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Förord 

Digitaliseringen i samhället har pågått under många år och de senaste åren har en 

acceleration skett där allt mer av samhällsviktiga funktioner och vardagliga aktiviteter 

digitaliserats. Det är en förutsättning för denna utveckling att vi alla får tillgång till ett 

fungerande bredband och att vi har möjligheten och viljan att använda internet och 

digitala tjänster. Bredbandsstrategin har varit viktig, då den har sporrat aktörer att 

fortsätta utbyggnaden av infrastruktur. 

För Post- och telestyrelsen (PTS) är det viktigt att lyfta att bredband i dag har blivit så 

betydande för samhällets funktion och som möjliggörare av en framtida 

samhällsutveckling, att när vi bygger infrastruktur, behöver det genomföras så att vi 

tillförlitligt kan möta föränderliga behov och nya förväntningar.  

Vi ser därför behov av en ny strategi som tar vid senast när den nuvarande 

bredbandsstrategin slutar.  

Samverkan och ett effektivt bredbandsstöd har varit, och kommer fortsatt vara, 

viktigt för digitaliseringen av samhället. Men det behövs en ny strategi som breddar 

perspektiven och hanterar de utmaningar vi ser framöver, inte minst inom digital 

inkludering och säkerhet. 

Dan Sjöblom 

Generaldirektör 
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Sammanfattning  

Sverige behöver en ny strategi och nya mål 

Post- och telestyrelsen (PTS) ser ett stort behov av att Sverige får en ny strategi som 

tar vid senast när den nuvarande bredbandstrategin når sitt slut och där det 

övergripande målet skulle kunna vara att Sverige ska ha tillgång till ändamålsenligt 

och tillförlitligt bredband där och när behov finns.  

En ny strategi behöver utgå från dagens förändrade samhällsbehov, liksom de behov 

som vi kan förvänta oss kommer att uppstå under det närmaste decenniet. Den bör 

möta de nya utmaningarna som Sverige står inför med fortsatt utbyggnad och 

långsiktig förvaltning av infrastrukturen för bredband. Strategin och det övergripande 

målet behöver kvalitativt beskriva förväntansbilden som staten har på infrastrukturen. 

Dagens samhälle är mer beroende av en tillförlitlig infrastruktur för bredband än vad 

som var fallet när den nuvarande strategin togs fram 2016. Statens främjandepolitik 

för bredband fortsätter enligt PTS att ha en stor betydelse för Sveriges utveckling, 

inte minst mot bakgrund av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge, men också till följd 

av att bredband blivit en förutsättning för att kunna ta del av grundläggande 

samhällsservice och att fullt ut vara delaktig i samhället. 

Nya delmål 

PTS föreslår att ett övergripande mål bör brytas ned i minst två grundläggande 

delmål. Fokus för dessa två delmål bör vara att hushåll och organisationer har access 

till fasta anslutningar och att så många som möjligt av dessa har 

bredbandsabonnemang. Även andra delmål kan vara relevanta beroende av vad 

strategin omfattar.  

• Ett delmål för faktisk anslutning som bör ha sin utgångspunkt i att alla hushåll 

och organisationer är uppkopplade till bredband och i användarens behov 

och upplevelse av uppkopplingen.  

• Ett delmål för aktiva uppkopplingar till bredband som bör understryka vikten 

av att så många hushåll och organisationer som möjligt har ett 

bredbandsabonnemang och som utgå från att samhällsnyttan med 

infrastrukturen uppstår när den används. 
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Förslag på uppdrag  

PTS drar slutsatsen i rapporten att tiden är för kort för att nya åtgärder ska hinna ge 

effekt på målen i nuvarande bredbandsstrategi före utgången av 2025. Fram till dess 

behöver PTS och andra berörda aktörer fortsätta förmedla de stöd som regeringen 

anslagit till bredbandsutbyggnad, samtidigt som upparbetade främjandeinsatser 

fortsatt stödjer strategins genomförande med samverkan, samarbete och 

koordinering. 

PTS har en teknikneutral utgångspunkt i sina förslag till åtgärder och uppdrag. 

Bredband via satellit är en av flera accessformer och samtliga de åtgärder som PTS 

föreslår här nedan, omfattar utmaningar som relaterar till bredband via satellit, liksom 

till övriga accessformer. 

Uppdragsförslagen lägger särskild vikt vid de två förordade delmålens inriktning på 

fasta anslutningar till bredband, men exkluderar inte vikten av exempelvis frågor om 

mobiltäckning. Några av uppdragsförslagen bör hanteras som ett led i en ny strategi, 

vilket också innebär att de bör spridas ut över flera år. Flera av uppdragen, även om 

uppdragen har till syfte att stödja en realisering av en ny strategi, är dock lämpliga att 

ge innan en strategi presenteras.  

Att PTS i denna rapport presenterar ett antal förslag på uppdrag, exkluderar inte att 

ytterligare uppdrag från regeringen kan behöva ges som en följd av att strategin 

tydliggör förväntningarna på infrastrukturen.  

Åtgärder och uppdrag som bör inkluderas i en ny strategi 

• PTS föreslår att regeringen ger myndigheten i uppdrag att analysera och följa 

den nya bredbansstrategins mål. 

• PTS föreslår att regeringen ger myndigheten i uppdrag att arrangera 

nationella och regionala dialogmöten om bredbandsutbyggnad genom 

radioaccessnät. 

Åtgärder och uppdrag som bör hanteras innan en ny strategi är på plats 

• PTS föreslår att regeringen ger myndigheten i uppdrag att utreda möjligheten 

att stödfinansiera trådlösa lösningar som ett komplement till fiberinfrastruktur.  

• PTS föreslår att regeringen ger myndigheten i uppdrag att utreda behov och 

utformning av efterfrågestimulerande stöd för bredband riktade till 

slutanvändare. 
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• PTS föreslår att regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att tydliggöra 

hur geodata kopplat till bredband i högre grad kan vara sammanhållen, 

överblickbar och gemensamt tillgänglig. 

• PTS föreslår att regeringen undersöker möjligheten att erbjuda kommuner 

med behov en finansiering av en kommunal bredbandssamordnare. 

• PTS föreslår att regeringen ger myndigheten i uppdrag att utreda 

förekomsten av kommunala och regionala bredbandsstöd samt att ge 

förslag på hur dessa kan koordineras med det nationella stödet. 

Förändrade samhällsbehov som en strategi behöver möta 

En ändamålsenlig infrastruktur för bredband är en grundförutsättning för kommuner 

och regioner att effektivisera vård, skola, omsorg och andra funktioner. Möjligheten 

att tillgängliggöra välfärdstjänster via bredband belyser kommunernas och 

regionernas roll och ansvar att nå ut till invånarna med en ändamålsenlig och 

tillförlitlig infrastruktur för bredband, något som en ny strategi bör ta höjd för. 

Samtidigt behöver ökade förväntningar på kommuner och regioner ställas mot deras 

självbestämmande, liksom deras varierade ekonomiska förutsättningar att främja och 

samordna bredbandsutbyggnaden. 

Främjandet av bredbandsinfrastruktur behöver ske parallellt med ett arbete för en 

digital inkludering. Digital inkludering är ett område inom vilka flera myndigheter och 

andra offentliga aktörer är aktiva. Det saknas dock samordning och koordinering 

mellan olika aktörers insatser. Ingen myndighet har ett övergripande ansvar för 

området digital inkludering. PTS har därför tillsammans med Myndigheten för digital 

förvaltning (Digg), ambitionen att under första halvåret 2023 separat föreslå att 

regeringen ger ett gemensamt uppdrag till myndigheterna, med syfte att ta fram 

förslag till en nationell strategi och handlingsplan, inklusive mål, för digital inkludering.  

Behovet av att infrastrukturen klarar olika påfrestningar tydliggörs allt mer av det 

försämrade säkerhetsläget i vår omvärld. Infrastrukturen har exempelvis en betydelse 

för den samlade förmågan i totalförsvaret. En ny strategi bör tydliggöra 

förväntningarna på infrastrukturen avseende tillförlitlighet. Riktade åtgärder görs i 

dag, men givet ändrade samhällsbehov och förväntningar kan nya insatser bli aktuella 

och PTS mandat kan behöva breddas. 

En ny strategi bör även beakta näringslivets förutsättningar att bibehålla och stärka 

sin konkurrenskraft. Från svenska industriföretag lyfts det ökade behovet av 

infrastruktur för bredband, och då särskilt en ökad digital mobilitet. Dels för logistik, 

dels för produktutveckling och marknadsföring. Svenska industriföretag har behov av 
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en hemmamarknad för att etablera sina produkter, likaså att ha möjlighet till 

testverksamhet i Sverige. 

Att arbeta med en hållbar grön utveckling blir allt viktigare. EU-kommissionen lyfter 

exempelvis frågan om den sammanlänkade gröna och digitala omställningen. Genom 

exempelvis utrullningen av den senaste generationens mobilnät skapas nya 

möjligheter att använda infrastrukturen som möjliggörare till grön omställning. 

Bredbandsinfrastrukturens bidrag till den gröna omställningen avgörs av dess 

geografiska utbredning och funktionalitet. Bredbandsinfrastrukturens 

materialhantering och energikonsumtion har samtidigt en klimatpåverkan som 

behöver beaktas vid fortsatt utbyggnad och förvaltning. 

Om uppdragen 

I den här rapporten slutredovisar PTS regeringsuppdragen Främja tillgången till 

bredband samt Analysera åtgärder för ökad bredbandsutbyggnad. PTS 

delrapporterade den 31 mars 2022 rapporten Satellit – en möjlighet till snabbt 

bredband 2025.  
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1. Inledning 

 Uppdragen 

Regeringen har givit Post- och telestyrelsen (PTS) två uppdrag som båda syftar till att 

främja en fortsatt bredbandsutbyggnad för att uppnå bredbandsmålen för 2025. Det 

första uppdraget, att främja tillgången till bredband (här kallat satellituppdraget), gavs 

till PTS den 28 oktober 2021.1  Fokus för uppdraget är att analysera hur 

satellitlösningar kan användas för att nå bredbandsmålen för 2025. Den 12 maj 2022 

gav regeringen PTS ett andra uppdrag, att analysera åtgärder för ökad 

bredbandsutbyggnad (här kallat det nya uppdraget).2  Regeringen beslutade 

samtidigt att ge satellituppdraget förlängd tid så att båda uppdragen ska 

återrapporteras senast den 22 december 2022.3  I beslutet tydliggörs att båda 

uppdragen ”bör samordnas inom PTS för ett effektivt genomförande”. 

PTS hanterar genomförandet av del två av satellituppdraget samt det nya uppdraget 

samlat och återrapporterar de två uppdragen i en sammanhållen rapport. PTS tolkar 

uppdragen som att de inte omfattar att ge förslag till åtgärder som riktar sig mot 

regeringens mål för 2023, det vill säga målet om att hela Sverige bör ha tillgång till 

stabila mobila tjänster av god kvalitet. 

1.1.1 Satellituppdraget  

Den 31 mars 2022 delrapporterade PTS till regeringen rapporten Satellit: en möjlighet 

till snabbt bredband 2025 (PTS-ER-2022:18). Rapporten omfattade en fördjupad 

analys av satellitmarknaden och dess utveckling (se resumé i avsnitt 1.2). 

I denna rapport ligger fokus på den del i satellituppdraget som anger att 

myndigheten ska lyfta fram åtgärder som behöver vidtas för att främja att fler kan få 

ta del av bredband via satellit, inte minst när det gäller de som bor och verkar i mer 

glest befolkade områden i landet. I uppdraget ligger att PTS ska göra följande:  

- Lämna förslag till eventuella åtgärder som kan vidtas av regeringen, men även 

av andra aktörer för att möjliggöra att fler slutkunder kan få möjlighet till 

bredband via satellit. Om åtgärderna helt eller delvis bör finansieras med 

                                                        
1 Regeringskansliet/Infrastrukturdepartementet, dnr I2021/02830.  
2 Regeringskansliet/Infrastrukturdepartementet, dnr I2022/01098. 
3 Regeringskansliet/Infrastrukturdepartementet, dnr I2022/01099. 
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statligt stöd ska PTS utveckla en stödmodell och redovisa hur den kan 

fungera i praktiken. PTS ska även redovisa konsekvenser av förslagen. 

1.1.2 Uppdraget att analysera åtgärder för ökad bredbandsutbyggnad 

Det nya uppdraget omfattar att analysera åtgärder som syftar till att effektivt öka 

utbyggnaden av infrastruktur för fast- och mobil kommunikation som medger snabbt 

bredband och därmed i så hög utsträckning som möjligt täcker de så kallade vita 

fläckarna, det vill säga områden samt hushåll och företag som ännu saknar tillgång till 

snabbt bredband. 

Inom ramen för uppdraget ska PTS:  

- Identifiera andra länders åtgärder, främst inom Europeiska unionen. 

Åtgärderna kan avse stöd, främjande eller regleringsinsatser.  

- Analysera de valda ländernas initiativ bl.a. utifrån kostnadseffektivitet, och om 

möjligt även effekten på utbyggnaden och de vita fläckarna.  

- Lämna förslag på åtgärder som skulle kunna vara relevanta att genomföra i 

Sverige, där det förefaller lämpligt. Förslag kan baseras på goda exempel från 

andra länder, men även utifrån PTS erfarenheter av arbetet i Sverige. Förslag 

på åtgärder ska kompletteras med konsekvensanalyser inklusive 

kostnadsuppskattningar och finansieringsförslag.  

Regeringen anger i beslutet att en ”utgångspunkt för bredbandsutbyggnaden är en 

marknadsmässig utbyggnad som kompletteras med offentliga insatser”. I beslutet 

kopplar regeringen uppdraget särskilt till bredbandsmålen för 2025 och till andra 

arbeten som PTS är engagerade i: ”För att få en helhetsbild av åtgärder som kan 

möjliggöra uppfyllelse av 2025-målen behöver de pågående arbetena hos PTS samt 

Bredbandsforum kompletteras med en omvärldsanalys.” 

