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Sammanfattning
Syftet med Nystartsgruppen har varit att lägga grunden för Bredbandsforums fortsatta
arbete till och med år 2020.1 Nystartsgruppen har haft som mål att identifiera
utmaningsområden som förhindrar bredbandsutbyggnad samt komma med förslag på
vägar framåt för att undanröja hinder. Gruppen har varit verksam under perioden juni
2016 till maj 2017 och varit sammansatt av representanter för operatörer, bransch- och
intresseorganisationer, regioner, kommuner och systemleverantörer. Gruppens samlade
resultat redovisas i denna rapport. De områden som gruppen identifierat som de främsta
utmaningarna på vägen mot bredband till alla samt de mest prioriterade insatserna för
varje område redovisas nedan:
Utmaningsområde

Beskrivning

Prioriterad insats

Landsbygd

Bredbandtillgången hämmas på
landsbygden genom långa avstånd
och därigenom höga kostnader.

Anpassa bredbandsstödet
till dagens
marknadssituation och
regionala skillnader.

Kommunala
processer

Bredbandstillgången hämmas av
ineffektiva processer och
avsaknad av transparens på lokal
nivå.

Genomför benchmarking
av kommunernas
hantering av bredband
(kartläggning, jämförelse
och information) och visa
på framgångsfaktorer

Kommunalt
engagemang

Bredbandstillgången hämmas av
brist på engagemang hos
kommuner och andra offentliga
aktörer.

Uppdatera
Bredbandsguiden och
genomför kompletterande
riktade insatser till
kommuner med särskilda
utmaningar.
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Direktivet finns att läsa på Bredbandsforums hemsida: http://www.bredbandsforum.se/Om-Bredbandsforum/Varaarbetsgrupper/Nystartsgruppen-AG-XV/
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Samverkan

Bredbandstillgången hämmas av
att aktörer inte samverkar och
koordinerar sina aktiviteter.

Initiera långsiktig samverkan på
fem strategiska områden.
1.
2.

3.
4.
5.

Bättre täckning och kapacitet för
mobilt bredband exempelvis
genom samhällsmaster
Utbyggnad i kommersiellt svagare
områden exempelvis
efteranslutningar av enskilda
fastigheter.
Rollfördelning i bredbandsarbetet
mellan kommuner och regioner
exempelvis mandat och ansvar
Likabehandling och
konkurrensneutralitet på
bredbandsmarknaden
Åtgärder för att stärka robustheten
i näten på alla nivåer exempelvis
hos slutanvändarna

Information och
kommunikation

Bredbandstillgången hämmas av
bristen på information och
kommunikation.

Genomför en
utbildningsinsats riktad
till lokala och regionala
politiker och tjänstemän.

Robusthet

Bredbandstillgången hämmas av
bristande robusthet och
driftsäkerhet.

Sprid konceptet ”Robust
fiber” samt information
om krav i lagar och
föreskrifter som omfattar
alla nätägare.

Digitalisering

Bredbandstillgången hämmas av
att digitalisering inte prioriteras.

Stöd framtagning och
uppdatering av
handlingsinriktade lokala
och regionala
digitaliseringsstrategier
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Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige
– Slutrapport från Bredbandsforums Nystartsgrupp
Sverige har höga ambitioner på bredbandsområdet. Regeringens nya bredbandsstrategi
– Sverige helt uppkopplat 2025 – formulerar tydliga målsättningar för alla hushåll och
företag. Hela samhället måste kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, och för att
säkerställa detta bör alla få tillgång till ett framtidssäkert bredband, oavsett var man bor
eller verkar. För första gången har vi nu mål på bredbandsområdet som innebär snabbt
bredband till alla. Bredbandsforums Nystartsgrupp välkomnar regeringens nya höga
ambitioner. Vår önskan är att Sverige ska förstärka sin ledande position som
bredbandsnation, och att en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur ska fungera som en
katalysator för samhällets digitalisering och ge fortsatt stark internationell
konkurrenskraft.
Samverkan behövs mellan såväl privata som offentliga aktörer

För att uppnå målsättningarna i strategin behövs samverkan. I Sverige finns många
aktörer som är involverade i och arbetar med utbyggnaden av snabbt bredband. För att
nå de högt uppsatta bredbandsmålen finns ett stort behov av samverkan. Olika aktörer,
privata som offentliga, behöver jobba tillsammans för att bredbandsutbyggnaden ska
kunna nå längre. En gemensam målbild, en gemensam vilja samt kunskap om varandras
verksamheter skapar tillsammans goda förutsättningar för samverkan. Fungerande
samverkan bygger också på kontinuitet och att det finns förtroende mellan aktörerna.
Utbyggnad av bredband till alla kräver aktiva insatser

För att påskynda bredbandsutbyggnaden och säkerställa att de medel som investeras
räcker så långt som möjligt krävs aktiva insatser. Marknadens aktörer investerar årligen
cirka 10 miljarder kronor på utbyggnad av befintliga och nya nätsträckningar. Det sker
också en kontinuerlig uppgradering och förstärkning av de mobila bredbandsnäten.
Utifrån ett samhälleligt perspektiv är det väsentligt att de medel som investeras kan
användas effektivt. Om hinder kan undanröjas för att underlätta bredbandsinvesteringar
är detta nödvändigt. Eftersom den nya strategin innehåller ännu högre mål är det
prioriterat att inblandade aktörer och regeringen gör allt för att undanröja de hinder som
finns. För att samhället ska kunna digitaliseras behövs nät som är anpassade för
framtidens tjänster. Här finns mycket kvar att göra. Gapet i tillgång mellan landsbygd
och urbana områden är också påtagligt. Det finns även skillnader i lokala förutsättningar
som måste hanteras. Sammantaget gör detta att utmaningarna ser olika ut i olika delar av
landet. Lösningar måste återspegla dessa olikheter. Olika typer av bredbandsnät och
tekniska lösningar måste komplettera varandra om vi ska kunna täcka hela landet. En
viktig förändring i nuvarande strategi är att det nu finns ett mobilitetsmål – hela Sverige
ska ha tillgång till stabila mobila tjänster. Målet understryker att det inte är tillräckligt
med enbart en fast bredbandsanslutning. Tvärtom växer behovet av att både kunna
koppla samman människor och saker i vad som kallas ”sakernas internet” (Internet of
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Things, IoT). Sakernas internet innebär ett nytt steg i Sveriges digitalisering.
Kombinationen av ett finmaskigt fiberbaserat bredbandsnät och nästa generations
trådlösa accessnät kommer att utgöra fundamentet för en utveckling där allting är
uppkopplat. Utöver detta krävs insikten att en bredbandsutbyggnad som omfattar alla
inte kommer att ske av sig själv. Den kräver aktiva insatser och en tydlig strategi.
Nystartsgruppen konkretiserar regeringens bredbandsstrategi

Nystartsgruppens arbete har pågått både före och efter lanseringen av regeringens nya
bredbandsstrategi. De områden som pekas ut i strategin överensstämmer i stort med de
som Nystartsgruppen identifierat. Strategin har två tidsperspektiv: År 2020 ska 95
procent ha minst 100 Mbit/s och år 2025 ska hela Sverige vara uppkopplat. De
kommande åren är dock avgörande för om målen kommer att nås och Nystartsgruppen
har därför fokuserat på vilka åtgärder som behöver göras i närtid. I detta arbete har
framför allt regeringen en viktig roll i att bidra till att undanröja de hinder som finns och
skapa förutsättningar för fortsatt utbyggnad.
Precis som regeringen har Nystartsgruppen konstaterat att arbetet på bredbandsområdet
behöver inkludera hela Sverige – städer såväl som landsbygd, områden i norr såväl som
i söder, i bostäder såväl som på arbetsplatser. Regeringen betonar att alla ska omfattas.
Utgångspunkten i strategin är en marknadsdriven utbyggnad som sker i relation till de
offentligas ansvar. Både de privata marknadsaktörernas som de offentligas roller betonas
i strategin. Regeringen uttrycker att det är viktigt att privata investeringar inte förhindras
och trängs ut samtidigt som det offentligas ansvar när det gäller tillgång till och
användning av digitala tjänster måste beaktas, vilket överensstämmer med
Nystartsgruppens diskussioner. Det finns också en överenstämmelse mellan
arbetsgruppen och strategin i att kommunerna har en nyckelroll för bredbandstillgången
och att betydelsen av robusta och driftssäkra nät kommer att bli allt viktigare när bland
annat samhällets välfärdstjänster ska levereras digitalt. Samsyn finns även om behovet
av att klargöra roller samt utveckla samverkan mellan aktörerna.
Bred förankring av Nystartsgruppens resultat borgar för effektivt genomförande

Nystartsgruppen har utgjorts av ett begränsat antal aktörer med stora olikheter. Trots
detta har det funnits en samsyn kring resultaten och slutsatserna. Detta kommer sig av
att gruppen har haft en bred förankringsprocess för att fånga in perspektiv och åsikter.
Förutom att inkludera experter från de aktörer som har ett avgörande inflytande på
utbyggnaden så har nyckelaktörer från olika organisationer och personer inkluderats i
arbetet. Genom dialog, workshops, och enkäter har beskrivningar, utmaningar och
förslag på lösningar filtrerats fram. Diskussionerna har varit livliga och återspeglat den
mångfald som finns på den svenska bredbandsmarknaden. Det har givetvis funnits skilda
tolkningar kring var tonvikten bör läggas, vilka aktiviteter som är särskilt önskvärda och
hur snabbt förändringar bör genomföras – men den övergripande bilden delas av de
deltagande organisationerna. Denna samsyn borgar för att prioritering och
implementeringen av aktiviteter fram till 2020 kan ske med stort stöd från aktörerna på
bredbandsområdet.
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Sverige har kommit en god bit på väg vad gäller utbyggnaden av bredband för att nå
regeringens bredbandsmål, men den utbyggnaden och utvecklingen måste fortsätta.
Digitaliseringen kommer att kräva fortsatt stora investeringar och genomgripande
förändringar av samhälleliga processer. I detta arbete är alla aktörers medverkan och
bidrag väsentligt. Genom att jobba tillsammans är det fullt möjligt att nå hela vägen och
att skapa de förutsättningar som krävs för ett helt uppkopplat Sverige 2025.
Utmaningsområden

Nystartsgruppen har valt att strukturera resultatet av sitt arbete i form av beskrivningar
av sju viktiga områden. Till varje område har konkreta utmaningar och förslag på vägar
framåt identifierats. Områdena skiljer sig åt, både i omfång och i de aspekter som tas
upp. Samtidigt finns tydliga beröringspunkter och i viss mån överlapp. Det är
ofrånkomligt att diskutera dem tillsammans eftersom de påverkar och förstärker
varandra.
De utmaningsområden som Nystartsgruppen identifierat är i prioriteringsordning
följande:
1. Bredbandtillgången hämmas på landsbygden genom långa avstånd och
därigenom höga kostnader.
2. Bredbandstillgången hämmas av brist på engagemang hos kommuner och
andra offentliga aktörer.
3. Bredbandstillgången hämmas av ineffektiva processer och avsaknad av
transparens på lokal nivå.
4. Bredbandstillgången hämmas av att aktörer inte samverkar och koordinerar
sina aktiviteter.
5. Bredbandstillgången hämmas av bristen på information och kommunikation.
6. Bredbandstillgången hämmas av bristande robusthet och driftsäkerhet.
7. Bredbandstillgången hämmas av att digitalisering inte prioriteras.
Aktiviteter för att hantera utmaningarna

Nystartsgruppen har identifierat att arbetsgrupper, dialoggrupper och enskilda insatser
bör genomföras för att hantera identifierade utmaningar.
Tänkbara arbetsgrupper:
1. Landsbygdsgrupp, med fokus på en strategi för landsbygden
2. Kommungrupp med fokus på engagemang och processer, med syfte att hitta
jämförelsedata och uppdatera en guide för hur kommunalt bredbandsarbete kan
bedrivas
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3. Robusthetsgrupp, med fokus på framtidens nät och tjänster
4. Digitaliseringsgrupp, med fokus på regionala och lokala strategier
5. Samverkansgrupp för att skapa långsiktig samverkan inom fem strategiska
områden
a. Bättre täckning och kapacitet för mobilt bredband exempelvis genom
samhällsmaster
b. Utbyggnad i kommersiellt svagare områden exempelvis
efteranslutningar av enskilda fastigheter
c. Rollfördelning i bredbandsarbetet mellan kommuner och regioner
exempelvis mandat och ansvar
d. Likabehandling och konkurrensneutralitet på bredbandsmarknaden
e. Åtgärder för att stärka robustheten i näten på alla nivåer exempelvis
hos slutanvändarna2
Tänkbara dialoggrupper


Kommunikatörsnätverk med fokus på att sprida information framtaget av
Bredbandsforum och annan relevant information



Dialoggrupp med fokus på omvärldsbevakning och teknisk framsyn



Dialoggrupp med fokus på behovet av, och villkor för, ett nytt bredbandsstöd



Dialoggrupp med fokus på information till kommuner



Dialoggrupp med fokus på myndigheter som påverkar bredbandsutbyggnaden



Dialoggrupp med fokus på offentliga aktörer som innehar
bredbandsinfrastruktur



Upphandlingsråd med fokus på robusta nät och digitala tjänster

Exempel på enskilda insatser.


Ändringar av regleringsbrev för myndigheter som påverkar
bredbandsbyggnationen i syfte att myndigheternas deluppdrag tillsammans ska
skapa ett tydligt och sammanhållet uppdrag som bidrar till bredbandsstrategins
måluppfyllelse

2

På Gotland har strategiska insatser från regionen och länsstyrelsen bidragit till att en stor del av slutanvändarna har
aggregat för reservkraft (UPS:er) i hemmen. Detta innebär att även om det skulle bli ett strömavbrott hos
slutanvändarna så kommer bredbandet att fungera.
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Ändringar av uppdrag för statliga aktörer som innehar fiber så att det
tydliggörs att dessa ska bidra till bredbandsstrategins måluppfyllelse genom
engagemang på svartfibernivå och kanalisationsnivå.
Spridning av en standardiserad fiberföreningsdeklaration.
Handledning om hur aktörer ska arbeta med Utbyggnadslagen.
Inventering av informationsmaterial om bredband.
Upplysning om behovet att uppdatera kommunala bredbandsstrategier och
tydliggörande av de kommunala bredbandskoordinatorernas uppdrag.
Synliggörande och intensifierat arbetet för att säkerställa elleveranser till
bredbandsinfrastrukturen
Informationsinsatser för att sprida konceptet Robust fiber, upplysa om krav på
nätägare i lag och föreskrifter och vikten av kvalitet (även på landsbygden).
Studie av hur bredbandskoordinatorernas mandat skulle kunna stärkas.
Workshop om ”hur näten hänger ihop”3 och diskussion om vem som kan ta
ansvar för helheten.
Uppdatering och spridning av SKLs markavtal.
Utredning av anmälningsplikt för byanät.
Workshop för att lista kommuners och marknadsaktörers uppfattning om vad
som påverkar investeringar av bredband.
Inspel utifrån ett bredbandsperspektiv till regeringens pågående översyn av
befintlig lagstiftning som motverkar digitalisering.

I denna slutrapport lämnar Nystartsgruppen ifrån sig finns en fördjupad beskrivning av
respektive utmaningsområde samt förslagen på aktiviteter för att hantera utmaningarna.
Här har också gruppen gett förslag på aktörer som bör delta i det arbetet. Nystartsgruppen
vill betona att de utmaningar som valts ut är de som ansetts mest prioriterade i arbetet
mot bredbandsmålen.

3

För att tjänster ska fungera och det inte ska uppstå några avbrott är det väsentligt att varje del av nätet är byggt på ett
sätt som medger störningsfri kommunikation. Delarna måstet fungera tillsammans och kedjan är inte starkare än den
svagaste länken.
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9

Arbetsgruppens uppdrag
Syfte och utgångspunkt

Enligt det direktiv som varit styrande för arbetsgruppens verksamhet var syftet med
Nystartsgruppen att bidra till att lägga grunden för Bredbandsforums fortsatta arbete till
och med år 2020.4 Tanken är att resultatet ska kunna bidra till att forumets arbete även
fortsättningsvis ligger i linje med regeringens inriktning i bredbandspolitiken. Primärt
fokus för gruppen har varit utbyggnad av framtidssäkert bredband i hela landet, vilket
inkluderat att identifiera viktiga områden som Bredbandsforum bör arbeta med under
åren 2017-2020. Arbetsgruppen har en rådgörande funktion. Beslut om inriktning,
arbetsgrupper eller andra åtgärder tas av forumets styrgrupp.

I direktivet föreskrevs också att arbetet, om möjligt, skulle utgå från befintligt material
exempelvis:


förslag som Bredbandsforums arbetsgrupper hittills lagt,



nulägesbeskrivningar av bredbandstillgången i Sverige,



prognoser för bredbandsutbyggnaden i Sverige, och



uppföljningar och utvärderingar av genomförda offentliga och privata insatser
för att nå regeringens uppsatta bredbandsmål.

Genomförande

Nystartsgruppens arbete har pågått under perioden juni 2016 till maj 2017 och bestått av
representanter från olika organisationer5 med expertkunskap på olika delar av
bredbandsområdet. Arbetsgruppen formerades under ledning av PTS ställföreträdande
generaldirektör Catarina Wretman. Initialt intervjuades samtliga deltagare för att få en
bild av deras syn på bredbandsläget i Sverige och utmaningar på området.6
Gruppens uppgift har ställt stora krav på systematik för att kunna fånga in, värdera och
avgränsa de utmaningar som finns på bredbandsområdet. Arbetet har därför följt en

4

Direktivet finns att läsa på Bredbandsforums hemsida: http://www.bredbandsforum.se/Om-Bredbandsforum/Varaarbetsgrupper/Nystartsgruppen-AG-XV/
5
Deltagande organisationer har varit: Post- och telestyrelsen (PTS), Svenska Stadsnätsföreningen, Sveriges kommuner
och landsting (SKL), IT&Telekomföretagen, Com Hem, Telia Company, IP-Only, IBM, Ericsson, Region Sörmland
och Falköpings kommun.
6

Parallellt med intervjuerna har Bredbandsforums kansli genomfört en löpande omvärldsbevakning och därigenom
skapat en möjlighet att kunna identifiera kompletterande utmaningsområden.
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process i fem faser benämnda ”förberedelser”, ”sondering”, ”prioritering”, ”fokusering”
och ”rapportering”.
1. Förberedelser – I denna inledande fas skedde insamling av information och
orientering av tentativa utmaningsområden.
2. Sondering – I denna fas skedde en verifiering och komplettering av de
tentativa utmaningsområden som identifierats i den förberedande fasen.
3. Prioritering – I denna fas gjordes en selektering av utmaningsområden där de
också rangordnades med avseende på deras betydelse för
bredbandsutbyggnaden.
4. Fokusering – I denna fas tydliggjordes de olika utmaningsområdena samtidigt
som förslag på vägar framåt utvecklades.
5. Rapportering – I denna avslutande fas sammanfattades och paketerades
resultaten från arbetet.
Figur. Illustration av arbetsprocessen och urval av aktiviteter som Nystartsgruppen
genomfört
Fas 1
Förberedelser
Fas 2
Sondering

Deskresearch
+ intervjuer med
nyckelaktörer

Intervjuer med
arbetsgruppen

Fas 3
Prioritering
AGAGMöte1 Möte 2
:

Fas 4

Fokusering

Workshop med Workshop med
referensgrupp
regional
bredbandskoordinatorer

AGMöte 4

AGMöte 3

AGMöte 5

Workshop Dialogmöte med
med kommuner Jordbruksverket

Intervjuer med Bredbandsforums styrgrupp,
Myndigheten för delaktighet, SKL och Sv. Näringsliv

Maj

Jun

Jul

Aug

2016

Sep

Okt

Nov

Fas 5
Rapportering

Dec

AGMöte 6

AGMöte 7

Inventering av
tidigare resultat inom
Bredbandsforum

Workshop
med referensgrupp

Jan

Feb

Mar

Apr

2017

Diskussionerna och perspektiven har varit många under arbetet vilket lett till
kompromisser. Genom att jämka samman olika synsätt och ha ett pragmatiskt
förhållningssätt har gruppen, trots olika intressen och åsikter, kunnat leverera ett
gemensamt resultat och en gemensam prioritering. De identifierade utmaningarna
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Maj

representerar således de områden som anses mest angelägna att arbeta för att säkerställa
fortsatt bredbandsutbyggnad.
Ambitionen i arbetsgruppen har varit att inkludera olika perspektiv. I inledningen av
arbetet identifierades därför aktörer som har direkt påverkan på möjligheten att bygga ut
bredband eller som väsentligt påverkas av utbyggnaden. Detta kom att innebära att cirka
70 aktörer kontaktades vilka representerade kommersiella intressen, kommuner,
myndigheter, intresseorganisationer och civilsamhället. Cirka 35 av dessa visade särskilt
intresse av att medverka i en referensgrupp. Därutöver har de av regeringen utsedda
regionala bredbandskoordinatorerna engagerats i referensgruppsarbetet tillsammans
med region Sörmlands kommuner7.
Arbetsgruppens referensgrupp har nyttjats vid flera tillfällen. Under juni till augusti 2016
kontaktades deltagarna med en uppsättning frågor om bredbandsutvecklingen och
digitalisering. På samma sätt som vid intervjuerna med arbetsgruppens medlemmar var
målet att fånga in utvecklingen och identifiera upplevda hinder på bredbandsområdet. I
många avseenden verifierade undersökningen det som framkommit genom intervjuer
med arbetsgruppen. Därtill adderades ett antal aspekter, områden och perspektiv. Det
samlade materialet grupperades i ett tiotal metaområden. Dessa områden diskuterades
inom arbetsgruppen som enades om att använda dem som utgångspunkt för det fortsatta
arbetet.
I syfte att nå bättre förståelse kring de identifierade utmaningsområdena anordnades två
workshops i september 2016. På dessa workshops diskuterades särskilt samverkan och
kunskapshöjande insatser samt investeringar och utbyggnad. Resultatet bidrog till
fördjupning av nämnda områden. I februari 2017 anordnades även en workshop kring
utmaningar till följd av regeringens nya bredbandsstrategi och de högre målsättningarna.
Sistnämnda workshop verifierade arbetsgruppens bild av läget i Sverige och förestående
bredbandsutmaningar.
Utöver referensgruppen har workshops även hållits med de regionala
bredbandskoordinatorerna samt ett urval av kommuner. Fokus för dessa övningar har
varit lokala och regionala utmaningar. Dessutom har separata intervjuer gjorts med
medlemmarna i Bredbandsforums styrgrupp, Myndigheten för delaktighet (MFD),
Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Svenskt Näringsliv där välfärdsteknologi
och digitalisering stått på agendan. Sammantaget har dessa aktiviteter gett viktig input
till de områden och underliggande utmaningar som identifierats. Nystartsgruppen har
också:


Haft ett dialogmöte med Jordbruksverket med fokus på framtida
bredbandsstöd.

7

Bredbandskoordinatorn för region Sörmland ingick i arbetsgruppen vilket gjorde det praktiskt att dra nytta av
regionens kommuner och det arbete dessa bedriver.
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Diskuterat fortlöpande med Näringsdepartementet och sammanställt en
skrivelse om vikten av en ny bredbandsstrategi ”Sverige behöver en konkret
handlingsinriktad strategi för att säkra framtidssäkert bredband i hela landet”,
daterad 2016-10-12.



Gått igenom Bredbandsforums tidigare arbetsgruppers beskrivning av
utmaningar och förslag i syfte att säkerställa vad som redan omhändertagits,
vad som finns kvar att åtgärda och vad som eventuellt behöver ytterligare
åtgärder.

Prioritering av hinder

Det finns många utmaningar för att få framtidens bredbandsinfrastruktur på plats.
Arbetsgruppens fokus har varit att identifiera hinder som bedöms vara av stor betydelse
att uppmärksamma för fortsatt effektiv utbyggnad av bredband. Tonvikt har lagts på
hinder som lämpligen hanteras inom ramen för Bredbandsforums arbetsgrupper eller
inom forumets mandat (exempelvis ad-hoc-samarbeten). Det finns givetvis andra
utmaningar och hinder, exempelvis regleringsfrågor eller frågor som i huvudsak rör en
fråga eller tvist mellan två parter. Dessa hanteras lämpligen av andra aktörer och har
följaktligen exkluderats från gruppens arbete.
Under hela Nystartsgruppens arbetsprocess har det funnits en tydlig förväntan på
gruppen att göra en kvalificerad prioritering av identifierade utmaningar. För att svara
upp mot detta genomfördes en rangordning med hjälp av fem värderingskriterier för
respektive område:
1. Höga kostnadsnivåer, dvs hindret har stor påverkan på kostnadsnivåerna och
därmed att investeringar för framtidssäkert bredband skulle räcka till väsentligt
fler om de undanröjs?
2. Antal hushåll och företag som berörs negativt av hindret och därmed skulle
väsentligt fler gynnas om hindret undanröjs?
3. Lågt engagemang i bredbandsfrågan och om det undanröjs bidrar det till en
mer gynnsam utveckling och mer handlingskraft?
4. Kritisk tidsaspekt, dvs hindret har stor påverkan på när utbyggnad av
framtidssäkert bredband sker och det kommer att gå väsentligt snabbare om
hindret undanröjs?
5. Bredband - ej är i världsklass, dvs hindrets påverkan på möjligheten att få en
bredbandsinfrastruktur som möter behovet av framtidens tjänster och om det
undanröjs väsentligt förbättrar dessa möjligheter?
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De fem kriterierna poängsattes på en femgradig skala8. Svaren från respektive aktör i
arbetsgruppen summerades därefter till en gemensam prioriteringsordning vilket varit
vägledande för det fortsatta arbetet. Utfallet av prioriteringen blev följande ordning och
benämning av områdena:
1. Bredbandtillgången hämmas på landsbygden genom långa avstånd och
därigenom höga kostnader.
2. Bredbandstillgången hämmas av brist på engagemang hos kommuner och
andra offentliga aktörer
3. Bredbandstillgången hämmas av ineffektiva processer och avsaknad av
transparens på lokal nivå.
4. Bredbandstillgången hämmas av att aktörer inte samverkar och koordinerar
sina aktiviteter.
5. Bredbandstillgången hämmas av bristen på information och kommunikation.
6. Bredbandstillgången hämmas av bristande robusthet och driftsäkerhet.
7. Bredbandstillgången hämmas av att digitalisering inte prioriteras.
För varje område har en fördjupande beskrivning gjorts som följer en gemensam struktur
där området beskrivs, fakta för området presenteras och identifierade utmaningar listas.
För varje område finns dessutom förslag på tänkbara vägar framåt.
Flera av de områden som Nystartsgruppen prioriterat har tidigare diskuterats och arbetats
med inom Bredbandsforum. Det är tydligt att flera områden kräver återkommande
uppmärksamhet och att det är en framgångsfaktor att inte avsluta viktiga insatser för
tidigt. Det gäller särskilt insatser som bidrar till ökat engagemang, effektivisering av
arbetsprocesser, spridning av information, kunskapshöjande initiativ och grunder för bra
samverkan. Det är också värt att påpeka att bredbandsutbyggnaden är långt ifrån klar.
Den kommer att pågå under många år framåt och successivt ersättas av uppgradering.
Driften av näten upphör emellertid aldrig vilket gör att mycket arbete kvarstår både idag
och framåt.

