbete. 
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1 Sammanfattning 
Privatpersoner och företag har högt ställda förväntningar och ökande behov av tillgång 

till internet där man är, bor och verkar. Operatörerna bygger ut näten i stor skala med 

ny teknik. Trådbundet och trådlöst integreras allt mer samtidigt som vissa 

fundamentala skillnader dem emellan kvarstår. Terminaler som smarta telefoner och 

tjänster i form av appar utvecklas i snabb takt. Mobilt internet har blivit möjligt för 

enskilda användare på många fler platser än tidigare under senare år.  Politikens 

inriktning mot att främja utbudet av bredband och internettjänster till många användare 

har bidragit till utvecklingen. Allt borde vara frid och fröjd. 

Ändå upplevs tillgång ofta som ett problem. När Mobilgruppen drog igång arbetet i 

juni 2013 stod det tidigt klart att det inte är ett enskilt problem eller att det finns en 

enda enkel förklaring till de upplevda bristerna i tjänsterna. Underlag från användare 

har inhämtats bl.a. genom deltagande i de 5 regionala dialogmöten som PTS anordnade 

under hösten i samarbete med regionala aktörer där flera användargrupper varit 

representerade.  

Det handlar sammantaget om att användarnas behov och förväntningar inte stämmer 

överens med operatörernas erbjudanden, och att såväl användarnas behov och 

förväntningar som operatörernas erbjudanden skiljer sig från den verkliga tillgången 

till mobilt internet. Det föreligger exempelvis en skillnad i tillgången till mobilt 

internet mellan tätort och landsbygd och även mellan olika landsbygdsområden.  

Operatörerna har ett informationsövertag gentemot användarna och behöver bli bättre 

på att kommunicera exempelvis om enkla tekniska åtgärder som användarna själva kan 

göra för att förbättra sin täckning och kapacitet. När operatörernas erbjudanden inte 

stämmer överens med den verkliga tillgången till mobilt internet, exempelvis på grund 

av terminalers mottagningsförmåga och att energinormer som styr materialval i hus i 

sin tur påverkar radiosignalers mottagningsförmåga, är det emellertid inte enbart 

operatörernas huvudbry. PTS m.fl. regleringsmyndigheter har föreslagit märkning av 

terminaler. Arbetsgruppen stöder detta förslag. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

bedriver forskning på olika material i fönster som kan bidra till energieffektivitet och 

samtidigt möjliggöra radiokommunikation inomhus. Ett helhetsgrepp behöver tas om 

frågan. PTS föreslås få detta samordningsuppdrag.  

Vidare finns alltjämt vita områden och fläckar vad gäller täckning av lönsamhetsskäl 

bl.a. beroende på geografiska faktorer. En del av dessa vita områden och fläckar 

upplevs först nu som brister i tillgången till internettjänster genom att användarna 

efterfrågar mobilitet där man vistas, t.ex. längs pendlingsstråk. Eftersom mobilitet i 

internettjänster möjliggör välfärd, utveckling och effektivisering av verksamheter kan 

det ligga i samhällets intresse att öka mobiltäckningen i sådana områden.  
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Exempelvis utgör täckning en förutsättning för en fungerande arbetspendling och för 

rörliga näringar som den växande besöksnäringen. Mobilgruppen bedömer att en ökad 

koordinering och samverkan mellan privata och offentliga aktörer är en viktig 

förutsättning för en ökad utbyggnad, både i kommersiellt intressanta områden och i 

områden med mindre kommersiellt intresse. I denna samverkan bör 

bredbandskoordinatorer på regional och lokal nivå ha centrala roller liksom 

motsvarande roll hos operatörer. Uppbackning med stöd från nationell nivå liksom 

utökade uppdrag till länsstyrelser och andra organ med regionalt utvecklingsansvar
1
 – 

regioner – föreslås för en fungerande och effektiv samverkan. Därutöver föreslås PTS 

få ett uppdrag att initiera ett pilotprojekt för samverkan. Samordning med utbyggnad 

av fibernät – framför allt byanät – bör beaktas i större utsträckning än idag. I kapitel 6 

redogörs för arbetsgruppens förslag till modell för samverkan vilken bl.a. utgår ifrån 

behov av ökad koordinering såväl mellan privata och offentliga aktörer som inom 

aktörernas organisationer. Modellen innehåller flera steg från dialog till gemensam 

utbyggnad. Arbetsgruppen bedömer att det finns mycket att vinna redan genom en 

tätare dialog eftersom det finns ett behov av att öka förståelsen för varandras (privata 

och offentliga aktörers) processer. 

Bild 1 – Modell för samverkan 

 

Källa: Bredbandsforums Mobilgrupp i samarbete med Karlöf Consulting  

 

En förutsättning för att dra igång privat-offentlig samverkan i utvecklad form är att det 

finns en mobil ambition på nationell nivå. Från en fokusering på att främja 

investeringar i näten för ett stort utbud som når många användare – som fått effekt - 

bör nu inriktningen på politiken, via bredbandsstrategin och den digitala agendan, vara 

nästa steg och strategierna kompletteras med ambitionen: 

                                                      
1 Flera begrepp, såväl formella som andra används som benämning för dessa organ exempelvis regioner, regionförbund, 

samverkansorgan eller kommunalförbund. Hädanefter i rapporten kommer benämningen regioner att användas. 
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”Alla som bor, verkar och vistas i Sverige bör har tillgång till tillräcklig täckning och 

kapacitet i internettjänster där man är. ” 

En annan förutsättning för privat-offentlig samverkan är att det finns finansiering för 

områden med mindre kommersiellt intresse men där samhället har ett intresse av 

utbyggnad. Därför behöver det statliga bredbandsstödet vara kvar och bli 

teknikneutralt. Fondering av medel från spektrumauktioner är en annan möjlighet till 

finansiering som bör övervägas.  

Det finns alternativ eller komplement till privat-offentlig samverkan som bör beaktas: 

 Upphandling 

 Krav på täckning vid tilldelning av spektrum 

 Rullande tillståndstider i spektrumtilldelningen 

Andra viktiga förutsättningar för en kommersiell utbyggnad är en god planering för 

utbyggnad av trådlös bredbandsinfrastruktur samt tydliga och harmoniserade villkor 

för tillträde till kommunal mark och lokaler. Också här krävs samarbete mellan olika 

aktörer bl.a. handläggare inom lovgivning och operatörer. Arbetsgruppen har ett flertal 

förslag som rör sådana förutsättningar bl.a. att kommuner tar fram policyer för 

marktillträde liksom för placering av master och annan trådlös bredbandsinfrastruktur. 

Ett nytt tänk i planprocessen som innebär att (trådlös) bredbandsinfrastruktur förs in 

redan i översiktsplaner är kanske det allra viktigaste förslaget. Syftet är att snabba upp 

processen och att bättre ta tillvara samordningsmöjligheter med annan infrastruktur. I 

rapporten utvecklar Mobilgruppen hur denna omställning är tänkt att genomföras. En 

sammanfattande tabell över förslagen finns i Bilaga 2. 

 

Sammanfattningsvis föreslår Mobilgruppen en rad olika åtgärder vilka samtliga bör 

beaktas. Gruppen vill särskilt lyfta fyra förslag som på kort sikt bedöms få störst effekt 

för ökad täckning och kapacitet. Dessa är:    

 Ambitionen att alla som bor, verkar och vistas i Sverige bör ha tillgång till 

internettjänster där man är bör införas i Bredbandsstrategi för Sverige och en 

digital agenda för Sverige 

 Bredbandskoordinatorer bör finnas i samtliga län, regioner och kommuner 

samt motsvarande funktion hos operatörer för att underlätta privat-offentlig 

samverkan i utbyggnaden av trådlösa nät 

 PTS bör få i uppdrag att genom samverkan med berörda aktörer föreslå 

åtgärder för ökad täckning och kapacitet inomhus 

 (Trådlös) bredbandsinfrastruktur bör beaktas tidigare än idag i kommunernas 

planering. 

 

Avslutningsvis vill Mobilgruppen understryka, vilket framgår av förslagens olika 

mottagare, att bredband där du är, bor och verkar är vårt gemensamma ansvar.    
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2 Mobilgruppens arbete 
Arbetsgruppen Mobilt bredband i hela landet (Mobilgruppen) inledde i juni 2013 

arbetet med att ta fram en gemensam problem- och målbild avseende frågan om ökad 

täckning och kapacitet i trådlösa internettjänster. Direktiven för gruppen angav att 

arbetet skulle inriktas på att: 

 uppnå bredbandsmål 

 möta efterfrågan på trådlösa internettjänster i stort  

 öka täckning och kapacitet i trådlösa internettjänster på landsbygden, 

inbegripet modeller för privat-offentlig samverkan  

 öka kunskapen om trådlösa bredbandstekniker, bl.a. funktionalitet i tjänster 

och samspelet med trådbunden bredbandsinfrastruktur och  

 öka användarnas tillit till trådlös bredbandsinfrastruktur.  

Som underlag fanns Bredbandsforums tidigare arbete samt Post- och telestyrelsens 

(PTS) förstudie.
2
 Arbetsgruppens deltagare har varit representanter från de fem 

mobiloperatörerna med egna nät i Sverige, företrädare för kommuner, län och regioner, 

Ericsson, Jämtland-Härjedalen Turism, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), PTS och 

Vattenfall.  

 

Mobilgruppen har träffats vid fem tillfällen under perioden juni till januari för att 

diskutera och enas om prioriterade åtgärder. Denna mötesform har kompletterats med: 

 möten och kommunikation med respektive mellan enskilda deltagare i 

arbetsgruppen 

 möten och kommunikation med referenspersoner till arbetsgruppen 

 deltagande i de regionala dialogmötena under hösten 2013 

 utbyte av erfarenheter mellan Lantmäteriet och Mobilgruppen  

 diskussion kring samverkansfrågor, bl.a. mobiloperatörers tillgång till andra 

aktörers infrastrukturer och olika aktörers nyttjande av infrastruktur med 

påverkan på annan infrastrukturägare
3
  

En avgränsning i arbetet har gjorts mot Konsumentverkets (KOV) och PTS pågående 

regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för mobiloperatörer att förbättra 

informationen om mobila internettjänster till slutkunder bl.a. avseende täckningskartor.  

 

Utifrån arbetsgruppens initiala workshop kring målen för arbetet enades arbetsgruppen 

om att hushåll, företag och övriga verksamheter på landsbygden har liknande behov av 

tillgång till tjänster via internet som de i tätorter. Tillgången kan vara avgörande för 

nyetablering, inflyttning och om man väljer att bo kvar. Behoven kan tänkas vara ännu 

större på landsbygden och öka i takt med att serviceutbudet minskar och tillgången till 

offentliga tjänster blir sämre på grund av långa geografiska avstånd.
4
 Behoven blir 

stundtals påtagliga genom säsongsvariationer framför allt vad gäller besöksnäringen 

men även på grund av arbetspendling och annan temporär vistelse som medför kraftigt 

                                                      
2 Slutrapport från Bredbandsforums arbetsgrupp AGIV, ”Hinderrapporten” och Förstudie – hinder för utbyggnad av 

mobilt bredband, PTS-ER-2012:27. 
3 Dessa samverkansfrågor återges inte närmare i rapporten då de delvis är känsliga ut affärssynpunkt. 
4 För att kunna ta del av det samhälleliga tjänsteutbudet inom skola, vård och omsorg krävs dessutom numer oftast en 

internetuppkoppling. 
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ökad användning.
5
 Mobilitet i internettjänster är en förutsättning för vissa näringar som 

är särskilt viktiga för landsbygden, bl.a. jord- och skogsbruk samt besöksnäring. 

Internettjänster via mobila nät medger utökad tillgänglighet exempelvis mobilt 

arbetssätt vilket i sin tur kan medföra ökad vistelse på landsbygden med följd att den 

blir mer levande. En viktig utgångspunkt för Mobilgruppen har varit att tydligt 

beskriva användarnas upplevda täcknings- och kapacitetsproblem samt dess effekter. 

Utifrån detta har arbetsgruppen föreslagit åtgärder i vilka bibehållandet av en 

affärsmässig utbyggnad har eftersträvats.   

  

                                                      
5 Enligt Skärgårdsstiftelsen ökar antalet boende i Stockholms skärgård från 4000 till 100000 under högsäsong. 
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3 Trådlösa tekniker och mål för bredband 
3.1 Trådlösa bredbandstekniker är viktiga för måluppfyllelsen  

3.1.1 100 Mbit/s 

2009 antog regeringen målet att 90 procent av alla hushåll och företag år 2020 bör ha 

tillgång till bredbandsinfrastruktur som medger en överföringshastighet om minst 100 

Mbit/s.
67

 Enligt PTS bredbandskartläggning för 2012 hade 53 procent av alla 

stadigvarande hushåll och företag tillgång till bredband med teoretiska 

överföringshastigheter på 30 Mbit/s
8
 respektive 100 Mbit/s. PTS bedömde i 

uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi
9
 att 100-Mbitmålet kommer att nås 

givet en viss investeringstakt varvid myndigheten ansåg att den trådlösa 

bredbandstekniken LTE-Advanced
10

 kommer att bidra till målet i begränsad 

utsträckning (4-6 procent) i områden med närhet till tätorter. Mobilgruppen delar PTS 

uppfattning vad avser trådlösa bredbandstekniker bl.a. baserat på en konsultrapport.
11

 

 
3.1.2 30 Mbit/s  

EU:s digitala agenda från 2010 anger att 100 procent av alla hushåll och företag år 

2020 ska ha tillgång till bredbandsinfrastruktur som medger en överföringshastighet 

om minst 30 Mbit/s
12

 Mobilgruppen gör bedömningen att trådlösa 

bredbandstekniker har förutsättningar att bidra till 30-Mbitmålet
13

 i större 

utsträckning än till 100-Mbitmålet på grund av dess lägre krav på 

överföringshastighet
14

 och förväntad lägre grad av kommersiell utbyggnad av 

trådbundna bredbandsnät med hög överföringshastighet i glesare bebyggda områden. 

Detta inbegriper speciallösningar
15

 för att tillgodose hög överföringskapacitet på 

långa avstånd eftersom överföringshastigheten på cellranden inte är densamma som 

nära basstationen. PTS har bedömt att 90 procent kommer att nås med trådbundna 

och trådlösa bredbandsinfrastrukturer med överföringshastigheter om 100 Mbit/s. 

Bedömningen är vidare att trådlösa bredbandstekniker kommer att ha stor betydelse 

för att åstadkomma bra prestanda för de sista 10 procenten.  

 

Bedömningen grundas delvis på ovan nämnda konsultrapport av vilken framgår att 

trådlösa bredbandstekniker som LTE-Advanced i frekvensband som medger längre 

räckvidd samt beamforming
16

 och andra tillämpningar
17

 har goda möjligheter att bidra 

till måluppfyllelsen av 30-Mbitmålet.
18 

  

                                                      
6 Bredbandsstrategi för Sverige, (N2009/8317/ITP). 
7 Det finns även ett mål om funktionellt tillträde till internet om 1Mbit/s. 
8 PTS bedömde att det idag saknas bredbandstekniker som medger 30 Mbit/s utöver de som medger 100 Mbit/s. 
9 PTS-ER-2013:10. 
10 Med LTE-Advanced menas utvecklingar av Long Term Evolution som är ett samlingsnamn för fjärde generationens 
mobilnätsteknik, 4G. LTE standardiseras av 3GPP, Third Generation Partnership Project.   
11 Kvalitativt underlag för bedömning av bredbandsmål – trådlösa bredbandsteknikers betydelse, Stelacon, 2013. 
12 KOM 2010(245) slutlig/2.  
13 Bredbandsutredningen (Dir. 2012:123) ska bedöma hur tillgången till bredband har utvecklats i förhållande till 
målen i den digitala agendan för Europa. PTS ska enligt regleringsbrevet för 2013 följa upp dessa mål i samband 
med uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi avseende utfallet för 2013.   
14 Det bör påpekas att trådlösa bredbandstekniker kan överföra datatrafik med långt högre hastighet än 30 Mbit/s men 
att det inte uteslutande är den teoretiska överföringshastigheten som avses i bedömningen av måluppfyllelse. 
15 Bl.a. riktantenner, routrar, repeatrar och radiolänk. 
16 Med beamforming ges möjlighet att rikta radiosignaler fokuserat på ett målområde. 
17 Tillämpningar som extended range ger möjlighet att nå en större radie med radiosignalen dock med lägre 
överföringshastighet. 
18 Kvalitativt underlag för bedömning av bredbandsmål – trådlösa bredbandsteknikers betydelse, Stelacon, 2013. 
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Tekniken medger effektiv spektrumanvändning genom aggregering av frekvenser från 

olika frekvensband och optimering av antennegenskaper och konfigurationer t.ex. 

genom multipla antenner i både sändare och mottagare. Det bör dock tydliggöras att 

det finns vissa fundamentala skillnader mellan trådbundna och trådlösa nät:  

 Den upplevda hastigheten i en trådlös lösning varierar pga. täckningen m.m. på 

ett dynamiskt och svårförutsägbart sätt. På grund av fysikaliska lagar för 

radiovågors utbredning kan den upplevda hastigheten variera meter för meter. 

 Den upplevda hastigheten i ett mobilt system varierar också på ett annat sätt än 

i fasta nät (mer dynamiskt) genom att hastigheten även beror på den trafik som 

andra kunder genererar på samma plats (samma basstation), man delar 

resurserna på ett mycket mer tydligt sätt. 

 Den stora fördelen med trådlösa nät är naturligtvis mobiliteten.  

 

3.1.3 Allmänt om efterfrågan på trådlösa internettjänster 

Vidare visar nämnda konsultrapport att satellit kommer att ha betydelse för punktvis 

bredbandstäckning i glesare områden. Svenska Turistföreningen har genomfört ett test 

av satellitanvändning för trådlösa internettjänster i svåråtkomlig terräng i de svenska 

fjällen med gott resultat.
19

 Publika WiFi-nät, ofta med kommuner som ägare, bedöms 

enligt konsultrapporten bli ett betydande komplement med möjlighet till avlastning av 

datatrafik från mobilnäten i offentliga miljöer i tätorter.
20

 Mobilgruppen anser att 

utvecklingen av trådlösa bredbandstekniker via satellit bör följas med avseende på 

bredbandsmål och att publika WiFi-nät eller liknande lösningar bör övervägas i större 

utsträckning än idag för att lösa återkommande problem med bristande kapacitet i 

trådlösa internettjänster på centrala platser. 2G (GSM) och 3G (HSPA och CDMA) 

kommer sannolikt under lång tid framöver ha stor betydelse för tillgången till digitala 

tjänster med avseende på yttäckning och bredbandstjänster i låga frekvensband 

(maskin-till-maskin-kommunikation).
21

 

 
3.1.4 Kostnadseffektivitet 

Det kan vara mer kostnadseffektivt att anlägga trådlös bredbandsinfrastruktur den sista 

delsträckan i accessnätet, jämfört med trådbunden, när avstånden mellan 

anslutningspunkterna är långa. Kostnadsskillnaden kan dock utifrån användarens 

perspektiv delvis motverkas av betalningsmodellerna där användaren betalar för 

mängden förbrukad data.
22

 Dessa betalningsmodeller speglar produktionskostnaden för 

de mobila internettjänster som efterfrågas. 

 

 

                                                      
19 Satellit används bl.a. av fjällräddningen för åtkomst till trådlösa telefonitjänster. 
20 Också WiFi är beroende av spektrum. 
21 GSM står för Global System for Mobile Communication, HSPA för High Speed Packet Access och CDMA för Code 

Division Multiple Access. 
22 En 100-procentig utbyggnad i Sverige med fiber till hemmet respektive LTE uppgår till omkring 16,5 respektive 2,5 

miljarder euro, Study of the Socia-economic impact of broadband, Analysys Mason Ltd and Tech4i2 Ltd, 2013. 
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3.2 Tillgång till internettjänster där man är, bor och verkar är 
en förutsättning för måluppfyllelse 

3.2.1 Ökat samspel mellan trådbundet och trådlöst 

Accessnätsdelen i mobila bredbandsnät utvecklas i snabb takt mot allt fler och mindre 

basstationsceller. Vissa av dessa kommer beroende på placering att vara anslutna med 

fiber medan andra kommer att vara anslutna via radiobaserade lösningar eller standard-

LAN-kablar. Samspelet mellan trådlösa och trådbundna bredbandsnät förväntas öka 

vari ingår transport (backhaul) och avlastning (offload) av datatrafik. Som Bild 2 visar 

används fiber i allt större utsträckning i mobilnäten för transport av stora mängder 

datatrafik där detta bedöms vara kostnadseffektivt. Mobilgruppen förespråkar, i likhet  

 
Bild 2 – Fibermaximering respektive fiber och radiolänk 

 

Källa: Intern PM inom ramen för PTS förstudie om fiber till basstation och nod-nod, 2013. 