 Resumé av delrapporten Satellit: en möjlighet till snabbt 
bredband 2025 

I PTS delrapportering av regeringsuppdraget om att främja bredband via satellit4, 

konstaterade myndigheten att det sker en snabb teknisk utveckling och att det görs 

stora investeringar i nya och uppgraderade satellitsystem av ett flertal globala 

satellitoperatörer. Utvecklingen väntas leda till en stor ökning av den tillgängliga 

kapaciteten för bredband via satellit under de närmaste åren. Sannolikt kommer alla 

hushåll och företag i Sverige att ha täckning som ger bredband om 100 Mbit/s från en 

eller flera satellitoperatörer senast under 2025. 

                                                        
4 Satellit: en möjlighet till snabbt bredband 2025, PTS-ER-2022:18. 
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I rapporten anser PTS att varken bredband via fiber eller fast radio (ibland benämnt 

FWA – fixed wireless acccess, se Bilaga 3) kan användas för att fullt ut koppla upp de 

mest perifera områdena i landet.5 I de fallen kommer bredband via satellit att vara det 

enda realistiska alternativet om vi ska nå bredbandsmålen för 2025. 

I rapporten tydliggörs att det finns utmaningar för de aktörer som vill erbjuda 

bredband via satellit på den svenska marknaden och att det inte är självklart att 

tjänster blir tillgängliga i Sverige även om det finns satelliter som möjliggör täckning 

över hela landet. Bland annat är kännedom om tjänsternas existens låg bland 

potentiella slutanvändare och bredbandsaccess via satellit uppfattas ofta som 

sekundär avseende kvalitet och hastighet i jämförelse med det som fiber ger.  

Den aktör som ska erbjuda bredband via satellit, kommer att behöva nå ut med 

information till slutanvändarna om att bredband via satellit finns och övertyga dem 

om att det är en lösning som fungerar bra. Samtidigt tydliggör satellitaktörerna i sina 

diskussioner med PTS att deras kunskap om den svenska marknaden i dagsläget 

inte är upparbetad och att de har låg kännedom om var potentiella kunder finns 

geografiskt. Generellt är kundkännedom och kunskap om de svenska 

marknadsförhållandena låga. Framförallt eftersom en marknad för bredband via 

satellit i princip inte existerat i Sverige. 

Vidare konstaterade PTS att priserna för satellitabonnemang är väsentligt dyrare än 

motsvarande tjänst förmedlad av andra accesstekniker, även om avgifterna sjunkit. 

 PTS kontakter med relevanta aktörer och genomförd 
omvärldsanalys av andra länders åtgärder 

Under PTS arbete med denna rapport har myndigheten varit i dialog med ett antal 

satellitaktörer, operatörer av fasta nät och mobilnät, myndigheter, 

intresseorganisationer, samt regioner. PTS har bland annat varit i kontakt med 

Skatteverket kring frågor om skatteavdrag riktade till hushåll. Under arbetet med 

stickprovsmätningar av satellittjänster har PTS löpande haft kontakt med de 

satellitleverantörer vars tjänster PTS har mätt, för att därigenom säkerställa 

korrektheten i mätresultaten. Uppdraget har även hämtat in kunskap från de dialoger 

PTS haft med operatörer i samband med den årliga uppföljningen av regeringens 

bredbandsstrategi. 

Den information som PTS har kunnat inhämta från dessa aktörer har bidragit till de 

bedömningar som myndigheten gör om åtgärder som staten och andra 

                                                        
5 FWA kommer sannolikt inte att under perioden fram till och med 2025 kunna erbjuda hastigheter om 1 

Gbit/s i berörda områden, dock hastigheter med mer än 100 Mbit/s. 



17 

 

 

organisationer kan behöva vidta för att effektivt främja en ökad utbyggnad av 

infrastruktur för bredband som täcker vita fläckar. 

PTS har låtit genomföra en omvärldsanalys i syfte att identifiera åtgärder i andra 

länder som resulterar i investeringar i ny bredbandsinfrastruktur i områden som i dag 

saknar tillgång till snabbt bredband. Studien drar slutsatsen att offentlig 

medfinansiering har störst effekt på utbyggnaden av vita fläckar och att den bästa 

metoden för utbyggnad är att kombinera fiber och trådlöst (5G). PTS har analyserat 

de studerade ländernas initiativ på bredbandsområdet, något som gett stöd i PTS 

arbete i att identifierat åtgärder för att möta utmaningarna som Sverige står inför.   

 Regeringens bredbandsstrategi och PTS bedömning av 
möjligheten att nå de nuvarande bredbandsmålen 

Enligt Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi6 (fortsättningsvis 

benämnd bredbandsstrategin), bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband 

2025. Målen i strategin är teknikneutrala. Med ”tillgång till” avses att nätinfrastruktur 

finns i absoluta närheten till en fastighet. Fastigheten ska ha möjlighet att koppla upp 

sig, men behöver inte vara ansluten. Målet består av tre delmål som alla måste vara 

uppfyllda för att det övergripande målet ska anses uppfyllt: 

- 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till 1 Gbit/s.  

- Av återstående 2 procent bör 1,9 procent ha tillgång till 100 Mbit/s.  

- Kvarvarande 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 

Mbit/s.   

En förutsättning för att nå de nuvarande bredbandsmålen är en fortsatt hög 

utbyggnadstakt och ett nyttjande av olika tekniker. Sedan mitten av 2010-talet har 

utbyggnadstakten minskat och den trenden har fortsatt under 2021. Tillgången till 

snabbt bredband ligger dock på en hög nivå i Sverige. I oktober 2021 var tillgången till 

1 Gbit/s och 100 Mbit/s cirka 96 procent medan tillgången till 30 Mbit/s var cirka 99 

procent. 7 För 1 Gbit/s- och 100 Mbit/s-delmålen återstår därmed bara några få 

procentenheter. De återstående hushållen och företagen är dock mycket avlägset 

belägna eller svåra att nå av andra skäl. Den sista biten av utbyggnaden kommer 

därför att bli en utmaning.  

PTS har tidigare gjort bedömningen att målet om att hela Sverige bör ha tillgång till 

snabbt bredband år 2025 sannolikt inte kommer att uppnås. Detta beror främst på 

                                                        
6 Näringsdepartementet, dnr: N2016/08008/D. 
7 PTS (2022), PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021. En geografisk översikt av tillgången till 

bredband och mobiltelefoni i Sverige. 
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den stora osäkerheten kring huruvida delmålet för 100 Mbit/s kommer att vara 

uppnått 2025.8 

En preliminär uppskattning är att de 5,1 miljarder kronor som aviserats i 

bredbandsstöd under perioden 2023–2027 kan bidra till att upp till 98,4 procent får 

tillgång till 1 Gbit/s. De flesta utbyggnadsprojekt som stödfinansierats efter 2022 

hinner sannolikt inte bli färdigställda till 2025. Hela effekten av det utökade 

bredbandsstödet väntas därför bli synlig först under perioden 2026–2030. 

Det finns en stor osäkerhet när det gäller delmålet om 100 Mbit/s. Å ena sidan 

kommer det med stor sannolikhet att finnas täckning över Sverige från flera 

satellitsystem som medger 100 Mbit/s år 2025 och PTS anser att det rent tekniskt 

finns goda möjligheter för satellitlösningar att bidra till delmålet. Satellittjänsternas 

potential ligger i deras förmåga att överbrygga geografiska avstånd som annars ofta 

utgör ett betydande hinder i utbyggnaden av snabbt bredband. Å andra sidan finns 

det frågetecken kring huruvida satelliterna kommer att ha tillräcklig kapacitet för att 

förse ett stort antal användare med en faktisk hastighet om 100 Mbit/s.  

Slutligen bedömer PTS att delmålet om 30 Mbit/s sannolikt kommer att vara uppfyllt 

2025. Detta förutsätter dock att lämpliga satellitabonnemang finns på den svenska 

marknaden. Redan i dag går det att köpa abonnemang med tillräcklig hastighet i hela 

Sverige. Som nämnts ovan finns visserligen frågetecken kring satellitsystemens 

kapacitet, men jämfört med delmålet om 100 Mbit/s behöver långt färre slutkunder 

kopplas upp för att nå detta delmål. Kapaciteten bör således räcka för att ge de sista 

0,1 procenten hushåll och företag 30 Mbit/s. I rapporten Satellit: en möjlighet till 

snabbt bredband 2025 pekar dock PTS på ett antal marknadsrelaterade utmaningar 

för bredband via satellit på den svenska marknaden (se resumé i avsnitt 1.2). 

 En färdväg för det digitala decenniet 

I kommissionens meddelande Digital kompass 2030: den europeiska vägen in i det 

digitala decenniet9 presenteras en vision för EU:s digitala omställning fram till 2030. 

Kommissionen lade samtidigt fram ett lagstiftningsförslag En färdväg för det digitala 

decenniet (policyprogrammet)10 med en mekanism för uppföljning och samarbete 

med medlemsstaterna i syfte att säkerställa att målen uppnås.   

Beslutet formaliserar de digitala målen samt en bredare uppsättning mål och ger en 

strategisk ram för att uppnå dem. Policyprogrammet inkluderar frågor om digital 

kompetens, infrastruktur, näringslivets digitala omvandling och digitalisering av 

                                                        
8 PTS (2022), Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2022. 
9 Digital kompass 2030: den europeiska vägen in i det digitala decenniet (COM(2021) 118 final) 
10 Beslut av europarlamentet och rådet den 30 november 2022 “en färdväg för det digitala decenniet, 

policyprogrammet” (DDPP 2030) 2021/0293(COD) 
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välfärdstjänster. Vidare formuleras högt ställda mål på framtidens 

bredbandsinfrastruktur där alla slutanvändare ska nås av säkra, redundanta och 

tillförlitliga nät med gigabitkapacitet och alla befolkade områden täckas av trådlösa 

höghastighetsnätverk med minst prestanda motsvarande den för 5G. Som ett led i 

att verkställa målen ska varje medlemsstat överlämna en nationell handlingsplan för 

hur målen för det digitala årtiondet ska kunna nås i det egna landet. PTS är tillgängligt 

för att bistå regeringskansliet i arbetet med framtagandet av handlingsplanen. Rådet 

slutförde processen i december 2022 och policyprogrammet träder i kraft i januari 

2023.   

 Tidigare och pågående arbeten för att främja utbyggnaden 
av snabbt bredband 

1.6.1 PTS uppdrag och arbeten med att främja tillgången till bredband 

PTS är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom området för elektronisk 

kommunikation.11 

Enligt PTS instruktion ska myndigheten bland annat främja utbyggnaden av och följa 

tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet, inbegripet att skapa 

förutsättningar för samverkan mellan myndigheter som kan bidra till utbyggnaden av 

bredband.12 

Lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska leda till att användare får 

tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer. Lagen genomför 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om 

inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (kodexen). Det ska 

finnas ett brett urval av tjänster som uppfyller användarnas behov vad gäller pris, 

kvalitet och kapacitet. Verktygen för att uppnå detta är främst genom att konkurrens, 

innovation, internationell harmonisering samt säkerhet i nät och tjänster främjas. Som 

nämns i bredbandsstrategin kan den marknadsdrivna utbyggnaden behöva 

kompletteras med offentliga insatser. 

PTS har i uppdrag att tilldela stöd för utbyggnad av elektroniska kommunikationer i 

enlighet med förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av 

bredbandsinfrastruktur. Vidare ska PTS verka för ett samordnat agerande i frågor 

som rör statligt stöd, vilket även omfattar länsstyrelserna och Tillväxtverket. 13 PTS har 

                                                        
11 1 § förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen. 
12 4 § förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen. PTS har enligt samma 

bestämmelse ytterligare uppgifter som berör ämnet för denna rapport. 
13 I2021/03249 
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även uppdrag att lämna stöd till de regionala bredbandskoordinatorerna14, samt vara 

ett stöd till regeringens Bredbandsforum15.  

Vidare kan även nämnas PTS uppdrag att se till att hushåll och företag som saknar 

tillgång till telefoni och grundläggande internet får sådan.16 Uppdraget grundar sig i 

skyldigheten i kodexen som implementerats i LEK om att samhällsomfattande 

tjänster alltid ska finnas tillgängliga för alla på likvärdiga villkor i hela landet till 

överkomliga priser. Inom ramen för arbetet undersöker PTS möjligheten att använda 

satellit som accessform till bredband.  

PTS utreder för närvarande vilka åtgärder som på längre sikt kan bidra till att 

möjliggöra förbättrad uppkoppling för resenärer på tåg.17 Uppdraget kommer 

delredovisas i februari 2023. PTS har med anledning av ett tidigare regeringsuppdrag 

redovisat insatser som kan förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling för 

resenärer i fjärrtågstrafik.18 En insats som föreslogs i rapporten ledde till att PTS under 

2021 tilldelade stöd om totalt 22,5 miljoner kronor till mobiloperatörer för anläggande 

av passiv infrastruktur i tre tunnlar på Ådals- och Botniabanan. PTS kommer under 

2023 utvärdera och analysera det stöd som beviljats, vilket kommer redovisas till 

regeringen i september 2023. Någon uttalad politisk målsättning för vad som avses 

med god mobil uppkoppling för resenärer på tåg finns inte förutom det som i 

allmänhet anges i bredbandsstrategin om tillgång till stabila mobila tjänster av god 

kvalitet där man normalt befinner sig. Förbättrade möjligheter till god mobil 

uppkoppling på tåg för resenärer förutsätter dels möjligheter att få in signalen i tåget 

genom radiotransparenta fönster eller repeaterlösning, dels täckning utanför tåget 

samt att kapaciteten i mobilnätet är tillräcklig för resenärerna på tåget. Möjligheterna 

att använda satellitbaserade lösningar för uppkoppling på tåg behöver utredas.  