På skalan var ”1” synonymt med ”ringa påverkan” följt stegvis upp till ”5” som representerade ”mycket stark
påverkan”.
8
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Utveckling av bredbandstillgången i
Sverige
Bredbandsmarknad i förändring

Regeringen presenterade 2009 en bredbandsstrategi för Sverige. Som en åtgärd för att
realisera innehållet tillskapades Bredbandsforum 2010. Under den tid som
Bredbandsforum varit verksamt har bredbandstillgången ökat väsentligt. Enligt de
senaste publicerade uppgifterna uppgick tillgången till bredband om minst 100 Mbit/s
till cirka 70 procent år 2016.9 Detta är en markant ökning sedan 2010 då tillgången var
cirka 40 procent. Lägg där till att fibernätens expansion även medfört att allt fler bor
närmare en nod, vilket ökar sannolikheten att de kan kopplas upp med hög hastighet utan
större kostnad. Parallellt med tillväxten av fiberanslutningar har också mobilnäten både
förtätats och byggts ut. Sverige är idag ett av de länder som, totalt sett, har den bästa
mobila bredbandstillgången i världen. Samtidigt har vi en utmanande utbyggnad kvar att
göra.
Den ökade tillgången av fast och mobilt bredband är i många avseenden en återspegling
av att marknaden förändrats. Ett antal faktorer kan nämnas som illustrerar detta:10
1. Det har skett årliga investeringar i fast och trådlöst bredband på i genomsnitt
10 miljarder kr, vilket har expanderat fibernäten i Sverige och skapat bättre
tillgång (primärt i Sveriges tätorter).11
2. Helt nya nät för mobilt bredband (4G) har byggts, vilket skapat en täckning
som omfattar stora delar av Sverige och i princip hela befolkningen.12
3. Utbyggnaden på landsbygden har accelererats genom fiberföreningar som fått
stöd från landsbygdsprogrammet.13
4. En tilltagande konkurrens mellan lokala stadsnät och nationella operatörer har
uppstått vilket bidragit till en extensiv fibrering av villor.14

9

De accessformer som kan leverera 100 Mbit/s är i detta sammanhang avgränsade till kabel-tv och fibernät.
PTS, ”Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016”,
[https://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2016/Uppfoljning-av-regeringens-bredbandsstrategi-2016.pdf] och PTS,
”Bredbandskartläggning 2015”, [https://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2016/PTS-bredbandskartlaggning2015---PTS-ER-201610/]
11
PTS, ”Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016”,
[https://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2016/Uppfoljning-av-regeringens-bredbandsstrategi-2016.pdf]
12
PTS, ”Bredbandskartläggning 2015”, [https://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2016/PTSbredbandskartlaggning-2015---PTS-ER-201610/] samt Mobiltäckning 2015, PTS-ER-2016:11,
[http://www.pts.se/upload/Rapporter/Radio/2016/Mobiltackning-2015.pdf]
13
SOU, ”Effektivare bredbandsstöd” (SOU 2013:47), 2013
14
PTS, ”Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016”,
[https://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2016/Uppfoljning-av-regeringens-bredbandsstrategi-2016.pdf]
10
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5. Ett växande engagemang från Sveriges kommuner har genererat ökat
systematiskt arbete för att öka bredbandstillgången lokalt.15
6. Inrättandet av regionala bredbandskoordinatorer har skapat bättre
förutsättningar att samordna kontaktytorna mellan marknaden och övriga
aktörer i län och regioner.16
7. Tillkomsten av Utbyggnadslagen har skapat potential för att sänka
anläggningskostnaderna för bredband.17
8. En branschöverenskommelse genom konceptet ”Robust fiber” har gett
riktlinjer för att fibernät alltid ska byggas med hög kvalitet.18
9. Tydliga ambitioner på bredbandsområdet från EU-kommissionen genom den
digitala agendan har stärkt fokus på det nationella arbetet med bredband. 19
10. Förändrade användningsmönster av bredband har skapat en situation där allt
fler personer kopplar upp allt fler saker och använder allt fler tjänster under en
längre tid (vilket driver trafik i näten).20
11. En högre betalningsvilja för bredband hos konsumenter, både vad gäller att få
en anslutning och att ha ett abonnemang, har skapat starkare efterfrågan.21
12. Förändringar av kopparnätet har skapat en övergång till fiber och mobilt
bredband.22

PTS, ”Andelen kommuner med en bredbandsstrategi fortsätter att öka”,
[https://www.pts.se/sv/Nyheter/Internet/2016/Andelen-kommuner-med-bredbandsstrategi-fortsatter-att-oka/]
16
Regeringskansliet, ”Regeringen beslutar om inrättandet av regionala bredbandskoordinatorer”,
[http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/05/regeringen-beslutar-om-bredbandskoordinatorer/]
17
PTS, ”Utbyggnadsportalen”, [http://utbyggnadsportalen.pts.se/]
18
PTS, ”Robust fiberanläggning”, [http://www.pts.se/robustfiber]
19
Europaparlamentet, ”En digital agenda för Europa”
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.3.html] och IDG, ”Gratis wifi för alla
lockbetet i EU:s nya telekompaket”, [http://www.idg.se/2.1085/1.665415/gratis-wifi-eu-telekompaket]
20
ISS, ”Svenskarna och internet 2016”, [https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf]
21
Betalningsviljan är svår att mäta och omdiskuterad. Här baseras en ökad betalningsvilja på det faktum att riktpriset
för att få fiber indraget i en villa för en privatperson uppgår till cirka 15 000 kr, vilket är en ökning sedan 2014 då
medianpriset var 13 500 kr. Konsumenterna efterfrågar också, i ökad utsträckning, abonnemang med högre hastigheter vilka har ett högre pris. Lägg därtill att andel av disponibel inkomst som idag går till ”kommunikation”, vilket
huvudsakligen utgörs av bredband och telefoni har ökat över tid. PTS, ”Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi
2016”, [https://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2016/Uppfoljning-av-regeringens-bredbandsstrategi-2016.pdf],
PTS, ”Prisrapport” och [www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2016/PTS-prisrapport-2015-rapport.pdf].Se även SCB,
”Hushållens konsumtionsutgifter” (ENS95), 2016
22
Ett exempel är Bräcke som har ambition att bli Sveriges första ”kopparfria kommun”. Bräcke kommun, ”Bredband
och fiber”,
http://www.bracke.se/foretagandeochutveckling/infrastruktur/bredbandochfiber.4.73773db514ee2ab085a9b5d.html
15
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”Ett helt uppkopplat Sverige” – Ny strategi för Sverige ger högre
ambitioner

I december 2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi för Sverige, ”Sverige
helt uppkopplat 2025”23. Som titeln antyder innebär den nya strategin en
ambitionshöjning. Detta preciseras också genom tre mätbara mål:


År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s



År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
o Där man normalt befinner sig
o Situationsanpassat
o Applikationstäckning.



År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband
o 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om
minst 1 Gbit/
o 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
o 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

För att nå målsättningen har regeringen identifierat tre strategiska områden som är
särskilt prioriterade att arbeta med i närtid och som kan beskrivas enligt nedan:




Roller och spelregler på bredbandsmarknaden: För att höja utbyggnadstakten
ska roller och spelregler vara tydliga för bredbandsmarknadens aktörer
Kostnadseffektiv utbyggnad av bredband: För att sänka inträdeshindren på
bredbandsmarknaden ska planer, villkor och incitament vara tydliga.
Nät och tjänster till alla: För att nå allt längre ut och allt fler ska hinder för att
tekniker och aktiviteter ska kunna samverka undanröjas.

I strategin betonas genomgående att hela Sverige ska omfattas. Som tidigare är
utgångspunkten en marknadsdriven utbyggnad som sker i samklang med det ansvar som
det offentliga har såsom tillgänglighet till samhällsservice och långsiktigt hållbar
tillväxt. Såväl de privata marknadsaktörernas som de offentligas roll betonas i strategin.
Regeringen uttrycker att det är viktigt att privata investeringar inte förhindras och trängs
ut samtidigt som det offentligas ansvar när det gäller tillgång till och användning av
digitala tjänster måste beaktas.24

23
24

Näringsdepartementet, ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”, Diarienummer: N2016/08008/D
Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, s 7
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Tillgång till bredband är allt viktigare när samhället digitaliseras
Digitaliseringens möjligheter

Nystartsgruppens fokus har varit bredbandsinfrastruktur och digitalisering kan anses
ligga vid sidan av gruppens uppgift då det primärt berör tjänster och användning. Det
finns en tydlig koppling till infrastrukturen då en långsam digitalisering håller tillbaka
och begränsar utbyggnaden på samma sätt som en långsam utbyggnad motverkar
användningen av digitala tjänster.
Digitaliseringsområdet har sammantaget ansetts ha en så stor inverkan på
bredbandsutbyggnaden att Nystartsgruppen finner det motiverat att inkludera och
uppmärksamma det. Sverige står inför en omfattande digitalisering av hela samhället.
Allt som kan komma att digitaliseras kommer sannolikt att digitaliseras. Vår vardag
kommer att bestå av uppkopplade saker. En del av samhället med störst potential att dra
nytta av digitaliseringen är den offentliga sektorn. Behovet av att underlätta, effektivisera
och öka tillgängligheten till samhällstjänster är enormt, inte minst för att klara
demografiska utmaningar. För att det ska realiseras krävs insatser från flera aktörer såväl
nationellt, regionalt som lokalt.
Sverige har höga ambitioner och stark vilja att nyttja möjligheterna som digitaliseringen
medför. Det är dock inte tillräckligt om en väl utbyggd och fungerande
bredbandsinfrastruktur saknas. Bredband behövs i hela landet, och infrastrukturen måste
vara byggd för att klara de krav som framtidens tjänster ställer. Det behövs även ett
sömlöst överlapp mellan fasta och trådlösa nät så att det alltid går att vara uppkopplad.
Bredband som samhällsbärande infrastruktur

Sett ur ett rättsligt perspektiv har bredbandsinfrastrukturen i Sverige en tvetydig status.
Följden blir att bredbandsfrågor ofta hanteras olika runt om i landet. Trots att
bredbandsaccess är en avgörande komponent för i princip alla samhällssektorers
funktion och utgör ett fundament för att skapa det framtida digitaliserade samhället, så
framhålls sällan dess betydelse i ett mer formellt hänseende. Bredband är bärare av såväl
banktjänster som myndighetskontakter och nyhetsförmedling. Många av de tjänster som
idag används på ett mer traditionellt sätt kommer i framtiden inte att existera i annan
form än som digitala tjänster. Bredbandsuppkopplingar finns överallt i samhället och har
redan en så viktig samhällsbärande funktion att bredband till och med skulle kunna ska
ses som en femte samhällelig infrastruktur utöver väg, järnväg, sjöfart och flyg. 25
Nystartsgruppen har genom sitt arbete kunnat konstatera att betydelsen av framtidssäkert
bredband stundtals hamnar i skymundan. I lagstiftning och bestämmelser är bredband
vagt beskrivet med stort tolkningsutrymme. Grundläggande tillgång till bredband
betraktas visserligen som en samhällsomfattande tjänst, det vill säga en tjänst som måste

Detta har bland annat föreslagits av Landsbygdskommitteen. SOU, ”För Sveriges landsbygder, (2017:1),
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-20171/
25
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finnas för att människor ska kunna fungera och agera som medborgare.26 I det
sammanhanget handlar det emellertid om att människor ska ha tillgång till en basnivå
för att kunna ta del av samhällets mest grundläggande funktioner. Det räcker inte för att
säkerställa att Sverige har en infrastruktur för bredband som möter upp mot de krav som
kommande tjänster har.
Bredband ses idag, i mångt och mycket, som något som är den egna individens ansvar
att införskaffa och något som kan väljas bort. Det är inte framtidssäkert. Nystartsgruppen
gör bedömningen att alla delar av landet behöver ett framtidsäkert bredband, det vill säga
ett nät som fullt ut kan dra nytta av moderna tjänster inom exempelvis e-hälsoområdet.
Samhället behöver ställa högre krav på den infrastruktur som anläggs oavsett om
infrastrukturen ansluter privata hushåll, företag eller offentliga institutioner.
Digitalt utanförskap

Även om den officiella statusen för bredband går att diskutera så har digital tillgänglighet
börjat tas för given av slutanvändarna. Sannolikt upplever många att det redan idag
fordras en internetuppkoppling för att fungera som medborgare. Men i kontrast till att
fler kopplar upp sig så finns det också grupper utan möjlighet att använda nätet och
digitala tjänster. Minst 600 000 personer i Sverige, men troligen många fler27, kan idag
vara i ”digitalt utanförskap”28, det vill säga deras tekniska förmåga, vilja, språk eller en
funktionsnedsättning gör att de har en begränsad eller obefintlig användning av
bredband. Medan tillgång till telefoni betraktas som en personlig rättighet är synen
annorlunda för bredband. Hårdraget så vilar samhällets förmåga att digitaliseras på
individens egen drivkraft och förmåga, vilket i praktiken bidrar till en digital klyfta. Det
finns idag en skiljelinje mellan dem som nyttjar och tar till sig ny digital teknik och nya
digitala tjänster och dem som inte har tillgång till, eller kunnande, att utnyttja den. Ett
digitalt utanförskap håller med andra ord grupper av människor borta från möjligheten
att ta del av samhällsviktiga tjänster som erbjuds digitalt. Sett utifrån målet att bidra till
en ökad bredbandstillgång så skapar digitalt utanförskap två barriärer. För det första
leder det till att efterfrågan på bredband minskar. För det andra innebär det att resurser
som skulle kunna allokeras till bredband fortsatt används för att underhålla befintliga
tjänstelösningar och plattformar eftersom dessa behövs för de grupper som befinner sig
i utanförskap. Sammantaget försenar allt detta digitaliseringen av samhället.
Utmaningar och insatser

Bredbandsmarknaden i Sverige präglas generellt av bra konkurrens. Det finns
exempelvis över 400 anmälningspliktiga nätägare av skiftande storlek och inriktning.
Utöver marknadsaktörerna finns även en mängd aktörer som bidrar till och påverkar
utbyggnaden (se figur). Alla aktörer har viktiga uppgifter, men samtidigt skapar den

27

Det finns en stor osäkerhet kring hur många personer som befinner sig i digitalt utanförskap, vilket bland annat beror
på definitionsmässiga och mättekniska utmaningar.
28
Svenska stadsnätsföreningen, ”En studie om digitalt utanförskap”, 2016,

19

totala mängden aktörer komplexitet. Precis som regeringen tydliggjort i
bredbandsstrategin så har Nystartsgruppen i sitt arbete understrukit betydelsen av
samordning och samverkan mellan alla aktörer. Samverkan behövs dels för att nå en
ökad förståelse, dels för att driva på utbyggnaden, dels för att säkerställa att alla olika
infrastrukturer ska kunna fungera tillsammans. Det ska noteras att samverkan inte står i
motsättning till konkurrens. Det går att samverka på utvalda områden samtidigt som
konkurrens sker på andra.
Figur. Aktörer som bidrar till och påverkar bredbandsutbyggnaden i Sverige 2017

Staten med ett tiotal
myndigheter

100+ entreprenadfirmor
och tekniska konsulter

290 kommuner

5 intresseorganisationer
och branschföreningar

21 län och ett
antal regioner

Universitet och forskningsinstitut

400 anmälningspliktiga
nätägare

1000+ lokala
utvecklingsgrupper

Privatpersoner och
företag

Regeringen har varit tydlig i sin strategi genom att säga att hela Sverige ska vara
uppkopplat. Alla måste med andra ord inkluderas för att uppnå de önskvärda effekterna
och maximera samhällsnyttan. Det slutliga målet är att tjänster, saker och användare ska
nås och kunna nå varandra. Detta ställer krav på investeringar. Nystartsgruppen vill
därför betona det viktiga i att se vinsterna av bredband ur ett större och längre perspektiv.
På samma sätt behöver nya relevanta målsättningar, så som ”applikationstäckning”29 för
mobilt bredband, operationaliseras och utvecklas för att bli användbara och bidra till att
driva utvecklingen framåt.
Förslag på vägar framåt

I Nystartsgruppens uppgift har det ingått att ge förslag på vägar framåt. När
Bredbandsforum startade var fokus på vad som borde göras, idag är det mer en fråga om
hur det bör göras. För många aktörer är bredbandsutvecklingen fortfarande något nytt
som kräver nya arbetssätt och processer. I gruppens förslag på tänkbara vägar framåt har
29

Med applikationstäckning avses att en slutanvändare har tillgång till den hastighet och kapacitet som krävs för att
nyttja vanligt förekommande digitala tjänster.
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hänsyn tagits till hur viktigt området är, men också vad som är rimligt och lämpligt att
göra. Hur dessa förslag bör tas om hand varierar, i vissa fall genom tillsättning av
arbetsgrupper inom Bredbandsforum, i andra fall genom exempelvis arbetsuppgifter för
Bredbandsforums kansli eller ad-hoc samarbeten. Arbetsgruppens förslag har förts
samman och presenterats i en arbetsplan.
Nystartsgruppen konstaterar att bredbandsutbyggnaden har kommit långt, men att det
samtidigt behövs fortsatt engagemang och fler insatser för att bredbandsstrategins mål
ska nås. Arbetet med att undanröja hinder och underlätta utbyggnaden av framtidssäkert
bredband är ett aldrig avslutat arbete. De sju hinderområden som identifierats ligger i
linje med regeringens bredbandsstrategi och bör ha hög prioritet i närtid. Det är därför
önskvärt att förslagen på vägar framåt så snart som möjligt tas om hand, antingen inom
ramen för Bredbandsforum eller genom andra föreslagna initiativ.
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Utmaningsområden
Nystartsgruppen har identifierat och prioriterat vilka utmaningsområden som är viktiga
att adressera i det fortsatta arbetet med att nå ett helt uppkopplat Sverige. Utmaningarna
är:
1. Bredbandtillgången hämmas på landsbygden genom långa avstånd och
därigenom höga kostnader.
2. Bredbandstillgången hämmas av brist på engagemang hos kommuner och
andra offentliga aktörer.
3. Bredbandstillgången hämmas av ineffektiva processer och avsaknad av
transparens på lokal nivå.
4. Bredbandstillgången hämmas av att aktörer inte samverkar och koordinerar
sina aktiviteter.
5. Bredbandstillgången hämmas av bristen på information och kommunikation.
6. Bredbandstillgången hämmas av bristande robusthet och driftsäkerhet.
7. Bredbandstillgången hämmas av att digitalisering inte prioriteras.
Nedan beskrivs respektive utmaningsområde mer utförligt. Varje område är strukturerat
på likartat sätt, med en inledande beskrivning, faktaruta, nystartsgruppens motivering,
utmaningar och förslag på vägar framåt. Varje område är skrivet som separata avsnitt
och kan läsas fristående från varandra. Vissa förklarande texter återkommer därför i flera
avsnitt.
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Bredbandtillgången hämmas på landsbygden genom långa avstånd
och höga kostnader
Beskrivning

Nystartsgruppen anser, precis som regeringen konstaterar i den nya bredbandsstrategin,
att det är hög tid att hela Sverige ska ha tillgång till höghastighetsbredband. Att det så
tydligt framgår i strategin är positivt. Nystartsgruppen understryker dock att krafttag
behövs för att de nya målen i bredbansstrategin ska nås. Det är idag ett stort hinder att
landsbygden inte hanterats ur ett helhetsperspektiv, vilket kommer att bestå om inte
åtgärder vidtas omgående. Cirka15 procent av Sveriges befolkning bor på landsbygden
och en tredjedel bor i landsbygdskommuner. Om 95 procent av alla hushåll och företag
ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 2020 är det många på landsbygden
som ska med. Vilka förutsättningar som landsbygden har för att få tillgång till bredband,
varierar. Konkurrensverket har i en rapport nämnt att landsbygden består av flera olika
landsbygder och varierar om det handlar om tätortsnära landsbygd, glesbygd, skärgårdar,
mindre tätorter mm, vilket påverkar förutsättningarna för bredband.30
Oavsett hur landsbygden benämns så är ett slående drag att stora områden utanför
städerna präglas av vikande samhällsservice med allt längre avstånd till skolor,
dagligvarubutiker, bensinstationer, sjukhus och banker. För att landsbygdsbor ska kunna
bo, verka och vara en del av samhället krävs i allt större utsträckning tillgång till
bredband.31
Bredbandsinfrastrukturen på landsbygden är under förändring. Kopparnätet, som
använts för bland annat xDSL, ersätts i allt större utsträckning med fiber eller mobila
lösningar. Förändringen i sig är inte ett hinder för utbyggnad, men förståelsen för vad
framförallt de mobila ersättningslösningarna erbjuder, skapar utmaningar. En förändring
av infrastrukturen som nu sker kräver dialog och grundlig planering. Berörda aktörer
(både offentliga och privata) måste vara en del av processen, om den ska bli lyckosam.
I nuläget finns en farhåga om en för stor förhoppning om att framtida mobila
bredbandsabonnemang på landsbygden skulle kunna substituera fasta uppkopplingar och
därmed försvåra för en framtida fiberutbyggnad genom att antalet, som efterfrågar en
fast uppkoppling, blir färre. En ökad användning av mobilt bredband med bättre
uppkoppling än kopparnätet skulle, även kunna bidra till att stimulera efterfrågan på
fiber. Genom att fler får möjlighet till en bättre internetupplevelse torde intresset för
digitalt innehåll kunna öka och därmed, på sikt, synen på nyttan av att installera fiber.
Förutom engagemanget kring fiberanslutningar, är mobiltäckningen en fråga som
engagerar landsbygden alltmer. En stor utmaning på landsbygden är bristen på spektrum.
Marknadsaktörerna planerade att öka täckningen och förbättra kapaciteten på ett
kostnadseffektivt sätt genom det så kallade 700 MHz-bandet, en spektrumdel med god
30
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Konkurrensverket, ”Bredbandsutbyggnad i landsbygd”, 2016
Inte minst fordrar näringsverksamhet, däribland de gröna näringarna stabil och tillförlitlig nätåtkomst - överallt.
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räckvidd som tidigare användes för linjär TV. I och med att auktionen för nämnda band
skjutits upp på obestämd tid har tvivel uppstått kring möjligheterna att i närtid förbättra
täckningen. Tillgång till spektrum är en förutsättning för vidare utbyggnad av mobilt
bredband, något som även regeringen understryker. Tillgången till 700 MHz-bandet med
sina gynnsamma egenskaper i kombination med den snabbt växande efterfrågan av
mobil kommunikation och regeringens målsättning om att alla bör ha tillgång till stabila
mobila tjänster av god kvalitet är mycket viktig för marknadens aktörer och en försenad
tilldelning av dessa frekvenser är därför något som oroar marknadsaktörer som
tillhandahåller mobilt bredband. Det största hindret för att nå målen som rör
mobilnätstäckning är om nödvändiga frekvenser inte tillgängliggörs i tid.
En mobiltäckning med hög kapacitet och bra signal kräver dessutom fiberanslutningar.
Anläggning av fiber är kostnadsdrivande och kostnaden blir högre desto längre avstånd
som behöver grävas. Det är dessutom få personer som kan dela på kostnaden, vilket gör
det svårare att få ihop en affärskalkyl på landsbygden även när det gäller mobilnät.
Utöver låg befolkningsdensitet brottas landsbygden också med otydliga regelverk kring
både stödformer, lagkrav och kompetensbehov. Det finns även utmaningar från
myndigheter och affärsverk, som inte arbetar direkt med bredbandsutbyggnad, men som
påverkar den i form av tillträde, handläggningstider och kostnader.
För att reducera grävkostnader har landsbygdens befolkning tagit ett lokalt ledarskap och
byggt sina egna nät. Detta har resulterat i att cirka 1 000 fiberföreningar är i planering,
byggnation eller redan har färdigställt egna ”byanät”. En stor del av dessa nät har erhållit
offentligt stöd.
Fiberföreningarna har bidragit mycket starkt till fiberutbyggnaden på landsbygden. Ju
längre avstånd och ju färre hushåll, desto större utmaningar blir det för framtida
fiberföreningar. Fiberföreningarna har dock en mycket viktig roll även framgent, framför
allt genom att identifiera och mobilisera intresset för fiberutbyggnaden. I dagsläget finns
det 4,7 miljarder kronor32 (för perioden 2014-2020) avsatt för utbyggnad av
höghastighetsbredband i landsbygden (Landsbygdsprogrammet och Regionala
utvecklingsfonden), det är en viktig komponent för fortsatt utveckling och lokala
initiativ. Efterfrågan är stor och överstiger vida de medel som tilldelats. Regeringen har
därför avsatt ytterligare 1 miljard kronor.
Trots stora lokala ansträngningar är det många kvar att ansluta. Flertalet av dessa är
relativt sett mycket dyra. På många platser har nämligen de lokala initiativen skett som
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Enligt Jordbruksverket är målsättningen med de medel som tidigare avsattes i Landsbygdsprogrammet, 3,25 miljarder
kr, att dessa ska räcka till 520 000 personer. Enligt myndighetens beräkningar bör cirka 150 000 hushåll kvarstå efter
denna stödperiod, men det är de dyrare och svårare som kvarstår.
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osammanhängande öar där hushåll som bor avsides utelämnats. Om inte ett mer samlat
grepp kring landsbygden tas finns det en risk målen i bredbandsstrategin inte nås.
Fakta om landsbygden



