 

med EU-kommissionen
23

, en kombination av trådbundna och trådlösa nät för att genom 

en gradvis ökning över tid nå de internethastigheter som bredbandsmålen anger. Vidare 

anser Mobilgruppen att användare (hushåll, företag och offentlig sektor) fortsatt ska 

kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter genom tillgång till internettjänster där de 

vistas.
24

 

 
3.2.2 Bredbandsaccessen blir alltmer trådlös 

Den andra sidan av samspelet mellan trådlös och trådbunden bredbandsinfrastruktur 

går ut på att i allt högre grad tillgängliggöra internettjänster till användarna via en 

trådlös access. Användningen av trådlöst inklusive mobilt internet har som Diagram 1 

visar ökat bland användare i alla åldrar och omkring 80 procent av befolkningen 

mellan 12-45 år använder mobilt internet omkring 10 timmar per vecka.
25

   

 

                                                      
23 KOM (2010) 245 slutlig/2.  
24 Sverige ligger på tredje plats i Network Readiness Index, World Economic Forum, 2013.  
25 Svenskarna och internet, Olle Findahl, internetstatistik, .SE, 2013. 
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Diagram 1 Så kopplar Sveriges befolkning upp sig till internet  

 

Källa: Svenskarna och internet, Olle Findahl, internetstatistik, .SE, 2013. 

 

3.2.3 Användningen av trådlösa internettjänster ökar kraftigt 

Mobiltelefonin slog igenom i Sverige på 1990-talet genom andra generationens 

mobilnät (2G)
26

, mobila multimediatjänster på 2000-talet genom 3G
27

 och mobilt 

internet på 2010-talet genom smarta telefoner, surfplattor och 4G
28

. 4G-användarna var 

i slutet av 2014 fler än 800 000.
29

 Svenskarna ligger i topp i Norden vad gäller 

användning av mobil datakapacitet (se Diagram 2). Dessutom har antalet 

datauppkopplade mobilterminaler ökat kraftigt och ökningen kommer enligt Ericsson 

att fortsätta både i Sverige och i övriga världen.
30

 En stor skillnad i den mobila 

användningen under senare år är således enskilda användares övergång till 

databaserade tjänster från traditionell användning, som i stort sett innebar att ringa 

nummerbaserade telefonsamtal. Datatrafiken fördubblades nästan mellan 2011 och 

2012 och ökningstakten håller i sig.
31

 Cisco och UMTS Forum förutspår flerfaldiga 

ökningar av den mobila datatrafiken under kommande år.
32

  

 

Skiftet ställer krav på operatörerna som ser att de traditionella intäkterna för röst inte 

längre ökar medan kraven på investeringar i datanät (med en annan affärsmodell) ökar 

kraftigt. Över tid behöver operatörerna anpassa sina affärsmodeller efter kundkraven. I 

den mobila datavärlden är inte längre operatören ensam om att leverera 

slutkundstjänsterna utan ses ofta av kunden som en tillhandahållare av internetaccess, 

medan kunden via internet väljer olika tjänster. Dessa tjänster kan vara konkurrerande 

med operatörernas traditionella tjänster såsom telefonsamtal eller SMS vilket ställer 

ytterligare krav på operatörernas förmåga att leverera nya tjänster till slutkunden. 

                                                      
26 2G-näten med GSM för rösttjänster och maskin-till-maskin kommunikation täcker i princip Sveriges bofasta hushåll 

och företag och har en beräknad sammantagen yttäckning på omkring 90 procent, uppgifter från PTS, 2009.  
27 3G näten med HSPA-teknik respektive CDMA 2000 nådde enligt Bredbandskartläggningen (2013) drygt 99 procent 
av den bofasta befolkningen samt företagen. Enligt PTS uppgifter från 2010 hade 3G-näten med HSPA omkring 50 

procents yttäckning och 3G-nätet med CDMA 2000 mellan 80 och 90 procent, PTS-ER-2010:14. 
28 4G-utbyggnaden nådde i slutet av år 2012 93 procent av Sveriges bofasta hushåll och företag, PTS-ER-2013:7. 
29 Antal abonnemang som använt internettjänster i 4G-nät, PTS-ER-2013:21. 
30 50 miljarder enheter kommer enligt Ericsson att år 2020 att vara uppkopplade, fast och mobilt, mot internet. 
31 PTS-ER-2012:27 samt PTS-ER-2013:21. 
32 13 ggr mellan 2013 och 2017, Visual Networking Index, Cisco, 2013 respektive 33 ggr mellan 2010 och 2020, 

UMTS (Univeral Mobile Telecommunications system) Forum report 44.  
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Osäkerheten kring affärsmodeller och utveckling av efterfrågan på internettjänster gör 

att operatörerna i sina investeringsbeslut blir ännu mer beroende av förutsägbarhet bl.a. 

vad gäller tillgången till spektrum.   
 

Diagram 2 – Mobil dataanvändning i Norden per abonnemang och år 

 

Källa: PTS, juni 2013.  

 
3.2.4 Bredband i världsklass och Bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter 

Det riksdagsbundna övergripande målet från 2010 är att Sverige ska ha bredband i 

världsklass.
33

 Arbetsgruppen anser att detta innefattar betydelsen av att ha tillgång till 

internettjänster där man är, bor och verkar med avseende på demokratiska rättigheter, 

social delaktighet i samhället
34

, effektivisering
3536

, innovation samt Sveriges 

konkurrenskraft i stort.  

 

Målet i den digitala agendan från 2011 är att Sverige ska vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens möjligheter.
37

 Arbetsgruppen vill i sammanhanget påtala 

behovet av att ännu tydligare fokusera på tjänsteanvändningen kopplat till efterfrågan 

på åtkomst till internettjänster där man vistas samt möjligheterna med denna 

användning. Rörliga näringsverksamheter (bl.a. hantverkare, transportindustrin, gröna 

näringar och besöksnäring) har länge varit beroende av mobilt internet. Mobiliteten 

tillgodoser våra behov av tillgång till internet. Vidare kan mobiliteten effektivisera och 

utveckla vår användning av digitala tjänster.  

 

Det är tillgång till bredband och internettjänster med tillräcklig täckning och kapacitet 

där man är, bor och verkar som är bredband i världsklass och att vara bäst i världen 

på att använda digitaliseringens möjligheter. Detta innefattar såväl trådbundna som 

trådlösa bredbandsinfrastrukturer.   

                                                      
33 Rskr. 2009/10:297, bet. 2009/10:TU18. 
34 Smarta telefoner minskar den digitala klyftan, 10 Hot Consumer Trends 2014, Ericsson Consumer Lab, 2013. 
35 Patrik Forsström, E-centret, har beräknat att e-hemtjänst kan minska Västerås stads hemtjänstbudget med 6 procent, 

presentation på BoIT 20 februari, 2013.  
36 SCA uppger att de kunnat effektiviserad verksamheten kraftigt med hjälp av mobilt bredband eftersom skördare och 
skotare kan rapportera om avverkning, virkesplacering samt ta emot ordrar direkt i fält, ATL, november 2013.  
37 IT i människans tjänst, N2011.12. 

Det finns 5,4 milj. mobila 

bredbandsabonnemang i 

Sverige plus 2,2 milj. 

abonnemang med bredband 

som tilläggstjänst (Svensk 

Telemarknad halvår, 2013) 

17 % av Sveriges 

invånare använder 

enbart mobilt 

bredband 

(Individundersökni

ngen 2013) 
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4 Vilka täcknings-, kapacitets- och 
tillitsproblem behöver lösas för att nå mål 
och tillgodose en ökad efterfrågan?  
Enligt direktiven ska arbetsgruppen föreslå åtgärder för ökad täckning och kapacitet i 

syfte att nå bredbandsmål och tillgodose en ökad efterfrågan. Användarnas upplevda 

täcknings- och kapacitetsproblem samt begynnande brist på tillit till mobila 

internettjänster har flera orsaker vilka delvis hänger ihop. Schematiskt kan detta 

beskrivas enligt följande: 

 
Bild 3 – Upplevda täcknings- och kapacitetsproblem har flera orsaker  

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Mobilgruppen 

 

Det handlar om att användarna har behov och förväntningar på mobila internettjänster 

som inte alltid stämmer överens med operatörernas erbjudanden. Skillnaden beror både 

på användare och operatörer och båda parter behöver ta en aktiv del i den fortsatta 

dialogen så att behoven och förväntningarna hamnar i nivå med erbjudandena. Det bör 

i sammanhanget åter nämnas att trådbundna och trådlösa bredbandsnät har vissa 

fundamentala skillnader (se 3.1). Operatörerna har ett informationsövertag i ägandet 

och driften av sina respektive nät. Därför behöver operatörerna bl.a. bli bättre på att 

informera användarna om hur de själva kan förbättra sin täckning och kapacitet.  

 

Vidare kan såväl behov, förväntningar som erbjudanden skilja sig från den verkliga 

tillgången till mobilt internet. Det föreligger exempelvis en skillnad i tillgången till 

mobilt internet mellan tätort och landsbygd och även mellan olika landsbygdsområden. 

Skillnaderna kan dock inte enbart härledas till operatörernas erbjudanden. Exempelvis 

terminaler och deras mottagningsförmåga liksom energinormer som styr valet av 

material i hus som i sin tur påverkar radiosignalers genomträngningsförmåga är alla 

påtagliga faktorer i användarnas tjänsteupplevelse. Användare, operatörer och andra 

aktörer, t.ex. byggföretag, behöver alla ta initiativ för att få respektive ge så bra tillgång 

som möjligt till internet där man är, bor och verkar utifrån en betalningsvillig 

efterfrågan från enskilda användare såväl som samhället i stort.  

 

Fokus i regeringens bredbandsstrategi (2009) var åtgärder för att skapa utbud och 

efterfrågan på internettjänster och bredbandsinfrastruktur. Detta skulle åstadkommas 

genom 5 olika inriktningsområden varav ett är frekvensanvändning. Av strategin 

framgår att: 

Användarnas behov och 

förväntningar 

Operatörernas  

erbjudanden 

Verklig tillgång till 

mobilt internet 

Mål för mobilitet? 



Bredband där du är, bor och verkar – vårt gemensamma ansvar 

 

 

 

 

 

 

Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet 12 

 

”Den främsta målsättningen för området (5) är att skapa ett investeringsklimat som 

underlättar för ny teknik att spridas över landet och som leder till att ett stort utbud av 

trådlösa tjänster når många användare.”  

2011 förstärkte regeringen satsningarna genom Sveriges digitala agenda som fokuserar 

på användningen av digitala tjänster och deras nytta för samhället. Idag finns ett stort 

utbud och en tillika stor och ökande efterfrågan på trådlösa tjänster. Satsningarna på att 

främja utbud och efterfrågan har fått effekt och bör nu kompletteras med åtgärder för 

att anpassa utbudet geografiskt (vita områden) och tekniskt (bl.a. inomhustäckning). 

För detta arbete behövs en ökad nationell styrning genom en mobil ambition liksom 

ökad koordinering och samverkan och ett nytt tänk i planeringsprocesser. Nedan 

redogör Mobilgruppen i detalj för den samlade problembilden.   

 

4.1 Då användarnas efterfrågan på mobila internettjänster 
ständigt ökar kan kapacitetsrelaterade problem uppstå  

Operatörerna följer datatrafiken per basstation och bygger kontinuerligt ut näten med 

mer kapacitet baserat på bedömningar om efterfrågan på internettjänster och 

intjäningsförmåga. Den ökade användningen av alltmer resurskrävande mobila 

internettjänster kan leda till kapacitetsproblem
38

  om mobiloperatören inte har 

erforderliga resurser tillgängliga i berörd basstation, i transmissionsnät eller högre upp 

i nätet. Operatörerna har olika förutsättningar och affärsmodeller varför deras 

erbjudanden kan skilja sig åt i fråga om funktion och kvalitet. Detta gäller även delvis 

vid nätdelning exempelvis genom att operatörerna har olika transmissionsnät. 

   

Till viss del beror förekomsten av kapacitetsrelaterade problem på den snabba 

utvecklingen av nya internettjänster (appar) samt att mobiloperatörerna har investerat i 

utbyggnad av 4G-näten samtidigt som datatrafik inte har kunnat lastas av till de näten 

då de flesta terminaler fortfarande använder 3G-näten.
39

 Tjänsterna har genom smarta 

telefoner och andra nya mobilterminaler blivit mer tillgängliga.
40

 I princip samtliga 

internettjänster som en användare har tillgång till hemma eller på arbetet efterfrågas 

överallt där man vistas med följd att efterfrågan även blivit mer varierande med 

säsongen, såsom vid skollov, semestrar eller större evenemang.
41

 Det kan handla om 

såväl mindre som större orter vars befolkning flerfaldigt ökas under lovveckor eller 

sommarmånader. Vistelsebegreppet ställer nya och utmanande krav på operatörernas 

nätplanering. Flyttbara basstationer kan vara en lösning vid tillfälliga evenemang. 

Publika WiFi-nät på centrala platser är en annan lösning, för att avlasta de mobila 

näten vid tillfälliga anhopningar av användare.   

 

 

                                                      
38 Kapacitetsrelaterade problem avser här att en användare inte kan nyttja den mobila internettjänst man förväntar sig 
kunna använda utan problem. Olika tjänster har olika kapacitetsbehov. Att se på film kräver t ex betydligt högre 

kapacitet än  ”vanlig” internetsurfning. 
39 Exempelvis lanseringen av WordFeud. 
40 10 Hot Consumer Trends 2014, Ericsson Consumer Lab, 2013. 
41 Det bör i sammanhanget påpekas att tydliga tecken på mottrender finns s.k. ”digital detox”. 
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4.2 Ökande efterfrågan på kapacitet påverkar täckningen 
Kapacitetsbristen har i sin tur på vissa ställen även lett till att såväl täckning som 

kapacitet avseende telefonitjänster har upplevts bli sämre vilket har flera förklaringar: 

 Många samtidiga användare gör att cellen i 3G och 4G nät krymper dvs. 

täckningsområdet blir mindre. 

 När endast 2G-täckning finns och belastningen är hög i näten kommer inte alla 

samtal att kunna kopplas upp vilket upplevs som att täckningen är sämre trots 

att det egentligen handlar om kapacitetsbrist. 

 I de fall en konsument har bra 4G-täckning men sämre 3G- eller 2G-täckning 

kan det skapa problem vid uppkoppling av samtal då VoLTE
42

 ännu inte är 

implementerat.
43

 

 Uppkopplingsproblem kan även delvis bero på brister i mjukvarustödet i 

terminaler och system. Mjukvaruutvecklingen sker dock i snabb takt varför 

sådana problem bedöms vara tillfälliga.  

 

4.3 Vita områden och fläckar samt behov av förtätning 
Vissa användare upplever att täckningen och kapaciteten har försämrats av skäl som 

redogjorts för ovan. Utöver detta finns alltjämt vita områden och fläckar i täckningen 

av lönsamhetskäl och på grund av radioteknikens svårigheter att uppnå 100 procents 

täckning exempelvis på grund av geografiska hinder. Vissa av dessa vita områden samt 

fläckar upplevs först nu som täcknings- och kapacitetsbrister till följd av användarnas 

förändrade konsumtionsmönster. Bland storstadsanvändarna anger omkring 75 procent 

att de har god täckning inomhus jämfört med 70 procent på landsbygden.
44

 Cirka 65 

procent av storstadsanvändarna anger att det mobila bredbandet fungerar bra att surfa 

med. Motsvarande andel på landsbygden uppgår till endast 40 procent. Andelen som 

uppger sig ha tillräcklig datakapacitet i trådlösa internettjänster har enligt samma 

undersökning minskat något på senare år.   

  

Nationell roaming har i olika sammanhang föreslagits som lösning för att öka 

täckningen för användare. Ur teknisk synvinkel är det relativt okomplicerat att införa 

s.k. nationell roaming, dvs. att abonnenter hos en viss operatör får möjlighet att roama 

in i andra operatörers nät då det egna nätet saknar täckning. De svenska operatörerna 

har valt att inte införa nationell roaming. Däremot har man i många fall valt att 

samarbeta kring utbyggnad och drift av nät. Dessa ger i viss mån motsvarande effekt.  

 

Sektorsmyndigheten PTS har inte några legala möjligheter och har inte heller 

eftersträvat att åstadkomma nationell roaming. Den huvudsakliga anledningen är att 

operatörerna kontinuerligt bygger ut sina nät för att åstadkomma bättre prestanda i 

tjänsterna och större yttäckning. Denna utbyggnad sker av konkurrensskäl även i 

områden som inte är lönsamma. Den ytterligare investeringen förväntas ge ett 

nettobidrag genom den fördel som yttäckningen ger. Av marknadsmässiga skäl är det 

viktigt för operatörerna att kunna hävda att man har bra eller bäst täckning. Skulle 

nationell roaming införas kommer alla operatörer att upplevas ha samma täckning och 

                                                      
42 Voice over LTE. 
43 På liknande sätt kan kunder ibland uppleva problem när de ska betala via en mobil terminal och tjänsten kopplas via 
2G-näten om det är många samtidiga användare på ett och samma ställe.  
44 Individundersökningen 2013. 
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incitamentet för att bygga i områden med dålig lönsamhet försvinna. Roaming skulle 

alltså i viss utsträckning kunna underlätta åtkomst till mobilt internet i befintliga nät för 

enskilda användare men samtidigt innebära att utbyggnaden i mobilnäten totalt sett 

stannar av vilket vore olyckligt. Nätdelning har gentemot roaming en fördel i att 

yttäckning fortsatt utgör en konkurrensfaktor. Vidare är syftet med lagen om 

elektronisk kommunikation att säkra och effektiva kommunikationstjänster ska 

eftersträvas vilket främst ska uppnås genom konkurrens. 

 

Inom mobilaccessgruppen har frågan om nationell roaming diskuterats men gruppen 

föreslår inte någon åtgärd för att införa en sådan funktion mellan mobilnäten av de skäl 

som nämnts ovan. Arbetsgruppen välkomnar emellertid frivilliga överenskommelser 

om roaming mellan operatörer, i och med att nya affärsmodeller för kapacitetstjänster 

växer fram, vilka samtidigt beaktar incitamenten att bygga ut. Skulle det från någon 

användare finnas en stark önskan att få åtkomst till samtliga operatörers nät finns alltid 

möjligheten att köpa ett utländskt abonnemang hos en operatör som har roamingavtal 

med samtliga svenska operatörer. Kostnaden blir sannolikt högre än att teckna ett 

svenskt abonnemang men det kan finnas omständigheter när det trots allt kan vara väl 

motiverat. Ett annat alternativ är att använda dubbla simkort med tjänsten 

vidarekoppling varigenom uppkoppling sker till det telefonnummer som har bäst 

täckning i det aktuella området. 

 

Variationerna i yttäckning är stora mellan länen, särskilt mellan län med fjällområden 

och övriga län. Också andra områden utgör vita områden avseende trådlösa 

internettjänster bl.a. i Norrlands inland och Kronobergs län. Som nämnts i föregående 

stycke hänger kapacitet och täckning samman varför en fullgod yttäckning inte alltid är 

tillräcklig för användningen av internettjänster om inte kapaciteten räcker till för att 

leverera tjänster med god kvalitet. Mobilnäten har inte kunnat tillgodose den kraftiga 

ökningen på senare år i användningen av internettjänster där man vistas, till följd av en 

tillika snabb utveckling av terminaler och tjänster, med tillräcklig täckning och 

kapacitet, bl.a. beroende på att datatrafiken inte har kunnat avlastas från 3G-näten till 

4G-näten.
45

  

 

Just nu sker en storskalig utbyggnad av 4G-näten (LTE). Denna utbyggnad bedöms 

enligt befintliga planer pågå till omkring 2016.
46

 Det bör påpekas att nät aldrig blir 

färdigbyggda. Enligt operatörerna ska utbyggnaden ge en sammanlagd 

befolkningstäckning på 98-99 procent och 90 procents yttäckning. Vidare bedöms en 

uppgradering till LTE-Advanced påbörjas inom de närmsta åren.
47

 Parallellt med 

utbyggnaden av 4G uppgraderas även 2G- och 3G-näten. 3G-näten har av flera 

operatörer byggts ut under senare år i syfte att förbättra yt- och inomhustäckning samt 

höja kapaciteten. Av lönsamhetsskäl kommer dock troligtvis inte utbyggnaden att 

motsvara den omfattning som användarna förväntar sig på samtliga platser i landet. 