PTS kommande tilldelning av nationella blocktillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 

GHz-banden kan i delar komma att inverka på utformningen av PTS förslag till 

åtgärder.19 För att bidra till mobilitetsmålet avser PTS att förena ett tillstånd i 900 

MHz-bandet med krav på täckning och utbyggnad, främst genom utbyggnad av nya 

master längs vägar och järnvägar men även inom andra områden där människor 

normalt befinner sig. Inbjudan till auktion skedde i juni 2022 och själva 

auktionsförfarandet är planerat att inledas i september 2023. Tillstånden kommer att 

                                                        
14 I2020/02956 
15 I2020/02961 
16 Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet. 
17 Regeringsuppdrag I2022/00842 - Uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på tåg. 
18 Regeringsuppdrag I2020/02958. Redovisades i PTS rapport PTS-ER-2021:13 Förbättrade möjligheter till 

god mobil uppkoppling på fjärrtåg. 
19 Post- och telestyrelsen (2022) https://www.pts.se/sv/nyheter/radio/2022/pts-bjuder-in-till-auktion-i-

900-mhz--21-ghz--och-26-ghz-banden/. [2022-12-01] 

 

https://www.pts.se/sv/nyheter/radio/2022/pts-bjuder-in-till-auktion-i-900-mhz--21-ghz--och-26-ghz-banden/
https://www.pts.se/sv/nyheter/radio/2022/pts-bjuder-in-till-auktion-i-900-mhz--21-ghz--och-26-ghz-banden/
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börja gälla från 1 jan 2026. PTS överväger även att förena tillstånden i 2,1 GHz- och 

2,6 GHz-banden med krav på täckning eller utbyggnad för högtrafikerad järnväg. 

Sammantaget kan villkoren i tilldelningarna av de nationella blocktillstånden även ha 

en inverkan på utbyggnaden av fasta bredbandsaccesser via radio. 

1.6.2 Bredbandsforums arbete med måluppfyllnad 2025 

För verksamhetsåret 2022 har Bredbandsforums styrgrupp beslutat att arbeta med 

sitt fokusområde Måluppfyllnad 202520, som är en del av verksamhetens 

handlingsplan för 2022–202521. Bredbandsforum har inom ramen för det bjudit in 

aktörer att samverka i ett antal projekt, med fokus på de nuvarande 

bredbandsmålen.22 Projekten handlar bland annat om hushållens betalningsförmåga, 

infrastruktur för fast bredband via mobilnätet, processer kring samhällsmaster och 

riskfaktorer för tillståndsgivning. Arbetet summeras i en färdplan som beskriver hur 

de kvarvarande utmaningarna för utbyggnad av både trådbunden och trådlös 

bredbandsinfrastruktur kan överkommas. Som ett led i detta arbete har 

Bredbandsforums kansli producerat två kunskapsunderlag.23 De beskriver bakgrund, 

nuläge, utmaningar och möjligheter i arbetet med att uppnå den nationella 

bredbandsstrategins tre delmål. I PTS arbete med regeringsuppdragen har 

myndigheten samverkat med Bredbandsforums kanslifunktion och, där så varit 

möjligt, beaktat de analyser som gjorts. 

 Nya åtgärder kommer endast marginellt kunna bidra till de 
nuvarande bredbandsmålen 

Med utgångspunkt i de analyser som genomförts i arbetet med regeringsuppdragen, 

drar PTS slutsatsen att nya åtgärder endast marginellt kan bidra till att målen i 

bredbandsstrategin uppfylls. Tiden för att åtgärder ska kunna implementeras och 

hinna ge effekt på måluppfyllnaden är för kort. Av de projekt som tilldelas stöd 2023 

kommer många att färdigställas först efter år 2025, medan nya kommer att ha en än 

mer fördröjd effekt. PTS ser att ett initiativ att tillföra bredbandsstödet ytterligare 

medel behöver föregås av en analys av marknadens förmåga att omsätta stödmedel. 

Under perioden som återstår fram till att bredbandsmålen ska vara uppnådda, 

behöver huvuduppgiften vara att PTS och andra berörda aktörer fortsätter arbetet 

med redan pågående uppdrag, det vill säga att förmedla de stöd som regeringen och 

EU anslagit till bredbandsutbyggnad. Det är främst så som medlen når ut till de 

                                                        
20 Bredbandsforum (2021) – Fokus för bredbandsforums arbete år 2022  
21 Bredbandsforum (2021) – Bredbandsforums handlingsplan 2022-2025  
22 Bredbandsforum. Pågående arbete. https://bredbandsforum.se/paagaaende-arbete/. [2022-11-01] 
23 Kunskapsunderlag om de 98 grundläggande procenten (PTS dnr: 22-515) och Kunskapsunderlag om de 

två avgörande procenten (PTS dnr: 22-515).  

 

https://bredbandsforum.se/paagaaende-arbete/
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aktörer som effektivt kan bygga bort vita fläckar24. Det är även viktigt att upparbetade 

främjandeinsatser i form av samverkan, samarbeten och koordinering fortsatt 

fungerar som stöd i att förverkliga målen.  

Vad gäller bredband via satellit, så sker det inom området en snabb teknisk 

utveckling och det görs stora investeringar i nya och uppgraderade satellitsystem. 

Samtidigt är marknaden omogen med få verksamma operatörer. Därtill är antalet 

användare som är anslutna till satellittjänsterna fortsatt få. PTS följer utvecklingen på 

satellitmarknaden men bedömer att det krävs en viss tid av marknadsnärvaro för att 

fördjupa förståelsen av marknaden och därefter bedöma eventuella behov av 

åtgärder (se delkapitel 3.6). 

PTS bedömer dock att efterfrågestimulerande åtgärder på sikt skulle kunna ha en 

effekt på antalet slutanvändare som väljer att ansluta sig till de tillgängliga 

satellittjänsterna. Efterfrågestimulerande åtgärder skulle på sikt kunna ha en effekt på 

antalet slutanvändare som kan och vill ansluta sig till tillgängliga satellittjänster (se 

delkapitel 5.4). 

Även om få åtgärder har effekt på kortare sikt, ser PTS stort behov av att föreslå 

åtgärder inom bredbandsområdet som är angelägna sett ur ett längre perspektiv. Det 

är grundläggande att redan nu lyfta fram åtgärder som tar fasta på de behov som 

kopplar till de förväntningar som vi i allt högre grad ställer på infrastrukturen. Flera av 

PTS förslag till åtgärder kan visserligen ha en begränsad inverkan på tillgången till 

snabbt bredband redan innan utgången av 2025, men de har troligen en mer 

betydande effekt på längre sikt.  

I den här rapporten lägger PTS därför fram förslag till åtgärder som inte begränsas av 

2025-målen utan vidgar samhällets förhållningsätt till bredband och i högre grad tar 

hänsyn till de i samhället framväxande behoven. 

 Utgångspunkter i PTS analyser av möjliga åtgärder 

PTS analyser av möjliga åtgärder utgår från att förslagen är teknikneutrala. Skälen till 

utgångspunkten är att målen i bredbandsstrategin är just teknikneutrala, men även 

att statsstödsreglerna ställer krav på att offentliga ingripanden inte får gynna eller 

utesluta någon särskild teknik. I praktiken betyder det att de tänkbara åtgärder som 

analyseras i denna rapport behöver belysas utifrån deras möjlighet att stödja samtliga 

de olika accessformer som kan bidra till att de nuvarande bredbandsmålen nås. 

                                                        
24 I det nya uppdraget ingår att PTS ska ge förslag på åtgärder för att i så hög utsträckning som möjligt 

täcka de så kallade vita fläckarna, det vill säga områden samt hushåll och företag som ännu saknar 

tillgång till snabbt bredband. Med hänsyn till den prognos som görs i uppföljningen av regeringens 

bredbandstrategi ligger fokus i denna rapport på områden som inte har tillgång till och sannolikt inte nås 

av bredbandsinfrastruktur som medger en nedladdningshastighet om 100 Mbit/s. 
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Samtidigt behöver PTS förslag möta upp mot de mål och förväntningar som 

redovisas i EU:s digitala decennium. PTS utgår alltså från att fasta 

bredbandsaccesser via radio, exempelvis bredband via satellit och FWA, och 

bredband via fiber kompletterar varandra.  

I PTS arbete med uppdragen har myndigheten som utgångspunkt att det behövs en 

palett av åtgärder för att bredband i framtiden ska kunna möta de olika behov som 

finns i samhället. Det handlar om att skapa förutsättningar för att bygga 

ändamålsenligt och tillförlitligt25 bredband där och när behov finns. Enskilda 

universella åtgärder har ofta svårt att möta de geografiska, sociala och ekonomiska 

behov som vi står inför. 

Det finns dock utmaningar med att parallellt arbeta med olika främjandeinsatser och 

statliga ekonomiska stöd. Fördelar och nackdelar hos enskilda åtgärder och hur 

åtgärder som implementeras interagerar i relation till varandra, behöver därför 

tydliggöras i kommande uppdrag och analyser.  

 

  

                                                        
25 Med tillförlitlig infrastruktur för bredband avses här bland annat att den ska vara resilient, robust, 

redundant, säker och betrodd. 
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2. Sverige behöver en ny strategi som tar 
vid efter den nuvarande 
bredbandsstrategin  

I detta kapitel tydliggörs behovet av en ny strategi som tar vid senast när den 

nuvarande når sitt slut. Strategin föreslås utgå från att en tillgänglig, ändamålsenlig 

och tillförlitlig uppkoppling är en grundförutsättning för en fortsatt digitalisering av 

välfärdstjänster, digital inkludering, näringslivets konkurrenskraft och en hållbar 

utveckling.  

I kapitlet lyfts behovet av att en ny strategi bör omfatta ett övergripande mål som 

skulle kunna vara att Sverige ska ha tillgång till ändamålsenligt och tillförlitligt 

bredband där och när behov, finns samt delmål för faktisk anslutning och aktiv 

uppkoppling. PTS föreslår att myndigheten får i uppdrag att ta fram och följa upp 

indikatorer för de nya målen.  

I kapitlet betonas vikten av att strategin svarar mot de nya utmaningar som Sverige 

står inför, i form av förändrade samhällsbehov och nya förväntningar på 

infrastrukturen för bredband, så att goda förutsättningar finns för en fortsatt 

utbyggnad och en långsiktig förvaltning av infrastrukturen för bredband. 

 

 En ny strategi med ett nytt övergripande mål  

PTS ser ett stort behov av en ny strategi som tar vid senast när den nuvarande 

bredbandstrategin når sitt slut26 och där det övergripande målet skulle kunna vara att 

Sverige ska ha tillgång till ändamålsenligt och tillförlitligt27 bredband där och när behov 

finns.  I hög grad behöver en ny strategi utgå från dagens förändrade samhällsbehov, 

liksom de behov som vi kan förvänta oss kommer att uppstå under det närmaste 

decenniet. 

                                                        
26 Delmålen i regeringens En bredbandsstrategi – för ett helt uppkopplat Sverige 2025, avslutas dels 2023 

(hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet), dels 2025 (mål om att alla hushåll 

och företag ha tillgång till bredband om 30 Mbit/s [0,1 %], 100 Mbit/s [1,9 %] och 1 Gbit/s [98 %]).  
27 Med tillförlitlig infrastruktur för bredband avses här bland annat att den ska vara resilient, robust, 

redundant, säker och betrodd. 
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Bredbandsstrategin och dess mål har tjänat den svenska bredbandsutbyggnaden 

väl. Den kommersiella utbyggnaden har liksom i övriga Europa varit utgångspunkt för 

den nationella bredbandspolitiken. Det breda engagemanget, nationellt, regionalt och 

lokalt har bidragit till en omfattande utbyggnad över hela landet och internationellt 

sett är Sverige ett av de länder i världen med störst andel av sin 

bredbandsinfrastruktur byggd med fiber. 

Förväntningarna på infrastrukturen ser annorlunda ut i dag än de gjorde när 

bredbandsstrategin togs fram av regeringen 2016. De nuvarande bredbandsmålen 

närmar sig sitt slutdatum och dagens samhälle är betydligt mer beroende av en 

tillförlitlig digital infrastruktur än vad som var fallet för bara tio år sedan. Tillgängligt, 

ändamålsenligt och tillförlitligt bredband utgör en förutsättning för ett digitaliserat 

samhälle. 

Den främjandepolitik för bredband som sedan länge bedrivits från statens sida, har 

enligt PTS haft en stor betydelse för Sveriges bredbandsutveckling. Betydelsen av 

bredbandspolitiken fortsätter att växa, inte minst mot bakgrund av ett förändrat 

säkerhetspolitiskt läge, men också till följd av att bredband blivit en förutsättning för 

att kunna ta del av grundläggande samhällsservice och att fullt ut vara delaktig i 

samhället. Statliga insatser är betydelsefulla för bredbandsutvecklingens riktning och 

har en större styrande effekt på marknaden än vad storleken av dess ekonomiska 

stöd utgör. De påverkar var, hur och av vem bredbandsnäten byggs. Staten har även 

en viktig roll att spela inom digitaliseringsområdet för att vi ska kunna möta de 

förväntningar som finns på att samhället som helhet kan anpassa sig till nya 

förutsättningar. En politik för bredband behöver därför även framöver ha en tydlig 

koppling till digitaliseringspolitiken. 

En ny strategi behöver dessutom vara förenlig med de ambitiösa och högre ställda 

digitala mål som unionen beslutat. Rådets beslut om inrättande av 2030-

policyprogrammet En färdväg för det digitala decenniet, dess målsättningar och krav 

på framtagande av en nationell handlingsplan, kommer att behöva samspela med en 

ny strategi.  

