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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag att analysera de behov och 
åtgärdsförslag avseende det civila försvaret som Försvarsberedningen, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten har 
redovisat.1 I uppdraget anges att PTS ska analysera redovisade behov och 
åtgärdsförslag avseende elektroniska kommunikationer och post. 

PTS ska även analysera genomförbarhet och konsekvenser och föreslå en 
prioritetsordning för de redovisade åtgärdsförslagen. PTS ska även, i de fall det 
är möjligt, beräkna och redovisa kostnadsbedömningar för respektive åtgärd 
och bedöma i vilken utsträckning som respektive åtgärdsförslag är ekonomiskt 
skalbart. PTS ska även ange om ytterligare underlag behöver tas fram. 

I genomförandet av arbetet ska PTS samverka med berörda aktörer. Som stöd i 
arbetet kan PTS använda sig av delar av Försvarsmaktens försvarsplanering 
som tillhandahållits av Försvarsmakten och MSB genom redovisningen av 
regeringens uppdrag att ta fram dimensionerande utgångspunkter för 
planeringen av det civila försvaret. Myndigheten ska använda sig av de delar 
som avser antaganden om det väpnade angreppets karaktär, 
planeringsförutsättningar avseende uthållighet och geografiska områden i 
Sverige av särskild militär betydelse. PTS ska även beakta kritiska beroenden 
som kan finnas inom eller mellan olika verksamheter. 

Redovisning av uppdraget ska ske senast den 2 mars 2020 till ansvarigt 
departement i Regeringskansliet. 

1.2 PTS har ett samlat ansvar för områdena post och 

elektroniska kommunikationer 

PTS är en myndighet under regeringen i vars uppgift, enligt förordning med 
instruktion för Post- och telestyrelsen (2007:951) (instruktionen), bl.a. ingår att 
vara en förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och 
området för elektronisk kommunikation. 

Enligt 4 § instruktionen har PTS till uppgift att bl.a. främja tillgången till säkra 
och effektiva elektroniska kommunikationer, inbegripet att se till att 
samhällsomfattande tjänster finns tillgängliga, och att främja tillgången till ett 
brett urval av elektroniska kommunikationstjänster. PTS ska vidare verka för 
robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för störningar, 
inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder och verka för ökad 
krishanteringsförmåga.  

                                                 

1 Uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att främja och utveckla 
en sammanhängande planering för totalförsvaret, Fö2017/00688/MFI 
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Gällande postsektorn har PTS följande uppgifter enligt 2 § i instruktionen  

1. främja att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god 
kvalitet finns tillgänglig för alla användare enligt de mål som anges i 
postlagen (2010:1045),  

2. fortlöpande följa utvecklingen och bevaka att posttjänsterna svarar mot 
samhällets behov,  

3. främja en effektiv konkurrens,  
4. övervaka prisutvecklingen,  
5. pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt postlagen, och  
6. meddela föreskrifter enligt postförordningen (2010:1049).  

Med samhällsomfattande posttjänst i första punkten avses en posttjänst som 
ska finnas i hela landet, som är av god kvalitet och som innebär att alla 
användare kan ta emot och avlämna postförsändelser till rimliga priser.  

PTS har ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa 
förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter, motstå hot och minimera 
risker. PTS har också ett ansvar att vidta de ytterligare förberedelser som krävs 
inom respektive ansvarsområde vid höjd beredskap. 

Då PTS är totalförsvarsmyndighet2, enligt 1 § förordning (1982:1005) om 
skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i 
totalförsvarsplaneringen, innebär detta bl.a. att PTS kan ange att enskilda (t.ex. 
näringsidkare, innehavare av industriella anläggningar m.fl.) ska delta i 
totalförsvarsplaneringen. 

1.3 Samverkan vid genomförandet av uppdraget 

I genomförandet av arbetet har PTS samverkat med flera av sektorns aktörer 
samt MSB, Försvarsmakten och Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska 
Institut (SMHI). Samverkan har skett genom möten, informationsutbyte och 
avstämningar med de olika aktörerna. 

I arbetet har PTS analyserat de förslag som finns i den rapport som 
Försvarsmakten och MSB lämnat till regeringen3 och parallellt med detta 
inhämtat information och analyserat åtgärder som myndigheten identifierat i 
arbetet med att ta fram en programplan för området Information och 
Kommunikation. Arbetet med regeringsuppdraget ligger även i linje med 
pågående robusthetsarbete samt den inriktning för PTS totalförsvarsarbete4 
som myndigheten har beslutat om. Pågående förstudie om totalförsvarets 

                                                 

2 Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvar omfattar 
militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar) 
3 Uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att främja och utveckla 
en sammanhängande planering för totalförsvaret, Fö2017/00688/MFI 
4 PTS inriktning i totalförsvarsarbetet för sektorn elektronisk kommunikation 2020-2025, 
https://www.pts.se/contentassets/44b526f9d0fe4101a0be4db171fefe66/pts-inriktning-i-
totalforsvarsarbetet-for-sektorn-elektronisk-kommunikation-2020-2025.pdf 
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behov av posttjänster, under höjd beredskap, har bidragit med värdefull 
kunskap. 

1.4 Rapportens disposition 

Rapporten inleds med en beskrivning av vad som avses med robusta och väl 
fungerande elektroniska kommunikationer, varför sektorn elektronisk 
kommunikation är samhällsviktig samt hur sektorn ser ut och har utvecklats 
genom åren. Denna beskrivning görs för att visa på komplexiteten i sektorn vad 
gäller såväl teknikutvecklingen som marknadsutvecklingen. Motsvarande 
beskrivningar görs för område post. Vidare beskrivs vilka åtgärder som PTS 
gjort och gör för att stärka sektorn och hur PTS arbetar med totalförsvar. 
Rapporten beskriver sedan postsektorn på motsvarande sätt. 

I kapitel 6 och 7 görs en genomgång och analys av vilka behov av åtgärder som 
finns för att skapa en stärkt totalförsvarsförmåga. Kapitel 8 beskriver vilken 
prioritetsordning av förslagen som PTS föreslår samt övergripande kostnads-
bedömning och vilka ytterligare utredningar som krävs. 

Detaljerade underlag återfinns i två säkerhetsskyddsklassificerade bilagor. 

1.5 Kopplingar till andra redovisningar, processer och 

utredningar inom totalförsvarsarbetet 

Detta regeringsuppdrag kopplar till många andra arbeten som pågår inom 
totalförsvarsplaneringen. PTS presenterade nyligen myndighetens inriktnings-
dokument för totalförsvarsområdet för sektorn elektronisk kommunikation5. I 
inriktningen fastslås mål och aktiviteter för olika områden. Inom postsektorn 
pågår en förstudie för att identifiera totalförsvarets behov av posttjänster under 
höjd beredskap. Båda dessa arbeten är viktiga för myndighetens fortsatta arbete 
med totalförsvarsplaneringen inom sektorn elektronisk kommunikation och 
postsektorn. PTS arbetar även med myndighetens egen plan för höjd beredskap 
och planering för en alternativ ledningsplats. 

I enlighet med PTS regleringsbrev arbetar PTS med att planera för stöd till 
Försvarsmakten under höjd beredskap, stärka arbetsformer samt planera för att 
kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats. Detta arbete har 
redovisats separat till regeringen i PTS redovisning av myndighetens 
totalförsvarsarbete 2019.6 

Parallellt med regeringsuppdraget pågår även ett arbete med att ta fram en 
områdesvis programplan för området Information och kommunikation. I detta 
arbete samarbetar PTS framförallt med MSB. 

                                                 

5 https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2019/pts-inriktning-i-totalforsvarsarbetet-for-sektorn-
elektronisk-kommunikation-2020-2025/ 
6 PTS redovisning av myndighetens totalförsvarsarbete 2019, PTS-ER-2020:07 

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2019/pts-inriktning-i-totalforsvarsarbetet-for-sektorn-elektronisk-kommunikation-2020-2025/
https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2019/pts-inriktning-i-totalforsvarsarbetet-for-sektorn-elektronisk-kommunikation-2020-2025/
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2 Robusta och väl fungerande 
elektroniska kommunikationer  

Elektroniska kommunikationer är en grundförutsättning för att samhället ska 
fungera. Alla sektorer i samhället är beroende av väl fungerande och 
välutbyggda elektroniska kommunikationsnät och tjänster. 