Särskilt gäller detta på landsbygden där den sammanlagda efterfrågan är mindre och 

mer geografiskt utspridd. Trots olika affärsmodeller och skilda förutsättningar står 

operatörerna här inför likartade avvägningar kring investeringar i utbyggnad.  

                                                      
45 Det bör påpekas att den geografiska täckningen, yttäckningen, heller inte bedöms ha försämrats även om enstaka 

basstationer kan ha behövt flyttas eller plockas bort till följd av ändrade eller slutgiltiga beslut. 
46 Enligt en samlad bedömning från operatörernas uppgifter vid de regionala dialogmötena under hösten 2013. 
47 LTE-Advanced byggs för närvarande i Sydkorea.  
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En tillräcklig mängd spektrum i låga frekvenser med gynnsamma 

vågutbredningsegenskaper med god förmåga att tränga igenom olika byggnadsmaterial 

är en grundläggande förutsättning för god täckning och kapacitet i internettjänster i 

både tätorter och på landsbygden. 700-bandet som idag används för utsändningar av 

radio och tv är likt 800-bandet lämpligt för att ge yttäckning vilket är av intresse för 

mobiloperatörerna. Bland operatörerna i Mobilgruppen har åsikten framförts att en 

snabb tilldelning av 700-bandet som möjliggör erbjudandet av mobila tjänster är den 

enskilt mest avgörande faktorn för att nå regeringens och EU:s nuvarande mål för 

bredband samt uppfylla den av Mobilgruppen föreslagna mobila ambitionen (se 5.1.1).    

 

Vidare behöver det vara en viss täthet av basstationer i näten. För detta krävs goda 

förutsättningar i övrigt bl.a. enkla och snabba bygglovsprocesser. Utöver detta kan det 

krävas lösningar som repeatrar
48

 och riktantenner för att tillgodose krav på täckning 

och kapacitet i en viss punkt. Nära basstationen medger radiomiljön med större 

sannolikhet hög datakapacitet. Kapaciteten avtar dock med avståndet i och med att 

signalnivån blir lägre.
49

 Som nämnts i föregående stycke finns också andra lösningar 

som mobila basstationer och publika WiFi-nät på mer säsongsbetonad användning av 

trådlösa internettjänster. 

 

Som ett första steg har Mobilgruppen i denna rapport tydliggjort problembilden och 

pekat på att det finns en diskrepans mellan förväntad tillgång till och utbud av 

respektive verklig tillgång till mobila internettjänster genom de s.k. vita områdena och 

fläckarna. Nästa steg är, enligt arbetsgruppen, att analysera om eventuella åtgärder är 

önskvärda respektive nödvändiga från samhällets sida för att täcka dessa områden och 

fläckar. Som underlag för denna analys behövs en målstyrning avseende mobilitet i 

internettjänster så som ökade satsningar genom en mobil ambition (jämför mål om 

funktionellt tillträde till internet, USO
50

). Vidare behövs både en noggrann 

kartläggning av befintlig bredbandsinfrastruktur och en bedömning om 

marknadsutvecklingen. Den senare bör baseras på prognoser över framtida efterfrågan 

på internettjänster där man är, bor och verkar samt bedömningar av trådlösa 

bredbandsnäts utbredning, inte minst vad gäller den pågående utbyggnaden av 4G.  

 

Om det efter denna analys står klart att det utifrån samhällets sida i ett eller flera 

område(n) är önskvärt, tillika nödvändigt, med åtgärder för ökad täckning och 

kapacitet utöver vad marknadsaktörerna inom den relevanta tidsperioden bedöms 

kunna åstadkomma anser Mobilgruppen att följande åtgärder är aktuella:  

 privat-offentlig samverkan kring utbyggnad, sannolikt i kombination med 

statligt stöd 

 fondering av medel från spektrumtilldelning för mobil utbyggnad 

 täckningskrav i kommande tilldelningar av spektrum liksom 

 ändrade förutsättningar för spektrumtilldelning i syfte att skapa utbyggnad och 

täckning.  

                                                      
48 En repeater återutsänder signalen. 

49 Radiolänkar, WiFi samt satellituppkoppling är andra möjligheter till punkttäckning. Radiolänkar testas för 

närvarande av Nybro kommun för sammankoppling av olika skolenheter (s.k. trådlös fiber). Det bör påpekas att 
rösttjänsten som kräver mindre kapacitet är mer robust och fungerar normalt längre ut från basstationen.   
50 USO står för Universal Service Obligation. 
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Därutöver bör offentliga verksamheter fortlöpande undersöka möjligheten att öka 

täckning och kapacitet genom upphandling bl.a. av offentliga välfärdstjänster Eftersom 

samhälleliga ingripanden av något slag ändrar förutsättningarna på marknaden och 

riskerar att snedvrida incitamenten för investeringar behöver åtgärder under alla 

omständigheter vidtas med ett visst mått av försiktighet.  

 

4.4 Otydlig kommunikation mellan operatörer och användare  

Trådlösa bredbandstjänster har tills relativt nyligen marknadsförts med 

maxhastigheter.
51

 Detta har bidragit till att skruva upp användarnas förväntningar på 

nät och tjänster. Nu sker en övergång till fokus på tjänster och tjänsteupplevelse. En 

ytterligare bidragande faktor är att mobiltelefoni har marknadsförts som alternativ till 

fast telefoni.
52

 Det bör även påpekas att företag som tillhandahåller tjänster över 

internet, gör reklam för internettjänster som ytterligare spär på förväntningar om god 

täckning och kapacitet.
53

  

 

Om tillgången till och kvaliteten på de mobila internettjänsterna inte motsvarar 

användarnas förväntningar leder det till brist på förtroende. Denna bristande tillit är i 

grunden riktad mot operatörerna som erbjuder internettjänsterna men blir vanligtvis 

offentliga verksamheters ansvar. Detta eftersom enskilda användare har svårt att hävda 

sig gentemot operatörerna och tillgången till mobiltelefonitjänster ses som en 

samhällelig rättighet och beroendet av mobiltelefonitjänster är stort för de som bor och 

verkar i glesbyggda områden. I några län upplever användarna bestående brister i 

telefonitäckningen i vissa områden. Bristerna förvärras delvis av tillfälliga 

kapacitetsbrister på grund av säsongsvariationer i efterfrågan. Problemet hänger också 

samman med robustheten i näten bl.a. elförsörjningen
54

 vilken kan slås ut helt vid en 

storm om inte reservkraft finns för den tid det tar att åtgärda elen.
55

 Sammantaget kan 

detta dessvärre ha bidragit till att förtroendet för trådlösa bredbandsinfrastrukturer har 

minskat även hos nyckelpersoner och beslutsfattare i kommuner, vid länsstyrelser och 

regioner.  

 

4.5 Statligt stöd till bredband ges idag endast till trådbundna 
bredbandsnät 

Det är även viktigt att i detta sammanhang notera att offentliga verksamheter till stor 

del har fokuserat på trådbundna tekniker i främjandearbetet avseende bredband bl.a. 

med anledning av att bredbandsstöden enbart har varit inriktade på trådbundna 

tekniker. Detta har enligt vad arbetsgruppen erfarit inneburit att mobiloperatörer inte 

har bjudits in till dialogen i kommuner, län och regioner i samma utsträckning som 

fastnätsoperatörer. Den offentliga finansieringen har prioriterat hög kapacitet via fiber 

framför mobil åtkomst och mobil täckning. En liknande offentlig finansiering som för 

fast bredband bör tas fram för att stimulera utbyggnad av mobil täckning och kapacitet, 

i områden där marknadskrafterna inte kan förväntas investera. 

 

                                                      
51 Maxhastigheten gäller för en användare nära basstationen om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Motsvarande 
gäller i viss utsträckning även för trådbundna bredbandstjänster ex. xDSL. 
52 Enligt Individundersökningen för 2013 har omkring 30 procent av de som svarat enbart mobil telefoni. 
53 Exempelvis Nordeas reklam under 2013 gällande mobilapp för betalning med bild på svenska fjälltoppar. 
54 Se bl.a. PTS Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation från den 18 november 2013. 
55 PTS arbetar för närvarande med att ta fram nya föreskrifter kring driftsäkerhet vilket inbegriper elförsörjning. 
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Prioriteringen av trådbundna nät har i viss utsträckning inneburit att samordning bl.a. 

vad gäller ledningsdragning förbisetts. Detta behöver förändras för att strategiska 

möjligheter med trådlös bredbandsinfrastruktur bl.a. samordning med annan 

infrastruktur tydligare ska beaktas och tas tillvara. En ökad dialog kan även öka tilliten. 

Det bör i sammanhanget påpekas att offentliga verksamheters arbete med tillgång till 

bredbandsinfrastruktur skiljer sig åt i olika delar av landet. I vissa områden, exempelvis 

Västra Götaland, har fiberföreningar aktivt, på uppmaning av offentliga verksamheter, 

sökt samordning med mobiloperatörer. 

 

Det bör påpekas att användarnas brist på tillit avseende trådlösa internettjänster hittills 

inte tagit sig uttryck i färre sålda mobilabonnemang eller mobila terminaler, snarare 

tvärtom.
56

 Vidare är omkring 75 procent av användarna nöjda med sin mobiloperatör.
57

 

Användarna tycks ha tillförsikt till att de upplevda bristerna i täckning och kapacitet 

kommer att förbättras genom den pågående 4G-nätutbyggnaden. De regionala 

dialogmötena som genomfördes under hösten 2013 av PTS i samverkan med bl.a. 

länsstyrelser där förutom mobiloperatörer representanter för olika grupper av 

användare m fl. intressenter har deltagit kan också ha bidragit till användarnas 

förhoppningar om förbättrad täckning och kapacitet i mobila internettjänster.  

 

Därutöver har PTS och KOV som nämnts inledningsvis i detta kapitel ett gemensamt 

regeringsuppdrag att verka för att användarinformationen i de s.k. täckningskartorna 

förbättras vari operatörerna och Telekområdgivarna samverkar. Ett resultat av detta 

uppdrag som innebär att användarna får en bild av de mobila internettjänsterna som 

bättre stämmer överens med verkligheten torde ha en positiv inverkan på deras tillit till 

dessa tjänster. En ytterligare effekt som ett sådant förtydligande skulle kunna medföra 

är att också användarnas förväntningar om tillgång till mobilt internet anpassas.  

 

4.6 Bristande kunskap hos användare om terminalers 

funktionalitet  

Smarta telefoner, andra nya mobilterminaler och 4G är de främsta anledningarna till en 

ökad användning av mobila internettjänster såväl inomhus som utomhus. De smarta 

telefonerna har designats för att använda ett flertal frekvensband och fler funktioner. 

Detta påverkar telefonernas mottagningsförmåga varav en del är hänförligt till själva 

antennkonstruktionen och i övrigt till hur användaren håller telefonen vilket i sin tur 

också påverkar mottagningsförmågan.
58

  

 

Vidare stöder inte samtliga terminaler alla frekvensband som operatörerna använder i 

olika områden även om terminalerna nu har stöd för fler band än tidigare. Detta hänger 

i sin tur samman med att utvecklare och tillverkare av utrustning i första hand satsar på 

de marknader som har störst kundunderlag.  

 

PTS m fl. regleringsmyndigheter har tagit initiativ till märkning av terminaler med 

avseende på mottagningsförmåga och fört upp frågan på EU-kommissionens agenda.
59

 

Arbetsgruppen tillstyrker förslaget om märkning. 

                                                      
56 Individundersökningen 2013, Svenskarna och internet, Olle Findahl, .SE, 2013 samt PTS-ER-2013:19.  
57 Individundersökningen 2013. 
58 Terminalers mottagningsförmåga påverkas med 20 procent eller mer, PTS och Ålborgs universitet, 2013. 
59 I det danska forskningsarbetet om terminalers mottagningsförmåga har även terminaltillverkare kontaktats.  
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4.7 Bristande inomhustäckning på grund av byggnormer som 

inte tar hänsyn till radiosignaler 

Fastigheter i Sverige har under senare år i allt större utsträckning energieffektiviserats
60

 

genom isolering och genom att installera energiglas i fönster. Dessa dämpar 

radiosignalerna, i vissa fall så kraftigt att de endast släpper igenom en tusendel av 

radiosignalen:
61

  

 Det handlar om radiovågsreflekterande metaller i fönster och 

aluminiumbeklädda fönsterbågar, väggar och tak.
62

 

 Betongväggar med ingjutet armeringsstål kan dämpa mobilsignalen med 

mellan 90-99 procent.  

 Träväggar dämpar med upp till 90 procent – detta räcker oftast för en normal 

användning om signalen från mobiloperatörens närmaste basstation är stark 

och detektering kan ske av den signal som terminalen skickar.  

Om radiovågorna inte på ett effektivt sätt kan tränga igenom fönster eller väggar blir 

inomhustäckningen kraftigt försämrad. Mobilen sänder på full effekt men samtalen 

bryts och uppkopplingen till internet blir långsam.
63

  

 

Dock bedöms flertalet av de platser det här är fråga om
64

, med hänvisning till PTS 

bredbandskartläggning, vara försedda med trådbunden bredbandsinfrastruktur som 

medger tillgång till internettjänster med god täckning och kapacitet och därigenom 

möjlighet till trådlös tillgång till dessa tjänster via router. Detta och annan utrustning, 

t.ex. externa antenner, kan vara de bästa lösningarna på kort sikt. På längre sikt finns 

möjlighet att redan i byggprocessen ta hänsyn till mobilitet och skapa en god 

radiomiljö. 

 

4.8 För litet informationsutbyte och segdragna processer för 

bygglov och marktillträde  

Täckningsbristen kan även bero på att informationen om nya planerade områden inte 

har nått operatörerna på ett strukturerat sätt så att de kan planera för en utbyggnad som 

samordnas med annan nödvändig infrastruktur (el, fiber). Det finns flera skäl till detta: 

 Operatörers kunskaper om kommuners och länsstyrelsers respektive processer 

varierar varvid nödvändig framförhållning saknas.  

 Kommuners administration, bl.a. krav från länsstyrelserna, uppges generellt 

ha ökat i och med nya plan- och bygglagen (PBL).
65

  

 Bygglov för master, teknikbodar och annan utrustning för trådlös 

bredbandsinfrastruktur, har av olika skäl, nekats eller utbyggnaden försvårats.  

I det senare fallet handlar det om en bristande insikt om trådlös bredbandsinfrastrukturs 

strategiska betydelse för samhället samt en osäkerhet om tillämpningen av PBL i fråga 

om infrastruktur för elektronisk kommunikation avseende de bestämmelser som 

                                                      
60 Byggnormer för energieffektivitet omfattar både ny-, till- och ombyggnad i och med PBL från 2011. 
61 Enligt uppgifter från PTS, 2013. 
62 Ju fler metallskikt desto mer dämpas mobilsignalen. Fönster kan ha två lågemissionsskikt och ett solskyddsskikt. 
63 Omkring hälften av alla klagomål rör rösttjänster och inomhustäckning enligt underlag från Telekområdgivarna, 2013 

samt underlag från studier genomförda i Kalmar och Kronobergs län, 2013. 
64 70-80 procent av användningen av internettjänster via mobila terminaler sker inomhus, KTH Wireless, 2013. 
65 Planeringsförenklande åtgärder, Boverket, 2013:11. 
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infördes 2011 och behov av utbildning bl.a. vad gäller avvägningar mot andra 

samhällsintressen.
66

 Osäkerheten om tillämpningar av regelverket gör sig gällande i 

utdragna kommunala beslutsprocesser om bygglov för trådlös bredbandsinfrastruktur 

inbegripet länsstyrelser i egenskap av samrådande myndighet.
67

 Detta förvärras 

sannolikt av en ökad administrativ börda med PBL från 2011. Det pågår arbete i syfte 

att förbättra processerna: 

 Flera kommuner, länsstyrelser och regioner belyser värdet av enkla, snabba 

lovprocesser i bredbandstrategier och digitala agendor.
68

  

 Med hjälp av en förbättrad digital kontaktyta tillämpar vissa kommuner 

kortare lovprocesser än den i PBL angivna.  

 SKL driver ett större projekt om digitalisering av bygglovsprocesser inom e-

delegationen.
69

  

 Detta kan utvecklas vidare, exempelvis kan kommuner samla information om 

bostadsbyggande och övriga för bredbandsutbyggnad relevanta planer på en 

och samma websida eller använda befintliga samordningsverktyg som 

Ledningskollen, den senare eventuellt efter utveckling av dess funktioner.  

 Vidare kan kommuner i nätverk och digitalt utbyta erfarenheter och  

kompetens om ärenden.  

 Plan- och bygglagen har nyligen utretts i syfte att snabba upp 

bostadsbyggandet inbegripet förslag med positiva effekter även för 

bredbandsutbyggnad bl.a. snabbare processer, översyn av inaktuella 

detaljplaner och att frågor av övergripande karaktär gås igenom på 

översiktsplanenivå.
70

  

 Boverket har i sin PBL-översyn lyft möjligheten att tydligare fokusera på 

översiktsplaner med vägledande uppbackning från myndigheten.
71

  

  

Det rör sig också om olika tolkningar och tillämpningar av PBL bl.a. vad avser mindre 

avvikelser från detaljplan. Gällande detaljplaner är överlag gamla och saknar aktuella 

bestämmelser om trådlös bredbandsinfrastruktur.
72

 Ändring av detaljplaner kan ta 1-2 

år. Detta är problematiskt idag och kan bli än mer problematiskt framöver vad avser 

möjligheterna att nå bredbandsmål och tillgodose en ökad efterfrågan på trådlösa 

internettjänster. Problemen tar delvis olika uttryck i tätorter och på landsbygden – i de 

förra handlar det främst om begränsad tillgång till mark medan det i de senare snarare 

handlar om motvilja för förändringar i landskapsbilden. Till viss del påverkar även oro 

för strålning från antenner i master och torn samt på byggnader.
73

  

 

Operatörer äger vanligtvis inte den mark som behövs för master och teknikbodar. För 

att få bygga master och teknikbodar krävs tillgång till mark och att bygglov beviljas.
74

 

                                                      
66 Sammanställning av svar på kommunenkät 2012, Bredbandsforums Kommungrupp.  
67 Exempel från representanter i Mobilgruppen och pågående 4G-utbyggnad visar att långa beslutsprocesser gällande 

bygglov förekommer även om processerna till övervägande del sker inom angiven tidsram. 
68 De flesta kommuner ger besked om bygglov inom 10 v, Planeringsförenklande åtgärder, Boverket, 2013:11.  
69 Sammanhållet, myndighetsövergripande, digitaliserat bygglov, e-delegationens hemsida.  
70 SOU 2013:34. 
71 Planeringsförenklande åtgärder, Boverket, 2013:11. 
72 Bl.a. Förstudie – hinder för utbyggnad av mobilt bredband, PTS-ER-2012:27. 
73 Oron för strålningsrisk bedöms dock ha minskat i Sverige under senare år enligt representanter i Mobilgruppen.  
74 Bygglov för teknikbodar är avhängigt teknikbodens utformning bl.a. vad avser storlek. Antenner är vanligtvis endast 

anmälningspliktiga men undantag finns. 
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Särskilt inom detaljplanerat område med vidsträckt bebyggelse av bostäder är det svårt 

att hitta lämplig mark som är avsatt för det ändamål som lovet söks för. Områden med 

tillåten användning för tekniska anläggningar är få i gällande detaljplaner och finns 

som regel inte på sådana platser där master behöver placeras i radiomässigt hänseende. 

Inom detaljplanerat område gäller planens bestämmelser för hur marken får användas. 

Inom planområde får bygglov i princip inte, annat än undantagsvis, beviljas mot 

planens bestämmelser. ”Mindre avvikelse” från detaljplan kan ibland tillåtas och lov 

beviljas trots att det egentligen strider mot detaljplanen.  

 

Problemet utifrån operatörernas synvinkel - som de delar med användarna - är att de 

inte kan erbjuda adekvat täckning där användarna efterfrågar den. Basstationerna 

placeras för att ge maximal kundnytta och lönsamhet för operatören i det geografiska 

området dvs. god täckning för så många användare som möjligt och optimal kapacitet 

i förhållande till andra basstationer i området. Den optimala platsen identifieras genom 

datorberäkningar och mätningar i fält. Möjligheterna att flytta basstationen till annan 

plats och uppnå samma grad av täckning och kapacitet är små. Placeringen av 

basstationen är därmed kritisk.  