Cirka 15 procent av Sveriges befolkning bor på landsbygden. Befolkningsdensiteten
är påtagligt lägre än i urbana områden 3,5 personer per kvadratkilometer mot 1 500
personer per kvadratkilometer i städerna. (SCB, 2015)
Tillgången till framtidssäkert bredband uppgår till 71 procent av hushåll och
arbetsställen i urbana områden och cirka 23 procent i Sveriges rurala delar. (PTS
Bredbandskartläggning, 2016). Det är långt kvar till 95 procent.
Antal hushåll och arbetsställen som saknar framtidssäkert bredband är cirka 1,7
miljoner (PTS Bredbandskartläggning, 2016)
Omställningen av kopparnätet, där kopparnätet ersätts med fiber och mobilt
bredband, berör i nuläget 20 000 abonnenter per år, i huvudsak är det landsbygden
som berörs. (Telia, 2016)
Markägare som Svea skog, Svenska kyrkan och Naturvårdsverket har kritiserats av
operatörer och byalag för att ta ut höga markintrångsersättningar vilket fördyrar
utbyggnaden. (Bredbandsforum, 2016)
Behov av ekonomiskt stöd är stort. Det totala stödbehovet för bredbandsutbyggnad
på landsbygden uppskattas av Jordbruksverket till cirka 6 miljarder kr. Ett tillskott av
medel för perioden 2017-2020 förväntas bli 1 miljard kr. (Jordbruksverket, 2015)
Upplevelsen av mobilt bredband skiljer sig åt över landet. Cirka 78 procent av
personer i storstadsregioner menar att det fungerar bra att surfa med mobilen, mot 55
procent i glesbygdsregionerna. (2016/17:RFR1) Att surfa med mobilen är dock inte
jämförbart med de bredbandstjänster via mobilnätet som idag går att få till fasta
bostäder och företag.
De hushåll och företag som återstår för att nå bredbandsmålen återfinns till stor del i
mer glest befolkade områden eller områden från vilka det är långt att ansluta sig till
ett stam- eller mellanortsnät. (2016/17:RFR1)
Byggnation på landsbygden har under senare år, så gott som uteslutande, finansierats
med hjälp av offentliga stöd. (2016/17:RFR1)
Offentliga stöd har uteslutande gått till fiberutbyggnad. Stöd för att förbättra
mobiltäckning finns inte.
Förutom bostäder och arbetsställen finns det stora områden i landsbygden där
människor arbetar och rör sig samt där allt fler enheter kommer att behöva ha en
bredbandsuppkoppling. (Bredbandsforum, 2017)

Arbetsgruppens motivering till prioritering

En ansenlig del av Sveriges befolkning och företag finns på landsbygden. För dessa
personer och företag minskar dock snabbt möjligheterna att använda alternativ till
digitala tjänster. Bredbandsinfrastruktur är en förutsättning för att hela Sverige ska kunna
leva. På grund av sämre kommersiella förutsättningar krävs ett helhetsgrepp om
landsbygden om utbyggnaden ska klaras. Nystartsgruppen anser också att det finns en
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ineffektivitet i befintliga stödsystem, som gör att stöden inte alltid utnyttjas på effektivast
sätt. Detta har gruppen också framfört till Jordbruksverket33.
Utmaningar

Det som försvårar utbyggnad av bredband på landsbygden är primärt följande
Strategi saknas – en offensiv målsättning inom ramen för en nationell sammanhållen
strategi för bredband på landsbygden saknas. Detta försvårar möjligheten att prioritera
arbetet med frågan och driva ett effektivt arbete.
Teknikskiftet oroar – Delar av kopparnätet och dess tillhörande utrustning har nått
slutet på sin livscykel och behöver därför ersättas med framtidssäkra alternativa
lösningar. Kopparnätet ersätts med fiber, mobila anslutningar och i enstaka fall satellit
som finns tillgängliga överallt och i regel ger högre kapacitet och bättre driftsäkerhet.
Kunskapen om de alternativ som finns till kopparnätet är dock i många fall bristfälliga
vilket skapar oro bland berörda kunder. Det finns idag cirka 100 aktörer som har
slutkunder på kopparnätet och ännu fler aktörer (inklusive byalag) som sannolikt
kommer att erbjuda ersättningarna till kopparnätet. För att få till en bra övergång krävs
att alla berörda aktörer har information om kommande förändringar och bidrar till att
hjälpa kunder att hitta en ny lösning
Kvalitet är frivilligt – Kraven på hur anläggning av infrastruktur ska göras betraktas
som frivilliga åtaganden vilket skapar nät med lägre kvalitet.
Stödsystemet är komplext- Stora delar av landsbygden är berättigade till stöd för
utbyggnad. Stödsystemet är för komplext och missgynnar lokala initiativ. Efterfrågan
gör att stödet inte räcker till alla. Stöden tar inte heller hänsyn till efteranslutningar.
Utbyggnaden görs ofta utan ett regionalt helhetsperspektiv eftersom detaljerat
kartmaterial saknas, liksom en strategi för hur man ska hantera helheten. De vita
fläckarna mellan områden med fiber blir svåra och dyra att ansluta.
Offentliga markägare försvårar – Kostnaden för utbyggnaden av bredband riskerar att
fördyras vid höga ersättningskrav från markägare. Medan medlemmar i byalag bjuder
varandra på markinträde har de offentliga markägarna samt Svenska kyrkan inte visat
någon förståelse för hur deras tariffer drabbar möjligheten att bygga ut på landsbygden.
Offentliga aktörer samt aktörer med stark offentlig koppling bör vara föredömen.
Bilaterala samtal har dock varit resultatlösa. Detta gäller även Trafikverket som av
fiberföreningar och operatörer upplevs ha höga avgifter och långa handläggningstider.
Fiberföreningar utan förpliktelser – Det finns över 1 000 fiberföreningar spridda över
Sverige. Deras nät är byggda på olika sätt, och det finns skillnader i dokumentation kring
sträckningar, materialval och brunnar. Fiberföreningarnas nät är ofta byggda som
separata öar utan övergripande samordning, det vill säga är inte sammanbyggda och
33

Dialogmöte med Jordbruksverket den 1 december 2016.
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svåra att utnyttja tillsammans. Fiberföreningar omfattas vanligtvis inte av
anmälningsplikten och är inte heller medvetna om när det eventuellt kan bli aktuellt. Det
finns fiberföreningar med flera tusen anslutningar och trots det har de helt andra krav på
sig än de anmälda operatörerna.
Mobilitet med begränsningar - Etablering av en ny mobilsajt betingar i snitt en kostnad
på 1 miljon kronor, förutsatt att det finns el och vägar i närområdet, och 100 000 –
200 000 kronor i drift per år. På landsbygden är det långt mellan sajterna och det saknas
ofta fiberanslutning vilket skapar begränsningar i kapacitet och täckning. Genom att stöd
inte finns för mobilsajter är detta också en allt större utmaning i dessa områden, där
samhällsmaster annars skulle kunna vara en lösning. 700 MHz-bandet skulle kunna
möjliggöra bättre täckning, men auktionen har skjutits på framtiden i väntan på
utredning. 5G ses som en möjliggörare, men förutsätter fiberinfrastruktur som är mycket
väl utbyggd.
Förslag på vägar framåt

Den fragmenterade utbyggnaden av bredband på landsbygden gör att det bildas öar av
nät, samtidigt som det uppstår vita fläckar (områden utan möjlighet att få framtidssäkert
bredband). Att det finns utmaningar vid byggnation av infrastruktur på landsbygden är
inget nytt fenomen. Även när elnätet och det traditionella telenätet byggdes var höga
kostnader en utmaning. Bredbandsforums arbetsgrupp har lämnat ett antal förslag på
insatser som skulle kunna främja utbyggnad av bredband i områden där kommersiella
möjligheter är sämre.
1. Skapa en fördjupad bredbandsstrategi för landsbygdens
bredbandstillgång
Vad: Det behövs en fördjupning av regeringens bredbandsstrategi med avseende på hur
bredbandsutbyggnaden på landsbygden bör hanteras. Oavsett om det är områden som
byggs ut av marknadens aktörer eller där kompletterande offentliga initiativ är
nödvändiga måste utmaningar kring landsbygdens bredbandsutbyggnad hanteras på ett
mer samhällsekonomiskt sätt. Behovet av detta förslag har blivit ännu större i och med
regeringens bredbandsstrategi och täcker in både där människor bor och verkar samt där
människor normalt befinner sig (fast och trådlös infrastruktur).
För att ta fram en fördjupad och handlingsinriktad strategi som kan ge ett mervärde så
bör, om möjligt, följande aspekter inkluderas:
a. En fördjupad inventering av vad utbyggnad av framtidssäkert
bredband till alla bostäder och arbetsställen på landsbygden kan tänkas
kosta samt diskussion om hur detta kan finansieras.
b. En översiktlig analys som ger en bild av de hushåll och områden som
inte har framtidssäkert bredband, exempelvis var dessa finns och deras
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socioekonomiska förhållanden.
c. Beskrivning av olika strategier för att reducera kostnader vid
utbyggnad med ett särskilt fokus på aggregerad efterfrågan.
d. Analys av hur olika kommuner och regioner hanterar utmaningen om
bredbandsutbyggnad på landsbygden och vad detta får för
konsekvenser.
e. Beskrivning av hur dålig täckning och bristande kapacitet för mobilt
bredband på landsbygden kan hanteras och överbryggas.
f.

En inventering av behov av data och hastigheter hos boenden och
företag på landsbygden idag, samt prognostisering av dito fram till år
2025.

g. En analys av om planerade infrastrukturinvesteringar (exempelvis i
vägar) skulle kunna bidra till att öka bredbandstillgången på
landsbygden.
h. Sondering av strategier för hantering av efteranslutningar på
landsbygden inklusive en förstudie om kostnaden för detta.
i.

För- och nackdelar med en fortsatt decentraliserad ansats ”bottom up”
ansats (byggnation där efterfrågan är störst) gentemot en mer samlad
centraliserad ”top down” utbyggnad (byggnation för hela områden
samlat).

j.

En aktivitetslista utifrån slutsatser av ovanstående.

Exempel på involverade aktörer: Regeringskansliet med stöd av Bredbandsforum,
PTS, de regionala bredbandskoordinatorerna, de kommunala bredbandskoordinatorerna,
samt andra intresserade och relevanta aktörer.
Hur: Regeringskansliet bör initiera arbetet exempelvis genom uppdrag till
Bredbandsforum att samla relevanta aktörer, däribland PTS. Arbetet bör synliggöra och
betona vikten av att den nationella strategin kompletteras med dito regionalt och lokalt.
2. Öka kunskapen om krav på kvalitet av bredbandsnät på landsbygden
Vad: Krav och ökad medvetenhet om behov av kvalitet på bredbandsnäten på
landsbygden. Detta bör innefatta
a. Ett gemensamt ställningstagande från Lantmäteriet, Post- och
telestyrelsen, Jordbruksverket34, Tillväxtverket, Trafikverket,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Boverket såväl
34

Jordbruksverket har infört krav i rutinbeskrivningarna till länsstyrelsen för de bredbandsmedel som betalas ut.

28

som övriga relevanta aktörer att bredbandsnät (oavsett vem de byggs
av och var i Sverige de byggs) ska följa minimikraven i Robust fiber.
b. En standardiserad fiberföreningsdeklaration alternativt ett verktyg för
självskattning (checklista) av byanätens kvalitet för att se om de
uppfyller kraven som ställs i konceptet Robust fiber
Exempel på involverade aktörer: Regeringskansliet, Bredbandsforum, PTS samt
förvaltningsrådet för Robust fiber.
Hur: Gruppering med berörda myndigheter initieras i syfte att nå ett gemensamt
ställningstagande som kan kommuniceras ut. Informationsarbetet inom ramen för
konceptet Robust fiber bör också intensifieras. Förvaltningsrådet av robust fiber bör i
detta arbete bland annat ta hjälp av de aktörer som varit involverade i Robust fiber.
Bredbandsforums kansli bör ges i uppdrag att ta fram en byanätsdeklaration eller verktyg
för självskattning som kan spridas exempelvis via de regionala
bredbandskoordinatorerna samt genom det arbete Robust fiber bedriver.
3. Initiera dialog om framtidens bredbandsstöd för landsbygden
Vad: Eftersom de mest utmanande områdena återstår behöver en analys genomföras av
hur långt nuvarande stöd räcker samt vilka möjligheter som finns att säkerställa att
stödmottagare inte överkompenseras. Parallellt med detta behövs också ett arbete för att
tydliggöra processen att påverka och inhämta synpunkter från berörda aktörer inför
kommande stödperioder. I linje med detta är det önskvärt om framtidens bredbandsstöd
kan diskuteras med syfte att identifiera vilka principer och kriterier som kan vara
vägledande, inte minst för att säkerställa robusthet och redundans i områden där
utbyggnad skett och hur kvalitetskrav påverkar kostnadsbilden.
Exempel på involverade aktörer: Jordbruksverket, Bredbandsforum, Tillväxtverket
samt PTS.
Hur: Inom ramen för det arbete som nu startat på Jordbruksverket i syfte att förbereda
kommande landsbygdsprogram bör en undergrupp utformas bestående av representanter
från marknad, myndigheter och frivillighetssektorn. Gruppen bör få till uppgift att utgå
ifrån nuvarande bredbandsstöd och därifrån utforma förslag på stödkriterier. Process och
tidplan för arbetet med nuvarande och kommande stöd samt tillsättandet av en
referensgrupp med intressenter bör initieras av Jordbruksverket.

4. Genomför analys och initiera en gemensam dialog om offentliga aktörers
markintrångsersättningar på landsbygden
Vad: Tidigare bilaterala diskussioner om markintrångsersättning med statliga aktörer
och Svenska kyrkan har inte gett önskat resultat. Regeringskansliet behöver därför
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förändra styrningen av de offentliga aktörernas agerande i frågan. Denna ändring bör
baseras på en samlad analys av var utmaningarna finns, hur nuvarande tariffer för
markintrångsersättning bestäms och vilka konsekvenser detta får för
bredbandsbyggnationen.35 Detta är ett område som tydligt betonas i Bredbandsstrategin.
Det finns även stora privata markägare som försvårar bredbandsutbyggnaden, men dessa
kan inte regeringen styra på samma sätt som de statliga aktörerna.
Exempel på involverade aktörer: Bredbandsforumskansli och IT&Telekomföretagen
Hur: Arbetet skulle kunna inledas med en juridisk analys och inventering av nuvarande
tariffer för markintrångsersättning. Därefter skulle ett möjligt steg vara att genomföra en
konsekvensanalys av hur markintrångsersättningar påverkar utbyggnaden av bredband
på landsbygden. Med utgångspunkt i konsekvensanalysen vore därpå en möjlig
fortsättning att Regeringskansliet initierar dialog med i första hand Trafikverket,
Svenska kraftnät, Svea skog, Naturvårdsverket och därefter ändrar direktiv kring hur
aktörerna ska agera för att främja bredbandsutbyggnad på landsbygden. Målet bör vara
att nuvarande praxis för intrångsersättning förändras hos de offentliga aktörerna.
5. Ge information om förändringar i kopparnätet
Vad: Det finns behov av att nå ut med information om ”framtidens nät” till fler, det vill
säga de förändringar som genomförs och planeras i kopparnätet. Det finns idag cirka 100
aktörer som har slutkunder via nätet. Samtliga av dessa aktörer har de facto en roll i att
bidra till att information om de förändringar som planeras, ges till slutanvändare och
andra lokala aktörer samt att upplysa om de alternativ som finns att tillgå (för att kunna
koppla upp sig). Det behövs också framförhållning i informationsgivningen.
Exempel på involverade aktörer: Telia, SKL, Svenska stadsnätsföreningen,
operatörer, kommuner och Bredbandsforum
Hur: Det finns mycket informationsmaterial kring framtidens nät som sammanställts av
såväl Telia som PTS. Denna information inkluderar bland annat beskrivningar av hur
förändring kommer att påverka kommuner och slutanvändare. För att nå ut till alla som
omfattas av förändringen behöver materialet spridas av fler aktörer och genom fler
kanaler. Med mer information borde det bli lättare att skapa handlingsberedskap lokalt
samt överväga andra tekniska lösningar för att säkerställa bredband.
6. Fortsätt sammanställa information från myndigheter och företag riktad
till fiberföreningar
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Det finns givetvis områden där bredbandsutbyggnad pågår och privata markägare dominerar. Även i dessa områden
kan det förekomma villkor och tariffer som begränsar möjligheten att bygga ut. I första hand är det dock viktiga att de
offentliga aktörerna föregår med gott exempel och, i sitt agerande, bidrar till att främja intentionerna i regeringens
bredbandsstrategi. Utmaningen har därför avgränsats till offentliga aktörer då deras agerande anses som prioriterat av
Nystartsgruppen.

30

Vad: Fiberföreningar har fortsatt stort behov av att få information samlat och kunna få
svar på frågor.
Exempel på involverade aktörer: Hela Sverige ska Leva, Coompanion, LRF och
Jordbruksverket samt PTS.
Hur: Idag har Bredbandsforum en sidoverksamhet kallad ”Byanätsforum”.
Byanätsforum samlar information som rör fiberföreningar och byanät på
byanätsforum.se. Denna information når ut till många olika intressenter. Ett
samarbetsprojekt mellan bland annat Coompanion, LRF och Hela Sverige ska Leva är
initierat för att skapa en aktör som kan hantera alla frågor som fiberföreningarna har.
Arbetsgruppen ger sitt stöd till detta projekt.
Sammanfattning

Bristen på utbyggnad av bredband på landsbygden riskerar att skapa ett digitalt
utanförskap som omöjliggör möjligheten av bo och verka i hela Sverige. I takt med
nedmontering av samhällsservice blir behovet allt större. Målen i strategin är ett bra
utgångsläge, men att realisera den är en stor utmaning. Utbyggnaden av bredband är
resurskrävande och tar tid, vilket talar för att det är hög tid att omgående inleda arbetet
med att framtidssäkra landsbygden.
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Bredbandstillgången hämmas av brist på engagemang hos
kommuner och andra offentliga aktörer
Beskrivning

Sveriges offentliga verksamheter har en bred repertoar av arbetsuppgifter och är många
till antalet. Det finns 290 kommuner, 21 länsstyrelser och över 20 regionala
kommunförbund och mer än 200 statliga förvaltningsmyndigheter.36 Alla dessa aktörer
är involverade i och är viktiga för utvecklingen på bredbandsområdet. De flesta är också
övertygade om att bredband är ett måste för digitalisering, en levande landsbygd och en
framtida tillväxt. Precis som regeringen betonar i sin bredbandsstrategi, ser
Nystartsgruppen, att bredbandsutbyggnaden är ett komplext område där många
offentliga aktörer har stor inverkan på bredbandsutbyggnaden. Roller och förhållandena
mellan aktörerna är i många avseenden otydliga och ineffektiva.
En övertygelse om att bredband är framtiden och en vilja att vara aktiv är ett bra
utgångsläge, men för att åstadkomma förändringar behövs det också ett operativt
engagemang, från strategisk styrning till konkret genomförande. Engagemanget i olika
frågor återspeglar prioriteringar och hur resurser och initiativ allokeras. Genom den
omfattande informationsinsamling som Nystartsgruppen har gjort har det framkommit
hur centralt det är för den framtida utvecklingen att samtliga dessa verksamheter är
insatta och aktiva på bredbandsområden, att det finns ett formellt åtagande och att det
sker en uppföljning av att så är fallet. Det har också framkommit att det är kommunerna
(på lokal eller regional nivå) som är den aktör som har den allra största betydelsen i den
fas som bredbandsutbyggnaden just nu befinner sig i.
Det allra viktigaste, ur Nystartsgruppens perspektiv, är att de kommuner som relativt sett
ligger efter i bredbandsutbyggnaden kommer ikapp så fort som möjligt. Kommunerna är
nyckelaktörer för att regeringens målsättning ska nås och en kommuns engagemang för
fortsatt bredbandsutbyggnad är mycket viktig. Deras ansvar är formellt uttryck i PBL
men den kommunala angelägenheten kan sträcka sig betydligt längre än så, något som
också framgår i den nationella bredbandsstrategin. Den 1 januari 2017 infördes dessutom
en ändring i plan- och byggförordningen, PBF, som innebär krav på bredbandsanslutning
i byggnader som innehåller bostäder eller arbetslokaler, vilket ytterligare förstärker
vikten av bredband i planeringsprocessen.37
Mycket av det engagemang som finns i landet bygger på frivilliga åtagandet, vilket
delvis förklarar varför arbetet ser olika ut från kommun till kommun. Det kommunala
självstyret ger också upphov till olika agerande.

36

Samtliga av dessa aktörer är viktiga för helheten. I denna del berörs kommuner. Övriga aktörer och förslag kring
dessa hanteras under område Samverkan.
37
Förändringen gäller nybyggnationer och ombyggnationer där ansökan om lov alternativt anmälan kommer in från och
med den 1 januari 2017 och görs mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj
2014.
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Idag har drygt 80 procent av kommunerna en bredbandsstrategi, majoriteten av dem har
en handlingsplan.38 Det innebär att det i de flesta kommuner finns ett formellt
engagemang för frågorna och en tanke kring vad som ska nås på området. En strategi
måste vara aktuell, kopplad mot verksamheten samt innehålla konkreta aktiviteter och
ansvarsområden. Engagemanget kommer också till uttryck i att cirka 77 procent av
kommunerna har en utsedd ansvarig för bredbandsfrågorna. Dessa frågor har även lyfts
av tidigare arbetsgrupper inom Bredbandsforum39
Nystartsgruppen konstaterar att många kommuner driver bredbandsfrågan med ett stort
engagemang. Ska bredbandsmålen nås behöver dock alla kommuner se bredband som
en kommunal angelägenhet, verka främjande, och ger området en hög prioritet. Olika
aktörer på bredbandsmarknaden med kontakter mot olika kommuner; regionala
bredbandskoordinatorer, marknadens aktörer, uppger att det finns en del kommuner där
bredbandsfrågan behöver få en högre prioritet. För att nå dit behöver frågan blir
prioriterad på kommunledningsnivå, kommunens roll i bredbandsfrågan klargöras,
nödvändiga resurser tillsättas och aktiviteter påbörjas. Behovet av att aktivt agera
planerare, initiativtagare och samordnare är stort och har en inverkan på t ex
marknadsaktörernas möjligheter att föra diskussioner, planera och genomföra
bredbandsutbyggnaden, kommunens möjligheter att möta medborgarnas frågor och
påverka bredbandstäckningen samt fiberföreningarnas möjligheter att formera sig och
söka bidrag.

38
39

Resultat från undersökning om kommunernas bredbandsarbete 2016
Arbetsgrupp IV, Undanröjande av identifierade hinder och Arbetsgrupp IX, Mobilt bredband i hela landet
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Fakta om engagemang












I kommuner där företagen totalt sett är mest nöjda med sina förutsättningar, har fler företag
tillgång till snabbt bredband. Källa: PTS-ER-2015:12 och www.foretagsklimat.se med
bearbetning av Bredbandsforum.
I oktober 2016 hade 73 procent av hushållen tillgång till 100 Mbit/s. Mellan kommuner är
variationen mellan 16 procent – 98 procent. Källa: PTS mobiltäcknings- och
bredbandskartläggning 2016 - PTS-ER-2017:7
Cirka 83 procent av kommunerna har en uppdaterad bredbandsstrategi och sju av tio innehåller
en handlingsplan. Cirka 77 procent av kommunerna har därtill en bredbandssamordnare, dvs en
kommunalt ansvarig för bredbandsfrågor. Källa: Enkät genomförd av PTS, Bredbandsforum,
SKL, 2016
Cirka hälften av kommunerna har gett ett kommunalt bolag, t ex ett stadsnät, direktiv att bygga
ut bredband. Källa: Enkät genomförd av PTS, Bredbandsforum, SKL 2016
Cirka 109 kommuner har träffat en överenskommelse med marknadsaktörer om att öka
bredbandstillgången. Källa: Enkät genomförd av PTS, Bredbandsforum, SKL 2015
MSB har pekat på att myndigheter, län och kommuner är mycket beroende av digital
kommunikation, samtidigt som det inte sällan saknas analyser av robusthet. Källa:
Trafikutskottet; It-infrastrukturen – i dag och i framtiden.
Det finns ingen speciallag som reglerar kommunal kompetens för bredband. Det innebär att
kommunallagens huvudregler blir tillämplig tillsammans med praxis. Källa: Trafikutskottet; Itinfrastrukturen – i dag och i framtiden.