2.1 Marknadernas karaktär  

Sedan marknaderna för fast telefoni, fast bredband samt mobila samtals- och 
datatjänster började liberaliseras under 1990-talet har utvecklingen varit 
dynamisk. Nya tjänster har utvecklats och nya aktörer har tillkommit i alla delar 
av marknaden. Nya nätägare har etablerat sig och erbjuder både mobila och 
fasta tjänster inom tal och data i helt eller delvis egna nät i hela eller delar av 
värdekedjan. Därtill kommer ett stort antal aktörer som erbjuder tjänster genom 
andras nät, baserat på grossistprodukter av olika förädlingsgrad.  

Marknaden för fasta telefonitjänster är vikande och har varit så i många år. 
Fast telefoni levereras antingen via det traditionella kopparnätet eller som ip-
telefoni via fasta bredbandsnät. De allra flesta konsumenter kan välja bort fast 
telefoni till förmån för den näraliggande produkten mobil telefoni. Det fanns 
2,2 miljoner abonnemang på fast telefoni 2018. De senaste fem åren har antalet 
abonnemang minskat med 45 procent och PTS prognoser pekar mot en fortsatt 
minskning. På samma sätt har trafikvolymerna från fast telefoni minskat under 
perioden. 

Fast bredband utvecklas mot högre överföringskapacitet, och bredband via 
det traditionella kopparnätet används i allt mindre utsträckning. Kabel-tv-nätet 
och de expanderande fibernäten kan erbjuda de högre kapaciteter som framför 
allt strömmad video, dataspel och molntjänster kräver. Det fanns 4 miljoner 
abonnemang på fast bredband den 2018, vilket motsvarar en ökning med 20 
procent jämfört med fem år tidigare. Fiber stod för den största delen av 
tillväxten inom fast bredband och utgjorde två tredjedelar av alla abonnemang 
på fast bredband. Antalet abonnemang via fiber och fiber-LAN uppgick till 
knappt 3 miljoner, vilket är en ökning med 125 procent jämfört med för fem år 
sedan.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 8 
 

Figur 1 Utvecklingen av antal abonnemang på fast bredband 

 

Källa: Svensk telekommarknad 2018 

Mobil telefoni och mobildata erbjuds allt oftare som ett paket där 
abonnemangskostnaden i regel är kopplad till den datavolym som kan utnyttjas 
under en månad, medan nationell telefoni ofta ingår i abonnemanget utan rörlig 
kostnad. Det fanns totalt 14 miljoner mobilabonnemang 2018 och det har legat 
på ungefär samma nivå de senaste 5 åren. 11 miljoner av dessa var abonnemang 
för både samtal och data, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med för 5 
år sedan. Mobilabonnemang på enbart data uppgick till 1,7 miljoner, vilket är 
126 procent färre än fem år tidigare. Mobilabonnemangen på endast samtal 
uppgick till 1,7 miljoner, en minskning med 57 procent.  

2.2 Marknadsaktörer och konkurrensaspekter 

På marknaden för fast telefoni stod Telia för närmare två tredjedelar av 
intäkterna under 2018 och den näst största aktören, Tele2, för knappt tio 
procent. De sju största aktörerna står för nästan 90 procent av marknaden och 
totalt 70 aktörer anmälde intäkter från fast telefoni 2018. Intäkterna på denna 
marknad har minskat med 50 procent på fem år.  

På marknaden för fast bredband är Telia är den största aktören med drygt 38 
procent av intäkterna och den näst största aktören, Tele2, har närmare 23 
procent. Tillsammans stod de åtta största aktörerna för ungefär 90 procent av 
intäkterna på marknaden. 146 aktörer rapporterade intäkter inom fast bredband 
under 2018, och marknaden är i stabil tillväxt. 
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Marknaden för mobil telefoni och mobilt bredband domineras av de fyra 
stora nätägande operatörerna (Telia, Tele2, Telenor, Hi3G) som tillsammans 
stod för nästan 97 procent av intäkterna under 2018. Även här har Telia den 
största marknadsandelen på drygt 37 procent. 34 aktörer rapporterade intäkter 
för marknaden under 2018. Intäkterna på marknaden har vuxit med någon 
procent årligen fram till första halvåret 2019 då det skedde en liten minskning.  

2.3 Avregleringens påverkan på utvecklingen för 
mobilkommunikation i Sverige 

Under 1992 licensierades spektrum för GSM (2G) till tre operatörer i Sverige 
och en effektiv infrastrukturkonkurrens uppstod för mobiltelefoni. Antalet 
abonnemang och trafikvolymer ökade kraftigt både på grund av konkurrens 
och till följd av ny, mer effektiv teknologi. Den utvecklingen tog ytterligare fart 
när en fjärde operatör med eget nät lanserade sina tjänster på UMTS (3G). De 
fyra nätägande operatörerna, Telia, Tele2, Telenor och 3, dominerar i dag 
marknaden för mobil kommunikation i Sverige och det relativt höga 
konkurrenstrycket mellan dem har inneburit stora fördelar för slutkunderna, 
vad beträffar både innehåll och pris. En utveckling som drivits på ytterligare 
genom introduktionen av LTE (4G). 

Under 2000-talet har kostnaden för ett abonnemang med tal och data sjunkit 
något medan taltrafikvolymen har mer än trefaldigats och datavolymerna har 
ökat med mer än 70 gånger, i genomsnitt per abonnemang. Kostnaderna för 
slutkunderna har alltså inte följt med i den utveckling som innehållet i 
mobilkommunikationstjänsterna har haft. På så sätt har mobilkommunikations-
tjänsterna, relativt sett, blivit billigare. Utan avregleringen och konkurrensen 
mellan fyra starka operatörer med egna nät, hade utvecklingen för slutkunderna 
sannolikt inte varit så positiv. 

2.4 Olika typer av aktörer kopplade till värdekedjan 

Värdekedjan inom elektronisk kommunikation ser olika ut på olika delar av 
marknaden, men kan bestå av allt från det mest grundläggande, som 
kanalisation och kablar, till försäljning av den färdigförädlade slutkunds-
produkten. Marknadsaktörerna agerar också på olika sätt i värdekedjan. Vissa 
integrerar hela värdekedjan, medan andra är aktiva endast på en begränsad del.  

Inom mobil kommunikation finns både helintegrerade nätägande operatörer 
som producerar och säljer både slutkunds- och grossistprodukter, och 
nätägande operatörer som bara producerar och säljer grossistprodukter, ofta 
kallade nätbolag som i sin tur ägs av de mobiloperatörer som ingått 
nätsamarbeten. Därtill kommer också de återförsäljande tjänsteleverantörerna 
som köper grossistprodukter från de nätägande operatörerna och själva står för 
tjänstepaketering, marknadsföring, försäljning och kundrelationer.  

På marknaden för fast bredband är bilden mer splittrad. De nätägande 
operatörerna kan både integrera hela värdekedjan och köpa grossistprodukter 
där egen infrastruktur saknas. Bland stadsnät är det inte ovanligt att hela eller 
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delar av driften och underhållet av näten, samt försäljning och kundrelationer, 
läggs ut på externa aktörer, ofta kallade kommunikationsoperatörer. Dessa 
kommunikationsoperatörer ägs ibland av stadsnätet men kan också ha en 
fristående huvudägare. En vanlig affärsmodell är att kommunikations-
operatören erbjuder aktörer att återförsälja slutkundsprodukter i eget namn. 
Dessa tjänsteleverantörer finns alltså bara med i den sista länken av 
värdekedjan. 

Aktörerna på marknaden för mobil kommunikation är huvudsakligen privata 
medan en stor andel av aktörerna på marknaden för fast bredband utgörs av 
stadsnäten som ägs av kommuner, direkt eller indirekt. 

Innehållstjänster i bredbandsnäten i form av exempelvis tv-tjänster och 
strömmad video, kan säljas både oberoende av tjänsteleverantörer och som en 
del av tjänsteleverantörernas utbud av slutkundstjänster. 