 

Inom fastighetsrätten finns olika rättsinstitut avseende upplåtelse av mark i fråga om 

skydd och varaktiget för den som ska använda marken. Bland kommuner förekommer 

delvis olika uppfattningar om under vilka villkor t.ex. mark som i detaljplan avsatts för 

natur, plantering eller gata får upplåtas för anläggningar för mobilteleändamål och där 

till om ordningslagen är tillämplig och således olika slags tillstånd behövs för att kunna 

använda marken.
75

 Syftet med ordningslagen är i första hand att hantera ordning och se 

till att de som anordnar försäljningar, tillställningar eller i övrigt använder allmän mark 

med risk för att ordningsproblem uppstår betalar taxeenlig avgift.
76

 Tillstånden enligt 

denna lag medger inte besittningsrätt till den mark som tas i anspråk. Vid tillträde till 

annan kommunal mark, exempelvis kvartersmark, upprättas vanligtvis civilrättsliga 

avtal om anläggningsarrende enligt jordabalken vari sådant skydd ingår.
77

  

 

För att utbyggnaden av trådlösa bredbandsnät ska bidra både till att uppfylla mål och 

tillgodose ökad efterfrågan behövs rättslig klarhet om vad som kan utgöra mindre 

avvikelser enligt plan. Också frågan om tillämpbarheten av bestämmelserna enligt 

ordningslagen för en varaktig placering av teleanläggningar inom allmän platsmark 

behöver tydliggöras. Detta kan i sin tur påkalla ytterligare översyner bl.a. vad som för 

ändamålet utgör lämpligt sakrättsligt skydd efter avvägning mot andra 

samhällsintressen liksom regler för avgiftssättningen. Ur operatörens affärsmässiga 

perspektiv handlar det om kostnaderna för tillträdet, som en del av den totala 

investeringen
78

, där placeringen är given av radiomässiga krav, i relation till 

investeringens avkastning.   

                                                      
75 I en nyligen avkunnad dom förklarade Högsta domstolen (T854-12) att det inte finns hinder mot att bevilja 
ledningsrätt i allmän platsmark. Ordningslagen eventuella parallella tillämpbarhet kunde domstolen inte pröva. 
76 Avgiftssättningen följer av Avgiftslagen. 
77 Det förekommer även att besittningsskydd avtalas bort i civilrättsliga avtal om anläggningsarrende. Såväl avgifter 
enligt Avgiftslagen enligt Jordabalken beräknas efter skälighetsprinciper m h t ändamålet bl.a. baserade på markvärdet.  
78 Investeringskostnaderna för basstationsutrustning kan variera från 500 000 till 1 500 000 kronor inklusive bod mm. 
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5 Mobilgruppens förslag på åtgärder 
Nedan anges de förslag som Mobilgruppen gemensamt tagit fram i syfte att nå målen 

och möta efterfrågan i enlighet med arbetsgruppens direktiv. Mobilgruppen har i denna 

rapport lyft betydelsen av att ha tillgång till internet där man är, bor och verkar och 

föreslår därför nu att insatserna ökas på bredbandsområdet med en inriktning mot 

mobilitet i internettjänster genom en ”mobil ambition”. Därutöver är förslagen 

koncentrerade till åtgärder som kan effektivisera processen att anlägga trådlös 

bredbandsinfrastruktur, i första hand genom ökad koordinering och samverkan mellan 

privata och offentliga aktörer, på regional och lokal nivå med stöd från nationell nivå. 

Bland övriga förslag finns tekniska lösningar där en användare med kännedom om 

dessa kan förbättra sin täckning och kapacitet i tjänsterna, rullande tillståndstider i 

spektrumtilldelningen samt ett samlat grepp om inomhustäckning.  Förslagen är 

många. Anledningarna härtill är att användarnas upplevda täcknings- och 

kapacitetsproblem har flera orsaker och att det finns flera ägare av förutsättningar med 

påverkan på utbyggnaden av trådlösa bredbandsnät. Mobilgruppen prioriterar följande 

förslag: 

 Ambitionen att alla som bor, verkar och vistas i Sverige bör ha tillgång till 

internettjänster där man är bör nu införas i Bredbandsstrategi för Sverige och 

en digital agenda för Sverige 

 Bredbandskoordinatorer bör finnas i samtliga län, regioner och kommuner 

samt motsvarande funktion hos operatörer för att underlätta privat-offentlig 

samverkan i utbyggnaden av trådlösa nät. En modell för samverkan utvecklas i 

kapitel 6: 

 

Källa: Bredbandsforums Mobilgrupp i samarbete med Karlöf Consulting 
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 PTS bör få i uppdrag att genom samverkan med berörda aktörer föreslå 

åtgärder för ökad täckning och kapacitet inomhus 

 (Trådlös) bredbandsinfrastruktur bör beaktas tidigare än idag i kommunernas 

planprocesser 

 

5.1 Ökad nationell styrning genom en mobil ambition  

5.1.1 Mobilitet och mobil användning av internettjänster bör nu 

komplettera regeringens bredbandsmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

I regeringens bredbandsstrategi för Sverige tydliggörs politikens inriktning på 

bredbandsområdet. Bredbandsstrategin uttrycker en ambition vad gäller en god 

grundläggande basinfrastruktur genom bl.a. kapacitets- och täckningsmål för hushåll 

och företag för en stationär användning. Som redogjorts för i kapitel 4 har såväl utbud 

som efterfrågan ökat vilket var det primära syftet med bredbandsstrategin. Nu behöver 

anpassningar av utbudet göras för att det ska tillgodose samhällets efterfrågan på 

internettjänster där man vistas. Såväl enskilda som näringsidkare är beroende av 

tillgång till internettjänster där de är, bor och verkar. Detta ställer ökade krav på 

yttäckning i tjänster med god kapacitet. För att öka den nationella styrningen vad avser 

mobilitet i internettjänsterna föreslår Mobilgruppen att regeringen nu kompletterar 

bredbandsstrategin med en mobil ambition för att härigenom stärka Sveriges tillväxt, 

konkurrenskraft och innovationsförmåga genom digitaliseringens möjligheter. Med 

ambitionen att alla som bor, verkar och vistas i Sverige ska ha tillgång till tillräcklig 

täckning och kapacitet i internettjänster där man är kan regeringen åstadkomma en 

ökad styrning från nationell nivå.  

 

Motsvarande ambition bör föras in i den digitala agendan för Sverige. Länsstyrelser, 

regioner och kommuner bör sedan implementera denna mobila ambition i sina 

respektive utvecklingsstrategier. Ambitionen kan se olika ut på regional och lokal nivå 

beroende på typ av näringsgrenar och förutsättningar i olika områden. 

 

5.1.2 Behov och nytta med mobil användning av internettjänster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterat förslag: Mobilgruppen föreslår att regeringen ökar satsningarna 

avseende mobilitet i internettjänster och kompletterar Bredbandsstrategi för 

Sverige och en digital agenda för Sverige med en mobil ambition. Med 

ambitionen att Alla som bor, verkar och vistas i Sverige bör ha tillgång till 

tillräcklig täckning och kapacitet i internettjänster där man är kan regeringen 

åstadkomma en ökad styrning från nationell nivå. 

I syfte att öka förståelsen kring nyttan med användningen av mobila 

internettjänster och bidra till en ökad aggregerad efterfrågan föreslår 

Mobilgruppen att Digitaliseringskommissionen tillsammans med e-delegationen, 

Bredbandsforum, IT- och Telekomföretagen/Svenskt Näringsliv, PTS och SKL 

får i uppdrag att ta fram ett underlag över vilka tjänster användare behöver och 

efterfrågar i dag och i framtiden ur ett samhällsekonomiskt och demokratiskt 

perspektiv. 
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Det har slagits fast i Bredbandsstrategi för Sverige att en hög användning av IT och 

internet är bra för Sveriges tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det är 

viktigt att svenska företag, hushåll och offentlig verksamhet i alla delar av landet kan 

dra nytta av de möjligheter som tillgång till IT och internet genom ett kraftfullt 

bredband ger. Då kan traditionella arbetsmetoder förändras, nya tjänster och 

affärsmodeller utvecklas och nya beteenden växa fram. Detta kan gälla tjänster inom 

sektorerna välfärd (skola, vård och omsorg), rörliga näringar så som gröna näringar och 

besöksnäringen, transportsektorn och att diverse uppkopplade enheter kommunicerar 

med varandra. Det kan även gälla diverse smarta applikationer för olika företags 

verksamheter liksom tillämpningar avsedda för kommunikationen med kunderna.   

 

För att öka förståelsen kring hur användningen av mobila internettjänster kan öka 

nyttan i samhället och bidra till en ökad efterfrågan föreslår arbetsgruppen att 

Digitaliseringskommissionen tillsammans med e-delegationen, Bredbandsforum, IT- 

och Telekomföretagen/Svenskt Näringsliv, PTS och SKL tar fram ett underlag över 

vilka tjänster användare behöver och efterfrågar i dag och i framtiden ur ett 

samhällsekonomiskt och demokratiskt perspektiv. Underlaget bör sedan vara 

vägledande för arbetet med att förverkliga den mobila ambitionen. Underlaget bedöms 

också kunna bidra till att underlätta för kommuner, län och regioner i deras arbete med 

bredband bl.a. genom att påvisa dess nytta  

 

5.2 Förutsättningar för en effektiv privat-offentlig samverkan 

5.2.1 Bredbandskoordinatorer på regional och lokal nivå med motsvarande 

koordinatorsroll hos operatörer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En väsentlig utmaning för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi samt målen i 

den europeiska digitala agendan ligger i att öka samverkan på lokal, regional och 

nationell nivå. På lokal och regional nivå behöver arbetet med att införa 

bredbandskoordinatorer fortsätta. Bredbandsforums Byanätsgrupp har tidigare 

föreslagit att sådana bredbandskoordinatorer införs och Bredbandsutredningen har tagit 

detta förslag vidare i sitt delbetänkande.
79

 Mobilgruppen tillstyrker och utvecklar dessa 

förslag till att innebära att också operatörer inrättar motsvarande koordinatorsroller för 

att säkra upp nödvändiga kontaktvägar mellan dem och offentliga verksamheter. 

 

I varje kommun och län bör finnas en bredbandskoordinator. Koordinatorn har ansvar 

för att identifiera och implementera lösningar för ökad utbyggnad av bredband med 

god täckning och kapacitet. Länsstyrelser och regioner förutsätts samverka för att nå 

                                                      
79 SOU 2013:47. 

Prioriterat förslag: Mobilgruppen tillstyrker Byanätsgruppens och 

Bredbandsutredningens förslag om bredbandskoordinatorer på både regional och 

lokal nivå och utvecklar dessa förslag till att även omfatta motsvarande 

koordinatorsroller hos operatörer. Mobilgruppen anser att dessa koordinatorer 

utgör en förutsättning för en framgångsrik privat-offentlig samverkan kring 

utbyggnad av såväl trådbunden som trådlös bredbandsinfrastruktur. 

Mobilgruppen har tagit fram en modell för privat-offentlig samverkan och samlat 

erfarenheter från tidigare projekt (se kapitel 6). 
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mål för bredband och digital användning varför bredbandskoordinatorn på regional 

nivå antas tillgodose båda parternas behov. Övriga centrala parter i denna samverkan är 

landsting, näringslivsföreträdare, SKL, mark- och infrastrukturägare samt medborgare.  

 

En bredbandskoordinator på regional nivå har en företrädesvis strategisk roll jämfört 

med motsvarande koordinator på lokal nivå vars roll blir både strategisk och operativ. 

På regional nivå handlar det om att ta initiativ för att kommuner ska få draghjälp i 

frågor om bredbandsutbyggnad bl.a. kartläggning av behov, tillgänglig infrastruktur, 

prioritering av statliga stöd samt en aggregerad bedömning av efterfrågan och 

samordning av intressenter genom dialogmöten. På lokal nivå rör det samverkan, 

finansiering och implementering.  

 

Operatörer bör svara upp mot regionala och lokala bredbandskoordinatorer med en 

motsvarande koordinatorsroll avseende bredbandsutbyggnad på regional nivå med 

förgreningar på lokal nivå i de fall detta är aktuellt. Betydelsen av en känd kontaktväg 

in till operatörerna angående frågor kring utbyggnad, exempelvis en ny detaljplan i en 

kommun, kan inte nog understrykas. 

 

Eftersom kostnader för ledningsdragning ökar relativt ledningslängden får lokala och 

regionala bredbandssamordnare en viktig roll i att samordna utbyggnaden av 

bredbandsinfrastruktur på landsbygden där avstånden är längre än i tätorterna med 

tillgång till och anläggning av annan infrastruktur. El-/kraftbolag har förutom 

ledningarna för sin kärnverksamhet också stora innehav av fiber. Denna fiber är avsedd 

för driftändamål men överskottet kan upplåtas till externa aktörer på marknadsmässiga 

villkor. Det finns också el-/kraftbolag som erbjuder fiber för transmission mellan 

orter.
80

 Det förekommer också att lokala el-/kraftbolag, framför allt kommunala men 

även privata, har fiber som kan användas eller används för tjänsteleverans i accessnät.
81

  

En del av dessa aktörer har i viss utsträckning fiber också i glesare bebyggda områden. 

Därtill har vissa av de större aktörerna egna master i vilka en operatör kan inplacera sin 

utrustning. Flera av dessa aktörer genomför nu förändringar i sina respektive nät med 

följd att en del av masterna blir överflödiga. Dessa master kan beroende på pris och 

placering vara av intresse för förtätning av mobilnäten på landsbygden.  

 

För bredbandskoordinatorns samordningsuppgifter är PTS data om accesspunkter för 

bredband och mobilmasters placering liksom länsstyrelsers, regioners och kommuners 

data om nätsträckningar mm samt andra geo data viktiga ingångsvärden liksom 

verktyget Ledningskollen, det senare eventuellt genom en utvidgning av dess 

funktionalitet.   

 

Andra samordningsmöjligheter ges genom utbyggnaden av vindkraft, fortlöpande 

nedgrävningar av luftburna elledningar, förändrade miljökrav för avlopp, anläggning 

av fjärrvärmenät och vägbyggen.  

 

På landsbygden kan avtal behöva slutas med många olika markägare med varierande 

kunskaper och kännedom om trådlös bredbandsinfrastruktur, dess möjligheter vad 

gäller bredbandstjänster liksom om fastighetsrätt. Processen kan bli utdragen med en 

                                                      
80Exempelvis Svenska Kraftnät. 
81 Kommunala el-/kraftbolag driver vanligtvis fibernätsverksamheten som eget bolag (stadsnätsbolag). 
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osäker utgång för den som ska genomföra investeringen. En samordningsfunktion som 

inkluderar intresseorganisationer som avtalspart (t.ex. LRF) kan underlätta processen. 

 

5.2.2 Bredbandsforum får i uppgift att utforma nationell samverkan  

 

 

 

 

 

För att maximera nyttan av bredbandskoordinatorerna på regional och lokal nivå ser 

Mobilgruppen att det är nödvändigt med ett stöd från nationell nivå. Bredbandsområdet 

är komplext och omgärdas av ett flertal lagar och regler bl.a. regler för bredbandsstöd 

och annat statsstöd, konkurrenslagen, kommunallagen, lagen om offentlig upphandling, 

lagen om elektronisk kommunikation (LEK), ledningsrättslagen och PBL. Regioner, 

länsstyrelser och kommuner samt i förevarande fall även byanät och andra nätaktörer 

efterfrågar tekniskt stöd och klargörande från behöriga myndigheter kring vilka ramar 

som gäller för agerande på bredbandsområdet. För att underlätta utbyggnaden och 

tydliggöra förutsättningarna föreslår Mobilgruppen att följande organisationer vid 

förfrågan ska ge ett samlat stöd
82

 gällande regelverket till de berörda aktörerna:  

 Boverket 

 Konkurrensverket 

 Lantmäteriet 

 Post- och telestyrelsen 

 Sveriges Kommuner och Landsting 

 Statens Jordbruksverk 

 Tillväxtverket 

I detalj innebär förslaget att varje organisation utser en bredbandslots. Dessa lotsar 

utgör tillsammans en samverkansgrupp som genom utbildningsinsatser och rådgivning 

ska ge stöd på regional och lokal nivå. För att realisera detta föreslår Mobilgruppen att 

bredbandsforum får i uppdrag av styrgruppen att starta en ny arbetsgrupp bestående av 

dessa bredbandslotsar. Det faller sig naturligt att Bredbandsforum åtar sig detta arbete 

eftersom syftet med samverkan är att främja utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur. 

Målet för arbetsgruppen blir att ta fram rutiner och processer för hur gruppen effektivt 

ska samverka gentemot kommuner, länsstyrelser och regioner samt byanät och andra 

nätaktörer i bredbandsutbyggnaden. Arbetsgruppen bör kompletteras med deltagare 

från länsstyrelser, regioner, och kommuner med erfarenhet av bredbandsutbyggnad i 

närtid. Andra aktörer, exempelvis byanät, bör ingå i en referensgrupp. I detta arbete bör 

samordning ske med befintliga nätverk av relevans för bredbandsutbyggnad så som 

Länssamverkan bredband. Alternativt kan någon av nämnda organisationer få i 

uppdrag att koordinera samverkan.  

 

 

 

 

                                                      
82 Med stöd avses t.ex. utbildning och information dock inte förhandsbesked. 

Mobilgruppen föreslår att en ny arbetsgrupp i Bredbandsforum får till uppgift att 

utforma ett nationellt forum med uppdrag att stödja regionala och lokala insatser 

för privat-offentlig samverkan. I forumet bör Boverket, Konkurrensverket, 

Lantmäteriet, Post- och telestyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Statens 

Jordbruksverk samt Tillväxtverket ingå.  
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5.2.3 Privat-offentlig samverkan kräver teknikneutralt statligt stöd 

 

 

 

 

 

 

För att åstadkomma en effektiv utbyggnad av bredbandsnät i Sverige med god täckning 

och kapacitet där man är, bor och verkar kommer statligt stöd även fortsättningsvis att 

vara nödvändigt för att realisera utbyggnaden på landsbygden. De gällande 

förordningarna för statligt bredbandsstöd begränsar i dagsläget tilldelningen av medel 

för utbyggnaden av trådlös bredbandsinfrastruktur. Det är viktigt att dessa blir 

teknikneutrala. Fokus bör ligga på att finansieringen ska möjliggöra en 

kostnadseffektiv utbyggnad av nät med god kapacitet och täckning oavsett teknik. 

Detta inbegriper såväl nuvarande bredbandsmål om punkttäckning som den föreslagna 

ökade satsningen genom den mobila ambitionen. Mobilgruppen föreslår att regeringen 

fortsatt ska verka för förekomsten av bredbandsstöd och att stödet ska vara 

teknikneutralt. Stödet bör utformas för att främja utbyggnad som ökar täckning och 

kapacitet i trådlösa nät samordnat med utbyggnad av fibernät.    

  

Utbyggnad av fiber och master för basstationer längs vägar och i mindre samhällen 

samordnat med övrig stomnätsutbyggnad för att ansluta accessnät i områden där det 

bedöms att motsvarande utbyggnad inte kommer att genomföras kommersiellt kan 

utgöra exempel på en strategisk stödsatsning. Mottagare av stöd kan i likhet med 

nuvarande bredbandsstöd vara kommuner, byanät eller andra nätaktörer. Det statliga 

stöd som används för att utöka täckning och kapacitet i mobilnäten i Norge syftar 

främst till att förbättra täckning och kapacitet längs vägar, exempelvis baserat på en 

viss dygnsmedeltrafik. Någon direkt koppling till antal anslutna abonnenter genom 

stödet finns inte.  