Det är en uppgift för hela samhället att fortsätta arbetet med att Sverige ska ha 

tillgång till ändamålsenligt och tillförlitligt bredband där och när behov finns. Genom 

att vi har en infrastruktur för bredband som kan möta de behov som finns i samhället, 

skapar vi förutsättningar att på bästa sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter. 

 Nya delmål för faktisk anslutning och aktiv uppkoppling 

Utifrån målbeskrivningen behöver nya delmål och indikatorer tas fram som 

säkerställer att måluppfyllnaden går att mäta och följa upp. PTS föreslår här två 

grundläggande delmål med fokus på att hushåll och organisationer har access till 
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fasta anslutningar och att så många som möjligt av dessa har 

bredbandsabonnemang. Även andra delmål kan vara relevanta beroende på vad 

strategin omfattar. 

En ny strategi bör enligt PTS omfattas av ett delmål för faktisk anslutning (eng. homes 

connected) till skillnad från de nuvarande bredbandsmålen som handlar om att 

hushåll eller företag ska ha infrastrukturen i sin absoluta närhet (eng. homes passed). 

Ett delmål för faktisk anslutning bör utgå från att så många hushåll och organisationer 

som möjligt har tillgång till minst en ändamålsenlig uppkoppling. Den bakomliggande 

infrastrukturen kan vara fast eller mobil. 

En ny strategi bör enligt PTS dessutom omfattas av ett delmål för aktiv uppkoppling 

(eng. homes activated) som utgår från att det är ett samhällsintresse att hushåll, men 

även organisationer, inte enbart är anslutna till ett bredband, utan även har faktisk 

möjlighet att använda sig av digitala tjänster. Så många hushåll och organisationer 

som möjligt ska ha minst en aktiv uppkoppling.  

I dagsläget finns det en större grupp hushåll som har möjlighet att ansluta sig till 

bredbandsinfrastruktur med minst 100 Mbit/s, men som inte har gjort det. På liknande 

sätt finns en stor grupp av hushåll som saknar abonnemang för snabbt bredband 

trots att byggnaden är ansluten till lämplig bredbandsinfrastruktur. För att bättre 

förstå hur det digitala utanförskapet kan minskas, antingen genom kommersiell 

utbyggnad eller offentliga stödåtgärder, ser PTS ett behov av att analysera hushåll 

och organisationers aktiveringsgrad och betalningsförmåga.28 

2.2.1 Användarupplevelsen en utgångpunkt för de förväntningar vi ställer på 
infrastrukturen 

Ett nytt delmål för faktisk anslutning till bredband behöver ta hänsyn till andra 

kvalitetsfaktorer än hastighet. Utgångspunkten bör snarare vara de olika behov och 

förväntningar som finns i samhället. En av dessa utgångspunkter är 

användarupplevelsen. Högsta möjliga nedladdningshastighet blir då endast ett 

kriterium bland flera. Andra kriterier som svarstider eller tjänstekvalitet ökar i 

betydelse. 

Hur användaren upplever exempelvis kvalitet och funktionalitet är situationsbaserat. 

Distansarbete skapar andra förväntningar på infrastrukturen än att se på strömmad 

film. Samtidigt kan behoven av kvalitet och funktionalitet skifta stort mellan olika 

individer. Möjligheten att kunna strömma högupplösta filmer och spela spel med 

andra över internet i realtid, är för vissa en del i att vara digitalt inkluderad. Det är 

                                                        
28 Se bilaga 4. Liknande studier har utförts bland annat i Kanada och i USA. Hushållens efterfrågan på och 

betalningsförmåga för bredband tenderar dock att variera stort mellan olika länder, vilket gör att 

resultaten från dessa studier inte kan generaliseras till svenska förhållanden. 
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därför viktigt att vara lyhörd för enskilda människors behov av att kunna använda 

olika typer av digitala tjänster. En positiv upplevelse av bredbandstjänsten och dess 

kvalitet (eng. Quality of Experience) kan även förväntas bidra till en ökad digital 

delaktighet. Hindren behöver vara så få och låga som möjligt eftersom det är en 

utmaning för den enskilde individen att bli digitalt aktiv om denne inte tidigare varit 

det. 

Förväntningarna från samhället som helhet på vad infrastrukturen ska kunna leverera 

och vad som behövs för en bra användarupplevelse, skiftar även över tid. En viktig 

förändring som skett på senare tid är att gränsen mellan de privata och 

professionella sfärerna allt mer suddats ut. Sedan Covid-19-pandemin började 2020 

arbetar fler helt eller delvis från hemmet eller annan plats. Att arbeta via 

molnbaserade tjänster och delta i videomöten med HD-kvalitet, leder exempelvis till 

högre förväntningar på bredbandsuppkopplingen än vad grundläggande 

internettjänster gör. Bland annat i form av högre upp- och nedladdningshastigheter 

och högre förväntningar på uppkopplingens svarstid och stabilitet.   

Delmål för faktisk anslutning och aktiv uppkoppling till bredband, bör därför 

kompletteras med uppföljbara indikatorer som utgår från användarupplevelsen och 

som samtidigt är teknikneutrala. Indikatorerna behöver vara tillräckligt flexibla så att 

de kan ta hänsyn till att förväntningarna på bredband förändrar sig över tid. Koppat till 

målen och indikatorerna behöver det finnas resurser för att bygga upp kunskaper om 

behoven samt att följa upp indikatorerna och justera dem utifrån att behoven ändrar 

sig över tid.  

 Det offentliga åtagandet behöver vara brett 

PTS bedömer att en fortsatt utbyggnad och förvaltning av bredbandsinfrastrukturen 

kräver ett offentligt åtagande som är bredare än det staten har i dag. Om 

bredbandspolitiken ska kunna utgå från samhällets behov, behöver ännu flera av 

samhällets aktörer engageras. En ny strategi behöver ha sin utgångspunkt i den 

mångfald av samhällsbehov som infrastrukturen behöver tillmötesgå i dag och på 

sikt. Att tydliggöra det offentligas åtagande och dess långsiktiga engagemang blir en 

viktig del i framtagandet av en ny strategi.  

PTS ser behov av att Sverige i högre grad har, och långsiktigt upprätthåller, en 

samhällsbärande infrastruktur för bredband. Vårt samhälle blir allt mer beroende av 

digitala funktioner, tjänster och system. När samhället digitaliseras blir vi därför i allt 

högre grad beroende av att den underliggande infrastrukturen fungerar i alla 

situationer. Det är viktigt att infrastrukturen är tillförlitlig. Om så inte är fallet är vi 

sårbara. Infrastrukturen för bredband är i dag en samhällskritisk infrastruktur och bör 

därmed betraktas som ett samhällsintresse. I regeringens proposition 2021/22:136, 
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Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk 

kommunikation framförs det att ”bakgrunden till det nya EU-direktivet är de senaste 

årens utveckling som innebär att sektorn för elektronisk kommunikation numera är en 

absolut förutsättning för den digitala ekonomin.”29  

I förlängningen av att en ny strategi med tydliga förväntningar på infrastrukturen tas 

fram, ser PTS därför ett utökat behov av analys- och uppföljning inom området. Här 

handlar det om att kunna tydliggöra samhällets bredare förväntningar på 

bredbandsinfrastrukturen, men även att kunna möta ett vidgat behov av att följa och 

prognostisera uppfyllnad av framtida delmål och indikatorer. Att Sverige har många 

infrastrukturägare är positivt för marknadsutvecklingen. Men förutsättningarna för att 

driva och utveckla näten skiljer sig, vilket har lett till lokala skillnader i nätens kvalitet. 

PTS ser behov av en ökad harmonisering och standardisering av infrastrukturens 

funktionalitet och kvalitet.  

Av att infrastrukturen för bredband ses som samhällskritisk, följer även förändrade 

förväntningar för frågor rörande konsumenters rättigheter, något som i förlängningen 

behöver hanteras. Det kan handla om att frågorna behöver omhändertas i 

föreskrifter, vid tillsyn av konsumenträttigheter och uppföljningsarbeten.  

Utöver ovan framlyfta behov kring det offentliga åtagandet ser PTS även behov av att 

fler statliga myndigheter utifrån sina ansvarsområden bidrar till att Sverige får, och 

långsiktigt upprätthåller, en samhällsbärande infrastruktur för bredband. Exempelvis 

ser PTS att de myndigheter och statliga bolag som förvaltar infrastruktur eller 

fastigheter kan ges uppdrag att ta fram strategier för hur den egna verksamheten 

ska bidra till genomförandet av en ny nationell strategi. 

Det offentliga åtagandet behöver därutöver i högre grad omfatta regioner och 

kommuner (se avsnitt 2.4.2). En stor del av ansvaret för välfärden ligger hos dem, och 

utbyggnaden av bredband är avgörande för att kunna realisera nyttan med digitala 

välfärdstjänster. I dag är kommunernas och regionernas bredbandsansvar otydligt. I 

synnerhet gäller det kommunerna. Enligt PTS bör de krav som ställs på regionerna 

genom lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar kunna utgöra en 

utgångspunkt. I lagen framgår det exempelvis att regionerna har i uppgift att ta fram 

regionala utvecklingsstrategier, samt länsplaner för regional transportinfrastruktur. 

Avsikten är att möjliggöra systematiska analyser och därigenom ökad tydlighet i vad 

regionerna kan och bör ansvara för.  

Ur ett regionalt perspektiv har även länsstyrelserna en viktig roll i det offentliga 

åtagandet och då särskilt sett ur ett totalförsvarsperspektiv. Länsstyrelserna 

                                                        
29 Sidan 104. 
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genomför gemensam planering och har gemensamma mål med militärregionerna, 

något som även kan antas ha inverkan på den civila bredbandsinfrastrukturen.  

 Förändrade samhällsbehov behöver inverka på en ny 
strategi 

2.4.1 Digitaliseringen av välfärdstjänster behöver bredband som når 
kommunernas och regionernas samtliga invånare 

Grunden i det svenska välfärdssystemet är att alla människor ska erbjudas 

behovsanpassade och effektiva välfärdstjänster av god kvalitet. Det är en utmaning 

som växer. Dels för att kostnaderna för att erbjuda välfärdstjänsterna generellt ökar 

allt eftersom behoven stiger, dels då flera kommuner och regioner har en 

nedåtgående befolkningsutveckling med sjunkande skatteintäkter som följd. 

Kommuner och regioner behöver även hantera skillnader i befolkningsstorlek, 

åldersfördelning och etnisk bakgrund, men även utbildnings- och inkomstnivåer, 

samtidigt som behoven av samhällstjänster ofta är likartade. De digitala tjänsterna är 

numera en förutsättning för att hantera utmaningen med att leverera välfärdstjänster 

till alla invånare samtidigt som ekonomin är i balans. 

Digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter att utforma vård, skola och omsorg, 

men även andra funktioner som kommuner och regioner hanterar. En ändamålsenlig 

infrastruktur för bredband är nödvändig för att möjliggöra framväxten av 

digitaliserade välfärdstjänster. Ur ett kommunalt och regionalt perspektiv är det därför 

av stor vikt att samtliga invånare kan nås med digitala välfärdstjänster och därför är 

det även nödvändigt att samtliga invånare är uppkopplade till en ändamålsenlig och 

tillförlitlig infrastruktur för bredband. 

Möjligheten att tillgängliggöra välfärdstjänster via bredband belyser kommunernas 

och regionernas roll och behov av att ta ansvar inom bredbandspolitiken. 

Incitamentet för kommunerna att nå ut till sina invånare med välfärdstjänster bör även 

utgöra incitament till ett ökat ansvar för tillgången till ändamålsenligt och tillförlitligt 

bredband där och när behov finns. I kapitel 4 diskuterar PTS ett antal 

främjandeinsatser som relaterar till kommuner och regioner så som att främja det 

kommunala engagemanget genom ett statligt erbjudande om stöd för kommunala 

bredbandssamordnare där så kan behövas och att främja framväxten av kommunala 

och regionala stödprogram, något som redan i dag finns på flera orter. 

Samtidigt behöver ökade förväntningar på kommuner och regioner ställas mot deras 

självbestämmande, liksom deras varierade ekonomiska förutsättningar. En ny strategi 

behöver därför tas fram i dialog med kommuner och regioner. 
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2.4.2 Digital inkludering – behov i gränssnittet mellan digitaliserings- och 
bredbandspolitiken 

Behovet av en ny strategi med ett nytt övergripande mål är tätt sammanlänkat med 

den övriga digitaliseringspolitiken.30 Digitaliseringsfrågan är bred och berör alla delar 

av vårt samhälle. PTS arbetar redan i dag med delar av digitaliseringsfrågan. 

Myndigheten har exempelvis ett visst ansvar för individers förutsättningar till digital 

inkludering. Andra myndigheter har uppdrag som rymmer andra aspekter av 

samhällets digitalisering. Digg ska samordna och stödja digitaliseringen i syfte att 

göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Vidare ingår det i 

Diggs uppdrag att följa upp samhällets digitalisering samt analysera och beskriva den 

utvecklingen.31  

Digital inkludering är ett område inom vilka flera myndigheter och andra offentliga 

aktörer är aktiva. Det saknas dock samordning och koordinering mellan olika aktörers 

insatser. Ingen myndighet har ett övergripande ansvar för området digital inkludering. 