Arbetsgruppens motivering till prioritering

Ett stort engagemang och en förståelse för vad som behöver åstadkommas för fortsatt
bredbandsutbyggnad är centralt för att området ska få prioritet. Om området prioriteras
blir det naturligt att allokera resurser och att identifiera och intensifiera arbetsinsatser.
Bredbandsutbyggnaden är i ett sådant skede att ett ännu starkare engagemang behövs.
Bredbandsområdet behöver tas om hand långsiktigt, det är inte ett område som snart
försvinner. Hinder som kan härledas till engagemang finns hos flertalet offentliga
verksamheter; kommuner, landsting, myndigheter, länsstyrelser etc. I den nu rådande
utbyggnadsfasen anser arbetsgruppen att fokus på kommuner är det mest centrala.
För att bredbandsstrategins målsättningar ska nås är det av största vikt att marknaden är
dynamisk. Regeringen har också i sin strategi framhållit att det är marknaden som i första
hand ska stå för investeringar i bredband. Kommunernas roll är primärt att, genom sina
olika roller, främja och möjliggöra utbyggnad och konkurrens. Det behövs långsiktiga
och tydliga spelregler både från nationell, regional och kommunal nivå som ger ett
ramverk för ansvarsfördelning och mandat. Eftersom bredbandsfrågan slutligen landar
på lokal nivå, understryker det betydelsen av att samtliga kommuner har ett stort
engagemang i bredbandsutbyggnaden och agerar neutralt i förhållande till alla
marknadens aktörer.
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Utmaningar

Kommunerna är många och de är olika, det betyder också att utmaningarna varierar. De
främsta utmaningarna som Nystartsgruppen identifierat är följande:
Varierande grad av kompetens – I den informationsinsamling som Nystartsgruppen
gjort har både kommuner och regionala bredbandskoordinatorer samt övriga aktörer lyft
att kommunernas kompetens i bredbandsfrågan varierar stort och att denna variation
behöver utjämnas. Exempelvis har mindre kommuner, med relativt sett mindre resurser,
generellt svårt att prioritera personella resurser till bredband. En särskild utmaning
uppstår i att försöka upprätthålla expertkunskap beträffande exempelvis moderna
anläggningstekniker, upphandlingar, regelverk och robusthet. Här finns också en
svårighet att veta var arbetet med bredband bör initieras och hur40.
Många roller – Ansvaret för bredbandsområdet löper tvärs genom den kommunala
förvaltningen och ansvaret för genomförandet blir i praktiken spridd på många olika
ställen och personer.
a. Kommunens roll med påverkan inom bredbandsområdet finns inom
samhällsplanering, verksamhetsutveckling, landsbygdsutveckling, ägare till
stadsnät/bostadsbolag/mark, katalysator/samordnare,
informationsgivare/fortbildning samt som producent/tillhandahållare av etjänster. Det behöver säkerställas, inte minst från kommunledningens sida, att
bredbandsperspektivet finns med i alla dessa roller.
b. Det finns kommuner där en lokal bredbandssamordnare saknas helt eller där
rollen är diffus med ett otydligt mandat. I båda fallen försvåras möjligheten att
kunna agera på ett sätt som främjar bredbandsutbyggnaden.
Kommunen som stadsnätsägare – Likabehandling måste säkerställas. När externa
aktörer har kontakt med kommunen behöver det framgå hur kommunen företräds; i
egenskap av offentlig förvaltning eller i egenskap av affärsdrivande part. Om detta inte
är tydligt och om kommunen inte tydliggör sin roll som tillståndsgivare i relation till sin
roll som stadsnätsägare samt är transparent med detta, leder det till osäkerhet hos externa
aktörer. Enligt privata marknadsaktörer finns det också exempel där affärssekretess för
utbyggnadsplaner frångås och görs offentliga för konkurrenter. Sammantaget ger denna
situation upphov till en skepticism kring att principer om likabehandling och
konkurrensneutralitet efterlevs, vilket kan hämma utbyggnaden.
Oklar ägarstyrning – Både regionala bredbandskoordinatorer och marknadens aktörer
har framhållit att de upplever att det finns kommuner som brister i sitt uppdrag att styra
den egna verksamheten. Otydliga eller obefintliga ägardirektiv till stadsnät, elbolag eller

40

Denna utmaning har lyfts av en tidigare arbetsgrupp inom Bredbandsforum, Kommungruppen. I den efterfrågades en
kompetenspool, något som då inte gick att realisera. Även en stödfunktion hos SKL efterfrågades liksom
kompetensförsörjning hos länsstyrelserna och regionförbunden. Genom de regionala bredbandskoordinatorerna har
kompetensförsörjningen hos länsstyrelser och regionförbund delvis tillgodosetts.
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allmännyttiga bostadsbolag kan skapa otydlighet om hur kommunen agerar; är det
avkastning eller utbyggnad och konkurrens som är det viktigaste målet? Vad vill
kommunen med den egna verksamheten?
Prioriterad fråga av ledningen - Flera kommuner och lokala/regionala
bredbandskoordinatorer har tagit upp problem med att kommunledningen ännu inte har
visat bredbandsfrågan något större intresse och därför väljer att beakta den som en ickefråga. Det skapar problem för marknadens aktörer att samverka, för både en regional och
lokal bredbandskoordinator att driva frågan och i slutändan skapar det problem för
medborgarna. Här finns också ofta svårigheten att bredband ses som en kostnadspost
snarare än en investering.
Affärsmodeller – Öppna fibernät där öppenheten finns på såväl svartfiber nivå som
övriga förädlingsnivåer är en modell som efterfrågas och bevisligen tjänat Sverige väl.
Många marknadsaktörer har anammat öppna nät på bred front, och offentligt ägda
stadsnät samt branschorganisationer förespråkar modellen. Såväl i den nya som den
gamla bredbandsstrategin framgår att en öppen bredbandsinfrastruktur driver
tjänstekonkurrens, tjänsteutveckling och innovation. Precis som regeringen anser
Nystartsgruppen att stadsnäten ska agera på grossistnivå och främja ett stort utbud av
tjänster för slutanvändarna via öppna nät. Parallella infrastrukturer bör inte
förhindras.
Förslag på vägar framåt

Kommunerna är många och skiljer sig på många olika sett. Deras förutsättningar är
väldigt olika geografisk, demografiskt, ekonomiskt, organisatoriskt, politiskt och
därmed har de också olika möjligheter att ta sig an bredbandsområden och på sikt även
digitaliseringen. Det ska betonas att många kommuner har kommit långt och har redan
ett stort engagemang. Det är också många kommuner som har ett stort engagemang men
begränsade resurser.
Regeringen pekar i bredbandsstrategin ut det kommunala engagemanget som en
nyckelfaktor. I sammanhanget bör det också noteras att det finns en stor
överensstämmelse mellan de utmaningar som regeringen och arbetsgruppen identifierat.
Detsamma gäller förslag på lösningar. Regeringen aviserar i strategin att PTS kommer
att få uppdrag på området. Gruppen anser att Bredbandsforum bör involveras i arbetet
med att öka tillgång till kommunal infrastruktur på lika villkor. Detta kan ske på flera
sätt exempelvis genom att Bredbandsforum ges en formell roll i genomförandet eller
inkluderas i en referensgrupp. I samtliga av nedanstående förslag är SKL, den regionala
nivån och de regionala bredbandskoordinatorerna en viktig kanal Nystartsgruppens
förhoppning är att förslag på kommande arbetsinsatser ska få ännu fler att bli engagerade
och att fler kan få stöd i det arbetet.
I samtliga av nedanstående förslag är den regionala nivån och de regionala
bredbandskoordinatorerna en viktig kanal för spridning av kompetens och resultat samt
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verktyg för dialog. Som konstaterats tidigare i Bredbandsforums arbete är det på den
regionala nivån som information och kunskap sprids och samverkan mellan
kommunerna kan ske effektivt.
1. Uppdatera Bredbandsguiden och genomför kompletterande riktade
insatser till kommuner med särskilda utmaningar.
Vad: Det finns en stor medvetenhet hos Sveriges kommuner om vikten av bredband.
Hur bredbandsarbetet kan bedrivas är dock uppe för diskussion. Frågor av relevans är
exempelvis vilka förväntningar som finns, vilka handlingsalternativ som står till buds
och hur de lokala aktörerna bör agera för att främja bredbandsutbyggnaden?
Bredbandsforum har i tidigare arbete tagit fram en bredbandsguide.41 Denna guide skulle
behöva uppdateras. Guiden ger en generell beskrivning av vilka frågor som en kommun
bör engagera sig i, hur frågan löper tvärs genom organisationen, samt olika
handlingsalternativ.
Det ska dock understrykas att Bredbandsguiden enbart ger en generell och gemensam
grund att utgå ifrån. Kompletterande insatser (skräddarsydda och situationsanpassade)
mot de kommuner som har särskilda utmaningar bedöms därför som nödvändigt för
verkligt genomslag.
Exempel på involverade aktörer: Bredbandsforum tillsammans med SKL,
Stadsnätsföreningen, PTS, Upphandlingsmyndigheten, regionala och kommunala
bredbandskoordinatorer och marknadens aktörer.
Hur: Bredbandsforum bör ta initiativ att samla relevanta aktörer för ett gemensamt
arbete med att uppdatera och komplettera Bredbandsguiden. I arbetet bör det särskilt
beaktas att guiden ska vara en handfast vägledning med beskrivande goda exempel.
I en uppdaterad version bör särskilt fokus vara att inkludera en beskrivning av
–

Hur den nationella bredbandsstrategin bör tas om hand på lokal nivå.

–

Hur en bredbandsstrategi kan realiseras med fokus på vilka kommunala
processer som är viktiga att beakta för att arbetet ska bli framgångsrikt.

–

Hur kommunens olika roller, vilket inkluderar att beskriva skillnaden
mellan det kommunala förvaltningsuppdraget och arbetet med att driva ett
stadsnät eller annat kommunalägt bolag.

–

Hur ägardirektiv till ett stadsnät skulle kunna utformas som tydliggöra
stadsnätets förhållande till kommunen och uppgift på marknaden.

41

Bredbandsguiden togs fram av den så kallade Kommungruppen (aktiv under 2012). Gruppens intention var även att ge
råd om hur kommunala bredbandsstrategier kan realiseras. Detta kom dock inte att förverkligats.
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–

Hur likabehandling ska värnas (dvs undvika situationer där det kan uppstå
misstankar om att de egna intressena premieras).

–

Hur upphandling kan genomföras, både regionalt och lokalt, som
möjliggör konkurrensutsättning genom att så många aktörer som möjligt
kan delta och säkerställa öppna nät.

–

Betydelsen av aggregerad efterfrågan och hur det kan beaktas, t ex i
upphandling.42

–

Hur möjligheten att använda parallella infrastrukturer inte ska förhindras.

–

Hur affärssekretess gentemot externa aktörer måste prövas om kommunen
har dubbla intressen (som affärsdrivande stadsnät och förvaltande
myndighet).

Uppdateringen skulle kunna vara en del av det uppdrag43 som regeringen avser att ge
Bredbandsforum där forumet, genom de regionala bredbandskoordinatorerna ska ge
vägledning till kommunerna om hur de kan åstadkomma bredbandsutbyggnad på ett
effektivt, samordnat och konkurrensneutralt sätt. Det finns också en god potential att
använda resultaten från det uppdrag att öka tillgång till all kommunal infrastruktur på
lika villkor som regeringen i bredbandsstrategin aviserat att PTS kommer att få.
Medan Bredbandsguiden ger inspiration är den sannolikt för generell för de kommuner
som bedöms ha särskilda utmaningar44. Dessa bör därför också adresseras genom
särskilda åtgärder. Detta arbete kommer ha skiftande karaktär beroende på situation, men
bör alltid ske genom dialog mellan berörda och relevanta aktörer

2. Använd den nationella bredbandsstrategin för att uppmuntra
kommunerna att uppdatera sina bredbandsstrategier
Vad: Regeringens bredbandsstrategi är ett utmärkt tillfälle att nå olika typer av
befattningshavare; lokala och regionala bredbandskoordinatorer, handläggare, politiker
och kommunledning. Mot bakgrund av att strategin nu kommuniceras bör kommuner
uppmuntras att uppdatera de lokala målsättningarna och strategierna. Det är likaså
önskvärt om den nya bredbandsstrategin bidrar till en dialog om kommunernas roll på

Underlag för detta finns väl beskrivet i slutrapporten från Bredbandsforums arbetsgrupp ”Samordnad efterfrågan”.
Regeringskansliet, ”Ett helt uppkopplat Sverige 2025”, 2016
44
Ett exempel på en särskild utmaning kan vara utpräglad landsbygd som gör det dyrt att bygga bredband. Ett annat
exempel kan vara avsaknad av befintlig fiberinfrastruktur och kanalisation som medför att det krävs mycket
investeringar för att bredbandstillgången ska kunna öka. Ett tredje exempel kan vara att betalningsviljan eller intresset
att acceptera ett erbjudande är svagt, vilket gör det svårt att nå en tillräcklig anslutningsgrad.
42
43
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bredbandsområdet. Det vore särskilt positivt om år 2017 innebär att både kommunala
och regionala strategier revideras med utgångspunkt i den nationella bredbandsstrategin.
Exempel på involverade aktörer: Bredbandsforum, lokala bredbandskoordinatorer,
PTS, regionala bredbandskoordinatorer, regionala bredbandsfora, regioner och
länsstyrelser och SKL.
Hur: Nystartsgruppen noterar att regeringen avser att ge PTS i uppdrag att kommunicera
bredbandsstrategin och dess innehåll. Detta är positivt och lovvärt. För att nå ut med
budskapet och skapa genomslag anser Nystartsgruppen att det vore önskvärt att
involvera ett brett spektrum av aktörer.
En möjlig väg för kommunikation vore att ta fram ett särskilt utformat material om vad
den nya bredbandsstrategin kan tänkas innebära för kommunerna och hur tentativa
målformuleringar skulle kunna utformas. Med utgångspunkt i detta material skulle sedan
intresserade kommuner kunna bjudas in till öppen dialog om bredbandsområdet och de
nationella målsättningarna.
Det vore likaledes önskvärt att i så stor utsträckning som möjligt engagera de regionala
bredbandskoordinatorerna då de är en viktig kanal och samarbetspartner till
kommunerna, med möjlighet att komplettera lokala perspektiv och upprätthålla en
kontinuerlig dialog.45 De kan också skapa uppmärksamhet kring vilka kommuner som
möter särskilda utmaningar.

3. Uppmuntra att de kommunala bredbandskoordinatorernas uppdrag
tydliggörs
Vad: Idag finns i stor utsträckning en utpekad ansvarig för bredbandsfrågor på
kommunal nivå. Rollen som ”bredbandskoordinator” ser olika ut. På samma sätt som de
lokala förutsättningarna skiftar, på samma sätt finns det olikheter i handlingsmandat. Om
frågan
är
prioriterad
av
kommunledningen
ökar
sannolikheten
att
bredbandskoordinatorns uppdrag tydliggörs och att vederbörande ges möjlighet och
resurser att agera.
Exempel på involverade aktörer: SKL, Stadsnätsföreningen, IT&Telekomföretagen
och Bredbandsforum
Hur: I de kommuner där en särskild bredbandsfunktion saknas är det eftersträvansvärt
att den upprättas. 46 Funktionen bör ges en tydlig roll och här är sannolikt
kommunledningens prioritering av bredbandsområdet en viktig faktor.

45

Detta ligger i linje med förslag från en tidigare arbetsgrupp inom Bredbandsforum (Praktikfallsgruppen), där vikten
av regional involvering betonats.
46
Mandatgruppen inom Bredbandsforum (verksam 2014)(AG IX) föreslog att bredbandskoordinatorer inrättas i
samtliga kommuner.
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Utformningen av ett förstärkt uppdrag för en bredbandskoordinator görs lämpligen
genom samarbete mellan relevanta aktörer. Inspiration kan hämtas från så kallade
kommunala företagslotsar, som har rollen att agera som en väg in i kommunen för
befintliga och blivande företagare. Genom lotsarna erbjuds företag (befintliga och nya)
möjlighet att träffa alla berörda tjänstemän vid ett möte för att hantera ärenden samlat
och effektivt exempelvis miljötillstånd, bygglov och detaljplansbestämmelser.47
För att öka medvetenheten om det kommunala engagemanget på bredbandsområdet så
vore det också önskvärt att de kommunala bredbandskoordinatorerna redovisas publikt,
exempelvis på Bredbandskartan (www.bredbandskartan.se). Det kan dessutom noteras
att det inom Bredbandsforums arbetsgrupp ”Samordnad efterfrågan” gjordes ett förslag
till arbetsbeskrivning av bredbandskoordinatorers roll på lokal nivå. Denna beskrivning
bör ges spridning och utgöra diskussionsmaterial för hur rollen kan utvecklas.
4. Synliggör samhällsvinster till följd av bredbandstillgång
Vad: Det finns en stor medvetenhet om att digitalisering skulle kunna bidra till
förbättrade förutsättningar lokalt. Att detta förutsätter bredbandsinfrastruktur är heller
inte kontroversiellt. Likväl är det en utmaning för kommunledningar och politiker på den
lokala nivån att i vardagsarbetet hitta tid och kraft att jobba med frågan. För att underlätta
för kommunledningen att uppmärksamma och engagera sig på bredbandsområdet är en
möjlighet att uppmärksamma potentiella vinster av bredband och digitalisering. Om
bredband inte ses som en kostnadspost utan som en investering för framtida utveckling
kan det bidra till att öka engagemang och genomslag för området.
Exempel på involverade aktörer: Detta förslag har stora likheter med den modell för
nyttoberäkningar som regeringen avser att ge PTS (i samråd med Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser) i uppdrag att ta fram. Nystartsgruppen
stödjer detta förslag och betonar vikten av att modellen beaktar utmaningarna och
synliggör vinsterna på kommunal nivå. Dock anser Nystartsgruppen att SKL bör vara
involverade i arbetet, inte minst eftersom organisationen bedriver ett arbete om
digitaliseringens potentiella vinster.
Hur: För att konkretisera potentiella vinster är en tänkbar väg att börja arbetet med fokus
på ”lågt hängande frukter”, det vill säga områden där insatser kan generera nytta på kort
sikt. Framgång på sådana områden skulle sedan kunna fungera som ”bevis” för att
digitalisering ger nytta och öppna upp för nya satsningar. Insatser för att synliggöra
nyttan av bredband bör så långt det är möjligt kopplas till regeringens arbete kring
digitalisering för att få öka sannolikheten för positivt genomslag. Att synliggöra
samhällsvinster är en del för att underlätta de kommunala bredbandskoordinatorernas
roll.

47

De regionala bredbandskoordinatorerna skulle kunna ha motsvarande roll, men för de frågor och aktörer som berör
bredbandsutbyggnad på regional nivå.
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Sammanfattning

Arbetet med att höja engagemanget och att få bredband som en högre prioriterad fråga
inom offentliga verksamheter har pågått under flera år. Stora förändringar har skett och
det går åt ett positivt håll. Betydelsen av bredband som digitaliseringens möjliggörare
får inte avstanna, engagemanget måste upprätthållas och stärkas ytterligare.
Nystartsgruppen konstaterar att fler insatser i den riktningen behövs och att den nya
nationella bredbandsstrategin är en bra utgångspunkt för dessa.

41

Bredbandstillgången hämmas av ineffektiva processer och
avsaknad av transparens på lokal nivå
Beskrivning

Medvetenheten om att kommunerna har en viktig roll i utbyggnaden av framtidssäkert
bredband finns idag i stort sett i samtliga kommuner. De flesta kommuner har en
bredbandsstrategi och någon form av samordnande arbete, men om ett effektivt och
transparent arbete ska kunna genomföras krävs det att samordnaren är placerad i
kommunens förvaltning och att uppgiften betraktas som ett samhällsuppdrag. Såväl
regionala bredbandskoordinatorer som marknadens aktörer lyfter betydelsen av att det
skett positiva förändringar hos kommunerna, där många är aktiva i det operativa arbetet
och verkar för en snabb och effektiv bredbandsutbyggnad i kommunala processer.
Fortfarande finns det dock kommuner som inte tagit sig an bredbandsområdet på
motsvarande sätt. En av utmaningarna hos dessa kommuner är en osäkerhet kring hur
de ska bedriva det operativa arbetet.
Regeringen har en bredbandsstrategi med tydliga mål som syftar till att etablera
framtidssäkert bredband i hela landet. Utgångspunkten i strategin är en marknadsdriven
utbyggnad i samklang med det offentligas behov och ansvar för långsiktigt hållbar
tillgång till viktig infrastruktur. Det innebär enligt strategin en fortsatt marknadsstyrd
utveckling, kompletterad med offentliga insatser. Det är avgörande att marknadens
aktörer, såväl privata som offentliga, fortsätter sina investeringar och ges incitament och
förutsättningar för det. I strategin uppges också att det är viktigt att privata investeringar
inte förhindras och trängs ut. Kommuner ska som tillståndsgivare behandla alla aktörer
lika, såväl privata aktörer som det egna stadsnätet. För att bredbandsmålen ska nås
behövs stöd och samverkan från både kommuner och alla aktörer på marknaden. I
nuläget byggs fiber ut på ett stort antal platser och bakom hörnet står också en utbyggnad
av nästa generations mobila bredbandsnät (5G). Båda dessa byggnationer kräver
samarbete mellan flera aktörer på marknaden. Aktörerna på marknaden efterfrågar
tydligare och likartade processer i kommunerna.
Liksom övriga infrastrukturfrågor fordrar ansvaret för processer som rör
bredbandsutbyggnad långsiktighet. Enskilda kommuner såväl som regionala
bredbandssamordnare påtalar samtidigt att utbyggnaden skulle gynnas om bredband
betraktades som en ny företeelse på samma sätt som digitalisering. Det skulle kunna
medföra att rutiner och arbetssätt anpassas utifrån ett bredbandsperspektiv samtidigt som
det är viktigt att bredbandsutbyggnaden anpassas till övriga kommunala rutiner och
arbetssätt eftersom bredbandsfrågan går på tvärs genom flera kommunala förvaltningar
och griper in i en rad lokala frågor vilket kräver nya arbetsformer. Hur de lokala
förutsättningarna hanteras av marknadens aktörer och hur de lokala processerna
utformas av kommunerna spelar därför roll.
Från marknadsperspektiv önskas transparens, tydlighet och tillgång till lokala resurser
(exempelvis kanalisation). Det kan sammantaget bidra till att skapa bra förutsättningar
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för investeringar och ge möjlighet till stordriftsfördelar. Konsekvensen av att kommuner
med likartade förhållanden har processer som ser olika ut och tar ut olika ersättning för
markintrång och återställning, gör att det blir lägre effekt per satsad krona (det vill säga
mindre bredbandsutbyggnad).48 Samtidigt är det viktigt att kommunen får täckning för
relevanta och skäliga kostnader, vilka bör följa praxis. Avsaknaden av förutsägbarhet
innebär också att marknadsaktörerna får svårt att leverera en bra kundupplevelse.
Slutkunderna vill ha en bredbandsuppkoppling så snabbt som möjligt, och när leverans
drar ut på tiden så uppstår lätt missnöje med stora kostnader som följd.
Från ett renodlat kommunalt perspektiv finns också en vilja att processen ska gå
”smidigt” och att bredband ska etableras utan friktion så snabbt som det är möjligt.
Kommunen måste väga in olika intressen så som framkomlighet, markens beskaffenhet
och totalt antal pågående arbeten när tillstånd ska utfärdas. Detta kan ta tid och kräva
diskussioner. Etablering av bredband underlättas därför om det finns tydliga
kontaktpersoner, medvetenhet om kommunala processer, och vid behov möjlighet till
lokal närvaro av de nätbyggande aktörerna.
Utgångspunkt för nätbyggare






Transparens i villkor och priser
Snabb handläggning
Standardisering av villkor och priser
Tillgång till kommunala resurser
Stordriftsfördelar

Utgångspunkt för kommunerna






Transparens kring nätsträckningar
Lång framförhållning
Prövning i varje enskilt fall
Att nätbyggarna har kunskap om
kommunala processer
Lokal närvaro av nätbyggare

Utgångspunkten i perspektiven är, som synes, olika – men målet för nätbyggare och
kommuner är detsamma. Det ska också tilläggas att varken kommuner eller
marknadsaktörer är homogena grupper. För att överbrygga skillnaderna är det därför
viktigt att aktörerna samordnar sig på lokal-, regional- och nationell nivå och gemensamt
försöker lösa problem som uppstår.49

48

Notera att detta synsätt har lyfts fram av sex stycken tidigare arbetsgrupper inom Bredbandsforum. Arbetsgrupp II,
III, IV, VI, IX och XII
49
Detta arbetssätt har börjat få genomslag inom digitalisering av tjänster.
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Fakta om kommunernas processer
I oktober 2016 hade cirka 73 procent av hushållen och 63 procent av företagen tillgång till bredband med en
överföringshastighet om 100 Mbit/s. Variationen mellan kommunerna var 16 procent – 98 procent. Källa:
PTS bredbandskartläggning 2016.
Sju av tio kommunala bredbandsstrategier innehåller en handlingsplan, sex av tio kommuner använder PTS
e-tjänst Bredbandskartan. Källa: Enkät genomförd av PTS, Bredbandsforum, SKL 2016
Drygt 70 procent av kommunerna uppskattas använda Ledningskollen för att skydda kommunens ledningar
mot avgrävning. Källa: Enkät genomförd av PTS, Bredbandsforum, SKL 2016
Knappt hälften av kommunerna har hållit möten med externa aktörer där tillträde till mark och fastighet
behandlats. Cirka en tredjedel av kommunerna har tagit fram riktlinjer för tillträde till mark och fastigheter
vid utbyggnad av bredband. Källa: Enkät genomförd av PTS, Bredbandsforum,SKL 2015.
Av de 13 största kommunerna tillät fyra kommuner spårfräsning och fem kommuner hanterade sina
anläggningsprocesser (marktillträde/grävtillstånd) digitalt: Källa: Nexia/Telenor, Nordic Broadband City
Index, 2014.
Transparensen runt tariffer för återställning varierar, liksom vilka kostnadsposter/faktorer som kommunerna
väljer att inkludera i sitt avgiftsuttag. Källa: Bredbandsforum; Kommunala återställningskostnader vid
bredbandsbyggnation, 2015.