2.5 Utbyggnadstakt  

Utbyggnad av infrastruktur för fast telefoni och fast bredband till hushåll 
och företag sker i första hand av marknadens aktörer på kommersiella grunder. 
Detta är en bärande princip i såväl EU-regelverk, som i nationell lagstiftning.  

Fast telefoni baserad på kretskopplad teknik, PSTN, har historiskt sett varit 
den dominerande tekniken för telefonitjänster. Bärare av tjänsten är det 
traditionella kopparnätet, som tidigare anslutit i princip alla hushåll och företag. 
IP-telefoni via xDSL-, fiber- och kabel-tv-nät började växa för tio år sedan men 
har de senaste fem åren minskat. IP-telefonin levereras som en tjänst via de nät 
som även levererar bredbandstjänster. 

I Sverige är det vanligast att fast bredband levereras via fibernät, kopparnätet 
(xDSL) eller kabel-tv-nät men det finns även lösningar via satellit och fast radio. 
Idag byggs inga nya kopparnät i Sverige och kabel-tv-nät byggs endast ut på ett 
fåtal platser. I stället utrustas nybyggda bostäder vanligen med en fiberoptisk 
anslutning. Fiber och kabel-tv-nät medger symmetriska hastigheter på 1 Gbit/s 
eller mer för slutanvändarna, vilket i praktiken innebär att dessa tekniker har få 
begräsningar för vilka tjänster som kan användas idag. De är därför särskilt 
lämpliga för datakrävande tjänster som exempelvis strömmad video. I Sverige 
har abonnemang på fast bredband inte någon övre gräns för mängden data som 
kan användas under en månad.  

Utbyggnaden av infrastruktur av fast bredband har under senare år har framför 
allt skett via fiber. Ca 77 procent av alla hushåll hade tillgång till fiber i oktober 
2018. Det innebär en ökning med 5 procentenheter på ett år. Utanför tätort och 
småort var hushållens tillgång till fiber 41 procent 2018 vilket kan jämföras med 
31 procent år 2017. Tillgången till fiber är alltjämt högre i områden i tätort eller 
småort, men tillgången ökar mer i områden utanför tätort och småort. 
Utbyggnaden av fiber till enfamiljshus (villor) har intensifierats under senare år 
och investeringarna i fasta nät drivs nu huvudsakligen av sådan fiberutbyggnad.  
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Denna utbyggnad finansieras i de flesta fall av slutkunderna själva, även om viss 
utbyggnad utanför tätort delfinansieras med hjälp av stödmedel. 

2018 hade en tredjedel av Sveriges hushåll tillgång till bredband via kabel-tv-nät. 
I Sverige är kabel-tv-nätet ofta uppgraderat med DOCSIS 3.0, vilket medger 
högre hastigheter. xDSL är fortsatt den teknik som ger störst andel hushåll (88 
procent) och arbetsställen (85 procent) möjlighet att få tillgång till bredband, 
men den faktiska användningen av tekniken har minskat kraftigt.  

Utbyggnad av fibernät till hushåll och företag kan även underlätta 
fiberanslutning av basstationer till mobilnäten, vilket ökar nätens kapacitet. En 
välutbyggd fiberinfrastruktur kan också bidra till att avlasta mobilnäten. Om 
många har tillgång till en fiberanslutning eller wifi så kan vissa användare 
utnyttja dessa istället och det blir då mer kapacitet över för de som behöver 
använda mobilnäten.7 

PTS bredbandskartläggning visar att nästan alla hushåll och företag har 
möjlighet att teckna bredbandsabonnemang, via fasta eller trådlösa nät. 

Telia Company har under senare år inlett en successiv avveckling av det 
fasta telenätet. Det finns ingen skyldighet för nätägare att fortsätta driva 
befintliga fasta nät. Nätägare bestämmer själva om förändringar och om 
utbredningen av sina nät. Enligt Telia är en vanlig anledning för att avveckla 
kopparnätet att det inte lever upp till dagens krav på driftsäkerhet, eftersom 
kopparnätet i genomsnitt är mer än 65 år gammalt och det blir allt svårare att få 
fram reservdelar. Nätet ersätts med telefonilösningar och bredbandslösningar 
via mobilnät och fibernät. Antalet hushåll och företag som saknar tillgång till 
telefonilösningar eller 10 Mbit/s via fasta eller trådlösa nät var 2017 endast ca 
500. 8 PTS har i uppdrag att, efter ansökan från den enskilde, finansiera 
lösningar till fasta hushåll och företag som inte kan erbjudas dessa tjänster på 
marknaden.  

Utbyggnad av mobil infrastruktur fortsätter. Tillgången till mobila tjänster 
erbjuds via mobilnätet via i dagsläget tre olika tekniker 2G (GSM), 3G och 4G 
(LTE). 5G är nästa generations mobilnätverk.  

Yttäckningen för taltjänster var i oktober 2018 knappt 88 procent, medan 
yttäckningen för mobilt bredband (10 Mbit/s) var drygt 84 procent vid samma 
tidpunkt. Till följd av utbyggnad av 4G-näten har yttäckningen för den senare 
tjänsten ökat kraftigt sedan 2014, då yttäckningen var drygt 50 procent. 4G-
utbyggnaden har under de senaste åren fortsatt, men främst i syfte att öka 
kapaciteten i näten.  

                                                 

7 Delrapport av Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2019.”, s. 10. 
8 Samhällsomfattande tjänst 
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Hastigheterna som erbjuds via mobilt bredband kan vara högre än de som 
levereras via kopparnätet (xDSL), men till skillnad från fast bredband har 
abonnemang på mobilt bredband oftast en högsta gräns för användning 
(”datatak”). Priset för abonnemang på mobilt bredband beror främst på hur 
mycket data som ingår. 

I princip samtliga fasta hushåll och företag har täckning av mobilnät som 
erbjuder telefoni- och bredbandstjänster.  

2.6 Prisutveckling 

Priserna för fast telefoni, uttryckt som genomsnittlig intäkt per abonnemang 
och månad, har minskat årligen under den senaste tioårsperioden. Under de 
senaste två åren har minskningen dock avstannat.  

För abonnemang på fast bredband ökar priset som regel med den aviserade 
hastigheten (mätt i Mbit/s). Abonnemang på fast bredband med 1 Gbit/s är 
avsevärt dyrare än abonnemang på 100 Mbit/s. Priserna på abonnemangen för 
fast bredband (100/10 Mbit/s) har ökat något under de senaste åren, enligt PTS 
prisrapporter. Generellt finns stora prisskillnader på fast bredband, vilket kan 
bero på vilken ort man bor på, eller om man bor i flerfamiljshus eller i villa. 
Den genomsnittliga intäkten per fast bredbandsabonnemang och månad 
minskade årligen fram till 2012 och har därefter ökat eller varit oförändrad 
årligen. 

Prissättningen på mobil telefoni och mobilt bredband beror i de flesta 
abonnemangstyper på mängden data som ingår i abonnemanget.  

En jämförelse av lägstapriset på mobilt bredband 2015-2019 enligt PTS 
prisrapport visar marginella prisförändringar för abonnemang med 60 Gbyte 
eller mindre i datamängd. Under samma tidsperiod har det däremot skett 
relativt stora prisändringar för abonnemang med 100 Gbyte eller mer och här 
har priserna sjunkit. Det var alltså abonnemang med mycket data som blev 
billigare.  

För mobilabonnemang med både samtals- och datatjänster som vanligen 
används med mobiltelefoner har priserna sjunkit trendmässigt sedan 2015 men 
de senaste åren har dock prisminskningen ha stannat av. 

Samtidigt har den genomsnittliga intäkten per abonnemang och månad 
för mobiltelefoni och mobilt bredband ökat årligen, främst på grund av ökade 
genomsnittliga datamängder.  

2.7 Investeringar 

De totala investeringarna i fasta och mobila nät i Sverige uppgick till 12,80 
miljarder kronor under 2018, en minskning med 11 procent jämfört med 2017. 
Investeringarna i fasta nät stod för 11 miljarder kronor (-10 procent) och i 
mobilnät var de 2 miljarder kronor (-14 procent). De drygt 180 stadsnäten 
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investerade tillsammans ca 4,56 miljarder under 2018, vilket var en ökning från 
ca 4,45 miljarder 2017.9 Privata aktörer stod för merparten av resterande 
investeringar.  