 

EU-stödet till trådlösa NGA
83

-nät förutsätter en avancerad trådlös bredbandsteknik.
84

  

Näten ska helt eller delvis bestå av optiska element och medge överföringskapaciteter 

motsvarande LTE-Advanced, eventuellt baserade på skräddarsydd mobil 

bredbandsteknik som riktantenner eller liknande. Delade medier måste garantera att 

stationära användare av tjänster har tillräckligt hög kvalitet samtidigt som tjänsterna 

tillhandahålls eventuella rörliga abonnenter inom det berörda området. I förslaget till 

gruppundantagsförordning (2013) anges att trådlösa bredbandstekniker för att uppfylla 

NGA-kriterier ska medge en tillförlitlig överföringshastighet till varje abonnent.
85

   

 

På de flesta ställen där folk bor och arbetar finns idag mobiltäckning med en service-

nivå som motsvarar vanligt förekommande tjänster som 2G- och/eller 3G-näten kan 

leverera. För att ett sådant område ska anses utgöra ett marknadsmisslyckande eller 

betydande ojämlikheter mellan olika områden föreligga och därigenom vara berättigat 

till stöd kan krävas att en utbyggnad av 4G med möjlighet till en uppgradering till 

                                                      
83 NGA står för Next Generation Access och är definierat i Kommissionens rekommendation om NGA, (2010/572/EU). 
84 EU:s riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd på snabb utbyggnad av bredbandsnät (2013/C 25/01). 
85 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/draft_regulation_sv.pdf. 

Mobilgruppen föreslår ett fortsatt statligt stöd för utbyggnad av bredband och att 

detta stöd, i huvudsak bredbands-, kanalisations- och strukturfondsstöd, görs 

teknikneutralt för att säkerställa en effektiv utbyggnad av bredbandsnät i Sverige 

med god täckning och kapacitet där man är, bor och verkar.  
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LTE-Advanced med en servicenivå som motsvarar NGA-bredband inte kommer att ske 

av kommersiella krafter inom en treårsperiod.  

 

Offentliga stödpengar till utbyggnad av bredbandsnät kan inte gå till områden där det 

redan finns en leverantör som har ett väl fungerande NGA-bredbandsnät. Däremot 

gäller att stöd exempelvis kan utgå för att höja nivån från grundläggande bredband till 

NGA-bredband.  

 

Av betydelse för bedömningar om statligt stöd är också åtgärder som offentliga aktörer 

vidtar i egenskap av marknadsaktörer exempelvis kommuners engagemang i privat-

offentlig samverkan. En grundläggande förutsättning är att åtagandet är 

kompetensenligt. Vidare förutsätts offentliga investeringar göras på motsvarande 

grunder som privata investeringar
86

 dvs. att båda parter tar en aktiv del i investeringen 

och att de på samma villkor tar på sig den kommersiella risken samt att affärsplanen är 

sund.   

 

Om en EU-medlemsstat anser att tillhandahållandet av bredbandsnät är en tjänst av 

allmänt ekonomiskt intresse
87

 och tillgängliggör offentliga medel ställs krav på att 

infrastrukturen ska vara passiv, öppen och neutral och medge både hushåll och företag 

anslutningsmöjlighet.
88

 Vidare bör inte offentlig finansiering avseende tjänster i 

allmänt ekonomiskt intresse gå till att anlägga parallella nät där sådana redan finns 

eller är på väg att byggas med privata investeringar om dessa nät bedöms kunna 

tillhandahålla konkurrenskraftiga bredbandstjänster med tillräcklig täckning.  

 

5.2.4 Samutnyttja byanätsfiber med behovet av transmission till 

basstationer 

 

 

 

 

 

 

 

4G-näten med LTE-Advanced bedöms medföra högre krav på transmissionskapacitet 

än idag till/från basstationer för att leverera höga överföringshastigheter utöver de i 

nuvarande bredbandsmål. Kostnaden för transmission är i regel högre på landsbygden 

på grund av långa avstånd. Fiber och radiolänk är idag de vanligaste sätten att 

tillgodose behoven av transmissionskapacitet. Fiber har den fördelen att den inte kräver 

fri sikt vilket radiolänk gör förutom i vissa speciella tillämpningar. Fiber är vidare 

relativt radiolänk ett kraftfullare medium även om det finns radiolänkar med hög 

kapacitet och tekniken utvecklas i snabb takt.  

                                                      
86 Principen om den marknadsekonomiske investeraren, Appingedammålet. 
87 Artikel 106.2, EUF-fördraget samt Altmarkdomen. 
88 Relevanta accesstjänster i grossistledet ska finnas vid sidan av eventuella kommunikationstjänster i detaljistledet för 

att medge konkurrens på den högre nivån. Vidare gäller att eftersom marknaden för elektronisk kommunikation är 

avreglerad kan inte uppdraget att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse för bredbandsutbyggnad 
baseras på beviljandet av en exklusiv eller särskild rättighet för leverantören av tjänsten i enlighet med artikel 106.1 i 

EUF-fördraget.  

Mobilgruppen föreslår att utbyggnaden av byanätsfiber samordnas med 

mobiloperatörers behov av transmissionskapacitet. Bredbandskoordinatorerna på 

regional nivå där bl.a. beslut om stöd tas har en nyckelroll i detta samutnyttjande. 

Därutöver kan lösningar där stadsnät och/eller andra nätaktörer aggregerar de 

finmaskiga byanäten behövas på fler ställen i landet än vad som är fallet idag. 



Bredband där du är, bor och verkar – vårt gemensamma ansvar 

 

 

 

 

 

 

Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet 28 

 

Därtill har medierna olika prissättning och medger olika grader av flexibilitet vad avser 

drift och underhåll samt grossisttillträde. Operatörer har olika preferenser utifrån deras 

affärsmodeller och förutsättningar.   

 

Flera privata, kommunala och statliga aktörer erbjuder mobiloperatörer att hyra fiber 

till basstationer.
89

 Byanätsfiber är emellertid det finmaskiga höghastighetsaccessnät 

som i dagsläget når längst ut på landsbygden, tack vare engagerade eldsjälars initiativ 

eventuellt i kombination med bredbands- och/eller kanalisationsstöd. Att inte utnyttja 

de samhälls- och företagsekonomiska samordningsfördelar det innebär att para ihop 

byanätsfibern med mobiloperatörens behov av transmissionskapacitet vore därför synd.  

 

Genom att bybornas betalningsvilja synkroniseras med mobiloperatörernas vilja att 

investera, givet ett tillräckligt kundunderlag, bedömer arbetsgruppen att utbyggnaden 

av både trådbundet fiberbredband och trådlöst bredband på landsbygden kan 

underlättas. Med mobiloperatörernas intresse för utbyggnad och tillkommande 

ekonomiska insats ökar möjligheten för byn att få ihop ekonomin i projektet. Dessutom 

kan den kostnadseffektiva modell som bybor använder sig av utnyttjas också för 

mastfibreringen. Det kan emellertid vara en tidskrävande och kostsam process för 

operatörer att ha kontakt med representanter för många olika och därtill små byanät 

med sämre förutsättningar att garantera de servicenivåer som operatörerna efterfrågar. 

Därför föreslås bredbandskoordinatorer och anslutande stadsnät samt andra nätaktörer 

agera mellanhand för att initiera kontakter och förmedla svartfiber respektive kapacitet.  

 

5.2.5 Länsstyrelserna respektive regionerna får utvidgade roller på 

bredbandsområdet att initiera privat-offentlig samverkan 

 

 

 

 

 

 

PTS genomförde som nämnts under 2013 med bistånd från länsstyrelser m.fl. en serie 

regionala dialogmöten om täckning och kapacitet i mobila internettjänster. Till dessa 

dialogmöten bjöds förutom mobiloperatörer representanter för olika användargrupper 

in. Dessa användare är liksom de offentliga verksamheterna både användare och ägare 

av förutsättningar för utbyggnad exempelvis markägare. Flera goda idéer, bl.a. om 

samordning av infrastruktur och alternativa placeringar av mobilbasstationer, framkom 

under dessa dialogmöten som är värda att ta ett steg vidare i syfte att öka täckning och 

kapacitet i trådlösa internettjänster. Länsstyrelserna i Blekinge och Kronobergs län 

samt Regionförbundet Jämtlands län har redan bjudit in aktörerna till sådana nya 

regionala dialogmöten under första kvartalet 2014. Fler län bör haka på och bjuda in 

till sådana möten. Mobilgruppen ser att initiativen är på gång men anser att såväl 

tydligheten som initiativkraften kan öka om uppgifterna förs in i länsstyrelsernas 

regleringsbrev och motsvarande styrdokument för regionerna. 

                                                      
89 Se bl.a. PTS promemoria om svartfiber till basstation och nod till nod, http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Tele/slutligt-

externt-uttalande-forstudie-fiber-130320.pdf. 

Mobilgruppen föreslår att länsstyrelserna respektive regionerna får utvidgade 

roller på bredbandsområdet att organisera regionala dialogmöten i syfte att stärka 

förutsättningarna för privat-offentlig samverkan. Länsstyrelsernas uppgifter i 

detta avseende bör införas i regleringsbreven. Motsvarande inriktning bör gälla 

för regionerna. 

http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Tele/slutligt-externt-uttalande-forstudie-fiber-130320.pdf
http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Tele/slutligt-externt-uttalande-forstudie-fiber-130320.pdf
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5.2.6 PTS får i uppdrag av regeringen att initiera pilot för privat-offentlig 

samverkan  

 

 

 

 

 

Erfarenheter från tidigare samverkansprojekt med gott resultat, bl.a. Fjällpaketet i 

Dalarna och Hagamodellen i Norge (se Bilaga 1), visar att det krävs ett engagemang på 

samtliga nivåer i samhället, såväl på lokal, regional som nationell nivå. På den lokala 

nivån sker implementeringen medan det på regional nivå görs en aggregering av 

efterfrågan samt sker en samordning. På nationell nivå tilldelas finansiellt stöd och 

annat stöd så som rådgivning.  Ju tydligare ramar en samverkansmodell har bl.a. vad 

gäller finansiering, desto snabbare genomförande av det privat-offentliga 

samverkansprojektet när offentlig finansiering är ett nödvändigt inslag. Mobilgruppen 

finner att såväl teknikneutralt stöd för bredbandsutbyggnad som tvärorganisatorisk 

samverkan kring bl.a. utbildning och information behövs på nationell nivå och har 

föreslagit detta. Utöver detta behövs emellertid också en sammanhållande kraft mellan 

den nationella styrningen genom den mobila ambitionen i bredbandsmålen och de 

initiativ för utbyggnad som tas på regional och lokal nivå, eftersom samverkansformen 

är en ny företeelse. Det kan handla om att: 

 Följa upp de regionala dialogmötena respektive initiera nya möten i syfte att få 

igång en ökad utbyggnad som svarar mot mål och ökad efterfrågan. 

 Initiera samverkan för utbyggnad på respektive mellan regional och lokal nivå.  

 Samla upp frågor av teknisk karaktär och bidra till att lösningar kommer till 

stånd. 

 Identifiera vilka nätinfrastrukturer som kan vara lämpliga i ett visst område 

(t.ex. mobila mobilbasstationer, WiFi-nät, 4G-nät, trådlös fiber etc.) 

 Ta fram en vägledning för privat-offentlig samverkan för mobilnätsutbyggnad. 

 Utveckla en enkel och överskådlig kalkylmodell med standardkostnader så att 

respektive parts insats kan beräknas. 

 Bygga upp en kunskapsbank kring samverkansarbetet. 

 Vara pådrivande gentemot såväl nationella aktörer t.ex. Regeringskansliet, som 

regionala aktörer exempelvis länsstyrelser. 

 Etc.  

PTS bör få ett uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för privat-offentlig samverkan. 

Detta utgör en del av steg 2 som beskrivs i kapitel 4. Dalarna har anmält intresse att 

vara pilotlän och har som förberedelse för detta inrättat ett lokalt bredbandsforum samt 

avsatt den största andelen strukturfondsmedel för bredband i sitt regionala 

utvecklingsprogram bland samtliga regioner i Sverige. 

 

 

  

Mobilgruppen föreslår att PTS får i uppdrag att genomföra en pilot för privat-

offentlig samverkan i syfte att få igång arbetet för utökad utbyggnad för att uppnå 

mål och tillgodose ökad efterfrågan. Detta är en del i steg 2 och ett viktigt led i 

att samla erfarenhet och kunskap kring vad som kan göras för ökad utbyggnad av 

respektive aktör.  
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5.3 Informationsinsatser från operatörer till slutanvändare om 
enkla tekniska lösningar för ökad täckning och kapacitet  

 

 

 

 

 

 

Det finns ett antal åtgärder som slutanvändare kan vidta för att förbättra täckning och 

kapacitet i det mobila bredbandet inomhus. Användare kan t.ex. installera mobila 

routrar eventuellt i kombination med externa antenner.  

 

Arbetsgruppen har genomfört tester och inhämtat information från användare av/om 

routrar, riktantenner och aktiva repeatrar med avseende på produkternas tillgänglighet, 

information och prestanda och kan konstatera att dessa lösningar avsevärt kan förbättra 

mottagningsförhållandena och ge högre hastighet och bättre stabilitet i bredbandsupp-

kopplingen såväl i villor som i flerfamiljshus.
90

 Aktiva repeatrar får dock aldrig 

användas utan tillstånd från nätoperatör-en/erna i aktuellt område.  

 

Med en 4G-router i Sankt Annas skärgård på drygt tio kilometers avstånd från 

närmaste basstation uppmättes ned- och upplänkshastigheter i det mobila bredbandet 

med 20 respektive 10 Mbit/s jämfört med märkbart lägre nivåer utan denna router. En 

rundstrålande riktantenn på några kilometers avstånd från basstationen, i Vetlanda 

kommun, monterad utomhus på en husvägg, förbättrade det mobila 4G-bredbandet 

med 30 Mbit/s (nedlänk). Ett nyligen genomfört test av flera antenner visar på tydligt 

förbättrad prestanda i det mobila bredbandet med externa riktade antenner även om 

prestandaförbättringen kan förväntas variera beroende på radiomiljö.
91

  

 

Av de ovan nämnda produkterna är en aktiv repeater svårast att som användare, med 

erforderligt tillstånd från operatör, ställa in korrekt för att åstadkomma önskvärda 

förbättringar i täckning och kapacitet. Ibland är konsumentvarianterna av 

kanalselektiva repeatrar inte möjliga att ställa in på en viss frekvenskanal utan 

repeatern väljer själv kanal inom ett visst utrymme i samband med att den aktiveras 

t.ex. genom ett telefonsamtal. Aktiva repeatrar kan också ge upphov till interferens och 

riskera att störa mobilnätsfunktionerna i övrigt. Av denna anledning är bredbandiga 

repeatrar olämpliga som konsumentprodukter. Dessa bör i stället hanteras av 

operatörerna själva på motsvarande sätt som de helhetslösningar som erbjuds för 

installation och service i företags och offentliga verksamheters lokaler, längs vägar och 

i tunnelbanan. PTS möjliggjorde från och med december 2013 uthyrning av aktiva 

repeatrar utan att ett medgivande eller tillstånd krävs från PTS och underlättade på 

detta sätt för operatörerna att hyra ut repeatrar till konsumenter. Det anses emellertid 

inte vara lämpligt med flera aktiva repeatrar (>10) i en och samma donörcell
92

 med 

                                                      
90 På Bredbandsforums hemsida finns ett reportage som förklarar hur man gör. 
91 http://www.communica.se/poynting/Antenner-mobilt-bredband-Computer-Sweden-7-2013.pdf. 
92 Med donörcell menas den basstation med vilken repeatern avses kommunicera för att ge täckning och kapacitet i ett 

visst område. 

Mobilgruppen föreslår att operatörerna i samverkan med Telekområdgivarna 

förbättrar informationen till slutkunderna om vad de själva kan göra för att 

förbättra sin täckning och kapacitet. I detta bör ingå en supportfunktion där så är 

nödvändigt av tekniska skäl. 
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avseende på risken för skadlig störning.
93

 Enstaka aktiva repeatrar på landsbygden kan 

dock under rätt förutsättningar vara en lösning för ökad täckning och kapacitet.  

 

Det finns olika typer och modeller av routrar och riktantenner hos återförsäljare av 

utrustning samt i varierande utsträckning hos mobiloperatörernas återförsäljare. Att 

installera routrar och externa antenner och dra kablar är inte svårt men man behöver 

generell information om vilken utrustning som är lämplig att använda på den plats det 

gäller samt i fråga om antenner även uppgifter om basstationers placering för att få 

maximal effekt. Dessa uppgifter finns i vissa fall på operatörernas hemsidor, alternativt 

kan de fås från operatörernas kundtjänster. För att underlätta för användarna att själva 

installera utrustning föreslår Mobilgruppen att mobiloperatörerna tillsammans med 

Telekområdgivarna
94

 tar fram och förbättrar information till användarna om routrar, 

externa antenner mm. Lämpligen utformas informationen som hjälp till självhjälp via 

operatörernas hemsidor i kombination med stöd från kundtjänsterna. 

 

5.4 PTS får i uppdrag av regeringen att genom samverkan 
föreslå lösningar för ökad täckning och kapacitet inomhus  

 

 

 

 

 

 

Mobilnät är generellt byggda för utomhustäckning men i takt med ökad efterfrågan på 

mobilnätstjänster inomhus har näten allt mer byggts för att kunna tillgodose också 

denna efterfrågan. Detta har kunnat åstadkommas genom utbyggnad i lägre frekvenser 

i kombination med lösningar för inomhustäckning. I takt med att hus och lokaler byggs 

och renoveras enligt normer för energieffektivitet vilka inte tar hänsyn till 

radiosignalers möjlighet att tränga igenom material i fönster och väggar ändras 

mobiloperatörernas förutsättningar att erbjuda inomhustäckning väsentligt. Andra 

faktorer, bl.a. terminalers mottagningsförmåga, späder på problemen.    

 

Mobila routrar, repeatrar, antennförstärkare och inomhusdragningar i kombination med 

WiFi samt inomhusbasstationer är alla lösningar på kort sikt. Dessa monteras/dras i allt 

fler kontorshus och gallerior. I bostadshus har lösningarna ännu inte kommit igång i 

någon större omfattning. Kostnaderna är betydande men blir inte så stora utslaget per 

lägenhet i flerbostadshus och går att hålla nere om mobiltäckning tas med redan i 

projekteringen. På lite längre sikt bedöms emellertid också andra lösningar vara 

möjliga vilka medger att radiosignalerna kommer igenom väggar och fönster 

exempelvis att en kil utan metallskikt lämnas i energifönstret eller att aktiva antenner 

monteras in i dem. I Finland har man tagit ett grepp om frågan genom en arbetsgrupp 

med representanter från såväl bygg- som telekombranschen tydliggjort 

problemställningen.
95

 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har påbörjat ett 

                                                      
93 Enligt uppgift från representanter i Mobilgruppen. 
94 http://telekomradgivarna.se/. 
95 Mobile network reception problems in low energy buildings, Working Group Report, Ministry of Transport and 

Communications, Publications 31/2013. 

Prioriterat förslag: Mobilgruppen föreslår att PTS får i uppdrag att tillsammans 

med SP, Boverket, bygg- och glasindustribranschen, allmännyttiga 

bostadsföretag samt operatörerna föreslå lösningar som kan medge både god 

täckning och kapacitet samt energieffektivitet i fastigheter.  
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projekt att testa mobiler i stadsmiljö i vilket bl.a. inomhustäckning ingår och i detta 

initierat en dialog med bygg- respektive glasindustribranschen.
96

  

Utgångspunkten är att man ska kunna använda andra metoder i bygget av 

energieffektiva hus. Kunskap om sådana alternativa tillvägagångssätt finns redan.
97

  

 

Ansvarsfrågan bollas nu mellan operatörer och byggbranschens aktörer. Ett samlat 

grepp behöver tas om frågan för att tillgodose både krav på energieffektivitet och god 

radiomiljö. Mobilgruppen föreslår att PTS får i uppdrag av regeringen att samverka 

med SP, Boverket, bygg- och glasindustribranschen, allmännyttiga bostadsföretag samt 

mobiloperatörerna och föreslå lösningar för ökad täckning och kapacitet inomhus.  

 

5.5 Ökad täckning och kapacitet genom effektiv upphandling, 
fondering och spektrumtilldelning bl.a. täckningskrav  

Utredningen Effektivare signaler ansåg att möjligheten att via offentliga medel – 

alternativt via en fond som byggs upp av auktionsintäkter - upphandla tjänster för 

täckning som motsvarar politiska mål borde prövas. Detta eftersom en upphandling/ 

fondering ansågs medföra mindre risk för konkurrenssnedvridning än täckningskrav. 

Mobilgruppen anser att såväl upphandling som fondering är lämpliga verktyg för att 

åstadkomma ökad täckning och kapacitet och föreslår därför sådana åtgärder.  

 

Arbetsgruppen anser att risken för att täckningskrav ska medföra en snedvridning av 

konkurrensen kan minimeras genom ett auktionsförfarande med en hög grad av 

transparens och förutsägbarhet i villkoren och vid villkor som innebär en effektiv 

avräkning av reserverade medel i likhet med spektrumtilldelningen i 800-bandet. 