Detta har Digitaliseringsrådet och PTS tidigare beskrivit i bland annat 

fördjupningsrapporten Delaktighet i en digital tid.32 PTS ser att de behov som beskrivs 

i rapporten fortfarande är lika relevanta. PTS har därför tillsammans med Digg 

ambitionen att under första halvåret 2023 separat föreslå att regeringen ger ett 

gemensamt uppdrag till myndigheterna, med syfte att ta fram förslag till en nationell 

strategi och handlingsplan, inklusive mål, för digital inkludering. Utredningsuppdraget 

har som mål att ta ett första steg till en gemensam förståelse för området och för hur 

arbetet med digital inkludering ska bedrivas framöver. I det ingår att lämna förslag 

som kan tydliggöra ansvarsfrågan för området. En utgångspunkt för uppdraget bör 

vara att PTS och Digg tydliggör vikten av ett hållbart och jämlikt digitaliserat samhälle.  

Att teckna ett bredbandsabonnemang är enbart ett första steg i att bli digitalt 

inkluderad. PTS ser behov av att parallellt med arbetet med delmålen för faktisk 

anslutning och aktiv uppkoppling, även arbeta med den digitala inkluderingen. De 

åtaganden som krävs för att främja en digital inkludering behöver dock hanteras 

utifrån sina egna särskilda förutsättningar. Inkludering handlar om individers 

möjligheter och förutsättningar, medan bredbandspolitiken i dag till stor del handlar 

om infrastrukturens tillgänglighet och funktion. Samtidigt är det av vikt att ett 

främjande av infrastruktur samt digital inkludering sker parallellt.  

Att främja digital inkludering är ett komplext arbete. Det handlar bland annat om att 

verka för att människor har tillit till digitala funktioner, att de har möjlighet att bygga 

digital kompetens och att öka viljan och tydliggöra nyttan av att vara digitalt 

                                                        
30 Regeringen (2022) https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/ [2022-12-06] 
31 Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning. 
32 Digitaliseringsrådet (2019) – Delaktighet i en digital tid, Dnr: 19-12347.    

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/
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inkluderad. De digitala tjänsterna behöver därutöver vara tillgängliga för alla (universell 

utformning), även för exempelvis dem med funktionsnedsättning, för att möjliggöra 

digital inkludering. Det handlar även om att alla hushåll inte har samma ekonomiska 

förutsättningar att kunna vara digitalt inkluderade. Kopplat till dessa utmaningar finns 

det ett behov av att identifiera olika användargruppers utmaningar med och behov av 

att vara digitalt inkluderade. 

2.4.3 Samhällets ökade behov av tillförlitlig uppkoppling 

I takt med att hela samhället digitaliseras ökar behoven av att uppkopplingen alltid 

fungerar. Verksamheter och tjänster som tidigare utfördes manuellt och på plats är 

numera ofta automatiserade och beroende av uppkoppling. En 

bredbandsuppkoppling blir allt mer en förutsättning för all verksamhet i samhället och 

när den inte fungerar, blir konsekvenserna stora för de som berörs. Om 

bredbandsuppkopplingar i en betydande omfattning slutar att fungera, blir 

konsekvenserna för samhället riktigt stora. 

Behovet av tillförlitlig infrastruktur adresseras bland annat i proposition 2021/22:136, 

Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk 

kommunikation. I den lyfter regeringen fram att ”Samhället, företag och individer är 

beroende av att kommunikationsnät och kommunikationstjänster fungerar överallt 

och hela tiden. Detta gäller även samhällsviktig verksamhet, särskilt vid extraordinära 

händelser. De som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och elektroniska 

kommunikationstjänster hanterar alltmer integritetskänslig information om slutkunder, 

vilket ställer krav på tillräckligt skydd av behandlade uppgifter.”33 

Av PTS föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster (PTSFS 2022:11) 

framgår vilka krav som operatörerna ska leva upp till för en grundläggande nivå av 

säkerhet, bland annat i betydelsen tillgänglighet. Föreskrifterna anger de 

grundläggande krav som en användare kan förvänta sig av sin operatör och reglerar 

bland annat krav på redundans, reservkraft och rapportering till PTS av störningar 

och avbrott. Det finns i dessa föreskrifter inget krav på att nät och tjänster alltid ska 

fungera utan avbrott och störningar. De användare som har ett högre behov av 

säkerhet behöver reglera detta i särskilda avtal med leverantören.  

De samhälleliga behoven blir än mer tydliga sett i perspektivet av den pågående 

återuppbyggnaden av Sveriges totalförsvar och säkerhetsläget i vår omvärld. För 

totalförsvaret är det viktigt att Sverige har en tillförlitlig bredbandsinfrastruktur som 

klarar olika typer av påfrestningar. Tillförlitlig bredbandsuppkoppling har såväl direkta 

                                                        
33 Sidan 353. 
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som indirekta kopplingar till målen för det civila försvaret34, inte minst i att säkerställa 

de viktigaste samhällsfunktionerna. Inom ramen för totalförsvarets återuppbyggnad 

görs riktade insatser för att öka tillförlitligheten i de elektroniska kommunikationerna 

så att dessa klarar olika påfrestningar35. Att möta ytterligare behov från samhället 

som helhet av tillförlitlig infrastruktur, ställer dock nya anspråk på insatser. PTS ser 

därför ett behov av att en ny strategi tydliggör förväntningarna på infrastrukturen 

avseende tillförlitlighet. Med nya förväntningar kan PTS även behöva ett bredare 

mandat i sitt arbete med frågorna.  

2.4.4 Näringslivets konkurrenskraft allt mer beroende av en infrastruktur med 
hög kvalitet 

En ny strategi bör ta i beaktande att svenskt näringsliv behöver ha rätt förutsättningar 

för att bibehålla och stärka sin konkurrenskraft. I PTS diskussioner med företrädare 

för svenska industriföretag, lyfts särskilt behovet av tillgänglighet till 

bredbandsinfrastruktur som erbjuder digital mobilitet. Inte enbart för att digitalt kunna 

hantera funktioner kopplande till transporter, utan även när företagen utvecklar och 

marknadsför sina varor. Svenska industriföretag har behov av en hemmamarknad för 

att etablera sina produkter, likaså att ha möjlighet till testverksamhet i Sverige. 

Produkter bygger allt mer på att data genereras och samlas in när de används. 

Bearbetningen av data med hjälp av AI och maskininlärning skapar nya möjligheter. 

För att möjliggöra dessa produkter behövs tillgång till ändamålsenligt och tillförlitligt 

bredband där och när behov finns. Förväntningar på näringslivet att förändra sina 

verksamheter och produkter så att de kan hantera klimatutmaningarna är även det 

kopplade till möjligheten att digitalisera.  

Digitaliseringen kan även bidra till att det geografiska avståndet minskar i betydelse. 

Det är viktigt att det finns möjlighet att bedriva näringsverksamhet i alla delar av 

Sverige, även på platser där ingen eller mycket få personer bor. Tillgång till tillförlitlig 

uppkoppling med rätt kvalitet och funktionalitet är redan i dag en grundförutsättning 

för en stor andel av näringslivet och detta behov kommer med all sannolikhet att bli 

än större i framtiden. 

Tillgång till funktionellt bredband är med andra ord en nödvändighet för att kunna 

hävda sig i den globala konkurrensen. Sammantaget ramar ovan in förväntningarna 

på att rätt infrastruktur finns tillgänglig med bred geografisk spridning.  

                                                        
34 Försvarsmakten (2021) Handlingskraft - Handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande  

planering för totalförsvaret 2021-2025, Dnr: FM2021-l 7683:2 
35 Kraven i föreskrifterna vad gäller exempelvis reservkraft måste operatörerna uppnå på egen bekostnad. 

Som ett komplement till detta finansierar PTS, med stöd av förordningen (2018:1300) om statligt stöd för 

driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer, åtgärder som inte kan motiveras kommersiellt. 
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I PTS diskussioner med företrädare för teknikföretag framhåller de även den vikt som 

infrastrukturen för bredband har i ett ökat samarbete mellan det civila näringslivet 

och försvaret. Den militära användningen har höga förväntningar på 

bredbandsinfrastrukturens tillförlitlighet vilket i nästa led inverkar på de förväntningar 

som de företag som samarbetar med försvaret har på infrastrukturen. När civil 

teknologi även används i militära sammanhang, talar vi om dubbla 

användningsområden (eng. dual use).36 

PTS ser ett behov av att näringslivet i högre grad tydliggör de förväntningar som det 

har på infrastrukturen för bredband. En ökad dialog mellan näringslivet och de 

kommersiella nätägarna är en väg att gå för att skapa tydligare 

marknadsförutsättningar.  

2.4.5 En hållbar grön utveckling ökar förväntningarna på infrastrukturens 
geografiska utbredning 

Bredbandsinfrastrukturen är en möjliggörare för att minska klimatpåverkan. I EU-

kommissionens gröna giv (eng. A European Green Deal), talas det om den 

sammanlänkade gröna och digitala omställningen (eng. twin transition). Det handlar 

om att använda sig av en accelererande och samhällsövergripande digital 

omställning i kombination med alltmer genomgripande åtgärder för att bromsa den 

globala klimatförändringen. En ny strategi behöver i högre grad visa vägen även inom 

det här området. 

Förväntningarna på vad en radiobaserad infrastruktur ska kunna användas till, har 

betydelse för under vilka förutsättningar en utbyggnad sker. Genom utrullningen av 

den senaste generationens mobilnät, går näten från att täcka i första hand 

människors behov av kommunikation till att även ge nya möjligheter för tjänster och 

lösningar som hanteras utan människors närvaro. Sensorer tillsammans med 

kraftfulla möjligheter att överföra och bearbeta data är grunden för sakernas 

internet37. Häri ligger även stora möjligheter att på nya sätt arbeta med den gröna 

omställningen.  

I vilken grad som nya generationer av bredbandsinfrastruktur kommer att bidra i den 

gröna omställningen, avgörs bland annat av infrastrukturens geografiska utbredning, 

liksom i vilken utsträckning den är utrustad med nödvändiga funktioner.  

                                                        
36 Inom EU pågår det ett arbete om hur produkter med dubbla användningsområden ska hanteras 

regleringsmässigt för att skydda olika intressen inom unionen. 
37 Sakernas internet (eng. Internet of Things, IoT) är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att saker 

med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, kan styras eller utbyta data över ett nätverk. Exempel 

på föremål kan vara hushållsapparater, kläder, maskiner, fordon och byggnader. 
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Även frågan om digital inkludering av människor har betydelse för att nå en hållbar 

grön utveckling. Bristande kunskap eller förtroende för digitala lösningar från 

användares sida, kan leda till att digitaliseringen som en möjliggörare för en minskad 

klimatpåverkan inte förverkligas. 

Bredbandsinfrastrukturen har även en klimatpåverkan i sig själv och det behöver 

beaktas vid en fortsatt utbyggnad och ett upprätthållande av infrastrukturen för 

bredband. Det handlar bland annat om materialval, minskad energikonsumtion och 

återvinning. Förväntningarna på infrastrukturen behöver även ur detta perspektivet 

vara tydliga. 
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3. Analys av olika accessteknikers 
möjlighet att ge tillgång till snabbt 
bredband  

I detta kapitel redogör PTS för olika accessteknikers möjligheter att tillhandahålla 

snabbt bredband. PTS konstaterar att både uppkoppling via satellit och fast radio 

möjliggör nedladdningshastigheter omkring 100 Mbit/s, men att det finns frågetecken 

om kapaciteten är tillräcklig för alla slutkunder inom befintligt täckningsområde.  

Kapitlet beskriver även att operatörernas vilja att investera i fasta nät tydligt har 

minskat de senaste åren. För att nå områden som i dag saknar tillgång till snabbt 

bredband, ser PTS betydelsen av att det fortsatt finns ett starkt offentligt 

engagemang, exempelvis i form av bredbandsstöd. Den genomsnittliga kostnaden 

per anslutning i stödprogrammet kommer dock att öka.  

Kapitlet innehåller även en analys av bredbandstjänster via satellit och har en 

kortfattat redovisning av PTS stickprovsmätningar av bredbandstjänster via satellit 

(se även bilaga 2 för en djupare analys). 

 

 Alternativa accessformer och ändrade 
kostnadsförutsättningar för utbyggnad av bredband 
inverkar på främjandearbetet    

Historiskt har den svenska bredbandsmarknaden haft fokus på fiberutbyggnad och 

utbyggnad av mobilnäten. De svenska bredbandsmålen har sedan 2009 haft 

förväntningar på så höga nedladdningshastigheter att i stort enbart fiber har kunnat 

uppfylla regeringens utbyggnadsmål. I samband med lanseringen av femte 

generationens mobilnät (5G) och introduktionen av satelliter i låg omloppsbana (LEO), 

har hastigheterna och kapaciteten nu blivit tillräckligt höga för att trådlösa alternativ 

kan börja ses som komplement till fiber för den kvarvarande utbyggnaden och 

bredbandsmålen. 

Samhällskostnaden för att med stöd bygga ut fast bredbandsinfrastruktur ökar desto 

längre ut från befintlig bredbandsinfrastruktur som utbyggnaden sker. I 2022 års 

utlysning av PTS Bredbandsstöd var det genomsnittliga stödet 37 000 kronor per 

byggnad och det dyraste projektet tilldelades stöd motsvarande  
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360 000 kronor per byggnad.38 PTS bedömer att den genomsnittliga kostnaden per 

anslutning kommer att fortsätta öka. Mot bakgrund av att det i dag finns fler 

accessformer som medger uppkopplingar som uppfyller bredbandsstrategins 

målhastigheter ser PTS att det finns skäl att inleda en diskussion om utbetalningen av 

stöd till bredbandsinfrastruktur som medger överföringshastigheter om 1 Gbit/s 

överstiger samhällsnyttan, samt att PTS ges möjlighet att utreda när detta kan ske.  

PTS konstaterar samtidigt att En färdväg för det digitala decenniet som träder i kraft i 

januari 2023 rymmer målsättningar om tillförlitliga nät med gigabitkapacitet till alla 

hushåll. I ett nästa steg ska medlemsstaterna överlämna en nationell handlingsplan 

för hur landet ska bidra till hur målen för det digitala årtiondet ska nås på unionsnivå. 