Under den senaste tioårsperioden har marknadens investeringar i 
bredbandsinfrastruktur uppgått till mellan 8 och 14 miljarder årligen.  

 
Figur 2 Investeringar i bredbandsinfrastruktur 

 

Källa: PTS och bolagens årsredovisningar. 

 

  

                                                 

9 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2019, PTE-ER-2019:11 
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3 Samhällets behov av elektroniska 
kommunikationer 

3.1 Sektorn elektronisk kommunikation är 

samhällsviktig 

Sektorn elektronisk kommunikation är samhällsviktig. Såväl privatpersoner som 
organisationer kommunicerar allt mer och vårt sätt att kommunicera förändras 
kontinuerligt. Samhället blir alltmer beroende av elektroniska kommunikations-
nät och tjänster och vid omfattande avbrott i de elektroniska kommunikations-
näten kan flera samhällssektorer med viktiga samhällsfunktioner komma att 
påverkas, exempelvis energiförsörjning, finansiella tjänster, handel och industri, 
hälso- och sjukvård samt omsorg, kommunalteknisk försörjning, livsmedel och 
transporter, offentlig förvaltning, skydd och säkerhet. Störningar och avbrott 
kan få stora konsekvenser på hela samhället. 

Det är inte bara beroendet av elektronisk kommunikation som har förändrats. 
Även vår toleransnivå för störningar som har ändrats. Förväntningen från 
användarna är att allt fungerar överallt och jämnt. 

I ett läge av höjd beredskap finns det en stor risk att det förekommer störningar 
och avbrott i elektroniska kommunikationer. Det totala behovet av elektronisk 
kommunikation, som finns i ett läge av höjd beredskap, beror på vilka behov av 
rena elektroniska kommunikationstjänster som finns, men också av de tjänster 
som är beroende av elektroniska kommunikationer, t.ex. finansiella tjänster och 
sjukvårdstjänster. Behovet beror även på vilka alternativa rutiner/processer 
som finns, dvs. hur aktörer har kontinuitetsplanerat för att klara sig utan 
elektronisk kommunikation och vilka andra beroenden olika aktörer har. Inom 
flera områden har dock digitalisering gått så pass långt att det är mycket svårt 
att gå tillbaka till manuella rutiner. 

3.2 Operatörerna, användarna och staten har alla ett 
ansvar 

Det är i första hand tillhandahållarna av elektroniska kommunikationsnät och 
tjänster (operatörerna) som har ansvar för att näten och tjänsterna fungerar, 
vilket förklaras av bilden nedan. 
 
PTS ska med hjälp av tillsyn se till att operatörerna följer reglerna om 
driftsäkerhet i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) med 
tillhörande föreskrifter (PTSFS 2015:2) om driftsäkerhet. Reglerna ställer 
grundläggande krav på operatörernas driftsäkerhetsarbete. Det handlar om att 
de ska bedriva ett systematiskt arbete för att uppfylla rimliga krav på 
driftsäkerhet. Det finns även krav i Post- och telestyrelsens föreskrifter om 
fredstida planering för totalförsvarets behov av telekommunikation m.m. 
(PTSFS 1995:1, ändrad genom PTSFS 2018:5). Föreskrifterna innehåller 
bestämmelser om den fredstida planeringen och organiseringen för att 
tillgodose totalförsvarets behov av telekommunikationer vid höjd beredskap 
och i krig.  
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Ett stort ansvar vilar även på användarna själva. Den som har behov av 
driftsäkerhet utöver den lagstadgade (grundläggande) nivån, till exempel för att 
ett avbrott skulle kunna leda till betydande konsekvenser för samhällsviktig 
verksamhet eller näringsverksamhet, har ett eget ansvar att säkerställa en högre 
nivå av tillgänglighet. Det kan till exempel ske genom att avtala med operatören 
om högre servicenivå eller betala för extra säkra lösningar, eller genom att köpa 
redundanta förbindelser från flera operatörer. 
 
Staten har sedan ett övergripande ansvar att säkerställa elektronisk 
kommunikation vid svåra påfrestningar, kris och höjd beredskap. Här bedriver 
PTS arbete med att genomföra så kallade robusthetshöjande åtgärder. Med 
robusthet avses förmåga att motstå, och återhämta sig ifrån, inre och yttre 
störningar. Åtgärderna syftar till att stärka sektorn för elektronisk 
kommunikation eller tillgången till elektronisk kommunikation, så att allvarliga 
händelser kan undvikas, eller att konsekvenserna av dessa kan minimeras samt 
hanteras bättre. 

 

Figur 3: Operatörerna är enligt regelverket skyldiga att bedriva och bekosta driftsäkerhetsarbete 
för att nå upp till den grundläggande nivån. En högre driftsäkerhet tillhandahålls på 
marknadsmässiga villkor, och den användare som har behov av säkrare tjänster har ett 
ansvar att genom avtal se till att skaffa det. Statliga robusthetsåtgärder syftar till att 
stärka sektorn för elektronisk kommunikation eller tillgången till elektronisk 
kommunikation, så att allvarliga händelser kan undvikas, eller konsekvenserna av dessa 
kan hanteras bättre. 

Som privatperson måste man även tänka på hur man kommunicerar vid 
störningar och avbrott i nät och tjänster, dvs. så att man som användare avlastar 
näten.10 
 

                                                 

10 https://pts.se/sv/om-pts/krisinformation/viktiga-rad/ 
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3.3 Genomförda åtgärder för ett stärkt totalförsvar 

PTS genomför årligen flera olika åtgärder för att stärka krisberedskapen i 
sektorn. Många av de åtgärder som genomförs för att stärka förmågan i kris 
bidrar även till att stärka förmågan vid höjd beredskap. Åtgärderna genomförs 
ofta i privat-offentlig samverkan. De medel som idag finns för robusthets-
höjande åtgärder, på 100 miljoner kronor, kommer endast från de medel som 
operatörerna betalar in i den så kallade beredskapsavgiften. För dessa medel 
genomför PTS insatser för att höja robustheten vid kris inom sektorn. I 
samband med avregleringen av telekommarknaden disponerade myndigheten 
200 miljoner kr, varav 100 miljoner kr finansierades av operatörerna, via den så 
kallade beredskapsavgiften. Resterande 100 miljoner kr finansierades av staten. 
Idag finns endast de medel som tas in av beredskapsavgiften kvar.11  
 
Flertalet av de robusthetsåtgärder som PTS genomför för att stärka förmågan 
vid kris ger även effekt vid ett läge av höjd beredskap. Elektronisk 
kommunikation har ett starkt beroende av leverans av el. Om elförsörjningen 
inte är tillgänglig kommer elektroniska kommunikationsnät endast att fungera 
en begränsad tid. Hur långt detta tidsspann är beror på om det är centrala delar 
av nätet som berörs eller mer perifera. I de perifera delarna är mängden 
reservkraft begränsad. Under olika typer av kriser, vid allt från väderpåverkan 
till höjd beredskap, kan elförsörjningen förväntas vara otillgänglig under längre 
tid. PTS gör flera olika satsningar kopplat till reservelförsörjning i såväl fasta 
som mobila nät. Åtgärder som genomförs är bland annat ökad reservkraft på 
huvudnoder och ett pilotprojekt, på Gotland, som syftar till att skapa en 
förmåga för yttäckande mobilnät. PTS finansierar även andra åtgärder t.ex. 
transportabla mobila basstationer, åtgärder för säkra teknikutrymmen 
(bergrum), förstärkt perimeterskydd kring anläggningar, åtgärder för att 
förhindra brand i försörjningstunnlar samt borrning under vattendrag, dvs. att 
fiberkablar dras under vattendrag istället för i brospann. Samtliga av dessa 
åtgärder stärker elektroniska kommunikationsnäten vid kris, men bidrar också 
till en förstärkt förmåga i ett läge av såväl gråzon som höjd beredskap.  