Således kan exempelvis transparens och förutsägbarhet åstadkommas genom att den 

totala kostnadsramen för täckningskravet liksom principerna för fullgörande av 

täckningskravet är kända på förhand. Detta gör det möjligt för en operatör att beräkna 

utfallet på investeringen. Av samma skäl bör också principerna för avräkning av giltiga 

kostnader för att efterleva kraven på täckning vara kända på förhand. Mobilgruppen 

föreslår att också täckningskrav i tillämpliga fall används för att öka täckning och 

kapacitet. Vidare föreslår arbetsgruppen i avsnitt 5.5.3 att förutsättningarna för 

spektrumtilldelningar förändras så att en större grad av förutsägbarhet och 

investeringstrygghet uppnås. 

    

5.5.1 Offentliga verksamheter upphandlar täckning och kapacitet 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
96Projektet är en del av ett större projekt i forskningsprogrammet Chase där också Ericsson arbetar med liknande frågor. 
97 Uppgifter från Jan Welinder, SP, 2013 samt http://www.bt.se/nyheter/boras/hus-kan-stanga-ute-

signaler(4060970).gm. 

Mobilgruppen föreslår att SKL får i uppdrag att i samverkan med Borås Stad, 

Digitaliseringskommissionen, e-delegationen, operatörer och Västra 

Götalandsregionen genomföra ett pilotprojekt för upphandling av en mobil 

internettjänst exempelvis hemsjukvård i syfte att förbättra underlag för 

utvärdering av upphandling. I detta bör även ingå att ta fram metodstöd.  

http://www.bt.se/nyheter/boras/hus-kan-stanga-ute-signaler(4060970).gm
http://www.bt.se/nyheter/boras/hus-kan-stanga-ute-signaler(4060970).gm
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Offentliga verksamheters upphandlingar av tjänster för sina verksamheter innebär en 

aggregerad efterfrågan jämfört med efterfrågan från enskilda användare. Detta är ett 

alternativ till kostnadsreduceringar för att få kommersiella krafter att utöka täckning.  

Mobilgruppen anser att upphandling med krav på bl.a. täckning är verkningsfullt för att 

öka täckningsgraden på mobila internettjänster i en kommun eller region.   

 

Upphandling av täckning och kapacitet med avseende på en viss servicenivå i en 

elektronisk kommunikationstjänst kan vara svårt med avseende på kravställning och 

utvärdering särskilt i radiobaserade nät där flera faktorer samtidigt påverkar funktionen 

och kvaliteten i tjänsterna. Även om ambitionen finns att i utvärderingen väga in grad 

av service blir ändå priset i hög grad utslagsgivande och bedömningen görs ofta utifrån 

en jämförelse av den befintliga tjänsteservicen och dess prisnivå.  

 

Kommuner och landsting upphandlar en mängd olika tjänster. Stöd i 

upphandlingsfrågor kan fås ifrån bl.a. Konkurrensverket, SKL samt privata 

konsultföretag. Det som komplicerar upphandling av täckning, kapacitet mm i trådlösa 

nät är att båda parter har bristande insyn i varandras processer och behov. 

Handläggarna i exempelvis kommuner har svårt att bedöma vad som är en rimlig 

kostnad för en viss tjänstekvalitet medan operatörerna utgår från traditionella 

mobiltelefonitjänster och förbiser kommunernas framväxande behov av mobila tjänster 

exempelvis inom hemsjukvård. 

 

Kommuner genomför olika tester för att kartlägga tillgång till och behov av ytterligare 

täckning. Borås Stad har testat signalstyrkan i mobilnäten på i stort sett kommunens 

alla fasta adresser samt vägar genom att telefoner har monterats i sopbilar och under en 

period om 6 veckor genererat ett stort antal mätvärden. Sådana tester kan vara ett bra 

underlag för upphandling och utvärdering. Testerna kan kompletteras med mätningar 

av överföringshastigheter via Bredbandskollen
98

 och benchmarkas mot statliga 

ramavtal.  

 

Om tjänsten som Borås Stad vill köpa är en telefoni- eller datatjänst med 

standardkvalitet är mycket vunnet med sådana tester. Om det däremot gäller en annan 

typ av tjänst med särskilda krav på tillförlitlighet i överföringen, t.ex. 

kommunikationstjänster i ambulanssjukvård är det inte lika enkelt att utvärdera 

lämpligt pris på utökad täckning med avseende på dessa tester. För att upphandling av 

täckning ska kunna styras också av andra faktorer än pris i förhållande till nuvarande 

tjänster krävs att kommuner kan kravställa både utifrån nuvarande och framtida 

tjänster. Här behövs särskilda utredningsinsatser b.la. vilka de relevanta 

samhällstjänsterna är, vilka krav de ställer på funktion och kvalitet i trådlösa nät samt 

hur dessa krav kan tillgodoses.  

 

Arbetsgruppen föreslår att SKL inom ramen för sitt samordningsansvar för e-hälsa får i 

uppdrag att i samverkan med Borås Stad, Digitaliseringskommissionen, e-

delegationen, operatörer och Västra Götalandsregionen genomföra ett pilotprojekt 

gällande en mobil internettjänst exempelvis hemsjukvård i syfte att förbättra underlag 

för utvärdering av upphandling samt ta fram metodstöd.  

                                                      
98http://www.bredbandskollen.se/. 



Bredband där du är, bor och verkar – vårt gemensamma ansvar 

 

 

 

 

 

 

Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet 34 

 

5.5.2 Fondering av spektrummedel för mobil utbyggnad  

 

 

 

 

 

 

 

Det antas finnas ett starkt symbolvärde i möjligheten att reservera medel för utbyggnad 

av mobil bredbandsinfrastruktur i likhet med den reservering som gjordes i och med 

tilldelningen av spektrum med täckningskrav i 800-bandet. Det ligger därför nära till 

hands att förutsätta att också fonderade medel från spektrumauktioner kan ha en positiv 

inverkan på operatörers vilja att bygga ut såväl mobila bredbandsnät genom att ”deras” 

pengar öronmärks för detta ändamål.
99

  

 

En fond skulle kunna bidra till att jämna ut tillgången till finansiering för utbyggnad 

över tid. Mobilgruppen föreslår därför att en fond byggs upp med tillkommande medel 

från spektrumauktioner och att dessa medel öronmärks för bredbandsutbyggnad i hela 

landet. Följaktligen föreslår gruppen att LEK ändras så att fondering blir möjlig. 

Beroende på omfattning kan förslaget även aktualisera en ändring i budgetlagen om att 

undantagsvis höja utgiftstaket.  

 

5.5.3 Effektiva täckningskrav vid spektrumtilldelning 

 

 

 

 

 

 

I samband med att radiospektrum tilldelas genom skönhetstävling eller auktion finns 

möjlighet att sätta krav som medför ökad täckning och kapacitet. Man kan t.ex. sätta 

krav på befolknings- eller yttäckning samt att tillhandahålla olika tjänster och/eller en 

viss prestanda. Krav kan ställas när nytt spektrum frigörs eller när tillståndstiden löpt ut 

och ett spektrumblock lämnas tillbaks till PTS för återtilldelning.  

 

Konstruktionen i tilldelningen av frekvenser i 800-bandet var sådan att den aktör som 

vann tilldelningen i ett på förhand utpekat block fick reservera medel för kommande 

utgifter motsvarande täckningskravet. På detta sätt kombinerades auktionens 

marknadsprissättning med den samhälleligt önskvärda styrningen av täckning (här 

USO-bredband).  

 

Arbetsgruppen anser att förfarandet med avräkning av reserverade medel i praktiken 

har flera likheter med en upphandling av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, bl.a. 

en förhandsuppskattning av totala kostnader för att utföra en verksamhet, 

kostnadsberäkning enligt marknadsmässiga principer, avräkning av kostnader för 

                                                      
99 

Frågan om fondering av medel från spektrumauktioner har tidigare varit uppe till diskussion bl.a. i Bredbandsforums 
arbetsgrupp II.  

 

Mobilgruppen föreslår att medel från kommande spektrumauktioner fonderas för 

att kunna användas för utbyggnad av trådlös bredbandsinfrastruktur i områden 

där det kommersiella intresset är mindre. Detta föranleder en ändring i lagen om 

elektronisk kommunikation samt eventuellt möjlighet till undantag enligt 

budgetlagen i fråga om utgiftstaket. 

Mobilgruppen föreslår att täckningskrav även fortsatt används vid 

spektrumtilldelning. Villkoren för tilldelning ska samtidigt utformas så att 

transparens och förutsägbarhet liksom effektiv avräkning kan åstadkommas så att 

risken för snedvridning minimeras.  
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utförda tjänster, öppet anbudsförfarande etc. Således innebär konstruktionen en 

kombination av upphandling, täckningskrav och auktion. Graden av styrning 

(utformningen av täckningskraven) kan variera beroende på målet i fråga men 

marknadsmässigheten genom auktionen bibehålls genom den inbyggda optionen vad 

gäller täckningskrav jämfört med generella täckningskrav.  

 

Incitamentsstrukturen med öronmärkta medel förmodas ha betydelse i sig för aktörers 

vilja att bygga ut i områden där det inte är kommersiellt lönsamt eftersom graden av 

transparens och förutsägbarhet på detta sätt är högre än med ett täckningskrav utan en 

på förhand överblickbar kostnadsram. Den intresserade aktören kan väga 

täckningskravet mot dennes betalningsvilja för det aktuella spektrumet. Motiven för 

styrning mot en samhälleligt önskvärd nivå på yttäckning är att genom nätverkseffekter 

tillgodogöra sig effektiviseringsvinster samt att omfördela välfärden utifrån 

demokratiaspekter och regional planering.
100

 Mobilgruppen föreslår att tilldelning av 

spektrum med täckningskrav liknande spektrumtilldelningen i 800-bandet fortsatt 

tillämpas när så bedöms effektivt för att öka täckning och kapacitet på landsbygden 

exempelvis vad gäller 30-Mbitmålet. 

 

5.5.4 Förutsättningarna för spektrumtilldelningar förändras så att en större 

grad av förutsägbarhet och investeringstrygghet kan uppnås 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden för mobilt bredband genomgår stora förändringar vad gäller efterfrågan. 

Detta ställer krav på mobiloperatörerna att anpassa sina affärsmodeller. Samtidigt är 

också förändringarna på utbudssidan omvälvande. Det är inte längre enbart 

operatörerna som erbjuder tillgång till internettjänsterna via mobilnäten utan också 

andra aktörer erbjuder konkurrerande tjänster och en osäkerhet kring 

intjäningsförmågan uppstår. Förutsägbarhet kring spelregler för agerandet på 

marknaden blir då ännu viktigare än tidigare, exempelvis vad gäller 

spektrumtilldelning. Mot bakgrund av den mobila bredbandsmarknadens omdaning 

kan således investeringsviljan hos en operatör variera över tillståndsperioden beroende 

på bedömningar om intjäningsförmåga relativt den möjliga tiden för användning av 

spektrumet. Samtidigt som osäkerheten vad gäller intjäning och affärsmodeller ökar på 

den mobila bredbandsmarknaden ökar samhällets behov av tillgång till internettjänster 

där man är, bor och verkar. I takt med att spektrum alltmer blir en trång resurs blir 

överväganden om samhällsekonomisk effektivitet allt påtagligare. Sammantaget 

innebär detta att krav på att spektrum återlämnas efter tillståndstidens utgång inte alltid 

                                                      
100 En samhällsomfattande tjänst på en marknad med konkurrens, Utvärdering av olika strategier för att ge bredband till 

alla, Robert Liljeström, Kandidatuppsats vid Södertörns Högskola. 

Mobilgruppen föreslår en ändring av lagen om elektronisk kommunikation 

genom att förutsättningarna för spektrumtilldelning förändras så att ”rullande” 

tillståndstider införs vid nytilldelning. Med rullande avses här en på förhand 

given tillståndsperiod med på förhand givna villkor men som därefter rullar 

vidare så länge tillståndet inte sägs upp för att minimera det investeringsglapp 

som kan uppkomma mot slutet av en tillståndsperiod. Syftet är att öka 

förutsägbarheten och därmed förbättra incitamenten för kontinuerliga 

investeringar i nätinfrastrukturen. 
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är den mest effektiva lösningen utifrån samhällets behov av en kontinuerlig utbyggnad 

av täckning och kapacitet.
101

  

 

Mobilgruppen föreslår att LEK ändras så att rullande tillståndstider införs vid 

nytilldelning.
102

 En sådan förändring skulle innebära att tillstånd får en initial 

tillståndstid men att de fortsätter med en rullande tillståndstid efter den initiala 

tillståndstidens utgång såvida inte uppsägning skett från PTS (eller operatörens) sida. 

Tillståndsvillkor kopplade till tillstånden gäller under hela den initiala tillståndstiden 

och tillståndstiden kan aldrig bli kortare än den initiala tillståndstiden.  

 

Om PTS väljer att säga upp ett tillstånd ska det ske med en god framförhållning, t.ex. 5 

år innan tillståndet ska sluta gälla. Vidare ska även tillståndsvillkoren kunna förändras 

och även göras mer betungande, dock endast efter att den initiala tillståndsperioden 

löpt ut. Även förändringar i tillståndsvillkor ska ske med god framförhållning, t.ex. 5 år 

innan tillståndsvillkoret ska börja gälla. 

 

5.6  Trådlös bredbandsinfrastruktur beaktas tidigare och 
tydligare i kommunernas planering och tillståndsgivning 

5.6.1 Nytt tänk i planprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilgruppen erfar att kommuner och även länsstyrelser upplever tillstånds- och 

lovgivning avseende trådlös bredbandsinfrastruktur som komplexa processer vilket 

bidrar till att handläggningen av dessa ärenden i många fall drar ut på tiden eller att 

infrastrukturen inte beaktas i den utsträckning som är önskvärd för att möta mål och 

tillgodose efterfrågan. Det är inte ovanligt med en sammantaget lång tidsperiod för att 

få bygglov överprövningar inbegripet och det förekommer även att handläggningstiden 

på 10 veckor enligt PBL överskrids.
103

 En annan anledning till att handläggningen av 

bygglov tar tid har uppgetts vara att administrationen ökat i och med nya PBL.
104

 För 

att begränsa den totala tidsåtgången vid planläggning av bredbandsinfrastruktur på 

lokal nivå föreslår Mobilgruppen att planeringen av (trådlös) bredbandsinfrastruktur på 

ett tydligare sätt sker redan i samband med utformningen av kommunernas 

översiktsplaner, så att mark reserveras för mobil infrastruktur. Arbetsgruppen föreslår 

                                                      
101 Frågan diskuterades även i Bredbandsforums arbetsgrupp II. 
102 Se bl.a. utredningen Effektivare signaler (SOU2008:72)  s. 308-340. 
103 Uppgifter från representanter i Mobilgruppen, Mobilgruppens enkätstudie samt uppgifter från operatörer i övrigt med 
avseende på den pågående utbyggnaden av 4G.  
104 Planeringsförenklande åtgärder, Boverket, 2013:11. 

Prioriterat förslag: Mobilgruppen föreslår att (trådlös) bredbandsinfrastruktur 

införs redan i översiktsplanen, av resursskäl till att börja med vad gäller nya 

områden och områden av miljökänslig natur.  

 

För att detta ska fungera som tänkt föreslår Mobilgruppen att Boverket får i 

uppdrag av regeringen att föreslå de närmare formerna för hur detta kan 

genomföras samt får i uppdrag att vägleda och följa upp arbetet i kommunerna 

samt utbilda handläggare och beslutsfattare i kommuner och länsstyrelser bl.a. 

om anläggning av trådlösa bredbandsnät och deras funktion. Boverket bör i detta 

uppdrag samverka med länsstyrelserna, operatörerna och SKL. 
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att kommunerna av resursskäl börjar tillämpa detta för nya områden och miljökänsliga 

områden.   

 

I dagsläget sker denna planering (markreservat) i kommunernas detaljplaner. Dessa tas 

fram med utgångspunkt i översiktsplanerna. Genom att tidigarelägga planeringen av 

(trådlös) bredbandsinfrastruktur kan beslutsprocesser förenklas och effektiviseras till 

nytta för både de som ansöker om lov och tillträde och kommunerna. Också Boverket 

pekar på möjligheten att använda väl genomarbetade, förankrade och aktuella 

översiktsplaner och därigenom underlätta planbesked, detaljplanering, bygglov mm 

gällande en kommuns fysiska utveckling och att planen kan ses som en form av 

samförstånd mellan länsstyrelsen och kommunen.
105

 Vidare pekar Boverket på 

möjligheten att använda strategiska regionplaner också för bredbandsinfrastruktur, 

vilket görs i flera andra länder i Europa. Viktigt i sammanhanget är att berörda 

intressenter så som mark- och infrastrukturägare, myndigheter m fl. ges möjlighet att 

yttra sig redan i detta skede av planeringsfasen. Härigenom begränsas den totala 

tidsåtgången för planläggningen vilket innebär en kostnadsbesparing för kommunen 

likväl som för aktören.   

 

Översiktsplanerna är till skillnad från detaljplanerna inte juridiskt bindande men har 

viktiga vägledande funktioner och har särskild tyngd i och med att de samråtts, medgett 

insyn och påverkan.
106

 Infrastruktur för elektroniska kommunikationer skulle kunna tas 

in i översiktsplanen genom ett tematiskt tillägg eller som ett underlagsmaterial. Det 

finns för- och nackdelar med respektive metod. Huvudsaken är att (trådlös) 

bredbandsinfrastruktur beaktas tidigare än idag för att effektivisering av 

utbyggnadsprocessen vad gäller (trådlöst) bredband ska kunna ske.  

 

Mobilgruppen anser att regeringen bör uppdra åt Boverket att föreslå de närmare 

formerna för hur detta kan genomföras. För att detta ska fungera föreslår Mobilgruppen 

att Boverket får i uppdrag av regeringen att vägleda och följa upp arbetet i 

kommunerna. Förutom vägledning i planprocessarbetet behöver handläggare och 

beslutsfattare i kommuner och länsstyrelser få utbildning om hur trådlösa bredbandsnät 

anläggs och fungerar. Boverket bör i detta uppdrag samverka med länsstyrelserna, 

operatörerna och SKL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
105 Planeringsförenklande åtgärder, Boverket, 2013:11.   
106 En skillnad föreligger i den svenska planprocessen gentemot andra länder. Jämför även utredningen (SOU 2013:34) 

med förslag om att göra översiktsplanerna mer styrande än idag. 
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5.6.2 Harmonisering av lovgivning och villkor för tillträde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredbandsstrategin för Sverige baseras på marknadsaktörers initiativ. Aktörerna verkar 

på nationell basis och även internationellt. För att underlätta och effektivisera 

utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur i hela landet är det viktigt att kommunernas 

processer för lovgivning och villkor som rör tillträde till kommunal mark, så som 

prissättning och andra relaterade villkor, är harmoniserade. Det bör understrykas att 

med harmonisering av villkor avses lika villkor för lika tillträde. Det innebär däremot 

inte att alla kommuner ska ha samma villkor.  

 

En harmoniserad lovgivnings- och tillståndsprocess går ut på att handläggare och 

beslutsfattare genom deltagande i nätverk och via digitala gränssnitt för 

kunskapsspridning utbyter erfarenheter kring tolkning och hantering av ärenden som 

rör utbyggnad av trådlös bredbandsinfrastruktur. Det kan gälla allt från frågor om vad 

som utgör lämplig placering av antenner i storstadsmiljö till anläggning av master med 

hänsyn tagen till riksintressen som renbete. Mobilgruppen utgår från att såväl nätverk 

som digitala plattformar för detta ändamål finns som kan användas. Om inte så är fallet 

föreslår gruppen att de etableras.  