Arbetsgruppens motivering till prioritering

De lokala förutsättningarna har en stor inverkan på möjligheten att utveckla
framtidssäkert bredband, särskilt i det skede som marknaden nu befinner sig.
Arbetsgruppen konstaterar att utgångspunkterna vid bredbandsutbyggnad gör att det
idag uppstår hinder och att avsaknaden av en gemensam bild av situationen skapar
friktion. Ur marknadens perspektiv finns det kommuner som kan förbättra de lokala
genomförandeprocesserna, inte minst genom att öka transparens om vilka regler som
gäller. På motsvarande sätt finns det kommuner som önskar större förståelse från
marknaden för hur befintliga kommunala processer är utformade. Kommunerna bör
eftersträva snabb och rättssäker handläggning, där alla aktörer behandlas lika utan
ovidkommande hänsyn, såväl privata som offentliga.
Aktörerna behöver få en gemensam bild om problemets omfattning och vad som kan
göras för att hitta arbetssätt som fungerar. Konsekvensen av de olika utgångspunkterna
är i nuläget att bredbandsutbyggnaden försenas, blir mer kostsam och i vissa fall ger
långtgående konflikter.
Utmaningar

Kommunerna är många och de är olika, det betyder också att utmaningarna varierar.
Nystartsgruppen har identifierat de utmaningar som gruppen anser är mest försvårande
för utbyggnad av bredband. Flera av dessa utmaningar har lyfts tidigare i olika
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sammanhang och de finns också nämnda i regeringens bredbandsstrategi.
Nystartsgruppen är hoppfull om att nedanstående tas om hand i vidare arbete:
Brist på transparens och diffusa regler – Kommuner beviljar mark- och grävtillstånd,
primärt i tätort, och utformar de villkor som ska gälla. Marknadens aktörer behöver ha
kännedom om dessa villkor för att kunna planera och bygga ut. Idag upplever de att
regeltillämpningen i vissa kommuner är diffus och att exempelvis motiveringar saknas.
Utbyggnadslagen ställer också nya krav på transparens och samordning, vilket kräver
förändringar hos många aktörer.
Poster för kostnadstäckning – Marknadens aktörer har noterat att vad som bedöms som
relevanta och skäliga kostnader skiljer sig mellan kommuner med likartade
förutsättningar, vilket förstärks av brist på transparens. Kommunens avgifter ska täcka
kommunens relevanta och skäliga kostnader, vilket gör att de kan variera från fall till
fall. Kommunerna har olika principer för sin kostnadstäckning. Idag saknas en samlad
bild av kostnader och beräkningsgrunder.
Långa handläggningstider – Marknadens aktörer framhåller att handläggningstiderna
vad gäller ansökningar om att anlägga nät och etablera basstationer för mobilnät varierar
mellan olika kommuner med likartade förhållanden och att vissa kommuner upplevs ha
en mer serviceinriktad handläggning medan andra har omständligare processer.
Användning av alternativa anläggningstekniker – Det finns en rad olika sätt att
anlägga bredbandsinfrastruktur. Alternativa anläggningstekniker som minimerar
grävbehovet exempelvis spårfräsning har etablerats i branschen och ger en snabbare och
kostnadseffektivare utbyggnad. Tekniken är inte tillåten i alla kommuner och det finns
en oro från dessa att exempelvis spårfräsning ger både brister som fördyrar gatuunderhåll
och en infrastruktur som inte är robust.
Lokal anpassning – Marknadens aktörer agerar ofta på nationell och regional nivå och
ser utmaningar i att ha en lokal närvaro. Från kommunaltperspektiv upplevs brist på
förståelse om lokala förutsättningar som en försvårande faktor, vilket förstärks av brist
på framförhållning.
Betoning av konkurrens och konkurrensneutralitet – Ett konkurrensneutralt
agerande i förhållande till alla marknadsaktörer, såväl privata som offentliga, främjar att
fler parter kan vara aktiva på marknaden och att tillgången till bredbandsaccesser därmed
kan öka snabbare och till lägre kostnad. Att kommunen behandlar aktörer (även sitt eget
stadsnät) likvärdigt i sin tillståndsgivning vad gäller marktillträde och grävtillstånd är en
förutsättning för en fungerande konkurrens i utbyggnadsfasen.50 Det finns exempel på
exklusivitetsavtal där enskilda marknadsaktörer gynnas, vilket ger inlåsningseffekter
och en marknad som fungerar sämre. Det har också blivit vanligare att kommunala

50

PTS-ER-2016:13 ”Rapport om fiberutbyggnaden till enfamiljshus” s. 33
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bostadsbolag runt om i Sverige bygger ut egna bredbandsnät och samtidigt ser till att
begränsa användningen av konkurrerande nät.
Förslag på vägar framåt

Det finns ett gemensamt intresse från många aktörer att bygga ut fiberinfrastrukturen.
För kommunerna är det avgörande att kunna erbjuda sina invånare och företag bredband.
För en framgångsrik utbyggnad framöver kan insatser som omfattar såväl den
kommunala handläggningen som nätbyggarnas processer hjälpa till. Utgångspunkten
bör vara att överbrygga hinder mellan aktörerna så att mer bredband kan etableras.
Bredbandsforums arbetsgrupp, har lämnat ett antal förslag på hur arbetet kan tas om
hand och hur det skulle kunna stötta kommunerna på ett efterfrågat sätt. Förslagen på
arbetsinsatser har kopplats samman med de utmaningar som beskrivits ovan.
1. Kartlägg kommunernas processer och visa på goda exempel
Vad: Undersökning av exempelvis handläggningstider, anläggningsprocesser och
kostnader för att få en faktabaserad bild av hur det ser ut i olika kommuner och visa på
framgångsfaktorer
Exempel på involverade aktörer: Bredbandsforum, SKL, de regionala och kommunala
bredbandskoordinatorerna och PTS.
Hur: En tänkbar väg är att försöka sammanställa faktaunderlag genom att samla in och
sammanställa såväl kvalitativa (för att förstå) som kvantitativa (för att mäta specifika
parametrar) uppgifter av relevans. Med utgångspunkt ur dessa kan det sedan göras olika
typer av benchmarking, diskussioner och öppna jämförelser.
Utöver ovanstående vore det även önskvärt om det gick att sammanställa goda exempel
på kommuner där väl fungerande processer kring bredbandsutbyggnad gett positiva
resultat på bredbandstillgången.51 Dessa goda exempel kan vara utgångspunkt för
diskussion och dialog regionalt och lokalt, tillika tjäna som inspiration.
Det bör noteras att regeringen i bredbandsstrategin aviserat att Bredbandsforum kommer
att få i uppdrag att bidra till vägledning för kommunernas bredbandsutbyggnad. I
strategin aviseras dessutom att PTS kommer att få ett uppdrag att studera kommunala
processer vid bredbandsbyggnation, vilket innebär uppföljning och utvärderingar av hur
regelverket lokalt tillämpas i praktiken. Nystartsgruppen vill betona att kommande
uppdrag och insatser bör koordineras med ovanstående.

51

Detta har tidigare efterlysts av en arbetsgrupp inom Bredbandsforum (Arbetsgrupp IX)
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2. Sammanställ perspektiv från marknaden och kommunerna som synliggör
hur faktorer påverkar möjligheten att göra investeringar och hitta
gemensamma lösningar
Vad: Kommunerna är olika och har därför olika förutsättningar och agerar på olika sätt.
Detsamma gäller för marknadens aktörer. Med utgångspunkt i data kring hur villkor och
processer skiljer sig åt52 bör dialog initieras. Det skulle underlätta om kommuner och
marknadsaktörer ökar förståelsen för varandras verksamheter och verkligheter och
strävar efter att hitta gemensamma lösningar. Även regeringen tar i sin bredbandsstrategi
upp betydelsen av en bättre dialog mellan olika aktörer. Ett stöd för att underlätta denna
dialog är en lista över faktorer som väsentligt påverkar möjligheten till utbyggnad av
bredband. Listningen bör inkludera två perspektiv: ett kommunalt och ett
marknadsperspektiv samt förslag på hur dessa kan jämkas samman. Hänsyn måste ta till
att förutsättningarna mellan olika kommuner och olika marknadsaktörer skiljer sig åt.
Exempel på involverade aktörer: Bredbandsforum, PTS, SKL, kommuner och
marknadens aktörer.
Hur: Kommunala och privata aktörer går tillsammans igenom sina processer och
diskuterar där de möts och är beroende av varandra. Därigenom kan kritiska steg
identifieras och förslag på lösningar/anpassningar tas fram. Målet bör vara en
tiopunktslista med faktorer för en fungerande helhetsprocess. Här inryms t ex processer
vid tillståndsgivning, villkor för tillstånd och beräkningsgrunder. I arbete behöver
betydelsen av hur konkurrens säkerställs på alla nivåer av värdekedjan belysas, främjas
och synliggöras. Tanken är att resultatet kan vara ett stöd i lokala och regionala
diskussioner, vilket i sin tur gör paketeringen av resultatet viktigt. Det kan till exempel
vara en bilaga till förslaget om uppdaterad Bredbandsguide.
Utöver bredbandsområdet så finns det andra delar av den kommunala verksamheten som
har tvärgående processer och som fordrar engagemang från kommunen och omfattande
samarbete mellan aktörerna. Detta gäller exempelvis bostadsförsörjning och
digitaliseringsområdet. Dessa områden kan fungera som inspiration för att förstå, lära
och enas om hur dessa områden organiserat arbetet på ett sätt som gör att roller inte
sammanblandas och likabehandling beaktas
Regeringen avser att ge PTS i uppdrag att analysera på vilket sätt tillståndsprocesser kan
göras snabbare, och resultatet från den analysen kan med fördel inkluderas i ovanstående
arbete.

52

Önskvärt vore att nyttja resultat från det som föreslås under förslaget: Kartläggning av hur kommunernas processer
ser ut och visa på goda exempel.
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3. Uppdatera och sprid SKL:s markavtal
Vad: Bedömning av vad som är rimliga och skäliga kostnadsposter skiljer sig mycket åt
mellan olika kommuner. Marknadsaktörerna önskar därför en diskussion om vad som
utgör relevanta och skäliga kostnader. Resultatet från en sådan diskussion bör vara en
utgångspunkt i ett arbete för att uppdatera det förslag på markavtal som SKL tagit fram
samt ge uppmärksamhet och spridning åt avtalet. Avtalet kan sedan rekommenderas för
såväl användning som jämförelser med befintliga avtal.
Exempel på involverade aktörer: SKL, IT&Telekomföretagen, Stadsnätsföreningen
samt representanter från olika kommuners samhällsbyggnadskontor.
Hur: Med utgångspunkt i den kartläggning som återfinns under förslaget ovan med titeln
”Kartlägg kommunernas processer” så bör en dialog mellan relevanta parter initieras där
olika kostnadsposter diskuteras och analyseras. Parterna bör därefter gå vidare med ett
gemensamt arbete för att uppdatera och sprida SKL:s förslag på markavtal. Markavtalet
skulle även kunna inkluderas i Bredbandsguiden.
4. Gör en genomlysning av moderna anläggningstekniker
Vad: Marknadens aktörer vill kunna använda moderna anläggningstekniker som bedöms
som mer kostnadseffektiva. Vissa kommuner är osäkra på dessa tekniker och i vilken
utsträckning de kan tillåtas utan att kommunen får problem i efterhand. Kommunerna
efterfrågar en objektiv utvärdering av olika anläggningsmetoder och riktlinjer för hur de
ska genomföras. Marknadens aktörer flaggar för att frågan också måste kopplas till de
villkor som omger återställning. Om exempelvis mycket asfalt behöver återställas är
alternativ till schaktning inte intressant. Det behövs därtill en diskussion kring varför en
viss teknik är att föredra för en viss sträckning (och att fördyrningar potentiellt sett
innebär att mindre bredband kan anläggas). En annan aspekt av vikt är att ge exempel på
hur villkor och överenskommelse för användning av moderna anläggningstekniker kan
utformas och inkluderas i befintliga avtal. Marknadens aktörer skulle exempelvis kunna
utfärda lika lång garantitid som för schaktning om detta minskar oron hos kommunerna
för undermålighet hos de moderna anläggningsteknikerna.
Exempel på involverad aktör: Oberoende och neutral part, exempelvis genom Robust
fiber
Hur: En oberoende part får uppdrag att genomföra en ekonomisk, teknisk och juridisk
utvärdering av ett urval moderna anläggningsmetoder med koppling till
branschstandarden Robust fiber. Som komplement till en sådan utvärdering bör en
genomlysning göras av frågan kring vilka faktorer som gör alternativ till schaktning
intressanta för kommunen såväl som för marknadens aktörer. Resultat av det arbetet bör
sedan spridas vidare till kommunerna via exempelvis SKL och de regionala
bredbandskoordinatorerna.
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5. Förklara Utbyggnadslagen
Vad: Den så kallade Utbyggnadslagen53 syftar till att åstadkomma en mer
kostnadseffektiv bredbandsutbyggnad och det är viktigt att kommunerna är anpassade
till den. Nystartsgruppen har noterat att flera kommuner efterfrågar hjälp med hur de ska
arbeta med Utbyggnadslagen. När nya lagar kommer kan det vara en kompliceras
process att förstå hur man ska arbeta rent konkret med de krav som lagen stipulerar.
Exempel på involverade aktörer: Bredbandsforum, PTS, SKL och Lantmäteriet
Hur: Ta fram information om tips på hur man kan arbeta med lagkraven som finns i
Utbyggnadslagen och hur man kan ta sig an kraven samt vilka verksamheter som bör
involveras. I detta arbete bör det särskilt noteras att PTS och Lantmäteriet tidigare har
anordnat en konferens om Utbyggnadslagen där dokumentation kan vara till nytta, och
att PTS även har planer på att inkludera frågan i en kommande utbildningssatsning om
bredband.
6. Ökad tillgång till all kommunal infrastruktur på lika villkor
Vad: Nystartsgruppen har identifierat en rad olika utmaningar kopplat till frågan om
kommunala processer och förutsättningar för konkurrens. Regeringens
bredbandsstrategi är tydlig med att kommunal bredbandsinfrastruktur är en viktig
tillgång för att nå bredbandsmålen. Det pekas vidare på vikten av marktillträde på ett
rättssäkert och långsiktigt hållbart sätt. Regeringen aviserar därför att man avser att ge
PTS i uppdrag att göra en kartläggning och analysera vissa frågor om styrning av
stadsnät, tillhandahållande och utbyggnad av infrastruktur och därtill kopplade
konkurrensfrågor. Det kan således konstateras att flera av de frågor som Nystartsgruppen
lyfter redan har uppmärksammats av regeringen. Det logiska är därför att regeringen
inkluderar Bredbandsforum som samverkanspartner i det kommande regeringsuppdraget
till PTS.
Exempel på involverade aktörer: PTS, Konkurrensverket och Bredbandsforums kansli
Hur: Bredbandsforums kansli hanterar forumets löpande verksamhet och har goda
möjlighet att engagera sig i relevanta frågor och samverkansuppdrag med andra aktörer.
Att utifrån regeringsuppdraget till PTS samt utifrån de av Nystartsgruppen identifierade
utmaningsområdena gemensamt utveckla och konkretisera lösningar på identifierade
hinder skulle underlätta arbetet med PTS uppdrag samt möjliggöra att Nystartsgruppens
förslag och resultat kommer till nytta.

53

Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät
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Sammanfattning

Att få ut framtidssäker bredbandsinfrastruktur är viktigt och bråttom. Det är en insikt
som delas av lokala och regionala organisationer samt marknadens aktörer. Ska
samhället
kunna
genomgå
omvandlingen
mot
digitalisering
behöver
bredbandsutbyggnaden prioriteras och de som inte har en genomtänkt process för dessa
frågor behöver hjälp och stöd för att bredband ska kunna etableras. Å ena sidan kan
lokala villkor behöva ses över och anpassas för att stimulera ytterligare investeringar, å
andra sidan behöver kommersiella och offentliga aktörer samverka och följa varandra i
större utsträckning.
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Bredbandstillgången hämmas av att aktörer inte samverkar och
koordinerar sina aktiviteter
Beskrivning

Sverige har en relativt gynnsam marknadssituation med flera operatörer som investerar
i bredbandsinfrastruktur. Det är dessutom många olika aktörer, t ex operatörer,
entreprenörer, installatörer, myndigheter, regioner och kommuner, som är involverade i
och skapar förutsättningarna för utbyggnaden av snabbt bredband. Alla dessa aktörer är
beroende av varandra och påverkas av varandras processer. I arbetet mot att nå de
politiska målsättningarna för bredbandstillgång finns ett stort behov av nära samverkan
mellan alla aktörer. På ett generellt plan handlar det om att dela och anlägga
infrastruktur, utbyta erfarenheter samt generera kunskapsöverföring. Specifikt rör det sig
exempelvis om att kunna binda ihop nät, samförlägga och dra nytta av enskilda noder
för att skapa redundans.
Grunden för att skapa samverkan är att det finns gemensamma processer som olika
aktörer är en del av. Sådana gemensamma processer finns inom bredbandsområdet, t ex
gräv och anläggningsprocesser, stödprocesser, processer som följer av tillämpning av
lagstiftning, och kartläggningsprocesser. I sammanhanget ska understrykas att
samverkan enbart är möjlig till en viss gräns, då bredbandsmarknaden är en
konkurrensutsatt marknad. Med en gemensam målbild och en ökad insikt i varandras
verksamheter blir emellertid den positiva effekten av samverkan större. Bra samverkan
bygger också på kontinuitet och att det finns förtroende mellan aktörerna. Detta har
tidigare påtalats av Bredbandsforum. En av forumets arbetsgrupper, Mandatgruppen
(XI), lyfte i sitt arbete fram tydliga framgångsfaktorer för att lyckas med samverkan.
Gruppen framhöll bland annat att det behövs:
a. Strategi - en samlande bredbandsstrategi som kan fungera som gemensam
utgångspunkt och ram för arbetet.
b. Förtroende - att alla involverade aktörer känner ett förtroende för varandra.
c. Ansvarskänsla - att det finns personer som känner ansvar för
bredbandsutbyggnaden.
d. Mandat - att det finns personer som har tydligt mandat att agera.
e. Resurser- att det ställs (tillräckligt med) resurser till förfogande.
Utöver ovanstående behöver samverkan baseras på ömsesidig respekt för de enskilda
intressena. Om exempelvis en kommun under en längre tid bedrivit ett systematiskt
bredbandsarbete, och hittat en modell som är anpassad till lokala förhållanden, kan det
lätt uppkomma konflikter om den gemensamma regionala modellen inte är i linje med
den kommunala. Ett annat exempel är där aktörer efterfrågar hjälp men denna uteblir.
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Ett tredje exempel är där operatörer säljer kundanslutningar långt innan byggnationen är
säkrad och där kommunen kontaktas av missnöjda medborgare.
Där samverkan finns, men brister, kan konsekvenserna bli allvarliga, smitta av sig på
andra områden och ytterst äventyra alla typer av samarbete mellan aktörerna.
I sammanhanget kan framhållas att även inom statens verksamhet är samverkan mellan
olika statliga myndigheter och bolag med statligt ägande viktig. Dessa aktörer kan
påverka bredbandsutbyggnaden till stor grad genom tillstånd, handläggningstider,
ersättningsnivåer eller försvårande av tillträde. Det är av stor betydelse att det finns en
tanke om samverkan i de statliga verksamheter som berör bredband och att
myndigheterna strävar mot samma mål med samma prioritering. I Riksrevisionens
rapport ”Staten på telekommarknaden” påtalas bristen på samverkan mellan de statliga
aktörerna. Ökad samverkan skulle kunna leda till effektivitetsvinster.
Nystartsgruppen noterar att regeringens styrning av bolag och myndigheter skiljer sig åt.
I utredningen ”Statens bredbandsinfrastruktur som resurs”(SOU 2016:1)”, ges bland
annat förslag på utökad samverkan framförallt mellan affärsverket Svenska kraftnät och
Trafikverket för att åstadkomma mer bredbandsutbyggnad. Även regeringen lyfter i sin
bredbandsstrategi betydelsen av att få en bättre dialog och samverkan, t ex mellan privata
och kommunala aktörer, mellan statliga myndigheter, på regional nivå mm.
Idag finns många samverkansformer för att främja bredbandstillgång: branschnätverk,
intresseföreningar,
branschföreningar,
regionala
nätverk,
Byanätsforum,
Bredbandsforum, länssamverkan bredband, kommunnätverk mm. Samtidigt som dessa
är väsentliga och sannolikt behöver fortsätta så finns förbättringspotential.
Bredbandsutvecklingen är en pågående process där nya frågor och områden uppstår
kontinuerligt och därmed också behov av nya samverkanskonstellationer.
Idag försvåras samverkan av vissa motstridiga intressen mellan en rad aktörer; regering,
myndigheter, regioner, stadsnät, kommunala bostadsbolag, SKL, branschorganisationer,
enskilda kommuner, statliga verk, fastighetsägare och marknadsaktörer. Dessa
motsättningar hämmar en sund utveckling av bredband. Lägg där till att den digitala
transformationen (digitaliseringen) av samhället kräver samverkan över nya gränser, nya
arbetssätt och att samverkan mellan nya aktörer kan etableras. För att nå dit kan
inblandade aktörer behöva utmana sina traditionella arbetssätt, processer och
samverkansformer och ett pragmatiskt och lösningsinriktat förhållningssätt.
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Fakta om samverkan
Den svenska bredbandsmarknaden utmärks av ett stort antal aktörer med direkt påverkan på
bredbandsutbyggnaden däribland sju myndigheter, cirka 400 nätägare, 290 kommuner, över 20
län och regioner, otaliga entreprenadfirmor, starka branschorganisationer och över 1 000 lokala
utvecklingsgrupper. Källa: Bredbandsforum
Samverkan förekommer i olika omfattning på både lokal, regional och nationell nivå, ofta på
frivillig basis, initierat av aktörerna själva. Källa: Bredbandsforum
De offentliga aktörerna är självständiga i sitt agerande, men styrs av de mål och strategiska
intentioner som finns i olika policydokument och regleringsbrev. Källa: Bredbandsforum
De nationella myndigheterna som direkt påverkar bredbandsutvecklingen har idag få formella
krav att samverka och det saknas en mer övergripande analys vad som behövs. Samverkan är idag
begränsat till vissa frågor mellan bland annat PTS, Jordbruksverket och Tillväxtverket. Källa:
Bredbandsforum
Länsstyrelsen har ansvar för att fördela stödmedel för bredbandsutbyggnad på landsbygden.
Samtidigt ansvarar regioner i de allra flesta fall, för den regionala utvecklingen, vilket innefattar
bredbandsutbyggnad. Resurser och ansvar är separerade - men 80 procent av regionerna och
länsstyrelserna uppger att det finns samverkan. Källa: Bredbandsforum
Nästan 80 procent av Sveriges kommuner uppger att de är involverade i bredbandssamverkan
med regionala partners. Samtidigt konstaterar Nystartsgruppen att det efterfrågas bättre
samverkansmöjligheter. Källa: PTS, Kommunenkät, 2016
För myndigheter och bolag med statligt ägande som har egen bredbandsinfrastruktur, primärt
Trafikverket, Svenska kraftnät och Vattenfall, är tillgängliggörande av bredband en
sidoverksamhet. Trafikverket har totalt 13 000 km fiberkabel och 20 000 km kopparkabel i
banvallarna. Hur mycket fiber och kanalisation som finns i vägnätet har Trafikverket ingen bild
av. Vägnätet utgör ett viktigt kanalisationsområde för nyanläggning av fiberkabel. Aktörerna
satsar följaktligen relativt lite resurser på detta område trots att de äger en väsentlig andel av
stamnät och mellanortsnät i Sverige. Källa: Bredbandsforum
Bredbandsstödens effektivitet har påverkats negativt av oklara roller mellan aktörerna på
marknaden. Olika uttolkningar av regelverk och begränsad samordning har gett ett lägre utfall än
vad som kunde varit fallet. (SOU 2013:47)

Arbetsgruppens motivering till prioritering

För att nå ut med framtidssäkert bredband behöver aktörer med olika roller samverka.
Grunden för att samverkan ska fungera är att olika aktörer har förståelse för varandra
även om de arbetar utifrån olika perspektiv och målsättningar. Lägg där till att flera av
aktörerna också konkurrerar med varandra, vilket gör att tonläget kan vara högt och
ibland låsa sig. Samtidigt som deras uppfattning skiljer sig åt är de också beroende av
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varandra. För att marknaden ska fungera behöver aktörerna förstå och vara överens om
spelreglerna och i vissa fall agera koordinerat. Det handlar om att ge upp lite av den egna
handlingsfriheten för att istället tjäna på att helheten förbättras. Att agera tillsammans
innebär en möjlighet att kunna åstadkomma något som ingen aktör kan uppnå på egen
hand. Förutom förståelse kräver det också att det finns ett visst mått av förtroende mellan
de inblandade och en vilja att tänka i nya banor.
Utmaning