Elektroniska kommunikationsnät och -tjänster har över tid kommit att bli 
alltmer beroende av centrala funktioner för att kunna producera slutkunds-
tjänster. Centralisering av nät är den industristandard på vilket sätt näten byggs 
idag och trenden är att allt mer centraliseras. Detta är ett resultat av 
effektivisering och kostnadsmedvetenhet som genomsyrar alla delar av 
samhället, men som kan vara problematiskt om delar av landet skulle bli 
avskurna från andra delar av någon orsak. PTS genomför därför ett projekt som 
syftar till att minska beroendet av centrala funktioner i elektroniska 
kommunikationsnät och -tjänster. Arbetet har under 2019 inletts med en analys 
som genomförs tillsammans med teleoperatörer i syfte att bedöma 
möjligheterna att minska beroendet. Analysen ska vara klar under 2020 och 
erfarenheter från denna avses att bli tillämpade i ett pilotprojekt där möjligheten 

                                                 

11 De övriga medlen har reducerats till de beslut om 2:4-medel som MSB kan besluta om efter ansökan 
från PTS, normalt 10-30 miljoner kr/år. 
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att implementera regionalt autonoma nät kommer att prövas i en geografiskt 
avgränsad del av landet.  

Utöver detta genomför PTS ett arbete med att utreda hur prioritetsfunktioner i 
mobilnäten kan realiseras.  

PTS har även gjort insatser för att skapa säker tid och takt. Många viktiga 
samhällsfunktioner är beroende av korrekt tid, ofta utan att vi tänker på det. Till 
exempel behöver delar av våra kommunikationsnät ständig tillgång till rätt tid, 
annars fungerar de inte. Tekniken är utvecklad för att minska beroendet av 
radiobaserade metoder, som exempelvis det amerikanska satellitsystemet GPS. 
Att använda GPS för tidsjämförelser är visserligen billigt, men signalerna kan 
störas ut och förvrängas, vilket kan få stora konsekvenser för samhället. 

En helt annan typ av åtgärd är Robust fiber, som är ett branschgemensamt 
koncept framtaget av branschen och PTS gemensamt. Syftet är att ge tydlig 
vägledning till den som vill bygga eller ställa krav på robusta och driftsäkra 
fibernät.  
 
PTS har även genomfört flera utbildningar och övningar riktade till sektorn för 
elektronisk kommunikation. Avsikten har varit att utbilda sektorns aktörer i, 
bland annat, de legala förutsättningar som råder vid höjd beredskap och gråzon. 
 

3.4 Kritiska beroenden 

Elektroniska kommunikationer är beroende av att elleveranserna fungerar. Vid 
ett strömavbrott har operatörerna krav på att ha reservkraft i vitala delar av 
nätet, men nivån på denna reservkraft är anpassad till kris och inte till ett läge 
av höjd beredskap. Fungerande transporter av personal och reservdelar är också 
viktigt för att sektorn ska fungera. Även tillgång till drivmedel är en viktig del 
för att såväl transporter som reservkraft ska fungera.  

3.5 Mål för totalförsvarsarbetet avseende sektorn 
elektronisk kommunikation  

Det övergripande målet för PTS arbete med totalförsvar inom sektorn 
elektronisk kommunikation är att: 

Under höjd beredskap och krig ska samhällskritiska funktioner ha 
tillräckliga elektroniska kommunikationer för att uthålligt utföra 
den verksamhet som samhället behöver och för att uppnå högsta 
möjliga totalförsvarseffekt. 

Utifrån ovanstående mål och den politiska inriktningen avseende säkerhets- och 
försvarspolitik har PTS identifierat flera olika insatsområden för att stärka 
sektorns förmåga. Dessa områden är:  

 Nät 

 Tjänster 
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 Anläggning 

 Försörjning 

 Ledning och samordning 

 Personal 

 Utbildning 

 Övning  

Inom respektive område har PTS sedan satt delmål och identifierat vilka 
aktiviteter som bör genomföras under perioden 2020-2025. En del av dessa 
aktiviteter är inte möjliga att genomföra om det inte blir tillskott av finansiering. 
Se vidare PTS inriktning för totalförsvarsarbetet.12 

  

                                                 

12 https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2019/pts-inriktning-i-totalforsvarsarbetet-for-sektorn-
elektronisk-kommunikation-2020-2025/ 

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2019/pts-inriktning-i-totalforsvarsarbetet-for-sektorn-elektronisk-kommunikation-2020-2025/
https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2019/pts-inriktning-i-totalforsvarsarbetet-for-sektorn-elektronisk-kommunikation-2020-2025/
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4 Brev och paketmarknaden 

4.1 Postsektorn 

Det har funnits en rikstäckande posttjänst, genom Postverket, sedan 1636. 
Marknaden avreglerades 1993 och består nu av flera konkurrerande 
postoperatörer. PTS kan konstatera att ett flertal andra samhällsviktiga 
verksamheter såsom finansiella tjänster, handel, hälso- och sjukvård, omsorg, 
offentlig förvaltning samt socialförsäkringar dagligen använder sig av de tjänster 
som den samhällsomfattande posttjänsten förmedlar.  

4.2 Marknadens karaktär 

Postsektorn utgörs av två marknader, brevmarknaden och paketmarknaden, 
med sinsemellan olika karaktär och dynamik. 

Brevmarknaden har länge präglats av en närmast duopolliknande situation, med 
en stark dominant i den tidigare monopolisten PostNord och en utmanare i 
form av Citymail. På vissa segment av brevmarknaden, som exempelvis 
rikstäckande frimärkspost, har PostNord ett de facto monopol, då Citymail eller 
andra aktörer aldrig velat utmana på dessa segment. På brevmarknaden 
utdelades 2,0 miljarder försändelser 2018, med en omsättning på drygt 10 
miljarder kronor (varav cirka 9 miljarder kronor avsåg inrikes brevförsändelser).  

Paketmarknaden har däremot aldrig varit närmare reglerad, mer än att det ska 
finnas tillgång till pakettjänster i hela landet. Det har lett till att det idag finns en 
utvecklad konkurrens med flera operatörer som täcker riket. Segmentet omsatte 
knappt 16 miljarder kr 2018, varav nästan 9 miljarder avsåg inrikes paket-
försändelser. Antalet utdelade paket uppgick 2018 till drygt 210 miljoner.  

4.3 Marknadsaktörer 

På brevmarknaden finns förutom PostNord och Citymail även ett antal lokalt 
verksamma operatörer. De lokala utmanarna utgjorde tidigare endast 
konkurrens på marginalen, men de senaste åren har dock företag med inriktning 
på morgontidningsdistribution slagit sig in på marknaden genom att utnyttja sitt 
existerande nätverk för att även leverera brev och mindre varuförsändelser. 
Morgontidningsdistributörerna står idag för utdelningen av några procent av 
breven. 

På marknaden för inrikes paket står de tre stora operatörerna PostNord, DHL 
och DB Schenker för nära 90 procent av omsättningen. Ytterligare fyra 
operatörer har en marknadsandel över 1 procent. När det gäller utrikes paket är 
UPS störst räknat i omsättning följt av PostNord, TNT och FedEx. Dessa fyra 
operatörer står för drygt 90 procent av marknaden för paket till utlandet. I 
segmentet finns ytterligare fem företag med en marknadsandel större än 1 
procent. 
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4.4 Konkurrensaspekter 

På brevmarknaden finns sedan avregleringen av marknaden konkurrens på 
framförallt segmentet brevsändningar från företag. Den huvudsakliga 
konkurrenten Citymail har kontinuerligt ökat sin marknadsandel och delade 
2018 ut nästan var femte brev i landet. Under 2019 visar kvartalssiffror dock att 
denna långa trend brutits och operatörens marknadsandel minskar för första 
gången sedan 90-talet. Sedan PTS i början av 2010-talet i PostNords 
tillståndsvillkor preciserade postlagens (2010:1045) krav om att prissättningen 
av den samhällsomfattande posttjänsten ska vara bl.a. öppen för insyn och icke-
diskriminerande har tidigare vanligt förekommande klagomål från konkurrenter 
om konkurrensskadliga beteenden från PostNords sida minskat drastiskt.  

På paketmarknaden har PostNord visserligen en stark ställning men PTS har 
inte fått några indikationer på konkurrensproblem. PostNords största 
konkurrenter utgörs av stora internationella aktörer och de låga marginalerna på 
marknaden indikerar att priskonkurrensen är hård. 