 

Frågan om harmoniserade villkor för tillträde i olika kommuner när förutsättningarna 

är likartade har påtalats av flera av Bredbandsforums arbetsgrupper. En undersökning 

som genomfördes i de nordiska länderna under 2012 visar att Sveriges kommuner 

uppvisar störst variation vad gäller villkor för tillträde.
107

 Av denna framgår också att 

även om tydliga policyer finns så tillämpas dessa inkonsekvent. Vidare är de 

kommunala hyresbeloppen avseende mark och lokaler enligt rapporten ofta högre än 

de privata. Mobilgruppen har genomfört en enkätstudie bland kommunerna i Dalarnas, 

Uppsala och Västernorrlands län vilken visar att skillnader i villkor inklusive pris 

förekommer utan att tydliga skäl för dessa skillnader går att härleda. Policyer och 

riktlinjer för tillträde till mark och lokaler eller för placering och utförande av 

utrustning för trådlös bredbandsinfrastruktur är inte vanligt förekommande även om 

goda exempel finns. Ludvika kommun har tagit fram flera riktlinjer för trådlös 

bredbandsinfrastruktur inklusive en karta över känsliga områden. Förvisso kan 

förutsättningarna vara olika i olika kommuner och påkalla skillnader i villkor men 

problemet är att grunderna för skillnaderna är oklara vilket skapar osäkerhet och dålig 

grogrund för investeringar. Det finns dock även exempel på kommuner som 

harmoniserat villkor - bl.a. Härnösand, Sundsvall och Timrå i Västernorrlands län - i 

                                                      
107 Nordic Broadband City Index, Nexia International, Telenor och IKT Norge, juni 2012. 

Mobilgruppen föreslår i likhet med Kommungruppen att varje kommun tar fram 

en policy för tillträde till mark och lokaler där villkoren för tillträde är 

harmoniserade inom och mellan län under likartade förutsättningar. 

Mobilgruppen utvecklar förslaget till att varje kommun på motsvarande sätt tar 

fram en policy för placering och utförande av utrustning för trådlös 

bredbandsinfrastruktur. Bredbandskoordinatorerna har också här en viktig roll. 

Länsstyrelserna och regionerna bör sedan följa upp arbetet inom ramen för det 

regionala utvecklingsarbetet bl.a. handlingsplaner för digitala agendor. 
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syfte att underlätta såväl ansökningar och tillträde till kommunal mark och lokaler som 

kommunala lov- och tillståndsprocesser.    

 

EU-rätten ställer bl.a. krav på att offentliga åtgärder ska vara transparenta och inte 

innebära otillåtet statligt stöd.
108

 Anledningarna härtill är att motverka risk för 

diskriminering och snedvridning. Bristande transparens gör det ofta svårare för 

utländska aktörer att ta reda på vilka regler som gäller i landet. Principen innebär att 

kommunala åtgärder ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Ett företag som 

ansöker om ett kommunalt tillstånd ska på förhand känna till vilka kriterier som 

kommunen tillämpar i tillståndsgivningen. Förbud mot snedvridning ställer bl.a. krav 

på marknadsmässig prissättning i tillträdet till kommunal mark och lokaler utom i de 

fall då ett marknadsmisslyckande har konstaterats och stöd, givet att övriga 

förutsättningar är uppfyllda, är tillåtet. Kommunala hyror har dock befunnits vara 

högre än privata.
109

 Skälen härtill bör utredas närmare mot bakgrund av att 

kommunerna är betydande mark- och fastighetsägare och därigenom har stor påverkan 

på förutsättningarna för trådlös bredbandsutbyggnad. En specifik fråga vad gäller 

villkor för tillträde rör huruvida Ordningslagen är tillämpbar med de implicita villkor 

som denna tillämpning innebär.  

 

Mobilgruppen föreslår i likhet med Kommungruppen att varje kommun tar fram en 

policy för tillträde till mark och lokaler samt en policy för placering och utförande av 

utrustning för trådlös bredbandsinfrastruktur där villkoren för tillträde är 

harmoniserade inom och mellan län under likartade förutsättningar.
110

 Genom 

handlingsplaner för regionala digitala agendor föreslår Mobilgruppen att 

länsstyrelserna och regionerna sedan följer upp kommunernas tillämpning av 

transparenta policyer för marktillträde och andra tillträden samt harmoniserade villkor 

för tillträdet i syfte att främja bredbandsutbyggnaden. Denna fråga liksom utbytet av 

erfarenheter kring lovgivning och övriga tillståndsprocesser är exempel på frågor där 

regionala bredbandskoordinatorer kan göra stor skillnad i ett län.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
108 Inremarknadsguide för kommuner, Kommerskollegium, 2011. 
109 Nordic Broadband City Index, Nexia International, Telenor och IKT Norge, juni 2012. 
110 Det finns exempel på standardavtal som används av kommunerna som SKL har tagit fram vilka Bredbandsforums 

Kommungrupp har rekommenderat. Också LRF har tagit fram standardavtal som används av flera kommuner. KKV, 
SKL och PTS har gemensamt tagit fram principer för kommuners agerande på bredbandsområdet vilka bl.a. inbegriper 

policyer för marktillträde. 
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5.6.3 Mindre avvikelser enligt detaljplan i syfte att bygga täckning där den 

efterfrågas dvs. där man är, bor och verkar 

 

 

 

 

 

 

 

Ett nytt tänk i planprocesserna med tydligare fokusering på (trådlös) 

bredbandsinfrastruktur redan i översiktsplanerna torde, givet att detaljplanerna 

fortlever
111

, aktualisera arbetet att förnya dessa planeringsinstrument. Dessa föreslagna 

förändringar tar emellertid tid och utbyggnaden av trådlös bredbandsinfrastruktur 

måste kunna ske även underhand. 

 

Det bör vara möjligt att medge bygglov av mer långsiktig natur för mindre avvikelser 

enligt detaljplan för att åstadkomma god täckning i områden där det kan vara svårt att 

hitta radiomässigt lämpliga platser och det i gällande detaljplaner inte finns mark avsatt 

för ändamålet. Exempelvis skulle en belysningsstolpe på en gata i ett område med låg 

bebyggelse eller i en bys mittpunkt samtidigt kunna användas för en mobilantenn trots 

att sådan bebyggelse inte finns beskriven i befintliga – vanligtvis äldre - detaljplaner. 

Fler varianter av trådlös bredbandsinfrastruktur torde bli aktuella framöver med 

avseende på utvecklingen mot flera, mindre basstationer och behov av förtätning i 

näten. Detta gäller såväl i tätorterna som på landsbygden. Redan idag ställs krav på 

harmonisering med den omkringliggande miljön vad gäller utförande av trådlös 

bredbandsinfrastruktur bl.a. antenner. Det finns anledning att förutsätta att 

möjligheterna till anpassning kommer att öka framöver i takt med att basstationer blir 

allt mindre. Mobilgruppen föreslår att en praxis utvecklas på området genom vilken 

syftet att åstadkomma god täckning tas tillvara.   

 

 

 

 

 

                                                      
111 SOU 2013:34. 

Mobilgruppen föreslår att, i avvaktan på att detaljplanerna revideras med 

anledning av att (trådlös) bredbandsinfrastruktur beaktas tidigare i planprocessen 

genom översiktsplanerna, en praxis utvecklas där bygglov av mer långsiktig 

natur medges för mindre avvikelser enligt plan när syftet är att åstadkomma god 

täckning i området.  
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6 Modell för samverkan avseende 
utbyggnad av mobil infrastruktur 

I arbetsgruppens diskussioner stod det tidigt klart att det, utöver generella 

förbättringsförslag kring förutsättningar för utbyggnad, också kommer att krävas 

insatser som sker i samverkan mellan olika aktörer, för att åstadkomma bättre täckning 

och kapacitet i områden där en utbyggnad idag inte är kommersiellt gångbar. Den 

modell för samverkan som beskrivs i detta kapitel, som tagits fram av Karlöf 

Consulting i dialog med Mobilgruppen, fokuserar på utbyggnad av trådlös 

bredbandsinfrastruktur, men då fast och mobil infrastruktur har täta kopplingar kan det 

vara en god idé att hantera båda i samma struktur.
112

  

 

Exempel från utbyggnad av trådlös bredbandsinfrastruktur i Norge har varit inspiration 

till modellen liksom exempel från andra branscher (se Bilaga 1), där samverkan varit 

en framgångsrik modell för att åstadkomma mer än vad varje organisation enskilt 

klarar. Intervjuer har genomförts för att undersöka behov och viljor hos de olika 

aktörerna. 

 

Mobilgruppen bedömer att det finns stora vinster med att samordna, utbyta kunskap 

och koordinera insatser regionalt varför fokus initialt enligt samverkansmodellen ligger 

på den regionala nivån. Själva utbyggnaden sker dock på den lokala nivån varför 

insatserna vid någon tidpunkt övergår från regional till lokal nivå. Arbetsgruppen 

bedömer också att det behövs ett permanent stöd från nationell nivå för att samverkan 

fullt ut ska fungera. På nationell nivå föreslås därför (som tidigare nämnts i kap 5.2.2) 

en samverkansgrupp etableras som bistår regioner, kommuner, byanät och övriga 

nätaktörer med bland annat tekniskt stöd och utbildning kring regelverk.  

 

 
 

 

                                                      
112 Samtliga bilder i detta kapitel har tagits fram av Bredbandsforums Mobilgrupp i samarbete med Karlöf Consulting. 
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Ett av förslagen från arbetsgruppen är att PTS får i uppdrag att initiera en pilot av 

denna modell för privat-offentlig samverkan (se kapitel 5.2.6). 

 

6.1 Aktörer 

Vilka aktörer som ska vara med och samverka behöver avgöras i varje region, baserat 

på olika aktörer som har intresse av att vara med, regionens utmaningar och behov 

samt redan etablerade relationer och nätverk. Generellt torde alla som äger en 

förutsättning eller ett behov kopplat till det gemensamma målet för samverkan, behöva 

vara representerade. 

 

Man talar ofta i termer av offentlig kontra privat sektor och det är ett sätt att dela in 

aktörerna. Ett annat sätt att dela in aktörer är utifrån dess roll i utbyggnaden av mobil 

infrastruktur. 

 

 

Vissa aktörer är ägare av 

förutsättningar – till exempel 

organisationer som ger 

tillstånd, upplåter mark, drar 

fram fiber etc.  

Andra aktörer är användare 

som har behov av bra 

täckning, t ex kommuner och 

företag i regionen.  

Och sen finns bredbands-

aktörer som gör själva 

investeringarna och insatsen 

för att skapa mobil täckning. 

Ägare av förutsättningar och användare representeras i vissa fall av samma 

organisation (t ex kommuner som både vill ha bra täckning för sina invånare samtidigt 

som man är den instans som handlägger och ger operatörer bygglov). Detta gör att 

drivkrafterna för att, i rollen som ägare av förutsättningar, göra det enklare och 

billigare för operatörerna att bygga ut stärks hos dessa organisationer, då de får till 

stånd en stor användarnytta. 

 

En stor utmaning, men också en stor potential, ligger i att t.ex. kommuners olika 

verksamheter inte är samordnade internt och/eller sinsemellan. Om alla ägare av 

förutsättningar lyckas samordna sig (både på lokal och på regional nivå) så att hänsyn 

tas till bredbandsperspektivet i t.ex. kommunens alla frågor, kan betydligt bättre 

förutsättningar skapas för bredbandsaktörerna. 
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6.2 Behov och incitament 

 Användarrepresentanterna har behov av att få till stånd en attraktivitet i regionen 

för boende, besökare och företag. Offentliga verksamheter har i användarrollen 

behov av att skapa effektivitet och leveranssäkerhet inom t.ex. vård, skola och 

omsorg. 

 Mobiloperatörerna uttrycker det svårhanterliga med att ha kontakter och 

diskussioner med 290 kommuner var för sig. En regional samtalspart, som 

samordnar och koordinerar kommunerna i regionen skulle därför vara mycket värt 

för dem.  

 Kommunerna å sin sida uttrycker att de upplever svårigheter med att hitta rätt 

kontaktyta hos operatörerna, varför de också välkomnar ett forum där alla parter 

möts. Ett forum där dessa aktörer kan föra en dialog och bygga relationer torde 

därför vara mycket värt för samverkan. 

 Det finns också ett behov av att kommuner och operatörer ska få bättre förståelse 

och insikt i varandras processer. Detta kan ske med hjälp av utbildningsinsatser, 

men sker nog också automatiskt när man börjar samverka. 

 Operatörerna uttrycker ett starkt behov av att det ska bli enklare, smidigare och 

billigare för dem att bygga ut den mobila infrastrukturen. De upplever idag att det 

är krångligt att få tillstånd, att handläggningstiderna är onödigt långa och att 

kommuner ofta tar ut högre avgifter än privata hyresvärdar för att upplåta plats 

eller mark för en basstation. Det torde därför finnas en stor potential för 

samordning mellan ägare av förutsättningar att underlätta för operatörerna. 

 

6.3 Modell för samverkan 

Exakt hur man lägger upp sin samverkan, vilka frågor man vill hantera och hur man 

organiserar och bemannar måste avgöras av dem som ska ingå i samverkan utifrån de 

förutsättningar och behov som finns just i den regionen. Den modell som beskrivs i 

detta stycke ska ses som en grundstomme att utgå från, och det är också viktigt att 

poängtera att en struktur och modell inte kommer att räcka för att få samverkan att 

fungera. Det är människor som samverkar – inte organisationer, därför är det också 

lojaliteten och tilliten mellan de samverkande individerna och det gemensamma mål de 

delar, som till syvende och sist avgör om samverkan lyckas eller inte. 

Man kan samverka i olika utsträckning. Allt från erfarenhetsutbyte och dialog, till att 

verkligen agera gemensamt och göra tydliga åtaganden sinsemellan. Därför presenteras 

tre varianter av samverkansmodellen från den ”enklaste” formen av samverkan till en 

mer omfattande variant. Med den senare ökar komplexiteteten, men också den nytta 

man kan förvänta sig att uppnå.  
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De olika nivåerna av samverkansmodellen bygger på varandra, så att modell 3 omfattar 

de två tidigare modellerna, men är ytterligare utvecklad. I en region där man redan 

sedan tidigare har en tradition och vana av att samverka, kan man troligtvis starta 

längre till höger, medan man i en annan region kanske väljer att successivt och över 

tiden utveckla sin samverkansmodell. De tre versionerna av modellen presenteras mer 

utförligt nedan:  

 

 

 

Denna första variant  

av samverkans- 

modellen bör kunna  

göra det enklare och  

smidigare för alla  

aktörer genom att  

man har upparbetade  

relationer och vet  

vem man ska  

kontakta i varje  

organisation  

(dörröppnare). 

 

  

 

 

Om de organisationer  

som äger förutsätt- 

ningar för utbyggnad,  

kan underlätta och  

göra det billigare och  

enklare för mobil- 

operatörerna kan  

marknadskrafterna  

verka längre ut än vad  

som idag är fallet.  

Alla parter vinner på  

det under förutsättning  

att operatörerna  

verkligen bygger  

längre ut än de annars  

hade gjort. 
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I modell 2 kan samverkan handla om t ex: 

 Erfarenhets- och kunskapsutbyte kommunerna emellan, avseende t.ex.  

tillståndsgivning 

 Sammanställning av information om t.ex. fiberdragning, detaljplaner, befintliga  

och planerade master 

 Tillgängliggörande av relevant information (aggregerad till regional nivå), t.ex.  

planerad utbyggnad av bostads- eller industriområden 

 Samordning för att erbjuda billigare hyra, el och/eller fiber 

 Kraftsamling och stöd för att på kommunal nivå beakta bredbandsperspektivet i  

alla verksamhetsdelar och i allt samhällsplaneringsarbete. 

 

 

I denna modell finns  

antingen en drivkraft  

som inte är strikt 

kommersiell för 

bredbandsaktörerna  

eller en pådrivande  

kraft från offentligt  

håll. En sådan driv- 

kraft kan t.ex. vara 

goodwill, ett tryck 

som skapas av att 

någon konkurrent  

etablerar sig i ett  

område och ”normal- 

nivån” höjs där och/ 

eller att man gör en 

delfinansiering från  

den offentliga sidan.  

Det finns alltså en  

starkare vilja från ett  

eller från båda håll. 

 

I modell 3 kan samverkan handla om t.ex.:   

 Gemensam prioritering av platser för utbyggnad 

 Att kommuner drar fram el, väg och/eller fiber till basstationer 

 Att kommuner bygger s.k. samhällsmaster
113

 och upplåter dem till operatörer 

 Att en aktör upphandlas med öppet nät och drar fram fiber (även el) till 

basstation. 

 

 

 

 

                                                      
113 Med begreppet samhällsmast avses här iordningsställande av olika slags öppna plattformar där operatörerna kan 

etablera sig och kan således avses såväl befintlig byggnad som anläggning av mast. 
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6.4 Samverkansstruktur med flera fora 

Oavsett vilken grad av samverkan man väljer (med undantag av om man väljer ett 

nätverk för dialog, då räcker nog ett forum) rekommenderar arbetsgruppen att man 

inrättar två olika fora på regional nivå – ett med ett strategiskt fokus som bemannas 

med beslutsfattare, och en arbetsgrupp med ett mer operativt fokus som bemannas med 

personer från de olika organisationerna, som kan utföra aktiviteter i den gemensamma 

handlingsplanen på regional nivå. Ett befintligt regionalt kansli är en lämplig bas för 

dessa fora som med fördel samordnar och stöttar de olika grupperingarna.  

 

Utöver den regionala nivån föreslår Mobilgruppen också att det inrättas forum på lokal 

(kommunal) nivå. Dels behövs en mer permanent struktur som kan driva samordningen 

av de organisationer som lokalt är ägare av olika förutsättningar. Dels behöver mer 

projektbaserade fora inrättas för att genomföra arbetet kring en specifik utbyggnad som 

prioriterats på regional nivå. I praktiken handlar det troligtvis i stor omfattning om att 

samordna kommuners olika verksamhetsdelar så att de kommunicerar och att hänsyn 

tas till bredbandsperspektivet i samtliga relevanta sammanhang. Det kan handla om att 

man upplåter plats på kommunalt ägda byggnader till en kostnad som gör det 

kommersiellt intressant för operatörer att bygga där, eller att man involverar 

operatörerna i planeringsarbetet för ett nytt bostadsområde. Mobilgruppen 

rekommenderar därför att kommunernas bredbandssamordnare upprättar forum på 

lokal nivå för att identifiera ett gemensamt mål och en gemensam handlingsplan för att 

genom samverkan underlätta för operatörerna. 

 

6.5 Att etablera och driva samverkan 

Nedan beskrivs de huvudsakliga stegen för att etablera en samverkansstruktur. 

 
Steg 1 – Initiera och bemanna 

Den enskilt viktigaste ingrediensen för att få en samverkan att fungera är människorna. 

Det är därför oerhört viktigt att bemanna de olika rollerna och grupperingarna med rätt 

personer. Personerna behöver representera de aktörer som är en naturlig del av arbetet 

och de behöver ha rätt mandat, en vilja att samverka, ett stort kontaktnät och en 

inställning som präglas av vidsynthet och att man får mer om man själv ger. 

 

Vem som initierar inrättandet av en samverkansstruktur kan variera, men på regional 

nivå kan regionerna eller länsstyrelsen i länet vara lämpliga initiativtagare. 

Inledningsvis bör man utse den som ska vara ordförande i det strategiska 

samverkansforumet. Den personen behöver vara den som formellt bjuder in, och som 

driver det inledande arbetet med att formulera en gemensam målbild. Det är därför 

viktigt att denna person har starkt mandat och förtroende i regionen. 

 

Därutöver behöver någon ta ordförandeskapet i den regionala arbetsgruppen. Denna 

roll kommer att vara oerhört viktig, då den kommer att koordinera stora delar av det 

faktiska samverkansarbetet. Ordföranden bör redan inledningsvis ha de andras 

förtroende och det är viktigt att också denna person har ett stort kontaktnät så att hon 

eller han kan bistå med att skapa ingångar och ta viktiga kontakter under resans gång. 

En lämplig person till denna roll kan vara den regionala bredbandssamordnaren. Denna 

roll bör också delta i det strategiska samverkansforumet.  
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Vid bemanning av de olika forumen bör initiativtagaren börja med att identifiera vilka 

aktörer man vill bjuda in till en första dialog. Därefter identifieras hos respektive aktör 

lämplig roll och person. De aktörer som sedan väljer att ingå i samverkansstrukturen 

får med fördel själva utse lämplig person från sin organisation, som kan ingå i 

arbetsgruppen. En god idé är också att kartlägga befintliga nätverk på regional och 

lokal nivå på ett tidigt skede, för att eventuellt kunna använda dessa när den nya 

strukturen byggs.  

 
Steg 2  – Bjud in till dialog och etablera forumen 

Som nästa steg bjuds beslutsfattare på högsta nivå i de organisationer som är relevanta 

för samverkan in. Det är viktigt att frågan är förankrad högst upp i varje organisation.  