Det är först i samband med överlämnandet av handlingsplanen som målsättningarna 

för Sverige kommer att konkretiseras. 

Bredband via fast radio kräver likt fiber att det finns ett tillräckligt stort kluster av 

presumtiva kunder för att utbyggnaden ska anses kunna bli kommersiellt gångbar, 

oavsett om tekniken använder mobilnätet, eller dedikerade frekvenser. Fast radio 

kräver också viss närhet till sändarplats för att slutanvändaren ska få tillgång till högre 

hastigheter. Fasta radiolösningar är därför svåra att få kommersiellt gångbara i de 

mest glesbebyggda områdena. Bredband via satellit har inte samma begränsningar 

och kan därför vara mer ändamålsenliga för att koppla upp mycket avlägsna hushåll 

och företag.  

Både fibernät och radiobaserade nät har investerings- och driftskostnader. I dag är 

bilden att investeringskostnaderna är högre för fiber, medan driftskostnaderna är 

högre för radionät. Även avskrivningstiderna skiljer sig åt, från 30 år för 

fiberkanalisation till 5 år för en satellit i låg omloppsbana. Den exakta brytpunkten när 

en lösning är mer kostnadseffektiv eller samhällsekonomiskt lönsam än andra varierar 

från fall till fall. 

Det finns samtidigt en osäkerhet kring hur stor efterfrågan är på fast radio och 

därmed också kring hur omfattande den kommersiella utbyggnaden av sådan 

infrastruktur kan bli fram till och med 2025. PTS har i sina kontakter med olika aktörer 

noterat att det finns ett motstånd mot radiobaserade lösningar under pågående 

fiberutbyggnad. Radiolösningar betraktas som något som riskerar att blockera 

framtida fiberutbyggnad. PTS anser att trådlösa lösningar kan tillmötesgå 

användarnas behov och därmed utgöra ett godtagbart komplement i de områden 

där lokala förutsättningar gör utbyggnaden av fiber mycket kostsam  

                                                        
38 Detta kan jämföras med 2021 års utlysning då det genomsnittliga stödet per byggnad var 23 000 kronor 

och det dyraste projektet tilldelades stöd om 40 000 kronor per byggnad. 
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 Mobilnäten har potentialen att ansluta många byggnader  

PTS erfar från sin dialog med operatörerna att om 5G-utbyggnaden går snabbt, kan 

förmodligen en stor del av de återstående hushållen och företagen i större tätorter ha 

tillgång till 100 Mbit/s via mobilnätet innan utgången av 2025. För att kunna erbjuda 

hastigheter motsvarande 100 Mbit/s, förutsätts att mobiloperatörernas befintliga 

sändarplatser uppgraderas med frekvensband som kan erbjuda den typen av 

hastigheter till tillräckligt många hushåll. Förutsättningarna stärks också när 

slutkundens terminal aggregerar bandbredden från de frekvensband som operatören 

har tillstånd för.  

Mobilnäten planeras traditionellt utifrån så kallad best effort, det vill säga att kvalitet 

och kapacitet inte är garanterad för varje kund, utan kunderna delar tillsammans på 

bandbreddskapaciteten. Därför är det inte självklart att alla kunder inom räckhåll för 

samma sändarplats upplever samma tjänstekvalitet. Det trots att näten 

dimensioneras för att kunna ha många användare samtidigt. 

PTS uppskattar att nära 70 000 byggnader med hushåll och arbetsställen som 

väntas sakna 1 Gbit/s 2025 skulle kunna få upp till 100 Mbit/s via mobilnäten. Detta 

förutsätter att närliggande siter uppgraderas med nödvändig aktiv utrustning och 

transmission. Ytterligare 7 000 byggnader som väntas sakna 1 Gbit/s 2025 finns i 

områden där etablering av nya sändarplatser krävs.39  PTS bedömer dock 

sannolikheten för att nya sändarplatser etableras för dessa byggnader före utgången 

av 2025 som låg, då mobiloperatörerna fram till 2025 främst investerar i 

modernisering av den befintliga infrastrukturen.  

Fast radio via dedikerade frekvenser skiljer sig från bredband via mobilnätet då 

kunder inte behöver dela kapacitet med mobiltelefonikunder, vilket leder till en mer 

tillförlitlig hastighet per anslutning. Samtidigt planeras näten ofta mer lokalt med flera 

kortare länkhopp från en hög mast till mindre master för att säkerställa fri sikt och 

undvika störningar i radiosignalen. Om operatören saknar eget fibernät behöver 

denne hyra fiber för sin transmission, vilket ökar driftskostnaderna och skulle 

potentiellt kunna minska möjligheterna att göra projekten kommersiellt gångbara. 

Tillgången till spektrum i 5 och 6 GHz har belysts av operatörer som inte använder 

mobilnätet. 5 GHz-nätet är olicensierat spektrum som även används för inomhusnät 

via WiFi. Nedre delen av 6 GHz-bandet är i dag tillgängligt för inomhusbruk, medan 

den övre på sikt kan användas för WiFi eller 5G. De intressenter som använder WiFi 

för fast bredband vill använda hela 6 GHz-bandet med hög effekt utomhus. 

                                                        
39 Avser uppskattat antal kvarstående byggnader utanför tätort och i tätorter med högst 10 000 invånare, 

som innehåller minst ett hushåll eller arbetsställe och bedöms sakna bredband om 1 Gbit/s år 2025. 
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 Investeringar i samhällsmaster är en utmaning för 
kommuner och regioner 

Ett sätt att möjliggöra nya sändarplatser för att nå vita fläckar med trådlöst bredband 

skulle kunna vara att etablera offentligt finansierade sändarplatser. PTS noterar också 

att det har etablerats operatörsneutrala tornbolag, vars verksamhet går ut på att 

främst äga mastinfrastrukturen och därefter hyra ut sändarplatser. Även 

mobiloperatörer lägger allt mer av sin mastinfrastruktur i separata bolag.  

Under våren 2022 genomförde Bredbandsforums kanslifunktion en studie över 

antalet driftsatta och planerade samhällsmaster i Sverige för att därigenom få en bild 

av hur vanligt det är med samhällsmaster och vilka utmaningar som är kopplade till 

sådana etableringar.40 I studien konstateras, efter studiebesök till platser med 

samhällsmaster och dialog med kommuner som planerar för samhällsmaster, att det 

är utmanande att få en mobiloperatör att etablera sig i samhällsmasterna. 

Kundunderlaget i de vita fläckar som pekats ut av kommunerna har i flera fall ändå 

bedömts vara för lågt för att kunna förväntas täcka mobiloperatörernas kostnader. 

Operatörerna upplever sig också bli involverade för sent i processen, exempelvis 

först efter att den geografiska placeringen av sändarplatsen beslutats.  

PTS drar slutsatsen att en investering i en samhällsmast av en kommun utgör en 

ekonomisk risk. Kommunen riskerar i värsta fall att ha investerat i en mast som inte 

kommer till användning och som under kommande år leder till betydande fasta 

kostnader i form av drift och underhåll som inte kan täckas med intäkter. I ett försök 

att minska risken för kommuner som investerar i samhällsmaster, har Västra 

Götalandsregionen avsatt medel som kan användas för utbyggnad och etablering.41 

Regionen finansierar upp till hälften av kostnaden.  

 PTS stickprovsmätningar av bredbandstjänster via satellit 

PTS identifierade i delredovisningen av regeringsuppdraget42 två leverantörer av 

bredbandstjänster via satellit som tillhandahåller abonnemang till konsumenter i 

Sverige: Brdy (tidigare Bigblu) och Starlink. Som ett tillägg till regeringsuppdraget 

beslutade PTS att utföra stickprovsmätningar för dessa leverantörers tjänster där 

syftet har varit att ge en indikation om hur väl dessa kan leverera bredband och 

eventuellt bidra till att nå bredbandsmålen. 

Mätningarna utfördes under våren, sommaren och hösten 2022 med 

konsumentutrustning och abonnemang som tillhandahållits av de bägge 

leverantörerna. För Starlinks tjänst, som utlovar datahastigheter på mellan 10–20 

                                                        
40 Bredbandsforum (2022) https://bredbandsforum.se/nyheter/samhaellsmastens-framtid/ [2022-12-06] 
41 Västra Götalandsregionens Bredbandstöd - Riktlinjer för sökande kommuner, Utgåva 3.1 
42 Satellit: en möjlighet till snabbt bredband 2025, PTS-ER-2022-18 

https://bredbandsforum.se/nyheter/samhaellsmastens-framtid/
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Mbit/s för upplänken och mellan 50–200 Mbit/s för nedlänken, visar mätningarna att 

medelhastigheten för både upp- och nedlänk ligger väl inom dessa intervall. 

Medelhastigheten uppmättes till över 21 Mbit/s för upplänken och över 160 Mbit/s för 

nedlänken för de tre mätplatser där mätningarna utfördes. Vidare överskred till 

exempel 93,7 procent av alla mätningar i Stockholm och 90,6 procent av alla 

mätningar i Karlstad 100 Mbit/s för nedlänken. För 30 Mbit/s var siffrorna 99,4 

procent respektive 99,8 procent. Mätningarna visar inte heller på några stora 

variationer i datahastighet sett över dygnets timmar. 

Brdy förändrade under sommaren 2022 sitt utbud av abonnemang vilket innebär att 

det vid framtagandet av denna rapport inte längre gick att teckna det abonnemang 

som PTS haft tillgång till, ett abonnemang som utlovade datahastigheter upp till 50 

Mbit/s för nedlänken och upp till 7 Mbit/s för upplänken. Den högsta 

nedlänkshastighet som erbjuds till privatpersoner under hösten 2022 är 22 Mbit/s 

och PTS har av den anledningen valt att inte redovisa resultatet från Brdy:s 

stickprovsmätningar i detalj. Mätningarna visar dock att nedlänkshastigheten för alla 

mätplatser, och under dygnets alla timmar, legat på en nivå runt den datahastighet 

som utlovats. Vad gäller upplänken visar däremot resultatet för vissa av mätplatserna 

en relativt stor variation i datahastighet, under vissa av dygnets timmar minskade 

hastigheten i perioder betydligt.  

PTS har utfört mätningar på ett begränsat antal geografiska platser i tjänsternas 

täckningsområde samt under relativt korta tidsperioder. Resultaten av PTS 

stickprovsmätningar kan därför inte generaliseras till att representera 

satellittjänsternas täckningsområden som helhet eller hur väl satellittjänsterna 

levererar över tid. I bilaga 2 presenteras resultatet av de stickprovsmätningar som 

utförts. 

 Analys av bredbandstjänster via satellit 

Bredband via satellit saknar de begränsningar i geografisk räckvidd som markbunden 

infrastruktur har, eftersom täckningen i praktiken kan uppnås utan att det byggs 

någon markbunden infrastruktur inom Sveriges gränser. Med satelliters unika 

möjlighet att effektivt nå perifert belägna fastigheter lika bra som de i tätorter, bör 

accesstekniken vara ytterst väl lämpad för att koppla upp de avlägset belägna 

hushåll och företag som varken nås av fiber eller fasta bredbandsaccesser via radio.  

PTS har inte kunnat fastställa om de bredbandstjänster som för närvarande finns 

tillgängligt via satellitsystem, har kapacitet nog att möjliggöra 100 Mbit/s i de fall som 

flera användare är uppkopplade. Bredband via satellit bygger likt mobilnäten på att 

kapaciteten är delad. Erfarenheter från andra länder visar att ett stort antal 

abonnenter med hög dataförbrukning kan påverka prestandan negativt för de olika 



40 

 

 

satellittjänsterna, när allt fler användare delar på den befintliga kapaciteten. Lansering 

av ytterligare nya bredbandstjänster via satellit skulle omvänt kunna komplettera 

befintliga satellittjänster med mer kapacitet för fler användare. 

Eftersom marknaden för bredband via satellit ännu är omogen, saknas tillräcklig 

kunskap om accessformens möjlighet att bidra till bredbandsmålen. Exempelvis 

planerar EU-kommissionen finansiering av IRISS43, en europeisk satellittjänst som 

bland annat ska möjliggöra bredband till hushåll och företag. PTS kommer fortsatt 

följa utvecklingen på marknaden för bredband via satellit i sin årliga 

bredbandskartläggning. Det finns också anledning för PTS att följa upp utvecklingen 

av olika accessteknikers tjänstekvalitet med ytterligare mätningar. 

PTS ser även behov av att fördjupa kunskapen om slutkunders betalningsvilja med 

anledning av att abonnemangskostnaderna för satellit i dag är högre än för andra 

bredbandsabonnemang.44 November 2022 var kostnaden för att få bredband via 

Starlinks satellitnätverk i låg omloppsbana 950 kr/mån med en engångskostnad för 

hårdvara på 5 440 kr. På sikt kan det bli aktuellt att även utreda förutsättningarna för 

ekonomiskt stöd riktat till slutanvändare.  

 Översyn av PTS tillståndsgivning för frekvenstillstånd för 
jordstationer 

För att använda radiosändare i Sverige behövs tillstånd från PTS så länge inte 

användningen sker i frekvensband som är undantagna från tillståndsplikt. Den 

konsumentutrustning som används för bredbandstjänster via satellit nyttjar generellt 

sett frekvenser som får användas utan tillstånd för att förenkla för användaren. 

Jordstationer som används som nätverksnoder för bredbandstjänster, så kallade 

gateways, kräver dock ofta högre effektnivåer och har andra krav på 

frekvensanvändningen generellt, vilket innebär att användningen av dessa typer av 

jordstationer vanligtvis faller under kategorin tillståndspliktig användning.  