4.5 Olika typer av aktörer kopplat till värdekedjan 

Verksamheten för i princip alla större aktörer på postmarknaden omfattar hela 
värdekedjan (end-to-end) från upphämtning/insamling av försändelser från 
avsändaren till slutlig leverans till mottagaren. Skillnaden mellan olika aktörer är 
snarare vilka geografiska områden de täcker. Det finns allt från stora 
internationella aktörer med större delen av världen som täckningsområde 
(DHL, UPS, FedEx/TNT m.fl.), via nationellt inriktade operatörer (som 
Postnord i Sverige), till regionala eller lokala operatörer som endast betjänar ett 
begränsat område (exempelvis Citymail, Budbee och Lysekils lokalpost). De 
nationellt inriktade operatörerna i Europa bedriver ofta verksamhet även i 
angränsande länder. 

Aktörer nära kopplade till brevmarknaden är dels brevproducenter och dels 
förmedlare. Brevproducenterna trycker/skriver ut och kuverterar brev åt 
företag och organisationer, medan förmedlarna hjälper avsändarna att välja 
kostnadseffektiv mix av fysisk distribution (med en eller flera postoperatörer) 
eller digital distribution (med exempelvis Kivra eller annan digital brevlåda). 

På paketmarknaden är e-handlarna en väsentlig aktörsgrupp. Vidare finns det 
olika former av plattformar som erbjuder tjänster som ofta länkar ihop såväl 
e-handelskonsumenter, e-handlare, paketoperatörer som betalningsförmedlare. 
I leveranskedjan finns också renodlade transportföretag som utför transporter 
av paket på uppdrag av paketoperatörerna. 

4.6 Utbyggnadstakt 

Brevmarknaden är snabbt krympande och den totala volymen minskade med 
över 8 procent 2018 och prognosticeras landa på minst denna nivå för 2019. 
Volymerna har då fallit 19 år i rad och takten i nedgången har ökat påtagligt de 
senaste åren i takt med digitaliseringens ökade genomslag på 
kommunikationsvanorna. 
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Paketmarknaden växer i snabb takt, drivet av den ökande e-handeln. Postnords 
paketvolymer ökade med 15 procent 2018, samtidigt som HUI13 uppskattat att 
e-handeln ökade med lika mycket.14 Den expansiva marknaden i kombination 
med ett ökat fokus på konsumentens val av leveransalternativ (tidpunkt och 
plats) har lett till marknadsinträde av ett flertal nya aktörer med innovativa 
leveranslösningar, framförallt i storstadsområdena (exempelvis Budbee, Airmee 
och Instabox). 

4.7 Prisutveckling 

På det konkurrensutsatta segmentet av brevmarknaden, brevsändningar, 
innebar avregleringen att prisnivån sjönk kraftigt i slutet av 90-talet. Därefter 
har konkurrensen samt den successivt krympande efterfrågan hållit priserna 
nere på en internationellt sett låg nivå, med endast årliga justeringar i stort sett i 
nivå med inflationen. Den stora volymnedgången de senaste åren verkar dock 
innebära en väsentlig ändring av PostNords prissättningsstrategi då operatören 
höjde priserna med upp till drygt 6 procent på brevsändningar den 1 januari 
2020. När det gäller portot på frimärkta brev har detta varit pristaksreglerat 
sedan slutet 1990-talet vilket inneburit att portot ökat i takt med inflationen 
fram till 2018. PostNord fick då genom regeringens ändring av postförord-
ningen möjlighet att justera portot utifrån aktuell kostnadsnivå, vilket innebar 
att portot höjdes från 7 kr till 9 kr. Den fortsatt accelererande volymnedgången 
aktualiserade därefter postlagsutredningens förslag från 2016. Förslaget var att 
pristaket även ska ta hänsyn till de ökade styckkostnader som blir följden av en 
volymnedgång i en verksamhet med stor andel fasta kostnader och regeringen 
ändrade åter postförordningen från den 1 augusti 2019. Med stöd i denna 
ändring har PostNord åter genomfört en portohöjning på 2 kr från den 1 
januari 2020. 

På paketmarknaden har en ökad konkurrens i samband med att internationella 
operatörer stärkt sin närvaro i Sverige hållit prisnivån nere. Exempelvis skedde 
den senaste prishöjningen på PostNords standardtjänst postpaket år 2012. 
Därefter skedde en prissänkning på nära 10 procent i samband med ändrade 
momsregler 2016. 

  

                                                 

13 Handelns utredningsinstitut 
14 Eftersom PTS inte har haft mandat att samla in data från paketföretag andra än Postnord innan 2018 
har vi ingen tillförlitlig uppgift om utvecklingen totalt sett. 
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5 Samhällets behov av brev och paket 

5.1 Samhället behov 

PTS bedriver under 2019 och 2020 en utredning om samhället behov av brev 
och paket. Då denna utredning inte är klar förrän i juni 2020, finns idag inga 
slutsatser att presentera.  

5.2 Aktörernas och statens ansvar 

Som nämnt ovan är PostNord den dominerande aktören och det är endast 
PostNord som i tillståndsvillkor har ålagts att tillhandahålla den samhälls-
omfattande posttjänsten enligt 3 kap. 1 och 2 §§ postlagen. Det är genom denna 
tjänst som landets behov av posttjänster ska tillgodoses. För att se till att en 
sådan posttjänst finns, har PTS ålagt PostNord att tillhandahålla den 
samhällsomfattande posttjänsten.  

Den samhällsomfattande posttjänsten definieras i kapitel 1 i postlagen. I 3 kap. 
1 § postlagen ställs också ett antal krav gällande dess omfattning. Kraven som 
ska uppfyllas är att:  
1. det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom under 
omständigheter eller geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten 
bedömer utgör skäl för undantag, ska göras minst en insamling och minst en 
utdelning av postförsändelser15,  

2. expeditions- och inlämningsställena ska ligga så tätt att användarnas behov 
beaktas,  
3. de bestämmelser om befordringstider efterlevs, som meddelats av regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer,  

4. det ska vara möjligt att försäkra postförsändelser och att få kvitto från 
mottagaren på att en postförsändelse har tagits emot,  

5. enstaka postförsändelser ska befordras till enhetliga priser, och  

6. villkoren för tjänsten ska vara allmänt tillgängliga.  
 

5.3 Genomförda åtgärder  

Inom postsektorn finns inte motsvarande beredskapsavgift som inom sektorn 
elektronisk kommunikation. Detta medför att det inte finns samma ekonomiska 
incitament till privat-offentlig samverkan. PostNord har dock initierat och 
delvis slutfört ett omfattande arbete kopplat till kontinuitetshantering för de 
viktigaste processerna. 

                                                 

15 Med postförsändelser avses: en adresserad försändelse som väger högst 20 kg och som överlämnas i den 
slutliga form i vilken den ska transporteras av en tillhandahållare av posttjänster. Med brev avses en 
adresserad försändelse som är innesluten i kuvert eller annat omslag och som väger högst 2 kg samt 
vykort, brevkort och liknande försändelser 
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5.4 Kritiska beroenden 

Postsektorn är starkt beroende av fungerande el, fungerande elektroniska 
kommunikationer och mjukvarusystem samt av fungerande transporter och 
tillgång till drivmedel. Dessutom är de, liksom de flesta verksamheter, beroende 
av tillgång till sin personal.16 

PostNord bedöms ha god förmåga att hantera störningar på lokal och regional 
nivå. De sårbarheter som har identifierats kopplar framförallt mot nationella 
störningar inom elektronisk kommunikation, elförsörjning och drivmedels-
försörjning.17 

5.5 Mål för postsektorn 

Under 2019 och 2020 genomför PTS en förstudie om totalförsvarets behov av 
brev och paket. Först när denna är genomförd kan motsvarande mål, som finns 
för sektorn elektronisk kommunikation, identifieras. 

De krav som finns härrör från postlagen och PostNords tillståndsvillkor, vilka 
framgår ovan. 