Volym av aktörer - Det blir allt fler aktörer involverade i bredbandsutbyggnaden på
lokal, regional och nationell nivå. Ingen av aktörerna har ensamt mandat och möjlighet
att bestämma över utvecklingen. Deras inbördes beroende gör att det skapas hinder när
dessa inte samverkar.
Brist på öppenhet och transparens - För att samverkan mellan olika aktörer ska
fungera så måste parterna förstå varandra vilket i sin tur förutsätter en öppen och
transparent miljö, så är inte alltid fallet idag då det bland annat förekommer att uppgifter
med affärssekretess hamnar i orätta händer och myndighetsbeslut fattas utan möjlighet
till insyn.
Tveksamt oberoende mellan kommun och stadsnät samt bostadsbolag –
Förekomsten av sammanblandade roller mellan kommunal förvaltning och styrning av
kommunalägt stadsnät och kommunalt ägda bostadsbolag leder till en bristande tillit
mellan inblandade parter, gör att det inte sällan blir oklart vem som egentligen
representerar kommunen.
Myndigheter med otydliga uppdrag – Det är många myndigheter som är involverade
i bredbandsutbyggnaden. Deras ansvar och roll är inte tydligt beskrivet eller avgränsat.
Uppdragen är otydliga och denna otydlighet avspeglar sig också i hur de ska samverka.
Med en otydlighet i helhetsbilden blir också fördelningen av respektive myndighets
ansvar otydlig.
Bolag med statligt ägande samt myndigheter som ska samverka– Bolag med statligt
ägande och myndigheter har i vissa avseenden ett diffust ansvar att samverka för att
främja målen i bredbandsstrategin och bidra i bredbandsutbyggnaden. Det saknas tydliga
skrivningar kring samverkan: hur, med vilka och uppföljning.
Oklarheter om de regionala bredbandskoordinatorernas mandat – Den regionala
dimensionen är viktig och koordinatorerna är en positiv kraft för att åstadkomma
samverkan. Deras mandat gentemot kommunerna är otydligt, vilket kan vara grogrund
till konflikter. Det finns också en växande förväntan från inblandade aktörer att mer och
mer ansvar för samverkan inom alla bredbandsrelaterade områden, däribland
digitalisering, ska läggs på de regionala bredbandskoordinatorerna (utan att mer resurser
tillförs).
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Förslag på vägar framåt

Bredbandsutbyggnaden inkluderar många aktörer, med skilda prioriteringar, otydliga
och överlappande mandat samt begränsade resurser. Bredden möjliggör kreativa
lösningar, men skapar oklarheter i förhållande till ansvar, roller och vem som har
mandat. Bredbandsforums arbetsgrupp, har lämnat ett antal förslag på insatser som
skulle kunna främja samverkan. Lösningsförslagen har kopplats samman med det som
beskrivits ovan. Noteras kan att Bredbandsforums främsta uppdrag är att samverka och
att indirekt stötta samverkan, vilket gör forumet till en naturlig drivande aktör i flera av
dessa förslag.
1. Initiera samverkan på fem strategiska områden
Vad: Initiera en målmedveten samverkan nationellt, regionalt och lokalt på fem
strategiska områden som har stor betydelse för bredbandsutbyggnaden:
a. bättre täckning och kapacitet för mobilt bredband, exempelvis genom
samhällsmaster
b. utbyggnad i kommersiellt svagare områden, exempelvis
efteranslutningar av enskilda fastigheter
c. rollfördelning i bredbandsarbetet mellan kommuner och regioner,
exempelvis mandat och ansvar
d. likabehandling och konkurrensneutralitet på bredbandsmarknaden
e. åtgärder för att stärka robustheten i näten på alla nivåer, exempelvis
hos slutanvändarna
Exempel på involverade aktörer: Bredbandsforum, PTS med stöd av regionala
bredbandskoordinatorer, marknadsaktörer och kommuner, m fl.
Hur: Aktörer som påverkar bredbandsutbyggnaden bör hitta en gemensam målbild i den
nya bredbandsstrategin och diskutera hur samverkan kan underlätta måluppfyllnad med
utgångspunkt i respektive aktörs verksamhetsområde. Fem områden bör vara
prioriterade för samverkan med målet att i en nära framtid kunna initiera gemensamma
aktiviteter. I sammanhanget kan det noteras att regeringen avser att ge Bredbandsforum
i uppdrag att formera grupper för omvärldsanalys. Dessa grupper kan vara ett av flera
verktyg för att realisera förslaget och främja samverkan på de ovannämnda fem
områdena.
2. Förtydliga att myndighetsuppdrag inkluderar att främja
bredbandstillgång
Vad:
Myndigheter
som
påverkar
bredbandsutbyggnaden
däribland
Upphandlingsmyndigheten, Boverket, länsstyrelserna, Lantmäteriet, Statens
jordbruksverk, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket har uppgifter
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relaterade till bredbandsutbyggnad bör ges ett samstämmigt uppdrag att arbeta för
genomförandet av regeringens bredbandsstrategi.
Exempel på involverad aktör: Regeringskansliet
Hur: Relevanta myndigheters regleringsbrev justeras med ett likartat uppdrag som
exempelvis stadgar att de ska bidra genomförandet att regeringens bredbandsstrategi.
Myndigheterna ges också i uppdrag att samverka.
Arbetet med ett likartat uppdrag bör inkludera att:
a. Myndigheterna - för varandra och i sin egen kommunikation - kan
påtala sitt ansvar för bredbandsstrategin, med en tydlig gränsdragning
mellan ansvar som rör bredbandsinfrastruktur och frågor som rör
digitalisering.
b. Myndigheterna - för varandra och i sin egen kommunikation – kan
berätta hur de avser genomföra uppdraget och hur deras arbete bör
följas upp.
c. Myndigheterna åläggs att redovisa hur samverkan skett
Enligt ett tidigare förslag i en av Bredbandsforums arbetsgrupper (Mandatgruppen), bör
dessutom Boverket ges i uppdrag att följa upp hur rekommendationerna om bredband
efterlevs i Plan och bygglagen (PBL). I Bredbandsstrategin aviseras att PTS kommer få
just ett sådant uppdrag. Krav bör ställas att detta uppdrag årligen ska återrapporteras
enligt gemensamma nyckeltal som bestäms av Regeringskansliet.
3. Förtydliga att bolag med statligt ägande som har bredbandsinfrastruktur
har uppdrag att främja bredbandstillgången
Vad: Tydliggör att tillhandahållande av bredbandskapacitet och främjande av
bredbandsutbyggnad på svartfibernivå och kanalisationsnivå är en del av uppdraget för
bolag med statligt ägande som har bredbandsinfrastruktur. I detta måste samtidigt hänsyn
tas till regeringens inriktning att det är viktigt att privata investeringar inte förhindras
och trängs ut. I vissa delar följer detta förslag även regeringens bredbandsstrategi, då
strategin indikerar att Regeringskansliet avser att se över om styrning hos offentligt ägda
bolag med bredbandsinfrastruktur bör förtydligas.
Exempel på involverad aktör: Regeringskansliet
Hur: Med utgångspunkt i de förslag som lämnats i betänkandet Statens
bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1) bör ägardirektiven till bolag med
statligt ägande (och bredbandsinfrastruktur) justeras. En justering skulle kunna innebära
att det tydliggörs att bredbandsfrämjande är en del av bolagens kärnuppdrag, att bolagen
ska bidra till ökad robusthet och driftssäkerhet, liksom att de ska tillhandahålla
överkapacitet i befintlig infrastruktur samt underlätta samförläggning och
bredbandsutbyggnad på t ex kanalisationsnivå Ett förtydligande bör också inkludera att
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samverkan ska ske och ge beskrivning av hur den bör ske. Uppdraget bör därtill
inkludera skrivningar om att främjandeverksamheten liksom överskottet av
bredbandskapacitet tydligt ska särredovisas så att det kan följas upp och värderas av
externa intressenter.

4. Stärk de regionala bredbandskoordinatorerna
Vad: Utökade befogenheter och mer resurser till de regionala
bredbandskoordinatorerna.
Exempel på involverade aktörer: Bredbandsforum tillsammans med län, regioner och
kommuner.
Hur: För att de regionala koordinatorerna ska kunna fungera som regionala lotsar och
agera med auktoritet bör de ha ökat mandat och större finansiella resurser.
Utöver att få egna resurser skulle en gemensam plan för samverkan mellan
län/region/kommun samt marknadsaktörer vara en möjlig kompletterande aktivitet. En
sådan plan skulle kunna ge en gemensam målbild och inkludera en avsiktsförklaring
(letter of intent) mellan involverade parter på regional nivå. En avsiktsförklaring har i
första hand symbolisk betydelse men skulle, rätt utformad, kunna bidra till att skapa
tydlighet i roller och mandat samt minska risken för att den organisationsmässiga
tillhörigheten utgör ett hinder i bredbandsarbetet.
En ytterligare kompletterande aktivitet för att stärka koordinatorerna vore att enas om en
tydlig arbetsbeskrivning.
Det finns därtill goda skäl att koppla en samverkansgrupp till koordinatorernas arbete.54
Sistnämnda ligger helt i linje med bredbandsstrategin där det noteras att samverkan på
regional nivå behöver ses över och stärkas.
Sammanfattning

Samverkan är en nyckelfaktor för att kunna få till stånd en mer effektiv
bredbandsutbyggnad. Överlappande mandat och otydliga roller skapar dock svårigheter
att veta vem som har ansvar och var mandatet finns för att agera. Genom att få en bättre
dialog mellan aktörerna med mer transparens och tydligare regler kan förutsättningarna
för samverkan förstärkas. Genom fungerande samverkan kan också bredbandstillgången
öka.
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En sådan grupp skulle exempelvis kunna innehålla representanter för marknaden, länsstyrelse, region samt
gräsrotsorganisationer så som Hela Sverige ska Leva eller LRF.

57

Bredbandstillgången hämmas av bristen på information och

kommunikation

Beskrivning

Sedan starten 2011 har Bredbandsforum publicerat en rad rapporter, vägledningar och
guider. Omfattande arbete har genomförts i forumets arbetsgrupper samt genom andra
aktiviteter. Sammantaget har det resulterat i en relativt stor volym av produkter som
täcker upp de områden som den nationella bredbandsstrategin från 2009 inkluderar
(konkurrens, robusthet, landsbygd, spektrum och offentliga aktörer) och i viss
utsträckning även den digitala agendan från 2011. Flertalet produkter har tagits vidare
genom Bredbandsforums hemsida, styrgruppen för forumet och de deltagande aktörerna
i arbetsgrupperna. Det har varit en utmaning att få synlig spridning och genomslag. I
praktiken har det blivit så att materialet tas fram i samförstånd, men själva spridningen
och kommunikationen av materialet blir sedan upp till varje enskild aktör. Spridningen
är en svår uppgift eftersom mottagaren varierar (kan vara allt från den enskilda individen
till en myndighet/departement) samt att informationen som efterfrågas spänner över så
många områden (kan vara allt från tekniska beskrivningar, stödformer, regulatoriska
frågor till konsumentrelaterade frågor) och kan vara svårförstådd. Den försvåras också
av att den som behöver fördjupad kunskap inte alltid inser det själv eller har svårt att ta
till sig informationen på det sätt den utformats.
Idag finns det mycket information om bredband. Förutom information genom
Bredbandsforum har en rad myndigheter tagit fram bredbandsinformation däribland
PTS, Lantmäteriet, Boverket, Trafikverket, länsstyrelserna och MSB. Marknadens
aktörer sprider information om olika tekniska lösningar både mot företag/organisationer
och konsumenter. Därtill finns material, t ex strategier, handlingsplaner och information,
från regionala och lokala aktörer. Information från alla aktörer är emellertid utspridd och
den kan vara svår att lokalisera för personer som saknar specialkunskap om
bredbandsmarknaden och som vill få en helhetsbild men inte vet var och vem som
handhar en viss fråga. Den största utmaningen i sammanhanget är således inte bristen på
information utan att se till att kommunicera ut att informationen finns, och var den finns.
Genom att regeringen har presenterat sin nya bredbandsstrategi, finns förväntningar på
att många kommuner, regioner och län kommer att uppdatera sina strategier på lokal och
regional nivå. Nu finns en stor möjlighet att nå ut med information till en bred målgrupp,
genom att bredbandsstrategin aktualiserat frågan.
Det finns ett stort intresse för bredband bland slutanvändare. Kunskapen är dock
varierande och valen mellan olika accesstekniker framstår som komplext. Många tackar
exempelvis nej till erbjudande om fiberaccess när utbyggnad sker. Detta påverkar även
den samhälleliga planeringen och utvecklingen av samhällstjänster.
Några områden som Nystartsgruppen identifierat som särskilt viktiga att sprida mer
information om är t ex:
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Innebörden av Utbyggnadslagen (mot regioner, kommuner, nätinnehavare i
andra branscher, fastighetsägare etc.)
Spridning av ”Robust fiber”
Den kommande utbyggnaden av 5G och vad detta innebär för berörda aktörer
Alternativa tekniska lösningar i glesbygd (mot kommuner och
medborgare/individer) – detta är även ett förslag på som nämns i gruppens
identifierade utmaningar för landsbygden)
Innebörden i mobila ersättningslösningar.
Slutrapporten från Bredbandsforums arbetsgrupp ”Samordnad efterfrågan”
som innehåller en mängd information om samverkan, upphandling, lokalt och
regionalt ansvar/roller, att arbeta mot digitalisering mm.
Information i samband med den nya nationella bredbandsstrategin om behov
av att uppdatera kommunala och regionala bredbandsstrategier.
Sammanställd och uppdaterad information till fiberföreningar från olika
myndigheter.
Goda exempel – nyttan med bredband och digitalisering
Förslag på genomförandeprocesser (se även hinderområden som rör
kommunernas processer och engagemang i kommuner).

På alla nivåer finns idag aktörer som fattar beslut som påverkar bredbandsbyggnationen.
Beslutsfattandet finns inom ett flertal myndigheter, liksom på regioner, länsstyrelser och
i kommuner. Till det kommer även enskilda fiberföreningar och byalag som står i färd
med att initiera bredbandsbyggnation. Alla dessa är i behov av korrekt och
målgruppsanpassad information för att kunna fatta underbyggda beslut.
Fakta om information och kommunikation









Bredbandsmarknaden utvecklas snabbt. Det gör att information om bredbandsfrågor
har en kort livslängd och snabbt förlorar i aktualitet.
Guider och vägledningar för bredbandsområdet som tagits fram av exempelvis
Bredbandsforum har nästan uteslutande varit engångsinsatser. Det har med andra ord
inte funnits någon avsikt att hålla dem uppdaterade.
Medan mycket resurser används att ta fram bredbandsinformation inom exempelvis
Bredbandsforum har kommunikationsinsatserna, det vill säga aktiviteter för att få
spridning, varit ytterst begränsade. När exempelvis en arbetsgrupp inom
Bredbandsforum är avslutad är i praktiken också kommunikationsarbetet avslutat.
Det finns i nuläget ingen gemensam samlingsplats för information om bredband. Detta
gör det svårt att få en överblick och objektivt kunna värdera informationen på området.
Få gemensamma initiativ tas för att sprida bredbandsinformation. Respektive aktör
hanterar istället sina egna informations- och kommunikationsinsatser på de områden
som bedöms relevanta. På grund av att kunskapsnivån varierar är det svårt att nå ut
med generell information om bredband. I stor utsträckning krävs därför att information
målgruppsanpassas för att upplevas som relevant och få genomslag.
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I Nystartsgruppen har fler områden och förslag på insatser varit likartade med förslag
som lämnats i tidigare arbetsgrupper. Källa: Bredbandsforum, sammanställning över
lämnade och genomförda lösningsförslag.

Arbetsgruppens motivering till prioritering

Kunskapen om bredbandsinfrastruktur och vilken nytta som bredband möjliggör är
generellt bristfällig. Med bättre kunskap ökar möjligheten att kunna genomföra ett
framgångsrikt bredbandsarbete lokalt, regionalt och nationellt. Det kan konstateras att
mycket information om bredband redan finns tillgängligt och kan kommuniceras med en
liten insats. Annan information behöver kompletteras och möjligen paketeras om för att
få genomslag. I varje fall är det samlade informationsbehovet stort och en
folkbildningskampanj skulle vara förtjänstfullt med målet att öka medvetandegraden och
i förlängningen bredbandstillgången.
Utmaningar

De utmaningar som kan kopplas till information och kommunikation är följande:
Mottagarkapacitet varierar– Bredbandfrågor kan upplevas som tekniskt
komplicerade. Generellt är också kunskapsnivån om frågor kopplade till
bredbandsområdet mycket skiftande. Detta gör information inte alltid når fram till de
som skulle behöva den. Risken är också att de som skulle behöva nås av informationen
inte vet om att den finns eller var den finns.
Resurskrävande kommunikationskanaler– Det finns många sätt att kommunicera och
en mångfald av kommunikationskanaler är en styrka. Önskvärt är att alla befintliga
kommunikationskanaler kan användas, men det finns sällan resurser för det varför
prioriteringar behöver göras. Att kunna välja bort så få kanaler som möjligt - och ge
spridning till en låg kostnad är en utmaning.
Olika målgrupper – Det finns många grupper som skulle vara betjänta av information
och i förlängningen behöva vinna ökad kunskap om bredband. Det handlar i ett första
läge om ledande företrädare på myndigheter, regioner och kommuner, men också om
privatpersoner som står i valet att teckna sig för snabbt bredband. För att nå ut med
kommunikation där den kan göra en skillnad är det viktigt att identifiera vilka
målgrupper som är prioriterade. En specifik utmaning är att nå personer på ledande
befattningar som har mandat att prioritera bredband - men normalt inte jobbar med
frågan.
Kort hållbarhetstid – Marknaden har förändrats sedan Bredbandsforum inledde sitt
arbete 2010. Information som var aktuell och angelägen för ett par år sedan kan ha tappat
sin aktualitet. Risken finns att den inte längre upplevs återspegla verkligheten. Även om
det finns informationsprodukter på specifika områden så kan dessa behöva översyn och
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uppgradering för att vara i takt med tiden. Informationen behöver också förvaltas, så att
det som finns är aktuellt och håller god kvalitet.
Förslag på vägar framåt

Kommunikation är svårt. Att nå ut till rätt målgrupper med information som uppfattas
som relevant och efterfrågad kräver tajming. En annan aspekt är avsändaren.
Gemensamma insatser kan skapa större trovärdighet än när enskilda aktörer försöker
påverka. Med gemensamma insatser är det också möjligt att få ett större genomslag
eftersom fler kanaler kan nyttjas. Nystartsgruppen, har lämnat ett antal förslag på insatser
som skulle kunna bidra till att öka synligheten för bredbandsfrågan och att
kunskapsnivån höjs.
1. Genomför ett utbildningspaket riktat mot lokala och regionala politiker
och tjänstemän
Vad: Utbildningsmaterial för att bidra till öka kunskap om bredbandsinfrastruktur hos
lokala och regionala politiker genom att målgruppsanpassa och återanvända befintligt
utbildningsmaterial.
Exempel på involverade aktörer: PTS och regionala och kommunala
bredbandskoordinatorer.
Hur: Regeringen avser att ge PTS i uppdrag att ge regionala och lokala aktörer
vägledning i hur fasta och trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att nå
uppsatta mål. För att kompetensstödet ska bli så effektivt som möjligt är det viktigt
för både PTS samordnar sitt uppdrag med relevanta aktörer.
PTS har även genomfört ”Bredbandsskolan”, en serie föreläsningar som ger en
orientering i grunderna på bredbandsområdet, inklusive olika accesstekniker
(trådbundna och trådlösa) med dess för- och nackdelar. Materialet är kvalitetssäkrat och
uppskattat. Föreläsningarna skulle kunna göras tillgängligt till fler genom att
ompaketeras och anpassas och spridas till nya mottagargrupper. För att kunna föra ut
budskapet är det nödvändigt att hitta befintliga fora och sammanhang där de lokala och
regionala politikerna finns på plats. Det kan röra sig om återkommande konferenser eller
andra likartade tillställningar.
2. Nyttja kommunikatörer för kommunikationsstrategi
Vad: Nätverk av kommunikatörer hos relevanta aktörer tar fram en målgruppsanpassad
kommunikationsstrategi för aktuella frågor.
Exempel på involverade aktörer: Bredbandsforums kansli, PTS och andra aktörer i
Bredbandsforums styrgrupp samt urval av regionala och kommunala
bredbandskoordinatorer.
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Hur: Det har tidigare funnits ett nätverk bestående av kommunikationsansvariga hos de
aktörer som varit involverade i Bredbandsforum. Nätverket har legat i träda under en tid
då andra frågor prioriterats. Genom att aktivera nämnda nätverk kan en strategisk
kommunikationsresurs skapas. Det ger också möjlighet att kunna nyttja fler kanaler för
att nå ut och inkludera fler aktörer i gemensamma informationsinsatser. Olika typer av
information vänder sig till olika grupper. Kommunikatörerna bör ta fram en
målgruppsanpassad kommunikationsplan/kanalstrategi för de olika informations- och
utbildningsbehoven som kan identifieras inom de områden som Bredbandsforum
bedömer som prioriterade.
Nätverket skulle också kunna bidra till att kommunikation får en tydligare roll inom
Bredbandsforum som helhet. Ett första konkret steg vore att skapa en gemensam
kommunikationsstrategi för forumet. Strategin bör tydliggöra forumets syn på
kommunikation och exempelvis kunna besvara:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Vilka målgrupper är prioriterade?
Vilken information är prioriterad att nå ut med?
Hur bör kommunikation ske?
Vilka kanaler bör användas för bäst resultat?
När är det påkallat att kommunicera i större omfattning?
Vem kan fungera som talesperson för forumets verksamhet och aktiviteter?
Hur ska informationen förvaltas?

Nystartsgruppen noterar att regeringen avser att ge PTS i uppdrag att kommunicera
bredbandsstrategin och dess innehåll. För att nå ut med budskapet anser Nystartsgruppen
att fler aktörer behöver vara involverade i att sprida strategin. Här skulle ett nätverk av
kommunikatörer kunna vara en behjälplig resurs. Regeringen avser även att ge PTS i
uppdrag att informera slutanvändare om nyttan av bredband. Det underlag som tas fram
inom detta arbete bör spridas i de nätverk som initieras av Bredbandsforums kansli.
Nystartsgruppen har även nämnt betydelsen av att använda strategin som en katalysator
för att nå ut till kommuner med budskapet att uppdatera befintliga strategier så att de
ligger i linje med de nationella målsättningarna.
3. Inventera informationsstocken
Vad: En systematisk genomgång av relevant bredbandsinformation
Exempel på involverad aktör: Bredbandsforums kansli
Hur: Ett urval av aktörer bildar en gemensam arbetsgrupp under kansliets koordinering
för att sondera exempelvis vilken information som finns tillgänglig hos olika aktörer,
aktualitet och relevans i informationen samt vilka frågor/aspekter som finns där
information saknas. I den mån intressant material kan identifieras bör detta samlas på en
särskild plats på Bredbandsforums hemsida samt tillsändas samtliga aktörer som är eller
varit aktiva inom Bredbandsforums verksamhet.
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Sammanfattning

Kunskapen om bredband är eftersatt vilket gör att det finns ett stort informationsbehov.
Med en höjd kunskapsnivå blir förutsättningarna bättre för att nå en ökad
bredbandstillgång. I nuläget finns mycket information om bredband tillgängligt. För att
få genomslag och åstadkomma verklig förändring i beteenden och regelverk gäller det
att kommunicera på rätt sätt och till rätt målgrupp med information som är aktuell.
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Bredbandstillgången hämmas av bristande robusthet och
driftsäkerhet
Beskrivning

Bredband får allt större betydelse i samhället. Detta gäller inte enbart för privatpersoner
och företag, många samhällsfunktioner är idag också allt mer beroende av att kunna
utbyta information digitalt mellan individer, organisationer och tekniska system. Denna
utveckling har vi bara sett början på och de tjänster som ska trafikera näten blir allt mer
tidskritiska. Förutom att olika typer av system, exempelvis faktura- och ordersystem, är
beroende av uppkoppling läggs också allt fler tjänster ut i det så kallade ”molnet”. Vi
går mot ett mer kontantlöst samhälle, där betalningsströmmar är helt beroende av
bredband. Även omsorgs- och sjukvårdstjänster är allt mer beroende av en fungerande
infrastruktur av mycket god kvalitet. Detsamma gäller för ”sakernas internet” (internet
of things) där både maskiner, saker och människor är uppkopplade, och
sammankopplade. Just nu finns ett stort fokus på självkörande bilar med artificiell
intelligens som i sig kräver hög driftssäkerhetsnivå och krav på extremt låga
fördröjningar, dessa kommer i sin tur vara sammankopplade med vägnät,
väderprognoser, serviceenheter och troligen försäkringsbolag. Allt detta innebär
samtidigt att verksamheter successivt kommer att ställas om med allt färre personal och
allt mer automatik. Vid en störning eller ett avbrott i kommunikationen innebär det att
det inte kommer att finnas personal som kan åka ut, exempelvis till vårdtagaren.
Kommunikationen växer, komplexiteten ökar och med det även nödvändigheten i att nät
är robusta och driftsäkra. Nystartsgruppen ser positivt på att regeringens lyft betydelsen
av robusta nät i sin bredbandsstrategi (sid 16). ”Samhällets ökande beroende av
bredbandsinfrastruktur och framför allt av digitala tjänster ställer ökade krav på
robusthet och driftsäkerhet. Det innebär att infrastrukturen är robust nog att motstå
påfrestningar och har så god kvalitet att den fungerar och är tillgänglig också vid
störningar…”.
Allteftersom komplexiteten i näten och tjänsterna ökar, ökar även risken för att
störningar och avbrott ger mer svårlösta fel och fler drabbade. Mängden nätägare i
Sverige uppgår till över 1 000 stycken, där det stora antalet nät är små lokala nät som
byggts och ägs av fiberföreningar. Mångfalden av aktörer är en styrka för marknaden
eftersom det skapar dynamik med många idéer och lösningar. Det bidrar också till
konkurrens och valfrihet. Samtidigt som detta i grunden är något positivt finns det en
baksida. Den stora variation som dessa näts byggts på skapar kvalitetsskillnader. Om
inte driftssäkerheten i näten åsidosätts kan det på sikt bidra till att infrastrukturen blir
störningskänslig och att utvecklingen på tjänstemarknaden hämmas.
Det senaste året har takten på utbyggnaden av bredband ökat och det har även lett till
många fler avgrävningar för såväl bredbandsaktörer som för andra ledningsägare
exempelvis elföretag. Ledningskollen55, ett webbaserat verktyg för att förhindra
55

www.ledningskollen.se
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avgrävningar, används av många kommuner, stadsnät och entreprenörer, men inte av
alla. Idag är det inte ett krav på att använda Ledningskollen och inte heller ekonomiskt
kännbart att gräva av en ledning, varför risken för fler avbrott sannolikt kommer att öka.
I regeringens bredbandsstrategi är utgångspunkten att det i första hand är marknadens
aktörer som ska tillgodose kraven på robusthet och säkerhet. Eftersom alla nät hänger
ihop i en helhet och är beroende av varandra finns det ett samhälleligt intresse för att
stödja detta arbete, och vid behov bidra med kompletterande insatser.
Fakta om robusta och driftsäkra nät
















Under 2016 enades branschen om gemensamma standarder för fiberbyggnation kallat
”konceptet Robust fiber”. Det finns därmed tydliga formkrav för hur nät ska anläggas
för att vara framtidssäkra
Antalet incidenter med bredbandsnäten har ökat. 2012 inrapporterades 30 större
störningar och avbrott hos de större operatörerna. 2015 var det cirka 50. PTS,
(Uppföljning av bredbandsstrategin 2016)
Oron över intrång är stor hos allmänheten. Sjuttio procent av svenskarna tror att
säkerheten hos bredbandstjänster har brister och fler än en av tio uppger att de har
drabbats av dataintrång. Trots oron väljer majoriteten av svenskarna att använda
bredbandstjänster, men cirka 15 procent uppger att de inte använder exempelvis
banktjänster eller laddar ner filer på grund av att de inte litar på näten. (SCB,
Privatpersoners användning av datorer och internet, 2015 samt SIFO & Tieto, 201656)
Med fler bredbandstjänster och växande oro har kraven på säkra nät ökat. PTS
föreskrifter om krav på driftssäkerhet (PTSFS 2015:2) trädde i kraft den 1 januari 2016
och ställer grundläggande krav för att uppnå driftsäkra nät och tjänster.
På kort sikt är robusthet och driftsäkerhetsarbete resurskrävande.
Förstärkningsåtgärder så som redundans i stomnät, reservkraft i noder liksom
sammanbyggnad av nät fördyrar byggnation avsevärt.
Den finns över 1 000 nätägare i Sverige; kommersiella aktörer, stadsnät, statliga
fiberägare och en stor mängd fiberföreningar. Det är stora skillnader i hur dessa nät är
reglerade och kontrollerade.
Även om säkra nät är ett mål så finns förbättringspotential vad gäller det proaktiva
arbetet. Exempelvis uppger cirka 50 procent av Sveriges kommuner att de saknar mål
för robusthet i sina bredbandsstrategier. (PTS, Kommunenkät 2015)
Ledningskollen är en tjänst för att minska antalet avgrävningar, förbättra
samplanering/samordning samt för projektering. Det är frivilligt att använda tjänsten
och många aktörer är fortfarande inte med, trots att tjänsten är mycket bra.