PTS ser ett ökat antal ansökningar om frekvenstillstånd för jordstationer i Sverige, för 

många olika typer av användningsområden och tjänster. Vad gäller jordstationer för 

bredbandstjänster är det inte avgörande att dessa etableras i just Sverige för att 

möjliggöra snabbt bredband via satellit, däremot kan en sådan etablering underlätta 

för leverantören att åstadkomma nationell täckning i landet. En etablering i Sverige 

kan också förbättra både användarupplevelsen och säkerheten, i och med att 

                                                        
43 EU-kommissionen (2022) https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-policy/eu-space-

programme/iriss_en [2022-12-06] 
44 Som en del I fokusområdet för verksamhetsåret 2022 har Bredebandsforum för avsikt att göra ett 

arbete kring betalningsförmåga. 

 

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-policy/eu-space-programme/iriss_en
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-policy/eu-space-programme/iriss_en


41 

 

 

trafiken kan färdas kortare sträckor, samt att den leds om till transmissionsnät inom 

landets gränser. 

Mycket av det arbete som sker vad gäller framtida frekvensanvändning för såväl 

satellitsystem som jordstationer sker i internationella grupper inom CEPT45, ITU46 och 

EU där PTS aktivt deltar. Det finns inget hinder för en leverantör som tillhandahåller 

bredband via satellit att etablera jordstationer i Sverige och PTS ser i nuläget inget 

behov av att göra några förändringar i den nationella regleringen av 

jordstationsanvändning. Myndigheten har dock initierat ett internt arbete med att se 

över rutiner för handläggningen av jordstationsansökningar och satellitärenden, och 

de avgifter som är förknippade med frekvenstillstånd för jordstationer, samt att ta 

fram en strategi för nationellt satellitrelaterat arbete på PTS. Arbetet är planerat att 

vara slutfört till hösten 2023. 

  

                                                        
45 Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications, eng. European 

Conference of Postal and Telecommunications Administrations. 
46 The International Telecommunication Union. 
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4. Analys av främjandeåtgärder för en 
utbyggnad av snabbt bredband  

I detta kapitel analyserar PTS främjandebehovet för en fortsatt bredbandsutbyggnad. 

PTS redogör för ett behov av att stärka främjandekapaciteten på lokal nivå, som 

komplement till PTS arbete med stöd och främjande nationellt, samt till det arbete 

som de regionala bredbandskoordinatorerna genomför.  

PTS redogör också för ett behov av dialog på nationell och regional nivå om olika 

accessformers bidrag till bredbandsutbyggnaden. 

 

 Den kvarstående utbyggnaden förutsätter lokala åtgärder 

PTS bedömer att en ny strategi förutsätter ett breddat offentligt ansvar än tidigare. 

Samtidigt kvarstår en utbyggnad som är ojämnt fördelad mellan Sveriges kommuner 

och regioner. Tidigare, när utbyggnadstakten var hög och många hushåll ännu inte 

erbjudits snabbt bredband, kunde operatörer tillämpa generiska 

utbyggnadsstrategier och prioritera bort de anslutningar som var minst lönsamma. 

När antalet områden som saknar bredband blir färre och mer utspridda, minskar det 

kommersiella intresset för att bygga ut infrastruktur till de kvarvarande byggnaderna.  

Många av utmaningarna med den kvarstående utbyggnaden är istället knutna till 

lokala förutsättningar och behöver hanteras från fall till fall; ofta genom dialog mellan 

berörda intressenter, operatörer och lokala myndigheter. PTS ser därför behov av att 

stärka det offentliga bredbandsfrämjandet, bredda diskussionen om olika 

accesstekniker och i högre grad anpassa främjandeåtgärder utifrån lokala 

förutsättningar. I kapitlet analyserar PTS olika möjliga främjandeinsatser för att stärka 

den lokala nivåns förmåga. Dessa konkretiseras därefter i förslag i kapitel 6.3. 

 Det lokala bredbandsfrämjandet kan stärkas genom 
kommunala bredbandssamordnare 

Kommuner som av olika skäl saknar möjlighet att prioritera att främja och samordna 

bredbandsutbyggnad lokalt, exempelvis om de saknar ekonomiska resurser eller 

personalresurser, riskerar att stå utan egna verktyg att påverka utbyggnaden. PTS 

ser att en bredbandssamordnare skulle kunna informera om möjligheterna till 
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bredbandsstöd och samordna tillståndshanteringen för planerade projekt. PTS ser 

generellt ett behov av en ökad kommunikation riktad mot potentiella stödsökande för 

att attrahera fler sökanden att delta i utlysningen. I detta sammanhang kan en 

kommunal bredbandssamordnare komma att inta en betydelsefull roll.  

Att brett samordna en marknadsdriven bredbandsutbyggnad är inte en självklar 

uppgift i en kommun och även i de fall frågan är politiskt prioriterad, varierar 

kommunernas grundförutsättningar för att driva ett aktivt främjandearbete. Det finns 

exempelvis ett samband mellan låg anslutningsgrad och gleshet (se bilaga 4). I 

många kommuner fungerar samordningen av bredbandsarbetet väl, men de politiska 

uppdragen till förvaltningsorganisationerna varierar i omfattning, inriktning, tydlighet 

och resurser. Oavsett skäl, ser PTS att kommunal samordning möjliggör dialog med 

operatörer och lokala intressenter, liksom lokal samverkan med närliggande 

kommuner och regionen, vilket stärker förutsättningarna för utbyggnad i kommunen. 

Ett bidragande skäl till att det behövs en ökad samverkan mellan kommuner och 

inom regionen ligger i att riksdagen har beslutat47 om ett undantag från 

lokaliseringsprincipen för kommunala stadsnät. Det öppnar upp för en 

kommungränsöverskridande bredbandsutbyggnad, vilket stödjer behovet av en ökad 

samverkan mellan kommuner.  

I dag är den regionala bredbandskoordinatorn en etablerad funktion som bidrar till att 

samordningen av de regionala bredbandsfrågorna kan hanteras mer funktionellt i alla 

regioner. Mellan de regionala bredbanskoordinatorerna finns därtill en upparbetad 

samverkan som bidrar till att kompetens och arbetsformer kan delas mellan 

regionerna och därigenom bidra till ett effektivare regionalt arbete. Rollen har spelat 

en viktig funktion att stärka regionernas kapacitet under den nuvarande strategin och 

behovet av regional koordinering kommer att vara fortsatt starkt i en förnyad strategi. 

PTS ser exempelvis att de regionala bredbandskoordinatorerna har en viktig roll inom 

flernivåsamverkan som kompetensstöd och samordningsfunktion till kommunernas 

bredbandsfrämjande. 

En ny strategi som tydligare pekar på det kommunala främjandeuppdraget 

förutsätter också en god nationell samverkan mellan staten och Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR). PTS har i uppdrag att stötta de regionala 

bredbandskoordinatorerna med ett nätverk, samtidigt som SKR leder ett 

bredbandsnätverk där även kommuner deltar. 

                                                        
47 Trafikutskottets betänkande, 2022/23:TU3 



44 

 

 

 Framväxten av kommunala och regionala stödprogram kan 
behöva främjas  

Det finns exempel på kommuner och regioner som tagit initiativ till att avsätta 

kommunala eller regionala medel för egna stödprogram, alternativt som utreder 

möjligheten till sådana.48 Bakgrunden varierar, men i grunden handlar det om att det 

nationella stödet inte tillräckligt möter de målsättningar som satts upp i kommunala 

eller regionala bredbandsstrategier eller utvecklingsplaner. Kommunernas och 

regionernas bredbandsmål kan i vissa fall sträcka sig längre än vad den nationella 

strategin gör. Exempelvis genom att även omfatta mål om faktisk anslutning.  

Förekomsten av lokala stöd stärker den kommunala och regionala förmågan att 

ansluta prioriterade byggnader och bidrar till att fler vita fläckar kan nås än enbart 

genom statliga medel. Samtidigt är förutsättningarna för att genomföra lokala stöd 

mycket olika. Att förvalta ett ekonomiskt stöd på bredbandsområdet är komplext och 

utformningen av stöd styrs av omfattande nationella och europeiska regelverk. 

Kommuner och regioner måste förhålla sig till både statsstödsregelverket och 

kommunallagen i utformningen av ett lokalt stödprogram. Statsstödsregelverket 

uppdateras därtill löpande mot bakgrund av marknads- och teknikutvecklingen samt 

förnyade politiska målsättningar. 

PTS ser positivt på att kommuner och regioner är beredda att ta ett större ansvar för 

bredbandsutbyggnaden genom lokala stödprogram. Även om det finns behov och 

vilja hos vissa kommuner att stötta utbyggnaden lokalt, är det inte alltid att de har 

förutsättningarna att verkställa egna stödprogram. PTS bedömer också att det finns 

risk för dubbelfinansiering om lokala stöd inte samverkar med det nationella 

bredbandsstödet. Det kan handla om hur kommunala och regionala stödprogram kan 

koordineras med det nationella stödet. Det kan även handla om att bidra med 

vägledningar utifrån gällande regelverk. 

 Behovet av en förnyad diskussion och samverkan lokalt om 
fasta bredbandsaccesser via radio och satellit 

Synen på fasta bredbandsaccesser via radio står i ett vägskäl. Åsikterna skiljer sig om 

huruvida det är förnuftig att fortsätta bygga ut fiber även där det skulle behöva ske 

med mycket stora ekonomiska insatser, då det ses som mer framtidssäkert, eller om 

det är rimligt att i högre grad tillämpa fasta bredbandsaccesser via radio, då det ses 

som praktiskt och mer ekonomiskt. PTS har i sina kontakter med bland annat 

kommuner och regioner noterat att det hos vissa av dem finns en oro för 

radiobaserade lösningar. I synnerhet återkommer oron att markbaserade accessnät 

                                                        
48 PTS (2022), De regionala bredbandskoordinatornas verksamhet 2021, ER-2022:17 
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via fast radio, även om den enbart skulle vara en temporär lösning, riskerar att tränga 

undan en utbyggnad av en framtidssäker fiber. 

Även bland kommuner och kommuninnevånare finns en blandad syn på om fasta 

bredbandsaccesser via radio är en bra lösning. Enligt Bredbandsforums 

kommundialog är vissa slutkunder inställda på att invänta erbjudanden om bredband 

via 5G, då de inte alltid är beredda att ta den initialt höga installationskostnaden för 

fiber. PTS konstaterar i sin analysbilaga (Bilaga 4) att de kommuner som i dag har en 

högre andel hushåll som saknar tillgång till bredband om 100 Mbit/s är kommuner 

med en äldre befolkning, lägre fastighetspriser och där hushållen har lägre disponibla 

inkomster. Det är inte orimligt att anta att det ofta rör sig om hushåll vars ekonomiska 

förutsättningar inte ger utrymme för dem att tacka ja till ett fibererbjudande.  

Mycket har hänt i utvecklingen av fasta bredbandsaccesser via radio på senare år, 

men kunskapen om alternativa accessformer till fiber har inte alltid nått ut till alla som 

behöver den. PTS ser därför ett behov av ytterligare diskussion och kunskapshöjande 

insatser avseende den roll som fasta bredbandsaccesser via markbaserad radio eller 

satellit kan spela för att nå bredbandsmålen för 2025. Det handlar även om att 

tydliggöra den betydelse som dessa lösningar kommer att ha även av andra skäl så 

som näringslivets behov av digital mobilitet för sina verksamheter och 

produktutvecklingar, men även kommunens och regionens behov av att tillhandahålla 

välfärdstjänster till sina invånare. Även verksamheternas behov av redundans spelar 

en viktig roll.  

För att nå ut till berörda lokala aktörer krävs etablerade samverkansformer. De 

aktörer som i dag bygger bredband via fiber och mobilnäten har redan byggt och 

etablerat fungerande samverkansformer på nationell, regional och kommunal nivå. 

Bland annat deltar flera av dem i Bredbandsforums styrgrupp. De företag som 

levererar bredband via radiolänk eller satellit har däremot inte tillgång till samma 

samverkansformer. Flera av dessa företag är utländska och har inte sällan en 

begränsad verksamhet i Sverige, alternativ är det företag som verkar lokalt och därför 

är relativt okända utanför sina begränsade hemmamarknader. PTS anser att dessa 

företag i högre grad bör vara inkluderade i en ökad lokal samverkan för bredband. Då 

samverkan är tidskrävande och en ökad lokal samverkan behöver ske utifrån ett 

behovsanpassat deltagande.  

PTS ser fördelar i att en ny lokal samverkan för bredband dra nytta av tidigare 

erfarenheter. Efter att Bredbandsforums kansli publicerade slutrapporten Samverkan 

skapar bättre förutsättningar för digital mobilitet i Sverige49, fick kansliet i uppdrag av 

                                                        
49 Bredbandsforum (2022) https://bredbandsforum.se/avslutade-arbetsgrupper/ [2022-12-06] 

https://bredbandsforum.se/avslutade-arbetsgrupper/
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Bredbandsforums styrgrupp att delta i ett pilotprojekt, tillsammans med Region 

Värmland, om att vidareutveckla förslag på en samverkansprocess. 

 Det finns ett behov av en sammanhållen, överblickbar och 
gemensamt tillgänglig geodata 

I dag tillgängliggörs digital information om bredbandsutbyggnaden i Sverige genom 

flera olika system och portaler. Ingen av dessa källor till geodata50 ger ensamt 

möjlighet till en heltäckande bild av tillgången till fast och mobilt bredband eller var 

det pågår utbyggnad av bredband med hjälp av statligt stöd. Fragmenteringen 

begränsar möjligheten för de som har behov av en sammanhållen bild av läget att 

effektivt planera för en framtida utbyggnad av bredband. En sammanhållen, 

överblickbar och gemensamt tillgänglig digital information, blir allt viktigare att ha 

tillgång till för att processer kring beslutsfattande och samverkan ska fungera. Särskilt 

när varje ny uppkoppling till fastigheter allt mer byggs ut under unika förutsättningar. 