  

  

                                                 

16 Risk och sårbarhetsanalys för PTS och dess verksamhetsområden, PTS-ER-2018:23 
https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2018/ovrigt/risk--och-
sarbarhetsanalys-for-pts-och-dess-verksamhetsomraden-2018_pts-er-2018-23.pdf 
17 Risk och sårbarhetsanalys för PTS och dess verksamhetsområden, PTS-ER-2018:23 
https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2018/ovrigt/risk--och-
sarbarhetsanalys-for-pts-och-dess-verksamhetsomraden-2018_pts-er-2018-23.pdf 
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6 Behov av åtgärder för en stärkt 
totalförsvarsförmåga 

6.1 Behov inom sektorn för elektronisk kommunikation 

På en konkurrensutsatt marknad har staten ett övergripande ansvar för åtgärder 
som inte kan ligga på vare sig operatörer eller användare. Då merparten av all 
kommunikation går i kommersiella nätägares nät, är det i dessa som 
robusthetshöjande åtgärder bör vidtas. 

Sverige har en stor styrka i att vi som land har en mycket god täckning av olika 
nät, såväl mobila som fasta samt med olika ägare. Denna diversitet skapar en 
redundans i sig. Sektorns aktörer är mycket kompetenta i att bygga, förvalta och 
driva nät och tjänster. Det är grundbulten i deras affärsidé. Teknikutvecklingen 
på området går snabbt varför huvudfokus på att driva nät och tjänster är en 
förutsättning för att ligga i framkant, ett fokus som finns bland sektorns 
aktörer. Sektorns aktörer investerar stora belopp i infrastrukturen. Dessa 
investeringar görs utifrån kommersiella motiv, sett till situationer som kan 
inträffa under normalläge och kris. 

Staten har dock ett övergripande ansvar för åtgärder kopplade till höjd 
beredskap. Om staten ser ett behov av att stärka den grundläggande 
infrastrukturen sett till höjd beredskap, måste staten ta ett finansiellt ansvar, se 
kapitel 3.2.  

PTS har i ”Inriktning för myndighetens totalförsvarsarbete”, vilken nämns ovan 
i kapitel 3.5, identifierat ett antal åtgärder som behöver genomföras för att 
stärka infrastrukturen. Åtgärderna som PTS har identifierat framgår av tabellen 
nedan: 
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Område Åtgärd 

Nät  Behovsanalyser och åtgärder kring 

- geografisk diversitet  

- autonomi 

- kritiska komponenter 

- utökad lagerhållning 

- bränsledepåer 

- nätkarta 

- eventuella behov av förändringar i lag 

 Insatser för tillträdesskydd och 

fortifikatoriskt skydd av noder 

 Reservkraft 

 Insatser för att höja PTS förmåga vid höjd 

beredskap inom  

- Tillståndsgivning för 

radiosändare 

- spektrumtillsyn 

Tjänster  Utredning om kritiska beroenden 

 Informationsinsatser för slutanvändare  

 Förstudie om nationell roaming vid höjd 

beredskap 

 Utredning om meddelandetjänst avseende 

information och alarmering (Cell broadcast) 

 Utredning och genomförande av 

prioritetsfunktioner  

Anläggning  Inventering av noder/sajter i behov av 

skydd 

 Insatser på skyddade teknikutrymmen 

 Utredning skydd vid anläggning  

 Utredning och genomförande av alternativa 

ledningsplatser  

 Avtal om krigsplacering 

Försörjning  Utredning om behov av förnödenheter 

 Utredning om transportbehov 
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Område Åtgärd 

Ledning och samordning  Öva förmåga för PTS att, i höjd beredskap, 

kunna inrikta, prioritera och samordna 

sektorn. 

 Samverkansutredningar, d.v.s. vilka PTS 

har behov av att samverka med 

 Samverkan kring åtgärder för att höja 

ledningsförmågan  

 Klargöra hur samverkan ska ske med 

operatörerna 

 Förvaltning och utveckling av PTS plan för 

höjd beredskap 

Personal  Utredning om hur sektorns behov av 

underleverantörer kan säkras upp 

 Fortsatt arbete med information om 

krigsplacering och kontinuitetsarbete vid 

höjd beredskap 

 Intern och extern kommunikation  

Utbildning  Fortsatta utbildningsinsatser för att nå 

allmän kännedom (t.ex. kurser vid 

Försvarshögskolan) 

 Utbildning för specifika roller för både PTS 

och sektorn 

 Utbildningsplan som omfattar höjd 

beredskap 

 Utreda behovet av CBRNE18-arbete i olika 

former (personlig utrustning, detektering, 

etc.) 

 Webbaserade utbildningar  

Övning  Totalförsvarsövning 2020 

 Deltagande i externa övningar, exempelvis 

Försvarsmaktens och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps övningar 

 Sektorsspecifika övningar 

 PTS-specifika övningar 

 

                                                 

18 CBRN-skydd, dvs. skydd mot kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) vapen och 
(E) explosiva ämnen 
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De insatser som identifierats för perioden 2020-2025 kommer endast delvis att 
kunna genomföras inom nuvarande finansieringsram bland annat genom privat-
offentlig samverkan. Det finns flera insatser som kommer att kräva tillskott av 
nya finansiella medel för att kunna genomföras. 

Legalt har PTS möjlighet att, i enlighet med Lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK) 1 kap. 9 §, förpliktiga den som tillhandahåller ett 
allmänt tillgängligt elektroniskt kommunikationsnät av särskild betydelse ur 
allmän synpunkt, att på visst sätt beakta totalförsvarets behov av elektroniska 
kommunikationer under höjd beredskap. Enligt förarbetena till LEK är 
meningen att även större internetoperatörer ska omfattas av bestämmelsen i 
1 kap. 9 § LEK. Att på ”visst sätt beakta totalförsvarets behov” kan ”[…] 
exempelvis omfatta skyldigheter att skydda vissa noder och säkra vissa 
funktioner för Internet.”19 ”Dessa åtgärder torde kunna inbegripa säkerställande 
av nödvändig redundans samt säkerställande av viktiga funktioner för Internet 
(t.ex. vissa grundläggande funktioner som behövs för domännamnshantering 
och liknande.)”20 

PTS har således den legala möjligheten, men har idag ytterst begränsad mängd 
finansiella medel till att göra det. Som nämnts ovan hade PTS tidigare 100 
miljoner kronor per år för sådana åtgärder, men dessa medel togs bort 2009. 

6.2 Postsektorn 

Postsektorn har inte samma struktur som sektorn för elektronisk 
kommunikation, vilket nämnts ovan. PTS genomför under 2019 och 2020 en 
analys av behoven av brev och pakettjänster. Först när denna är klar i juni 2020 
kommer behov av insatser att kunna identifieras. 

  

                                                 

19 Prop. 2002/03:110 s. 240. 
20 Prop. 2002/03:110 s. 242. 
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7 Övergripande analys av redovisade 
behov och åtgärdsförslag avseende 
elektroniska kommunikationer 

7.1 Övergripande synpunkter på Redovisning av 

regeringsbeslut 11 maj 2017 

PTS instämmer generellt i de åtgärder och förslag som redovisas i enlighet med 
”Uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap att främja och utveckla en sammanhängande planering för 
totalförsvaret” (Fö2017/00688/MFI).  

PTS vill särskilt peka på vikten av att staten har ett ansvar vad gäller åtgärder 
för att stärka upp privata nätägares nät, utifrån ett höjd beredskapsperspektiv. 
När insatser görs måste man beakta att marknaden är avreglerad och 
konkurrensutsatt och att de åtgärder som vidtas ej får snedvrida konkurrensen 
eller inkräkta på marknadens aktörer. 

När åtgärder vägs mot varandra bör en samhällsekonomisk analys genomföras 
för att identifiera vilka insatser som är lämpliga att vidta och var statliga 
åtgärder gör bäst nytta för att skapa en ökad robusthet i de elektroniska 
kommunikationsnäten. I det arbetet bör totalförsvarets behov beaktas, dvs. alla 
de tjänster och nät som behövs för att upprätthålla de nät som idag möjliggör 
sådan kommunikation. Sverige har en väl utbyggd och väl underhållen 
infrastruktur och en väl fungerande konkurrens. Dessutom går majoriteten av 
all trafik i privata nätägares nät, varför det är viktigt att stärka dessa nät utifrån 
ett totalförsvarsperspektiv. För att stärka robustheten i elektroniska 
kommunikationer utifrån ett höjd beredskapsperspektiv bör således insatser, 
med statlig finansiering, genomföras i privata nätägares nät genom privat-
offentlig samverkan.  