 

Vid ett eller flera initiala dialogmöten till vilka alla intressenter som äger 

förutsättningar bjuds in, förs en dialog där gemensamt mål för länet/regionen 

formuleras och ett åtagande görs från de parter som bestämmer sig för att vara med och 

samverka. I dessa dialogmöten kommer följande frågor att vara centrala: 

 Vill vi? Hur viktig är frågan för mig och min organisation? Känner vi att vi 

kommer att få ut tillräckligt mycket av samverkan, för att vilja vara med?  

 Vad vill vi? Hur ser vår gemensamma målbild ut? Vad vill vi åstadkomma, 

och vad tror vi är möjligt att åstadkomma tillsammans? 

 Varför vill vi? Vilka incitament och drivkrafter har vi?  

 Vad behöver göras? Vilka aktiviteter finns i vår gemensamma handlingsplan 

för att nå målet? 

 Vad är vi beredda att bidra med? Är vi beredda att ge något för att få? Är vi 

beredda på att göra ett åtagande? 

När det strategiska samverkansforumet har formerats etableras även arbetsgruppen. Det 

är viktigt att inledningsvis, men sedan också kontinuerligt, investera i att bygga tillit, 

lojalitet och relationer mellan de individer som ingår i samverkansgrupperingarna.  

 
Steg 3 – Driva samverkan i de etablerade forumen  

När strukturen väl är etablerad drivs och koordineras arbetet av den person som är 

ordförande i den regionala arbetsgruppen. Det strategiska samverkansforumet träffas 

kanske en-två gånger per termin, och arbetsgruppen med tätare frekvens. Det är viktigt 

att det finns en kontinuitet avseende deltagande i grupperingarna. Tillit och förtroende 

byggs upp mellan människor. Byts en individ ut behöver tilliten byggas upp på nytt.  

 

Det permanenta forumet på lokal nivå behöver liksom arbetsgruppen på regional nivå 

träffas med en viss frekvens per år. Det projektbaserade forumets mötesfrekvens bör 

anpassas efter samverkansarbetets cykler.  
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6.6 Framgångsfaktorer och lärdomar 

Utifrån tidigare erfarenheter från komplexa samverkansstrukturer, samt från de 

intervjuer som genomförts i förarbetet till denna rapport, följer här en sammanställning 

av de viktigaste lärdomarna. Dessa är tänkta att tjäna som goda råd inför etablering av 

en modell och struktur för samverkan. 

 
Att samverka är en mental inställning och en egen kompetens 

Hittar man en samverkan som fungerar och är framgångsrik hittar man också med 

största sannolikhet personer som karaktäriseras av en extraordinär social förmåga, och 

ett fokus på det slutliga målet och på möjligheterna med det snarare än på ramarna och 

på utmaningarna med att ta sig till målet. Det är dessa personer man behöver hitta och 

bemanna sin samverkansstruktur med – för det är de som kommer att ha förmågan att 

nå det gemensamma målet. 

 
Investera i relationerna 

Det räcker inte att upprätta formella strukturer för att få samverkan att fungera. Det är 

relationer, tillit och lojalitet mellan människor som utgör en tillräcklig kraft i den 

tvärorganisatoriska strukturen.  

 
Ha tålamod och respekt för att det tar tid 

Saker man gör i samverkan tar lite mer tid än när man gör det själv. Det är lätt att bli 

otålig och vilja gå snabbare fram, men det tar tid att bygga tillit och förtroende och det 

tar tid att komma överens.  

 
Alla måste vinna  

Alla ingående parter måste vinna på att samverka. Om någon part inte känner att man 

får ut ett (tillräckligt) värde av samverkan kommer den parten tids nog att hoppa av 

med risk för att hela samverkan havererar.  

 
Samlas kring ett gemensamt mål 

Vikten av att formulera och enas om ett gemensamt mål kan inte nog understrykas. 

Målbilden är den sammanhållande ledstjärna man jobbar mot, och den behöver vara 

levande hela tiden! 

 
Förankring i toppen 

Samverkan och dess intentioner måste vara förankrad högst upp i de deltagande 

organisationerna, annars kommer det att bli omöjligt att styra i strukturen.  

 

6.7 Verktygslåda för effektiv samverkan 

Följande data och verktyg finns, men kan behöva utvecklas, som kan underlätta 

samverkansarbetet: 

 PTS kartläggning över accesspunkter för bredband 

 Läns, regioners och kommuners kartläggning av nätsträckningar 

 Läns, regioner och kommuners data om regionala och lokala evenemang och 

utveckling av näringsliv, planerad nybyggnation och övrig utbyggnad samt 

viktiga transportstråk 
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 Svensk Turisms data över besökstrender 

 Ledningskollen som möjligt samordningsverktyg 

 

De frågor och de data som användes vid utbyggnaden av mobil infrastruktur i Norge 

kan med fördel användas som en utgångspunkt för en behovsanalys: 

 Var önskas täckning (beskrivning och karta som visar aktuellt område)? 

 Antal boende i det aktuella området (hus och antal personer i hushållet) 

 Näringsverksamhet i området (antal företag) 

 Antal övernattningsställen och campingplatser 

 Antal aktiva jord- och skogsbruk samt annan grön näringsverksamhet 

 Antal fritidsboenden (hus och antal personer i hushållet) 

 Eventuella temporära företag 

 Biltrafik per dygn och år 

 Järnvägstrafik 

 Båttrafik 

Kort sagt behöver allt kartläggas som kan bidra till den totala intäktsbilden. Utöver 

denna efterfrågeaggregering kan också läggas förväntad framtida ökad efterfrågan på 

internettjänster bl.a som svar på ett ökat tjänsteutbud från diverse företag och som en 

följd av offentliga organisationers ökade användning av e-tjänster i sina verksamheter. 

Efterfrågeaggregeringen är en central del i det privat-offentliga samverkansarbetet. Ju 

större aggregerad efterfrågan, desto mindre behov av offentligt stöd för utbyggnad. 
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Bilaga 1–Exempel på samverkansmodeller 
Nedan presenteras erfarenheter dels från Norge där regeringen gjort en särskild 

satsning på att utöka mobiltäckningen i landet genom att alla parter bidrar med det de 

kan, en s.k. knytkalasmodell. Vidare presenteras tre exempel på framgångsrik 

samverkan på nationell och regional nivå. Samtliga har utgjort inspiration till 

Mobilgruppens modell.   

 
Hagamodellen 

Norge har sedan 2007 en samverkansmodell för utbyggnad av mobil täckning där 

mobiloperatörer och intressenter i ett område (kommun/fylke) träffas för att skapa 

förutsättningar för utbyggnad i områden där det normalt sett inte är kommersiellt 

gångbart att bygga ut. Hittills har ca 100 nya basstationssiter byggts ut på detta sätt. 

 

Mobiloperatörerna och kommunerna delar på finansieringen av denna typ av projekt 

genom att kommunerna ger kostnadsreducering eller bidrag. Med bidrag avses främst 

fysisk infrastruktur och/eller lokaler samt i viss utsträckning statligt stöd (kommunerna 

får det statliga stödet, men det kanaliseras via fylkena på den regionala nivån). Det är 

det faktum att alla intressenter bidrar som gör att den kallas för knytkalasmodellen, 

eller Hagamodellen efter den politiker som instiftade modellen. 

 

Det finns en enhetlig metod framtagen för hur processen ska hanteras. För att undvika 

snedfördelning av medel prioriteras endast 3 kommuner per län. Kommunerna 

samordnar sedan alla övriga intressenter, exempelvis flera olika privata markägare. 

Stränga vitesregler vid fallerad tjänsteleverans gör att upphandling nästan aldrig 

förekommer.  

 

Det finns några skillnader mellan Norge och Sverige som gör att modellen inte är 

direkt tillämpbar på svenska förhållanden:   

 Sverige har nått en annan nivå på användning av mobilt bredband än vad 

Norge har gjort och har redan idag en högre täckningsnivå på den trådlösa 

infrastrukturen, än vad som var fallet i Norge.  

 Norge och Sverige tillämpar olika regler för statligt stöd till bredband.  

 I Norge finns en annan tolerans för att endast en operatör levererar tjänster än 

vad det gör i Sverige. 

Några av de viktigaste lärdomarna som beskrivs från detta arbete är: 

 Mobiloperatörer i Norge som inledde den här typen av samverkan såg det som 

ett samhällsansvar snarare än ett regelrätt investeringsprojekt att tjäna pengar 

på. Den goda renommé som projektet gav, var viktigare än den låga eller 

obefintliga marginalen.   

 Tydlig acceptans är viktigt. Beslut och överenskommelser behöver fattas/ingås 

av de högsta tjänstemännen på kommunerna. 

 Utbyggnaden måste ske med utgångspunkt från kommunernas behov. 
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Fjällpaketet i Dalarna 

I takt med att näringslivet investerade och expanderade i Dalafjällen, såg man ett stort 

behov av att investera inom en mängd områden i Dalarna – det handlade om områden 

som infrastruktur, kompetensförsörjning, kommunal service etc. Man såg också att 

expansionen skulle ställa krav på samordnade insatser då det var många aktörer som 

var ägare av olika förutsättningar för att planerna skulle bli möjliga.  

 

Arbetet byggde på samverkan mellan tre tydliga involverade offentliga nivåer – lokalt 

(kommunerna), regionalt (Region Dalarna och Länsstyrelsen) och nationellt 

(Trafikverket och Tillväxtverket), tillsammans med den direkt berörda näringen på 

plats, i form av olika företag som tillsammans är de som verkar inom besöksnäringen.  

 

De offentliga aktörerna på regional nivå bjöd in privata aktörer för en dialog kring ett 

gemensamt mål. I Fjällpaketet gällde det utbyggnad av anläggningar som möjliggjorde 

27000 fler fjällbäddar som i sin tur genererade intäkter och sysselsättning för både 

privata och offentliga aktörer. Arbetet organiserades i en samordningsgrupp där alla 

samverkande aktörerna fanns representerade. Till denna grupp fanns tre projektblock 

identifierade och dessa genomfördes på lokal nivå. Region Dalarna var den 

organisation som tog initiativet och tog ledarskapet med att samordna de offentliga 

aktörerna. Några av de viktigaste lärdomarna som beskrivs från detta arbete är: 

 En svårighet med att utforma denna typ av paket är att det inte på förhand går 

att ange de exakta aktiviteterna. Det handlar istället om att skapa utrymme för 

processer där man på förhand inte fullt ut kan precisera vilka som kommer att 

involveras. Det är viktigt att man ser det som en process – inte som ett projekt. 

 Det gemensamma arbetet måste vara tydligt förankrat i respektive 

organisations ledning, helst i form av ett aktivt deltagande i styr- eller 

ledningsgrupp. Allt för att skapa en så exekutiv miljö som möjligt och för att 

motverka en situation där ledamöterna måste ”gå hem och fråga först”. 

 Det regionala ledarskapets roll är att koppla samman myndigheter på den 

nationella nivån som är relaterad till utmaningen. Viktigt att minnas är att det 

är på den lokala nivån som resultatet av utvecklingsinsatserna kan avläsas.  

 Det starka stödet från Regeringskansliet var en framgångsfaktor för arbetet. 

 

Isbrytarstrategin 

Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna 

producera och exportera varor. Vintrarna 2007-2009 var isläget i Östersjön värre än 

normalt och inför isvintern 2011 såg Sjöfartsverket behovet av att ta fram en strategi 

för hur man skulle hålla landets vattenvägar öppna på ett tillfredsställande sätt. Man 

valde då att bjuda in sjöfartsnäringen och kunderna till strategiarbetet, för att 

gemensamt med dem fatta de strategiska beslut som krävdes för att möjliggöra en 

optimal resursallokering av Sjöfartsverkets och samhällets resurser med fokus på 

företagens konkurrenskraft.  

 

Projektet resulterade i en gemensam målbild för isbrytarverksamheten 2016 och en 

Isbrytarstrategi som alla aktörer står bakom. Projektet har också inneburit att en 

tvärorganisatorisk samverkansstruktur etablerades som Sjöfartsverket har använt för att 
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processa andra viktiga områden/frågor såsom lotsning, sjökommunikation och 

farledsservice. Samverkansstrukturen ger dessutom Sjöfartsverket ett forum för att 

utveckla alla kundrelationer och därmed ytterligare underlätta Sjöfartsverkets 

förändring mot kundnärhet. 

 

Några av de viktigaste lärdomarna som beskrivs från detta arbete är: 

 Värdet blev tydligt för alla inblandade, när man fattade det första konkreta 

beslutet och agerade i enlighet med det. Det var därför oerhört viktigt att 

snabbt visa att det man gemensamt beslutat verkligen innebar en skillnad i 

praktiken. 

 Det fanns en uppbyggd misstro mellan parterna, och det krävdes att 

Sjöfartsverket tog första steget och visade att man var beredd att göra 

eftergifter. Därefter kunde tilliten successivt byggas upp till att bli en 

fungerande samverkan. 

 Det krävs mycket mod och lösningsfokus av alla som ingår i denna typ av 

samverkan – framför allt av initiativtagaren (i detta fall Sjöfartsverket). Man 

vet inte alltid hur det ska gå, vad man kan lova och var processen kommer att 

landa, och då gäller det att tillsammans fokusera på det gemensamma målet. 

 

Strategiska samtal i Kronobergs län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har sedan 2008 regelbundet bjudit in till något de kallar 

strategiska samtal. Samtalen har olika teman och syftet är att aktörer som äger 

förutsättningar och/eller behov kring den aktuella frågan, får ett forum i vilket de kan 

lyfta problem och möjligheter kring ämnet och genom samsyn ta fram lösningar som 

alla parter är betjänta av. Exempelvis har frågor som vindkraft, export, 

kompetensförsörjning, kvinnligt företagande, design, teknikutveckling, forskning, 

småskalig vattenkraft och lokalproducerad mat diskuterats. 

 

Upplägget för ett strategiskt samtal har ett fast format, vilket möjliggör en effektiv 

administration och planering av samtalen. Det finns tydliga checklistor för vad som ska 

göras inför ett samtal, och vem som gör vad. Det finns också en tydlig modell för hur 

ett samtal läggs upp.  

 

Varje samtal byggs upp kring följande huvudfrågor: 

 Vilka utmaningar ser du? 

 Vad behöver göras? 

 Vad är du själv beredd att bidra med? 

 

Några av de viktigaste lärdomarna som beskrivs från detta arbete är: 

 Att Landshövdingen är den som bjuder in till samtalen skapar tyngd åt 

evenemanget och gör att representationen blir på tillräckligt hög nivå från de 

aktörer som bjuds in. 

 Konceptualiseringen av de strategiska samtalen gör att arbetsinsatsen inte är så 

stor när ett strategiskt samtal ska genomföras. 
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 Genom att hitta någon eller några inom näringslivet som tar ett lite större 

samhällsansvar för en specifik fråga har de kunnat verka som ambassadörer för 

frågan. 

 Syftet med samtalen är att på ett konstruktivt och samverkande sätt hitta 

lösningar. Det går bara om de som deltar har en lösningsorienterad inställning, 

och det ställer höga krav både på deltagarna, men också på ledningen av mötet 

att få till stånd en sådan ton vid mötet.  

 Ledarskapet och förståelsen för näringslivets situation och behov har varit 

viktigt i utformandet av de strategiska samtalen.  
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Bilaga 2 – Sammanfattande tabell över  
Mobilgruppens förslag 
 

    = prioriterat förslag 

Behov/problem/möjlighet Förslag Mottagare 

Utbudet behöver anpassas till 

en betalningsvillig 

efterfrågan 

Mobil ambition i 

bredbandsstrategin och 

digitala agendan 

Regeringen 

Förståelsen kring nyttan med 

användningen av mobilt 

internet behöver öka 

Ta fram ett underlag över 

tjänster idag och i framtiden 

med utgångspunkt i 

medborgerliga behov 

näringars behov. 

Digitaliseringskommissionen 

i samarbete med e-

delegationen, 

Bredbandsforum, IT- och 

Telekomföretagen/Svenskt 

Näringsliv, PTS och SKL  

Dialogen mellan privata och 

offentliga aktörer behöver 

förbättras för mer utbyggnad  

Bredbandskoordinatorer på 

regional och lokal nivå samt 

koordinatorer hos operatörer 

Länsstyrelser, regioner, 

kommuner och operatörer 

Samverkan på regional och 

lokal nivå behöver backas 

upp med stöd från nationell 

nivå 

Utforma ett nationellt forum 

med lotsar från Boverket, 

Konkurrensverket, 

Lantmäteriet, PTS, SKL, 

Statens Jordbruksverk samt 

Tillväxtverket för regionala 

och lokala stödinsatser   

Arbetsgrupp i 

bredbandsforum alternativt 

någon av organisationerna 

Fortsatt finansiering genom 

bredbandsstöd behövs – 

stödet behöver breddas 

Verka för statligt, 

teknikneutralt stöd till 

bredband  

Regeringen 

Användares behov av 

anslutningar med hög 

överföringskapacitet behöver 

i högre grad samordnas med 

mobiloperatörers behov av 

transmission till basstationer 

Samordna utbyggnad (och 

befintlig) finmaskig 

byanätsfiber med 

transmissionsbehov – kan 

kräva aggregering av 

byanätsfibern 

Bredbandskoordinatorer  

Fortsatt dialog behövs mellan 

privata och offentliga aktörer 

Länsstyrelserna får utökat 

ansvar i regleringsbrev att 

initiera regionala 

dialogmöten. Regionerna får 

motsvarande uppgifter. 

Länsstyrelser och regioner 

genom regeringen 

Privat-offentlig samverkan är 

i sin linda och behöver 

utvecklas inbegripet bl.a. 

tekniska frågor och 

kalkylmodell  

 

Genomföra en pilot för 

privat-offentlig samverkan 

för att samla erfarenheter och 

utveckla samverkansmodell 

bl.a. med en vägledning 

 

 

 

 

PTS 

 



Bredband där du är, bor och verkar – vårt gemensamma ansvar 

 

 

 

 

 

 

Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet 55 

 

Användare kan själva – med 

stöd från operatörer - 

installera utrustning som ökar 

täckning och kapacitet 

Ta fram underlag för 

vägledning om enkla tekniska 

lösningar med uppbackning 

från support 

Operatörer i samverkan med 

Telekområdgivarna därefter 

användarna 

 

Åtgärder enligt normer för 

energieffektivitet vidtas utan 

att hänsyn tas till radiomiljö 

Ta ett samlat grepp om 

frågan bl.a. lösningar som 

kan tillgodose både 

energikrav och mobiltäckning 

PTS i samarbete med SP, 

Boverket, bygg-och 

glasindustribranschen, 

allmännyttiga bostadsföretag 

samt operatörerna 

Upphandling är ett 

fungerande verktyg för att 

öka täckning och kapacitet 

men bl.a. utvärdering av 

trådlösa internettjänsters 

funktion och kvalitet är svår 

Genomför ett pilotprojekt och 

upphandla en internettjänst 

för hemsjukvård 

SKL i samverkan med Borås 

Stad, 

Digitaliseringskommissionen, 

e-delegationen, operatörer 

och Västra 

Götalandsregionen 

Spektrummedel kan 

finansiera utbyggnaden av 

mobilnätsinfrastruktur  

Fondering av spektrummedel 

för mobil utbyggnad 

Regeringen 

Täckningskrav kan ge utökad 

täckning 

Fortsatta täckningskrav i 

kommande tilldelningar av 

spektrum  

PTS med målstyrning från 

regering och riksdag 

Det uppstår ett 

investeringsglapp mot slutet 

av en tillståndsperiod för 

spektrum  

Inför rullande tillståndstider Regeringen 

(Trådlös) 

bredbandsinfrastruktur 

behöver beaktas tidigare i 

kommuners 

planeringsprocesser 

För in (trådlös) 

bredbandsinfrastruktur i ÖP 

efter förslag från Boverket. 

Boverket vägleder 

genomförandet i samverkan 

med SKL och länsstyrelser  

Boverket (förslag och 

vägledning) i samverkan med 

SKL och länsstyrelser 

 

Kommuner (genomförande) 

Processer för lovgivning och 

villkor för tillträde behöver 

harmoniseras 

Ta fram policyer för tillträde 

till mark och lokaler samt för 

placering och utförande av 

trådlös 

bredbandsinfrastruktur 

 

Utbyt kunskap och 

erfarenheter i nätverk 

Kommuner samt länsstyrelser 

och regioner 

I avvaktan på ett nytt tänk i 

planprocessen bör hinder för 

kontinuerlig utbyggnad 

undanröjas när syftet är att 

bygga täckning i ett område 

Utveckla praxis om 

lovgivning vad gäller mindre 

avvikelse enligt plan  

Kommuner och länsstyrelser 

 