Arbetsgruppens motivering till prioritering

Säkerhet spelar roll. För att användare ska känna sig trygga med användning måste alla
bredbandsnät fungera. Nöjda användare har en positiv inverkan på efterfrågan av nät och
kan fungera som ambassadörer för bredband till grannar och bekanta. Arbetet med att
SIFO & Tieto, ” Svenskarna oroliga över cybersäkerheten”, https://www.tieto.se/nyheter/svenskarna-oroliga-overcybersakerheten-3-av-4-vill-kunna-bli-bortglomda-pa-natet
56
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övertyga nya användare underlättas också av möjligheten att kunna använda nya tjänster.
Om kvalitet inte kan garanteras, exempelvis genom ständiga avbrott, blir det svårt. På
samma sätt kräver fortsatt utbyggnad av näten att den befintliga infrastrukturen inte
innehåller allvarliga säkerhetsbrister. Säkerhet i form av robusta och driftsäkra nät blir
därmed grundläggande för att bibehålla en hög efterfrågan – vilket i sin tur krävs för
ökad tillgång. Nystartsgruppen vill också betona betydelsen av att alla nät, oavsett
storlek, måste kunna garantera robusthet och driftssäkerhet.
Utmaningar

Utmaningarna för att säkerställa en robust infrastruktur är:
Kvaliteten i förläggningsarbete och dokumentation varierar – Det är många aktörer
som har byggt fiberinfrastruktur genom åren. Ibland har näten byggts med bristande
kvalitet och bristande dokumentation vilket lett till att det många gånger saknas kunskap
om vilka nät som är bra, mindre bra eller dåligt anlagda. I tidigare stöd har det saknats
eller ställt begränsade krav på robusthet, bl.a. vad gäller dokumentation, varför det idag
riskerar att finnas brister i dessa nät. Även andra nät, däribland de statliga näten är till
viss del dåligt dokumenterade, något som framgår av utredningen Statens infrastruktur
som resurs. I dag används dessutom många olika dokumentationsverktyg med
sinsemellan bristande kompatibilitet och ofta saknas en framtidssäkring av
dokumentationen.
Kvaliteten på förvaltningen varierar – På samma sätt som förläggningsarbetet varierar
i kvalitet, varierar även förvaltningen av olika nät i kvalitet. Ett dåligt förvaltat nät kan
skapa många och långa avbrott i tjänsteleveransen, vilket skapar problem för
användarna. Det finns inte någon entydig bild av vilka nät som har en väl fungerande
förvaltning och vilka som inte har det.
Tillgängligheten varierar – Digitala samhällstjänster, med höga tillgänglighetskrav, till
medborgare kan inte upprätthållas med de servicenivåer som idag finns på privata
abonnemang. Tillgänglighet och säkra leveranser behöver tryggas, då ökad sårbarhet är
ett hinder för utveckling av allt mer avancerade tjänster. Krav på kvalitet måste finnas
utifrån vilka tjänster som näten ska bära.
Kravställning är komplicerat och kännedom om kvaliteten på de underliggande
näten varierar – De digitala tjänsternas kvalitet är beroende av den underliggande
infrastrukturen och vilka servicenivåer som finns i denna. Kvalitetem.mn på den
underliggande infrastrukturen inverkar även på möjligheten att digitalt koppla upp allt
fler saker. Insikten i att olika nät erbjuder olika servicenivåer saknas ofta trots att det är
en viktig förutsättning för väl fungerande tjänster. Framtidens infrastruktur ska utgå från
framtidens behov. Kravställningen blir komplicerad och omfattande då specificeringen
ska ske mot något som ligger i framtiden. Upphandlingssystem och regelverk hänger
inte med.
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Ansvar för helheten saknas – I dag är många aktörer verksamma på marknaderna för
infrastruktur och digitala tjänster. Utbudet av tjänster är stort och varje aktör försöker ta
ansvar för sin del. Samtidigt finns det idag ingen som har ett utpekat ansvarar för
helheten. Detta gör att incidenter som kräver åtgärder kan falla mellan stolarna, och av
felavhjälpning försenas. Olika aktörer är också reglerade på olika sätt, bland annat vad
gäller anmälningsplikten, vilket gör att kontrollen genom hela infrastrukturen riskerar
bli bristfällig (eftersom kraven är olika för olika nätägare beroende på exempelvis storlek
och omsättning).
Stort beroende av leveranssäkra elnät – Bredbandsnätens och de digitala tjänster som
näten är bärare av har ett stort beroende av elektricitet. Strömavbrott är en vanlig orsak
till störningar och avbrott i nät och tjänster. Strömavbrott är vidare den vanligaste
orsaken till mindre, lokala störningar och avbrott i bredbandsnäten.
Förslag på möjliga lösningar

Robusta och driftsäkra nät är grundläggande för att bredbandstjänster ska efterfrågas av
medborgarna. Att kunna säkerställa en tillräckligt hög säkerhetsnivå skapar grogrund för
tjänsteanvändning. Säkerhet kommer dock med en prislapp. I det korta perspektivet
innebär inkludering av robusthet och driftsäkerhet att kostnaderna för utbyggnad ökar.
Det blir därför en pedagogisk utmaning att kunna förklara varför en hög kvalitet i hela
näten är väsentligt och att bygga billigt kan bli dyrt i förlängningen. Bredbandsforums
arbetsgrupp har lämnat ett antal förslag på insatser på robusta och driftsäkra nät
Lösningsförslagen har kopplats samman med de utmaningar som beskrivits ovan
1. Genomför insatser för att sprida Robust fiber samt information om krav i
lag och föreskrifter
Vad: Idag finns en branschöverskridande miniminivå för anläggning av robusta fibernät,
konceptet Robust fiber. Spridning och användning av konceptet måste ske till allt från
fiberföreningar, entreprenörer, operatörer och besiktningsmän. Det finns även lagkrav
om driftsäkerhet och information om vilka krav som gäller.
Exempel på involverade aktörer: Förvaltningsrådet för Robust fiber,
Stadsnätsföreningen, PTS, IT&Telekomföretagen, SKL, Bredbandsforum och
Upphandlingsmyndigheten
Hur: Konceptet Robust fiber har funnits sedan 2016. I konceptet finns minimikrav för
robust fiberanläggning för olika förläggningsmetoder och certifiering av utförare,
företag och besiktningsmän. Information om miniminivåerna i konceptet måste spridas
i större omfattning samt vikten av att använda sig av certifierade aktörer.
Sedan 2015 finns nya föreskrifter om driftsäkerhet och som anmälningspliktiga aktörer
är skyldiga att följa. Det görs ett stort informationsarbete från t ex Svenska
stadsnätsföreningen att informera om kraven och denna information skulle även kunna
spridas till andra aktörer, som t ex fiberföreningar och fastighetsägare. PTS arbetar just
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nu med att se över frågan om vilka aktörer som är anmälningspliktiga, vilket kan
aktualisera frågan om information ytterligare. I PTS arbete att se över anmälningsplikten
anser Nystartsgruppen att det är mycket viktigt att lyfta in vikten av att kraven på
exempelvis den underliggande infrastrukturen måste gälla samtliga nät, även de som
idag inte är anmälningspliktiga.
Informationsinsatserna bör även inkludera frågor som stabil och långsiktig
nätförvaltning, då det är en förutsättning för att kunna distribuera exempelvis digitala
samhällstjänster över näten.
2. Genomför teknisk och samhällelig omvärldsbevakning
Vad: En genomgång av vilka krav framtidens digitala tjänster kan tänkas ställa på
infrastrukturen och en utvärdering om dagens nät är kompatibla med dessa krav.
Förslag på involverade aktörer: Bredbandsforum, Chalmers/KTH alternativt
Ingenjörsvetenskaps-akademin samt VINNOVA, Statens medieråd, tankesmedjor,
leverantörer av aktiv utrustning och tjänster etc.
Hur: Regeringen har i bredbandsstrategin aviserat att Bredbandsforum kommer att få i
uppgift att genomföra omvärldsanalys genom ad-hoc grupper. Detta skulle bland
annat kunna ske genom e workshops där nätkraven för dagens tjänster diskuteras och
synliggörs samt motsvarande övning avseende vilka tjänster som bedöms komma inom
5-10 år och hur detta påverkar kravställningen på näten.
Resultatet kan användas för att jämföra dagens nät med framtidens krav alternativt
fungera som underlag för att formulera vilka krav framtidens nät kräver eller en
uppdaterad vägledning av ”Robust fiber”. På så sätt kan begränsningar i tentativa
tillämpningar synliggöras och förhoppningsvis undvikas, samtidigt som ökad
medvetenhet kan skapas om att driftsäkerhet och kvalitet är viktigt men troligen kommer
med en hög prislapp. I detta arbete bör specifika frågeställningar adresseras. Exempel på
sådana kan vara att formulera miniminivåer för specifika funktioner som motsvarar
kraven på säkerhet och robusthet för samhällsviktiga digitala tjänster. Detta är ett område
som också regeringen i sin strategi anser att marknadsaktörerna aktivt ska verka för.
3. Synliggör och intensifiera arbetet för att säkerställa elleveranser till
bredbandsinfrastrukturen
Vad: Idag bedrivs ett kontinuerligt arbete mellan elsektorn och telekomsektorn för att
säkerställa leveranssäkerhet i elnäten. Detta arbete bör synliggöras och intensifieras
eftersom bredbandsinfrastrukturen blir allt mer viktig i samhället. Processerna för
tryggad elförsörjning till bredbandsinfrastruktur bör dessutom effektiviseras.
Förslag på involverade aktörer: PTS, Svenska kraftnät och representanter från el- och
telekombranschen
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Hur: Regeringen har i bredbandsstrategin aviserat att PTS kommer få i uppdrag att
analysera tillståndsprocessen för elbolag eftersom elförsörjning är en förutsättning för
anläggning av bredband. Resultatet skulle kunna användas för att uppmärksamma och
förbättra processerna. Därtill skulle PTS, Svenska kraftnät samt el- och
telekombranscherna exempelvis kunna fördjupa och intensifiera sitt kontinuerliga arbete
med att förbättra informationsflödet mellan då båda branscherna vid kris. Då antalet
elavbrott har ökat senaste åren bör fortsatta insatser göras för att öka driftsäkerheten.
4. Inrätta ett Upphandlingsråd
Vad: Inled en samverkan, alternativt skapa ett råd tillsamman med
Upphandlingsmyndigheten och aktuella aktörer och myndigheter som kan bidra med
kunskap om de förutsättningar som behövs när kommuner och landsting upphandlar
robusta och driftsäkra nät och digitala tjänster.
Förslag på involverad aktör: Upphandlingsmyndigheten, SKL, PTS, MSB, Svenska
stadsnätsföreningen, Svenskt näringsliv, Energiföretagen samt relevanta kommuner.
Hur: Upphandlingsmyndigheten gjorde 2016 en utredning om upphandling av
hjälpmedel och välfärdsteknik och konstaterade att kompetens saknas och stöd behövs.
Myndigheten har dock fokuserat på tjänsterna och inte på den underliggande
infrastrukturen. Även regeringen noterar i sin strategi att krav bör ställas i samband med
upphandling. Ett steg framåt vore därför att skapa ett råd som bidrar till att underlätta
upphandlingar av robusta och driftsäkra nät samt digitala tjänster. Fokus för rådet skulle
bland annat kunna vara att uppmärksamma vad som måste beaktas kring teknik,
ekonomi, etc. för olika nät och tjänstetyper. De skulle också kunna synliggöra de
möjligheter som finns att göra funktionsupphandlingar och utforma upphandlingen så att
det inte ger inlåsningseffekter. Resultatet av ett sådant arbete skulle kunna hjälpa
kommuner och aktörer att upphandla nät och digitala tjänster av god kvalitet.
Sammanfattning

Driftsäkerhet och robusthet bidrar till en bättre upplevelse och ökad tilltro till näten och
de tjänster de kan bära. Ökad säkerhet kommer dock med ett pris. Det kostar pengar och
resurser att kvalitetssäkra näten. Dessa ökade kostnader kommer i stor utsträckning
behöva bäras av användarna och nätägarna. För att betalningsvilja ska finnas krävs ökad
medvetenhet om fördelarna som kommer av högre säkerhet samt mer transparens kring
vilken kvalitet befintliga nät har.
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Bredbandstillgången hämmas av att digitaliseringen inte prioriteras
Beskrivning

Ur regeringens perspektiv är ”Digitaliseringen… den enskilt största förändringsfaktorn
i vår tid och påverkar alla delar av samhället.”57 Genomslaget av digitaliseringen är
också tydligt. Allt fler tjänster inom område efter område digitaliseras. Från en teknisk
synvinkel innebär digitalisering en överföring av information till digitalt format, men i
samhällsdiskussionen har begreppet oftast en mycket vidare betydelse. Digitaliseringen
betraktas mer som ett pågående samhälleligt fenomen, och ibland som ett
eftersträvansvärt tillstånd (åtminstone för vissa), vilket kan beskrivas som ett slags
tekniskt omdaningsförlopp eller en moderniseringsprocess.58 En förutsättning för en
bred digitalisering är dock en väl utbyggd och väl fungerande bredbandsinfrastruktur.
Det pågår många olika aktiviteter i såväl privat som offentlig sektor för att digitalisera
verksamheterna. En gängse utgångspunkt är att digitaliseringen är en förutsättning för
att klara av samhällsservice och för att upprätthålla välfärden. Nystartsgruppen anser att
det idag saknas ett helhetsgrepp kring nämnda samhällsfenomen vilket försenar
utvecklingen. De initiativ som görs, i såväl privat som offentlig regi, utförs avgränsat,
som mindre innovationsprojekt, i stuprör och av många olika aktörer. Digitalisering är
ett område som löper tvärs igenom organisationer och verksamheter som kräver nya
arbetssätt och nya samarbetsformer. Det är inte långsiktigt hållbart att driva en så viktig
samhällsförändring på ett så fragmenterat sätt som idag.
Även på områden där samordning skulle kunna ske, anser Nystartsgruppen att
samverkan och erfarenhetsutbytet inom digitaliseringsområdet är ofullständigt av
anledningar som brister i kompetens, insikt om andra aktiviteter, tid och resurser. Detta
ger sammantaget en mycket fragmenterad satsning utan helhetsperspektiv. Risken med
att fortsätta arbetet som idag är att nya stuprör skapas och befintliga förstärks.
Den tydligaste påverkan av digitaliseringen syns sannolikt på olika tjänster. Idag finns
förväntningar på att alla tjänster ska fungera jämt och överallt. Användarna har också
gjort sig beroende av tjänsterna. Tillgången till en bredbandsanslutning är därför
viktigare idag än tidigare och kommer bli än viktigare med den fortsatta tekniska
utvecklingen där digitaliseringen förstärker verkligheten genom bland annat artificiell
intelligens (A.I) och ”augmented reality” (A.R)59.
Trots höga användarsiffror och trots att Sverige hamnar i topp när det gäller utbyggnad
av bredbandsinfrastruktur, halkar Sverige efter i digitaliseringen.60 Orsak till detta anser
Nystartsgruppen är bland annat bristen på övergripande arbete på nationell nivå och
tydliga mål och riktlinjer. Ska ett samhälle förändras i grunden åt ett givet håll, måste
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Budgetproposition (Prop. 2015/16:1, utg. omr. 22, s. 119.)
ESV, ”Uppföljning och analys av statsförvaltningens digitalisering”, 2016
59
Med hjälp av AR kan en användare få digital information om den omgivande verkligheten i real tid.
60
ESV, Är Sverige bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter? 2016
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också det finnas en kraftfull styrning åt det hållet. I länder som t ex Nederländerna,
Estland, Storbritannien och Danmark sker mycket arbete på nationell nivå för att sedan
spridas i resten av förvaltningen, vilket också har fått positiva effekter som påvisas i
internationella jämförelser.
Regeringen har aviserat att de utformar en digitaliseringsstrategi för att stödja
näringslivet och samhällsutvecklingen. Nystartsgruppen vill betona hur viktig denna
strategi är. Vår förhoppning är att strategin tar om hand de hinderområden och
utmaningar som omnämns i den här texten och att den digitala strategin innehåller
konkreta åtgärder som lyfter Sverige till en betydligt högre nivå än idag.

Fakta om digitalisering
















Ur ett internationellt perspektiv är Sverige som helhet bra på att nyttja digitaliseringens
möjligheter. När internetanvändning, tillgång till bredbandsinfrastruktur,
konsumentpriser, företagsvillkor, kompetenstillgång och e-förvaltningstjänster vägs
samman hamnar Sverige på tredje plats i jämförelse med andra länder. (World
Economic Forum, Networked Readiness Index, 2016)
Sverige har under senare år tappat fart i den offentliga sektorns digitalisering. (ESV,
Är Sverige bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter?, 2016)
Det finns analyser som visar att den svenska förvaltningsmodellen (styrning på tre
nivåer) har verkat hämmande för det offentliga Sveriges arbete med att i samverkan ta
tillvara digitaliseringens möjligheter. (ESV, Statsförvaltningens digitalisering, 2016)
Enskilda myndigheter har framgångsrikt introducerat digitala tjänster inom deras eget
ansvarsområde. Processer som inbegriper flera myndigheter har visat sig betydlig
svårare att genomföra. (Governo, Den svenska e-förvaltningens utveckling i relation
till omvärlden, 2015)
De riktigt stora vinsterna med digitaliseringen uppstår när flera aktörer kan förena sina
krafter i förvaltningsgemensamma initiativ. Potentialen med samverkan i eförvaltnings- och digitaliseringsfrågor är till stor del fortfarande outnyttjad.
(Statskontoret, Delegerad digitalisering - En utvärdering av E-delegationen, 2014)
Digitaliseringsfrågorna är, totalt sett, lågt prioriterade inom myndighetssverige. För
genomslag behöver frågorna bli en tydligare del av regeringens styrning och
uppföljning av myndigheterna, och vävas in i budgetprocessen. (ESV,
Statsförvaltningens digitalisering – uppföljning och analys, 2016)
I andra läder baseras digitaliseringsarbetet på gemensamma lösningar och nationella
satsningar med nationell styrning och samordning medan Sverige har en utpräglad adhoc modell. (Governo, Den svenska e-förvaltningens utveckling i relation till
omvärlden, 2015)
Det finns stora skillnader i hur långt digitaliseringen kommit hos myndigheter,
regioner och kommuner.
Mindre än hälften av Sveriges kommuner har styrdokument som framhåller hur
digitaliseringens nytta ska tas till vara, och mindre än 25 procent följer upp hur arbetet
med digitalisering fortgår. (SKL, eBlomlådan, 2016 )
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Arbetsgruppens motivering till prioritering

Digitaliseringen av Sverige utmärks av många aktörer som arbetar utan gemensamma
mål och samordning. Mycket aktivitet sker isolerat från övrigas insatser istället för att
hanteras horisontellt och gemensamt. Erfarenheter, både positiva och negativa, tas inte
till vara och kunskap förvaltas inte. Den svenska befolkningen är dessutom snabb att
anamma ny teknik och vana digitala användare. Sverige är en uppkopplad nation och det
finns en tradition av starka it- och telekomföretag som har varit drivande i utvecklingen
av mobiltelefoni och kommunikationer. Utvecklingen har skett i samarbete mellan
offentliga myndigheter och marknadsaktörer. För att denna framgångsrika
utvecklingsmodell ska kunna fortsätta är det viktigt att den offentliga förvaltningen
digitaliseras i takt med övriga samhällssektorer.
Koordinering behövs för när varje aktör riskerar uppfinna hjulet på nytt; och väljer att
utveckla system och plattformar som inte är kompatibla med varandra slösas resurser
och tid. För vissa beslutsfattare är digitalisering svårt och ogripbart. Detta gör att
digitaliseringen riskerar att hamna långt ner på agendan när prioriteringar ska göras. En
nedprioritering kan i sin tur ha en hämmande effekt på efterfrågan av bredband och
därmed utbyggnadstakten eftersom digitalisering av tjänster uteblir. Även om regeringen
har aviserat att en digitaliseringsstrategi är på gång så vill Nystartsgruppen lyfta fram de
utmaningar som gruppen anser är de allra viktigaste att ta itu med.
Utmaningar

Uppdaterade regionala och lokala handlingsplaner liksom en nationell
handlingsplan saknas – En uppdaterad målbild med konkreta initiativ som hålls
samman av en ägare saknas. En ägare möjliggör att denne kan prioritera mellan olika
aktiviteter samt säkerställa slutförande av delaktiviteter som tillsammans syftar till att nå
digitalisering av Sverige. Många initiativ har tagits för att driva digitaliseringen framåt,
som till exempel Digital agenda för Sverige 2011. I nuläget saknas ett helhetsgrepp
liksom en explicit koppling mellan digitaliseringsfrågan och bredbandsutvecklingen på
nationell nivå. Samma sak gäller för flera regioner. Detta skapar begränsningar och
bidrar till att målbilden blir otydlig och att insatser för digitalisering får en lägre
verkningsgrad.
”Viktigt” men inte ”bråttom” - Det saknas ett tydligt fastställande av att digitalisering
är nödvändigt och att bredband är en grundförutsättning för detta på nationell, regional
och lokal nivå. Om inte beslutsfattare på alla tre förvaltningsnivåer är tydliga och visar
med hela handen att det både är viktigt och bråttom tas det inga krafttag. För att
digitaliseringen ska genomsyra allt och inte bli ett parallellt universum krävs dessutom
att hela verksamheter ses över och omprövas. Detta kräver en tydlig prioritering och
styrning.
Engagemang och kompetensnivån måste höjas – Det finns kompetensbrister på alla
nivåer och områden i samhället. Det slår igenom hos svenska elever som hamnar efter
och hos många av de som arbetar med upphandling eller strategiska frågor, vilket leder
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till en sämre användning och tillgänglighet av digitala tjänster. Även bland många
vanliga användare saknas tillräckligt med kunskap för att kunna ta till sig de digitala
tjänster som skulle kunna underlätta vardagen. Samtidigt är kunskapen om hur
människor tar till sig och använder digitala tjänster bristfällig hos många av de som
tillhandahåller dem, vilket leder till att människor med särskilda behov ofta hamnar i ett
utanförskap.
Osäkerhet kring teknik – Brist på standarder inom digitaliseringsområdet skapar
osäkerhet och hämmar utvecklingen. Resultatet riskerar bli dyra och inkompatibla
speciallösningar inom många områden.
Regelverk hänger inte med – digitaliseringen går snabbt framåt och regelverk har svårt
att hänga med. Det har uppmärksammats att regelverket till och med kan hämma
digitalisering genom att digitala lösningar inte är förenliga med svensk lag. Många
myndigheter, kommuner och landsting har länge påpekat att det finns stora hinder.61
Förslag på lösningar