PTS har goda erfarenheter av att vidta åtgärder i privat-offentlig samverkan. 
Dessa erfarenheter är viktiga att bygga vidare på. Utvecklingen på detta område 
går snabbt och det krävs spetskompetens för att arbeta med specifika insatser. 
Denna spetskompetens återfinns hos sektorns aktörer. 

Vad gäller sektorsindelningen anser PTS att området ”Information och 
kommunikation” ska delas upp i två delar. Information är ett område som går 
tvärsektoriellt och som samtliga sektorer måste arbeta med. Inom område 
Information har MSB sedan tidigare ett utpekat ansvar och det är ett område 
som de har arbetat med länge. Avseende området Kommunikation finns det en 
sektor med operatörer som tillhandhåller merparten av den kommunikation 
som nyttjas i samhället. Kommunikation över statlig infrastruktur utgör bara en 
liten del av denna varför sektorsindelningen bör ses i ljuset av detta. Området 
kommunikation går att likställas med område energi , dvs. det finns ett tydligt 
sektorsansvar och PTS ser sig som en lämplig sektorsansvarig myndighet. 
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7.2 Redovisade behov och åtgärdsförslag 

I PTS inriktning för totalförsvarsarbetet för sektorn elektronisk kommunikation 
för åren 2020-2025 har PTS identifierat följande områden att fokusera insatser 
på21: 

 Nät 

 Tjänster 

 Anläggning 

 Försörjning 

 Ledning och samordning 

 Personal 

 Utbildning 

 Övning  

Dessa områden ligger i linje med vad som föreslagits till regeringen från MSB 
och Försvarsmakten. För mer detaljerad diskussion om åtgärder hänvisar PTS 
till bilagan. 

7.3 Analys av genomförbarhet och behov  

Flera av de förslag som Försvarsmakten och MSB listar för området är viktiga 
att genomföra för att skapa en ökad robusthet i nät och tjänster. Liksom 
nämnts ovan går majoriteten av alla trafik i de privata aktörernas nät. Dessa nät 
är robusta utifrån ett krisperspektiv, vilket givetvis bidrar även i en situation av 
höjd beredskap, men ytterligare förstärkningsåtgärder krävs utifrån ett höjd 
beredskapsperspektiv. 

PTS för redan dialog med flera av sektorns aktörer kring hur förstärknings-
åtgärder bör utformas och fördjupade analyser kommer att genomföras inom 
flera av åtgärderna under 2020.  

I de förslag som har analyserats har PTS utgått från FOI:s typfall 4. 

7.4 Behov av långsiktiga och stabila förutsättningar för 
uppbyggnad av ett motståndskraftigt civilt försvar 

Det finns ett behov av långsiktiga och stabila förutsättningar för uppbyggnad av 
motståndskraftigt civilt försvar. Staten har ansvar, vilket framgår i tidigare 
texter, för att säkerställa robust elektronisk kommunikation och post.  

Förutom att mer statliga medel kommer att behövas för att säkerställa en högre 
nivå av robusthet finns även andra aspekter som kan skapa långsiktighet.  

Sedan 2018 finns en ny förordning (förordning 2018:1300). Enligt förordningen 
får PTS besluta om att finansiera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i upp 
till 10 år. PTS ser en fördel i att tjänster upprätthålls under minst 10 år och inte 

                                                 

21 Se kap 6.1 för mer information 
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kortare perioder. Historiskt har bemyndiganderamen för 
beställningsbemyndigandet varit betydligt kortare än 10 år varför den bör 
justeras upp till minst 10 år. Med anledning av detta ser PTS ett behov att lösa 
denna diskrepans.  

De enda medel som finns för robusthetshöjande åtgärder idag kommer från de 
avgifter som operatörerna betalar in. Idag avgränsas anslagets användning, via 
budgetpropositionen, till åtgärder för att förebygga fredstida kriser. Med tanke 
på omvärldsläget, så anser PTS att potentiellt tillskjutande medel utöver detta 
anslag behövs för att genomföra åtgärder i nät och tjänster hos operatörer eller 
andra för att stärka Sveriges förmåga under höjd beredskap. Det måste finnas 
en långsiktighet i de medel som tilldelas. 

En aspekt som inte bör underskattas på en konkurrensutsatt och avreglerad 
marknad är stabila villkor. 

7.5 Vikten och möjligheten av att få med näringslivets 
aktörer 

Operatörerna ansvarar för sina nät och tjänster och det är därför avgörande att 
operatörerna involveras. Privat-offentlig samverkan är ett effektivt sätt att 
arbeta med förstärkningsåtgärder eftersom sektorns aktörer har bäst kunskap 
om sina nät och tjänster om hur åtgärderna ska implementeras. PTS har stor 
erfarenhet av att genomföra robusthetshöjande åtgärder i privat-offentlig 
samverkan tack vara den beredskapsavgift som tas in från operatörerna i 
sektorn. 

PTS har sedan 2005 etablerat en nära samverkan med operatörerna bland annat 
genom den nationella telesamverkansgruppen, NTSG. Samverkan tar tid att 
etablera då det bygger på ömsesidiga förtroenden. Det är således av mycket stor 
vikt att bygga vidare på och utveckla den samverkan som finns med sektorns 
aktörer. 

De erfarenheter som PTS har från det långsiktiga arbetet med NTSG och den 
återkommande sektorsövningen Telö är viktiga att utgå från. 
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8 Analys av konsekvenser  

8.1 Föreslagen prioritetsordning av åtgärder 

De åtgärder som föreslås är delvis oberoende av varandra och kan genomföras 
som separata delar och likväl uppnå en ökad totalförsvarseffekt. För detaljerad 
information om prioritering, se bilaga. 

8.2 Kostnadsbedömning och ekonomisk skalbarhet 

De åtgärder som PTS har identifierat och analyserat kommer att generera 
investeringskostnader på ett spann om 4,1-8,7 miljarder kr för perioden 2021-
2025. Beräkningarna baseras på underlag från operatörerna, egna analyser och 
underlag utifrån analysmodeller och åtgärder som genomförts tidigare. 
Beräkningarna inkluderar investeringskostnaderna för åtgärderna. Till detta 
tillkommer löpande drift- och underhållskostnader om ca 1 miljard kr eller mer 
per år, beroende på ambitionsnivå och val av lösning. 

Detta underlag är en separat process sett till budgetunderlag för perioden 2021-
2023 och ska ses som ett tillägg till budgetunderlaget. 

Kostnaderna är starkt beroende av vilken nivå av elektroniska 
kommunikationer och post som man vill upprätthålla, dvs. samhällets krav på 
fungerande nät och tjänster i ett läge av höjd beredskap.  

Åtgärderna är skalbara utifrån flera olika perspektiv. Det är möjligt att 
genomföra dem utifrån 

- Ambitionsnivå, dvs. vilken nivå som ska upprätthållas. 

- Geografiskt perspektiv både sett till om det är möjligt att 
genomföra åtgärderna i en region i taget till omfattningen i 
respektive region. 

- Antal operatörer och i vilken ordning de involveras 

För detaljerad information om kostnader och ekonomisk skalbarhet, se bilaga. 

8.3 Behov av ytterligare underlag 

Under 2020 kommer PTS att genomföra fördjupade analyser. Dessa analyser 
kommer att kunna ge ytterligare svar på behov, arbetssätt och hur åtgärderna 
bör genomföras. Se bilagan för ytterligare information. 

8.4 Slutsatser 

Marknaden för elektronisk kommunikation är avreglerad och de åtgärder som 
har identifierats går utöver vad som är kommersiellt motiverat. Samtidigt är 
elektroniska kommunikationer viktiga för samtliga övriga samhällssektorer, 
varför åtgärder för att stärka totalförsvarsförmågan är av stor vikt att 
genomföra. PTS ska under kommande år att fördjupa analyserna kring vilka 
förmågor som är viktiga upprätthålla samt tydliggöra lämpliga kravnivåer, 
utifrån ett totalförsvarsperspektiv. Behov, förmågor och uthållighet kommer att 
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analyseras djupare och åtgärder sedan vidtas utifrån vad som är möjligt sett till 
finansiering.  

Bilagor 

Kompletterande underlag till Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att 
inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret, 
Ju2019/02477/SSK återfinns i två säkerhetsskyddsklassificerade bilagor. 
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