Digitaliseringen i Sverige anser Nystartsgruppen går för långsamt. Skäl till detta är att
det saknas gemensamma åtaganden, sammanhållna processer och gemensamma tydliga
och mätbara mål vilket leder till en fragmentisering av insatserna och att aktörer tvingas
agerar utan sammanhållen inriktning och ordning. Detta leder även till ett bristfälligt och
begränsat resultat och att resurser inte används effektivt. Kopplat till detta finns även
osäkerhet om vad regelverken tillåter. Bredbandsforums arbetsgrupp har tagit fram ett
antal förslag till åtgärder för att förbättra möjligheten att ta vara på digitaliseringens
möjligheter och uppnå en snabbare utveckling inom området. Nedan återfinns förslag
till lösningar. Dessa har kopplats samman med de utmaningar som beskrivits ovan.
1. Regionala och lokala strategier i samklang med en nationell strategi
behövs
Vad: Bredbandsområdet har drivits på genom att den nationella strategin brutits ned till
regionala och lokala. Det har bidragit till ett större fokus på bredbandsfrågan genom att
arbetet i sig skapat ett engagemang för området, höjt kunskapsnivån samt bidragit till en
rad aktiviteter. Ett liknande arbete behövs för digitalisering. Arbetsgruppen föreslår
därför att en insats görs för att konkreta strategier och handlingsplaner för digitalisering
regionalt och lokalt tas fram (eller uppdateras). Detta arbete kommer också att ha en
positiv effekt på bredbandsutbyggnaden.
Exempel på involverade aktörer: Regeringskansliet, regionförbund, länsstyrelser,
kommuner, SKL, berörda myndigheter och Bredbandsforum
Hur: Regeringen har för avsikt att lansera en nationell digital strategi. Denna bör kopplas
samman med förväntningar om att även regionala och lokala digitaliseringsstrategier och
DN, ”Digitaliseringen av offentlig sektor ska nu snabbas på”, http://www.dn.se/debatt/digitaliseringen-av-offentligsektor-ska-nu-snabbas-pa/
61
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handlingsplaner ska tas fram. Stöd för framtagning av dessa bör komma från nationell
nivå, t ex kring vilka områden som bör finnas med, exempel på planer och uppföljning
etc. Inom bredbandsområdet har t ex Bredbandsguiden varit ett viktigt verktyg, vilket
togs fram på nationell nivå just för att visa på vad, varför och hur. Ett liknande verktyg
behöver tas fram för digitalisering. Det behövs också goda exempel på handlingsplaner
och på hur arbete kan bedrivas för att införa dem.
2. Skapa en nationell arena för digitalisering
Vad: En nationell arena för landets digitaliseringsarbete
Exempel på involverad aktör: Regeringskansliet
Hur: Regeringen har beslutat att inrätta ett Digitaliseringsråd med kansli på PTS. Rådet
ska bidra till att ge vägledning och katalysera digitaliseringsarbetet som görs i Sverige.
Nystartsgruppen välkomnar initiativet. Om digitaliseringstakten inte höjs kommer det
även att ha en negativ påverkan på bredbandsutvecklingen. Bredbandsforum har varit en
viktig arena och det finns bra insikter att hämta från forumets arbete, inte minst vikten
av att skapa förutsättningar för samverkan.
3. Uppmärksamma lagstiftning som hindrar bredbandsbyggnation och
digitalisering
Vad: Sammanställning av lagar som uppfattas försvåra eller förhindrar utbyggnad av
bredband och digitalisering.
Exempel på involverad aktör: Bredbandsforum
Hur: För att underlätta utbyggnaden av bredband och facilitera digitalisering bör
lagstiftningen anpassas. Ett arbete pågår i nuläget om styrning av nationella digitala
tjänster men det kan likväl finnas skäl att följa detta arbete och särskilt uppmärksamma
lagar som försvårar bredbandsutbyggnad och därmed i förlängningen digitalisering.
Dessa lagar och deras konsekvenser bör synliggöras och presenteras för
Regeringskansliet i syfte att få till stånd lagförändringar. Det kan noteras att PTS inom
ramen för sitt sektorsansvar har i uppgift att uppmärksamma regeringen på hur
lagstiftning
påverkar
bredbandsmarknaden.
Detta
omfattar
dock
inte
digitaliseringsområdet
Sammanfattning

Bredbandsinfrastruktur är grundläggande för att digitaliseringen ska få verkligt
genomslag. Samtidigt driver digitaliseringen på behovet av bredbandsinfrastruktur och
bidrar till att öka förståelsen att detta är en samhällsbärande infrastruktur på samma sätt
som vägar, vatten och elförsörjning. Att katalysera digitalisering innebär att efterfrågan
på bredbandsinfrastruktur ökar och därmed vikten av tillgången till densamma.
Utvecklingen mot framtidssäkert bredband har drivits kraftfullt i flera år och en
framgångsfaktor har varit att de nationella planerna omvandlats till mer konkreta
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strategier och handlingsplaner på regional och lokal nivå. Dessutom har det funnits
tydliga samverkansplattformar och verktyg som stöd i det arbetet. Bredbandsforum vill
understryka betydelsen av detta arbetssätt även inom digitaliseringsområdet. Den
främsta anledningen är att bredbandsutbyggnaden är beroende av en positiv utveckling
inom digitaliseringsområdet.
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Färdplan
Nystartsgruppen har valt att fokusera på sju utmaningsområden. Vissa av dessa utmaningar har identifierats av tidigare arbetsgrupper inom
Bredbandsforum, men Nystartsgruppen anser att utmaningarna kvarstår och att ytterligare insatser krävs. Till varje utmaningsområde har ett
antal förslag på vägar framåt identifierats. Dessa har strukturerats, grupperats och aggregats i tre olika huvudinriktningar:
•

Förslag som tas om hand inom en arbetsgrupp

•

Förslag som tas om hand genom dialoggrupper

•

Förslag som tas om hand genom enskilda insatser

1

Tänkbara arbetsgrupper

Arbetsgrupper är en insatsform som Bredbandsforum använt sedan starten av forumet. Grupperna tillsätts av forumets styrgrupp för arbete på
ett specifikt område och består av ett urval av aktörer med relevant kompetens. Gruppens arbetsuppgift beskrivs i ett direktiv. Gruppen är
verksam under cirka 10månader och lämnar fortlöpande rapportering till styrgruppen. Formen gör att det är möjligt att kombinera ett samlat
grepp med kunskapsmässig fördjupning. Nystartsgruppen gör bedömningen att följande arbetsgrupper vore lämpliga inom Bredbandsforum år
2017-2020:


En landsbygdsgrupp med fokus på att ta fram en strategi för landsbygden
Arbetsgruppens syfte skulle kunna vara att ge förslag på hur utbyggnaden av landsbygden kan genomföras för att nå målen i
bredbandsstrategin. Arbetet skulle också kunna innefatta en inventering av “vita områden”62 samt till buds stående medel för att öka
effekten på de investeringar som görs.



En kommungrupp med fokus på både engagemang och processer
Arbetsgruppens syfte skulle kunna vara att kartlägga och jämföra data kring hur de kommunala processerna för tillståndsgivning
fungerar, samt ge konkreta rekommendationer i en uppdaterad guide för kommunalt bredbandsarbete (Bredbandsguiden). Därtill
skulle ett fokus kunna vara kompletterande insatser till kommuner med särskilda utmaningar.



En robusthetsgrupp med fokus på kraven i framtidens nät och tjänster
Arbetsgruppens syfte skulle kunna vara att inventera dagens krav på bredbandsnäten samt hur specifikationer bör utformas för att
säkerställa att utvecklingen av framtidens tjänster inte förhindras exempelvis på grund av begränsningar i nätens struktur och
konstruktion.

62

Områden som saknar framtidssäkert bredband.
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En digitaliseringsgrupp med fokus på regionala och lokala strategier
Arbetsgruppens syfte skulle kunna vara att katalysera det arbete med digitalisering som genomförs lokalt och regionalt genom att ge
rekommendationer på tänkbar tågordning för digitaliseringsarbetet. En aspekt skulle också kunna vara att ange exempel på hur mål inom
digitaliseringsarbetet kan operationaliseras regionalt och lokalt.



En samverkansgrupp inom fem strategiska områden:
Arbetsgruppens syfte skulle kunna vara att utgå ifrån fem områden som bedöms som strategiskt viktiga för bredbandsutbyggnaden och
försöka att realisera och fördjupa långsiktig samverkan inom dessa. Detta skulle vara ett delvis nytt grepp då områdena sammantaget
även berörs inom ramen för andra föreslagna arbetsgrupperna. Genom att driva dem inom ramen för en egen arbetsgrupp kan de dra
nytta av varandra samtidigt som det möjliggör att Bredbandsforum kan:
1.kunna tillförsäkra nödvändiga resurser och uppslutning
2. få tydlighet i uppstart och initiering av samarbetet,
3. skapa ett resultatinriktat och pragmatiskt förhållningssätt
4. säkerställa att det finns en process för uppföljning och avrapportering samt,
5. ge förutsättningar för kontinuitet i arbetet.
De fem områdena som ligger närmast till hands för samarbete är:
o

Bättre täckning och kapacitet för mobilt bredband exempelvis genom samhällsmaster
Ett tänkbart fokus skulle kunna vara att diskutera hur spektrum används, skulle kunna användas och enas om åtgärder för att
kompensera för dålig täckning och kapacitet i städer såväl som på landsbygden.
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o

Utbyggnad i kommersiellt svagare områden exempelvis efteranslutningar av enskilda fastigheter.
Ett tänkbart fokus skulle kunna vara att inventera hur utbyggnad i nuläget hanteras i de områden där de kommersiella
utbyggnadsmöjligheterna är svagare och vad aktörer kan göra för att tillsammans minimera och lösa de utmaningar som uppstår.

o

Rollfördelning i bredbandsarbetet mellan kommuner och regioner exempelvis mandat och ansvar.
Ett tänkbart fokus skulle kunna vara att undersöka hur relationen mellan kommuner och regioner upplevs fungera (med avseende
på bredbandsutbyggnad), vilka resurser som finns var, samt hitta vägar för att tydliggöra var mandatet att agera finns och vem
som har ansvar.
Likabehandling och konkurrensneutralitet på bredbandsmarknaden
Ett tänkbart fokus skulle kunna vara att sondera situationer där det uppfattas finnas brister i likabehandling och
konkurrensneutralitet. Med utgångspunkt i dessa skulle sedan ett arbete genomföras i syfte att enas om gemensamma principer
som kan bidra till att liknande situationer kan minimeras eller helt undvikas, exempelvis i upphandlingsfrågor.

o

Åtgärder för att stärka robustheten i näten på alla nivåer exempelvis hos slutanvändarna.
Ett tänkbart fokus skulle kunna vara att analysera kostnader för robusthet och ställa dessa mot de kostnader som kan uppstå vid
exempelvis avbrott. Därtill skulle ett syfte kunna vara att hitta gemensamma förslag på insatser för att öka robustheten och vad
respektive aktör (inklusive slutanvändarna) kan göra redan idag.
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Tänkbara dialoggrupper

Nystartsgruppen gör bedömningen att det vid sidan av rena arbetsgrupper finns behov av mer ad-hoc mässiga dialoggrupper för specifika frågor.
Dialoggrupperna skulle ledas från Bredbandsforums kansli och kunna fungera som försöksverksamheter. De skulle primärt kunna bemannas
med de aktörer som är närmast berörda av en fråga och därmed kunna jobba snabbare och med mindre formella ramar än rena arbetsgrupper.
De skulle dessutom enbart behöva samlas vid enstaka tillfällen det vill säga när behov uppstår. Nystartsgruppen har identifierat att det är
angeläget att starta följande dialoggrupper:
Kommunikatörsnätverk – Gruppering av professionella
kommunikatörer hos relevanta aktörer för att tillsammans kunna
dela material, budskap och arbetsformer i syfte att nå ökat
genomslag i gemensamma frågor.

Dialoggrupp med fokus på omvärldsbevakning och teknisk framsyn Gruppering av representanter för policy, marknad och
systemleverantörer som tillsammans skulle kunna ge orientering och
bedömning av tekniska lösningar, policyutmaningar och tänkbara
utvecklingsvägar. Syftet skulle kunna vara att skapa ökad
medvetenhet och handlingsberedskap.

Dialoggrupp med fokus på behovet av, och villkor för, ett nytt
bredbandsstöd – Gruppering med de aktörer som idag hanterar
bredbandsstöd, är stödmottagare eller berörs av bredbandsstöd.
Fokus för gruppen skulle kunna vara att diskutera och ge
rekommendationer om bärande principer för hur ett bredbandsstöd
bör utformas för att passa den nya marknadssituationen i Sverige.

Dialoggrupp med fokus på information till kommuner – Gruppering
av representanter för marknaden, myndigheter, kommuner samt
aktörer som har nära samarbete med kommuner (exempelvis
regioner). Fokus för gruppen skulle kunna vara att adressera hur
bredband kan bli en prioriterad fråga hos kommunledningar och
politiker på lokal nivå samt ge information om lagstiftning som berör
kommunernas bredbandsarbete.

Dialoggrupp med fokus på myndigheter som påverkar
bredbandsutbyggnaden – Grupp sammansatt av representanter för
exempelvis Post- och telestyrelsen, Upphandlingsmyndigheten,
Boverket, länsstyrelserna, Lantmäteriet, Statens jordbruksverk,
Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket i syfte att öka
medvetenheten och samarbete i bredbandsfrågor.

Dialoggrupp med fokus på offentliga aktörer som innehar
bredbandsinfrastruktur – Grupp sammansatt av representanter för
exempelvis PTS, Trafikverket, Svenska kraftnät och Vattenfall i
syfte att öka medvetenheten och samarbete i bredbandsfrågor bland
offentliga aktörer med bredbandsinfrastruktur.
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Upphandlingsråd med fokus på robusta nät och digitala tjänster –
Grupp sammansatt av exempelvis representanter för marknaden,
myndigheter, kommuner, regioner och intresseorganisationer med
syfte att diskutera erfarenheter av upphandling och hitta
gemensamma sätt att nå förbättringar när robusta bredbandsnät och
digitala tjänster ska köpas in.

Tänkbara enskilda insatser

Utöver arbetsgrupper och dialoggrupper, finns också ett antal identifierade uppgifter som skulle kunna genomföras som enskilda insatser. En
enskild insats bedöms ta upp till sex veckor från planering till genomförande men bör i de flesta fall kunna genomföras snabbare. Exempel på
enskilda insatser som Nystartsgruppen identifierat är följande:
Ändringar av regleringsbrev för myndigheter som påverkar
bredbandsbyggnationen i syfte att skapa ett tydligt samstämmigt
uppdrag att bidra till bredbandsstrategins måluppfyllelse.

Ändringar av uppdrag för statliga aktörer som innehar fiber så att det
tydliggörs att dessa ska bidra till bredbandsstrategins måluppfyllelse
genom engagemang på svart fiber- och kanalisationsnivå.

Spridning av en standardiserad fiberföreningsdeklaration

Handledning om hur aktörer ska arbeta med Utbyggnadslagen

Inventering av informationsmaterial om bredband

Upplysning om behovet att uppdatera kommunala bredbandsstrategier
och tydliggörande av de kommunala bredbandskoordinatorernas
uppdrag
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Synliggörande och intensifierat arbetet för att säkerställa
elleveranser till bredbandsinfrastrukturen

Informationsinsatser för att sprida konceptet Robust fiber, upplysa om
krav på nätägare i lag och föreskrifter samt vikten av kvalitet (även på
landsbygden)

Studie av hur bredbandskoordinatorernas mandat skulle kunna
stärkas

Workshop om ”hur näten hänger ihop”63 och diskussion om vem som
kan ta ansvar för helheten

Uppdatering och spridning av SKLs markavtal

Utredning av anmälningsplikt för byanät

Workshop för att lista kommuners och marknadsaktörers
uppfattning om vad som påverkar investeringar av bredband.

Inspel utifrån ett bredbandsperspektiv till regeringens pågående
översyn av befintlig lagstiftning som motverkar digitalisering.

63

För att tjänster ska fungera och det inte ska uppstå några avbrott är det väsentligt att varje del av nätet är byggt på ett sätt som medger störningsfri kommunikation. Delarna måstet fungera
tillsammans och kedjan är inte starkare än den svagaste länken.
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Plan för fortsatt arbete

Som framhållits ovan har de aktiviteter som Nystartsgruppen identifierat extraherats ur gruppens utmaningsområden. Aktiviteterna går dessutom
att koppla till Bredbandsstrategin. Strategin använder sig av tre prioriterade områden för insatser:


nät och tjänster till alla,



roller och spelregler på bredbandsmarknaden samt



kostnadseffektiv utbyggnad av bredband.

Dessa områden ger en tydlig fingervisning om regeringens intentioner och kan även fungera som guide för hur Nystartsgruppens förslag på
aktiviteter är sammanlänkade med bredbandsstrategin och kan bidra till dess genomförande. Flera av de arbetsgrupper som Nystartsgruppen
föreslår adresserar mer än ett av de tre områdena ovan, medan nästan samtliga av dessa dialoggrupper kan kopplas till “nät och tjänster till alla
“. I kontrast till detta är dock de flesta enskilda aktiviteterna inriktade på ”roller och spelregler på bredbandsmarknaden” eller att få till stånd en
”kostnadseffektiv utbyggnad av bredband”. Sammantaget gör de föreslagna aktiviteterna att stora steg kan tas för att förbättra förutsättningarna
för måluppfyllnad.
I sammanhanget är det också värt att framhållas att alla de aktiviteter som Nystartsgruppen föreslår är angelägna att genomföras så snart som
möjligt. Detta kräver dock resurser. I praktiken innebär det att allt inte kan prioriteras, men många aktiviteter kan sannolikt utföras simultant,
särskilt om flera aktörer är involverade och samverkar för måluppfyllnad. För att ge en vägledning och kvalificerad bedömning om vilka moment
som vore lämpliga prioritera så presenterar Nystartsgruppen nedan ett förslag på färdplan och prioritering.
Arbetsgrupper: Nystartsgruppen ser behov att redan under 2017 initiera arbete i tre arbetsgrupper på områdena landsbygd, kommuner och
samverkan. Därefter finns det behov av att under 2018 initiera arbete om robusthet och under 2019 fokusera på digitalisering. Att starta tre
arbetsgrupper år 2017 är en ambitiös ansats och visar på Nystartsgruppens bedömning att aktiviteter behöver genomföras i närtid för att inte
målen i bredbandsstrategin ska äventyras. Att planera, bemanna och genomföra tre arbetsgrupper kommer ställa stora krav på engagemang från
aktörerna. Det potentiella resultatet från detta arbete skulle, på ett substantiellt sätt, kunna bidra till att flytta fram positionerna och göra skillnad.
Sannolikheten är därför stor att aktörerna är beredda att göra den insats som behövs i arbetsgrupperna.
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Dialoggrupper: Nystartsgruppen gör bedömningen att dialogaktiviteter för att ge information till kommuner, hitta grunderna för ett nytt
bredbandsstöd och få myndigheter att samarbeta om bredbandsutbyggnaden är prioriterat att initiera under år 2017. Detta gäller också formering
av ett kommunikatörsnätverk för att få bättre genomslag i gemensamma frågor. I praktiken innebär detta att exempelvis omvärldsbevakning,
upphandling av robusta nät och digitala tjänster, i ett första läge, får stå tillbaka. Arbete med dessa frågor bör istället ske under år 2018 och år
2019.
Enskilda aktiviteter: Nystartsgruppen har listat ett femtontal enskilda aktiviteter som är mindre och avgränsade uppgifter. I flera fall finns
kopplingar till de aktiviteter som Nystartsgruppen föreslår ska genomföras genom arbetsgrupper eller dialoggrupper. Detta innebär att de
enskilda aktiviteterna kan bidra till att genomförandet förenklas. Det innebär också att en omprioritering (bland dessa enskilda aktiviteter) kan
vara nödvändig om Nystartsgruppens rekommendation till arbetsplan inte följs.
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Figur. Översikt och exemplifiering av föreslagna aktiviteter i form av arbetsgrupper, dialogaktiviteter och engångsinsatser

2017
Mars

Juni

2018
Sep

Dec

Mars Juni

2019
Sep

Dec

Mars Juni

Sep

Dec

Arbetsgrupper

Digitalisering

Landsbygd

Kommun

Dialoggrupper

Robusthet
Samverkan

Kommunikatörsnätverk

Omvärldsbevakning och teknisk framsyn

Information till kommuner

Aktörer med fiber och offentligt ägande

Framtida bredbandsstöd

Upphandlingsråd

Myndigheter om gemensamt
bredbandsuppdrag

Enskilda aktiviteter
Information om utbyggnadslagen, förändringar av regleringsbrev, uppdatering av SKLs markavtal, etc.
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Figur. Översikt av föreslagna aktiviteter grupperade efter Nystartsgruppens utmaningsområden, deras koppling till Bredbandsstrategins
utpekade områden samt när aktiviteterna bör initieras och genomföras.

Arbetsgrupper

Utmaningsområde

Koppling till övergripande områden i
bredbandsstrategin

När

Arbetsgrupp Landsbygd

Landsbygd

Nät och tjänster till alla

2017

Arbetsgrupp Kommun

Kommunala processer och
kommunalt engagemang

Roller och spelregler på bredbandsmarknaden samt
kostnadseffektiv utbyggnad av bredband

2017-2018

Arbetsgrupp Samverkan

Samverkan

Nät och tjänster till alla, roller och spelregler på
bredbandsmarknaden samt kostnadseffektiv
utbyggnad av bredband

2017-2018

Arbetsgrupp Robusthet

Robusthet

Nät och tjänster till alla

2018-2019

Arbetsgrupp Digitalisering

Digitalisering

Nät och tjänster till alla samt kostnadseffektiv
utbyggnad

2019-2020
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Dialoggrupper

Utmaningsområde

Koppling till övergripande områden i
bredbandsstrategin

När

Kommunikatörsnätverk

Information och
kommunikation

Nät och tjänster till alla, roller och spelregler på
bredbandsmarknaden samt kostnadseffektiv
utbyggnad av bredband

2017-2020

Dialoggrupp med fokus på omvärldsbevakning och
teknisk framsyn

Robusthet

Nät och tjänster till alla

2018-2020

Dialoggrupp med fokus på ett nytt bredbandsstöd

Landsbygd

Nät och tjänster till alla

2017-2018

Dialoggrupp med fokus på information till
kommuner

Kommunala
processer och
kommunalt
engagemang

Kostnadseffektiv utbyggnad

2017-2020

Dialoggrupp med fokus på myndigheter som
påverkar bredbandsutbyggnaden

Samverkan

Nät och tjänster till alla

2017-2018

Dialoggrupp med fokus på offentliga aktörer som
innehar bredbandsinfrastruktur

Samverkan

Nät och tjänster till alla

2018-2019

Upphandlingsråd med fokus på robusta nät och
digitala tjänster

Robusthet

Nät och tjänster till alla

2018-2019
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Enskilda aktiviteter

Utmaningsområde

Koppling till övergripande områden i
bredbandsstrategin

När

Ändringar av regleringsbrev för myndigheter som
påverkar bredbandsbyggnationen i syfte att
myndigheternas deluppdrag tillsammans ska skapa
ett tydligt och sammanhållet uppdrag som bidrar till
bredbandsstrategins måluppfyllelse

Samverkan

Roller och spelregler på bredbandsmarknaden

2017

Ändringar av uppdrag för statliga aktörer som
innehar fiber så att det tydliggörs att dessa ska bidra
till bredbandsstrategin måluppfyllelse genom
engagemang på svartfiber- och kanalisationsnivå.

Samverkan

Roller och spelregler på bredbandsmarknaden

2017

Spridning av en standardiserad
fiberföreningsdeklaration

Landsbygd

Kostnadseffektiv utbyggnad

2017

Handledning om hur aktörer ska arbeta med
Utbyggnadslagen

Samverkan

Kostnadseffektiv utbyggnad

2017

Inventering av informationsmaterial om bredband

Information och
kommunikation

Nät och tjänster till alla, kostnadseffektiv
utbyggnad och roller och spelregler på
bredbandsmarknaden

2018
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Upplysning om behovet att uppdatera kommunala
bredbandsstrategier och tydliggörande av de
kommunala bredbandskoordinatorernas uppdrag

Kommunalt
engagemang

Nät och tjänster till alla, roller och spelregler på
bredbandsmarknaden samt kostnadseffektiv
utbyggnad

2017

Synliggörande och intensifierat arbetet för att
säkerställa elleveranser till bredbandsinfrastruktur

Robusthet

Kostnadseffektiv utbyggnad

2018

Informationsinsatser för att sprida konceptet Robust
fiber, krav på nätägare i lag och föreskrifter och
vikten av kvalitet

Robusthet

Roller och spelregler på bredbandsmarknaden

2018

Gemensamt ställningstagande från relevanta
myndigheter om vikten att följa rekommendationerna
i konceptet Robust fiber.

Robusthet

Roller och spelregler på bredbandsmarknaden

2018

Studie av hur bredbandskoordinatorernas mandat
skulle kunna stärkas

Samverkan

Roller och spelregler på bredbandsmarknaden

2018

Workshop om ”hur näten hänger ihop” och
diskussion om vem som kan ta ansvar för helheten

Robusthet

Roller och spelregler på bredbandsmarknaden

2018

Uppdatering och spridning av SKLs markavtal

Kommunala
processer

Kostnadseffektiv utbyggnad

2017

Utredning av anmälningsplikt för byanät

Landsbygd

Roller och spelregler på bredbandsmarknaden

2018
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Workshop för att lista kommuners och
marknadsaktörers uppfattning om vad som påverkar
investeringar av bredband.

Kommunala
processer

Kostnadseffektiv utbyggnad

2017

Inspel utifrån ett bredbandsperspektiv till regeringens
pågående översyn av befintlig lagstiftning som
motverkar digitalisering.

Digitalisering

Kostnadseffektiv utbyggnad

2018
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