Men även för en mer sammanhållen planering av infrastrukturen utifrån behov av 

tillförlitlighet.  

Myndigheter, regioner och kommuner har ett stort behov av en sammanhållen, 

överblickbar och gemensamt tillgänglig digital information som underlag i bland annat 

samhällsplanering och bredbandsfrämjanden. Hos många aktörer som bygger 

infrastruktur finns behov av att följa och analysera bredbandsutbyggnaden och 

identifiera vita fläckar, det vill säga att hitta vilka de kvarvarande hushållen, företagen 

och områdena är som saknar bredband. I delrapporten Satellit: en möjlighet till snabbt 

bredband 2025 konstaterar PTS exempelvis att flera satellitoperatörer efterfrågar 

kunskap om vilka de potentiella kunderna på den svenska marknaden är. PTS ser att 

en sammanhållen och överblickbar tillgång till geodata är viktig för den fortsatta 

bredbandsutbyggnaden och för att nå områden som i dag saknar snabbt bredband. 

PTS har lyft fram att en ny strategi behöver utgå från fler aspekter av digitaliseringen 

än enbart tillgången till bredbandsinfrastruktur. I arbetet med att förverkliga en ny 

strategi kan samhällets aktörer även vara i behov av geodata av andra slag än enbart 

tillgången till bredbandsinfrastruktur för att effektivt kunna vidta åtgärder för att möta 

målen i en förnyad strategi.  

PTS ser ett stort behov av att undersöka möjligheterna till att geodata i högre grad 

blir sammanhållen, överblickbar och gemensamt tillgänglig så att förutsättningar finns 

för de verksamheter som arbetar med tillgång till ändamålsenligt bredband där och 

när behov finns. PTS konstaterar samtidigt att det finns väsentliga säkerhetsrisker att 

                                                        
50 Geodata är en etablerad förkortning av ”geografiska data” och består av information som innehåller 

geografisk lägesinformation så som koordinater. Geodata kan vara kartor, register, eller annan 

information om specifika objekt, så som byggnader, vägar, ledningar eller markytor. 
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samla data om elektroniska kommunikationsnät på en och samma plats. Exempelvis 

saknar Ledningskollen.se nätkartor av den orsaken. Samtidigt finns det exempel från 

medlemsländer inom Europa där man trots dessa utmaningar har valt att samordna 

sin geodata om bredband. I Österrike är tjänsten Bredbandsatlas51 den samlande 

punkten för information om fast och mobilt bredband. Bredbandsatlasen presenterar 

data om nätets tjänstekvalitet baserat på standardiserade tester och är tillgänglig 

som öppen data. Det underliggande systemet kopplar direkt till systemet för 

ansökning om bredbandsstöd och uppföljning av stödfinansierade projekt.52 En 

liknande tjänst tillämpas även i Schweiz.53 

   

                                                        
51 Federal Ministry Republic o Austria (2022) https://info.bml.gv.at/en/topics/telecommunications-and-

postal-services/broadband/broadband-atlas.html [2022-12-06] 
52 BCO Network, Bryssel 2022-09-27 
53 OFCOM (2022) https://www.bakom.admin.ch/bakom/en/homepage/telecommunication/atlas.html 

[2022-12-06] 

https://info.bml.gv.at/en/topics/telecommunications-and-postal-services/broadband/broadband-atlas.html
https://info.bml.gv.at/en/topics/telecommunications-and-postal-services/broadband/broadband-atlas.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/en/homepage/telecommunication/atlas.html
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5. Analys av åtgärder i form av 
ekonomiskt stöd för att nå ökad 
utbyggnad av snabbt bredband   

I detta kapitel presenteras en analys av möjliga förändringar av PTS 

bredbandsstödsmodell som skulle kunna bidra till en ökad utbyggnad av 

bredbandsinfrastruktur.  

PTS redovisar även hur efterfrågestimulerande åtgärder kan användas för det fall att 

en ny strategi omfattar mål för faktisk anslutning och aktiva uppkopplingar.  

 PTS ges möjlighet att stödfinansiera andra accesstekniker 
som ett komplement till fiberinfrastruktur 

PTS anser att utbyggnaden av fiberinfrastruktur kommer vara avgörande för att nå 

målen om ett helt uppkopplat Sverige. PTS ser också att trådlösa lösningar kan vara 

ett komplement för att nå områden där exempelvis avstånd, fysiska hinder eller 

markförhållanden gör utbyggnaden av fiber mycket mer kostsam. 

För att möta utmaningarna med bredbandsutbyggnaden i områden som ännu saknar 

snabbt bredband och för att säkerställa att statliga medel används så 

kostnadseffektivt som möjligt för att nå målen i bredbandsstrategin ser PTS ett 

behov av att fler accesstekniker, även de med en lägre överföringskapacitet än 

1 Gbit/s, övervägs vid tilldelningen av PTS bredbandsstöd. 

PTS nuvarande bredbandsstöd är ett infrastrukturstöd för bredbandsinfrastruktur 

som medger 1 Gbit/s och är statsstödsrättsligt utformat i enlighet med den allmänna 

gruppundantagsförordningen (GBER).54 Stödet beviljas utifrån förordningen 

(2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. PTS har inom 

ramen för bredbandsstödet under perioden 2020–2022 endast stödfinansierat 

utbyggnad av fibernät. 

Av 3 § första stycket förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av 

bredbandsinfrastruktur framgår att den stödfinansierade infrastrukturen ska 

                                                        
54 Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 

förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. 
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tillhandahålla en hastighet om lägst 1 Gbit/s. För att komplettera den nuvarande 

stödfinansierade utbyggnaden föreslår PTS att kravet på överföringskapacitet i 

stödförordningen sänks. Vidare föreslår PTS att myndigheten ges i uppdrag att 

utreda hur det nuvarande bredbandsstödet kan förändras och inom ramen för detta 

konkretisera hur framtida stödinsatser skulle kunna utformas på ett effektivt sätt 

samt bedöma när det lämpligt att införa förändringen. PTS konstaterar att stöd till 

fiber inte får ersättas med enbart stöd till andra accesstekniker. PTS behöver därför 

inom ramen för uppdraget utreda hur det sökta stödbeloppet vid urvalsförfarandet 

kan viktas mot nätets prestanda och hastighet enligt ett system för poängsättning likt 

det system som tillämpas vid tilldelning av bredbandsstöd i Norge (se avsnitt 5.2). 

PTS har under flera år lyft fram bredband via trådlösa tekniker som en lämplig lösning 

för att kunna nå ut med bredband till områden dit fiberutbyggnaden inte förväntas nå. 

Bredband via satellit och fast radio finns redan på den svenska marknaden och PTS 

bedömer att det finns goda förutsättningar att med befintlig och framtida teknik, 

samt med rätt dimensionering av näten, kunna erbjuda bredbandstjänster av god 

kvalitet via trådlösa tekniker. 

Många områden som i dag saknar tillgång till snabbt bredband finns i glesbygd där 

fiberutbyggnad är mycket resurskrävande. I dessa områden kan trådlösa tekniker 

vara mer kostnadseffektiva. Ett sätt att hantera detta är att komplettera den 

stödfinansierade fiberutbyggnaden med olika trådlösa tekniker som kan garantera 

tillräckligt bra prestanda för att möta delmålet i bredbandsmålen om att 99,9 procent 

av Sveriges hushåll och arbetsställen bör ha tillgång till 100 Mbit/s senast 2025.  

I denna rapport pekar PTS på behovet av en ny strategi. PTS anser att 

bredbandsstödet är ett avgörande instrument för att förverkliga dessa ambitioner. 

PTS markerar bland annat vikten av att arbeta med mål som uttrycker att alla hushåll 

och organisationer är uppkopplade till bredband (eng. homes connected). Att hushåll 

och företag är uppkopplade är första steget till att nå alla de nyttor som uppstår 

genom digitalisering. En ny strategi bör även följas av en diskussion om att PTS 

bredbandsstöd istället bör utformas som ett stöd för att ansluta byggnader för att 

korrespondera med nya målsättningar.  

5.1.1 Översyn av stödberättigande kostnader  

Enligt PTS nuvarande villkor för bredbandsstöd får stödmottagaren endast använda 

utbetalda stödmedel till att finansiera direkta investeringskostnader för utbyggnad av 

passiv bredbandsinfrastruktur.  

Statsstödsregelverket begränsar inte vilka delar av infrastrukturen som får 

finansieras. Ett stödprogram får finansiera såväl passiva komponenter i form av 

ledningar och stolpar, som dess aktiva delar såsom transpondrar och routrar. Dock 
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måste det statliga stödet som regel utgöra en betydande investering i 

bredbandsnätet och inte endast en uppgradering av de aktiva delarna i ett nät.55  

PTS behöver inom ramen för ett uppdrag om ett förändrat bredbandsstöd utreda om 

det är en förutsättning för att möjliggöra finansiering av andra tekniker än fiber att 

även investeringar i nätets aktiva delar inkluderas som stödberättigande kostnader.  

5.1.2 Eventuell ny stödmodell behöver vara förenlig med Sveriges 
återhämtningsplan 

PTS bredbandsstöd hämtar under nuvarande förutsättningar delvis sin finansiering 

från Faciliteten för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, 

RRF). För att få ta del av medel från faciliteten har Sverige lämnat in en 

återhämtningsplan56. Av planen framgår ett åtagande om att antalet byggnader som 

har ett snabbt nätverk i sin absoluta närhet ska öka. Målsättningen är att antalet 

byggnader i absolut närhet till snabbt nätverk (homes passed) i beviljade projekt ska 

vara minst 66 100 under perioden 2021–2027.  

Vid en introduktion av en ny åtgärd eller en förändrad stödmodell, där finansieringen 

hämtas från de medel som hittills reserverats för PTS nuvarande 

bredbandsstödsmodell, behöver PTS beakta de målsättningar som Sverige sedan 

tidigare åtagit sig i återhämtningsplanen. Om Sverige önskar utöka kretsen av 

potentiella mottagare av bredbandsstöd genom stöd även till lägre 

överföringshastigheter kan målsättningen i återhämtningsplanen behöva ses över. 

 Andra länders finansiering av mer än fiber 

I omvärldsanalysen (se bilaga 1) görs en jämförelse av andra länders åtgärder i syfte 

att identifiera åtgärder som har relevans för bredbandsutbyggnaden i Sverige.  

Länderna som omfattas av studien är Finland, Frankrike, Norge, Schweiz, Spanien, 

Storbritannien, Tyskland och Österrike. 

Omvärldsanalysen visar att offentlig medfinansiering är den åtgärd som ger upphov 

till flest anslutningar och således har störst effekt på utbyggnaden i områden som 

saknar 100 Mbit/s, så kallade vita områden. Med offentlig medfinansiering avses en 

modell där det offentliga i varierande utsträckning delfinansierar 

investeringskostnaderna för utbyggnaden av infrastruktur för snabbt bredband. 

Vidare visar omvärldsanalysen att stödfinansierade åtgärder för att bygga ut 

                                                        
55 Se bland annat artikel 52.5 GBER. 
56 Sveriges återhämtningsplan från faciliteten för återhämtning och resiliens, senast ändrad 24 februari 

2022. Fi2021/04025. 
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bredbandsinfrastruktur förekommer i samtliga av de studerade länderna med 

undantag för Schweiz.  

Analysen visar även att fiber är den huvudsakliga accessteknik som finansieras inom 

ramen för de studerade ländernas åtgärder. Spanien ställer krav på att det 

stödfinansierade nätet ska ha en kapacitet att kunna överföra data symmetriskt om 

300 Mbit/s samt att nätet senare ska kunna uppgraderas till ett nät som 

tillhandahåller både nedladdnings- och uppladdningshastigheter om 1 Gbit/s. Av 

Spaniens anmälan till kommissionen framgår att det sannolikt, utifrån nuvarande 

teknik- och marknadsutveckling, endast är vissa tekniker såsom fiber som kommer 

att kunna garantera sådana hastigheter.57 Även Tyskland och Finland ställer liknande 

krav vilket resulterar i att det endast är fiber som finansieras inom ramen för deras 

stödprogram.  

Det finns exempel på stödprogram som är utformade så att även utbyggnad av 

andra accesstekniker än fiber kan finansieras. Ett sådant exempel är från Norge där 

PTS motsvarighet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM), administrerar 

stödprogrammet bredbåndsstøtteordningen. Till skillnad från det svenska stödet, där 

en förutsättning för stöd är att nätet möjliggör nedladdningshastigheter på minst 

1 Gbit/s, ska det norska understödda nätet säkerställa nedladdningshastigheter på 

minst 100 Mbit/s. Åtgärdsprogrammet har pågått sedan 2014 i olika former och har 

finansierat ungefär 90 procent fiberanslutningar. Resterande del är bredband via fast 

radio. Stödet är i likhet med PTS bredbandsstöd utformat i enlighet med GBER. Det är 

NKOM som tar fram vägledningar och riktlinjer men utlysningen och tilldelningen av 

stödet administreras sedan av varje län (fylke). 

NKOM ställer alltså lägre krav än PTS gällande vilka hastigheter det stödfinansierade 

nätet ska stödja och ger dessutom stöd till både direkta investeringskostnader i 

passiv bredbandsinfrastruktur samt investeringar i aktiv utrustning. Utformningen av 

stödet möjliggör därmed finansiering av flera accesstekniker. NKOM kan således 

finansiera projekt med fibernät eller radiolösningar, men även projekt som inkluderar 

och kombinerar båda accessteknikerna. Vid tillämpningen av det konkurrensutsatta 

urvalsförfarandet viktas det sökta stödbeloppet och nätets prestanda och hastighet 

enligt ett system för poängsättning. 

 Rättsliga förutsättningar för statsstöd på 
bredbandsområdet 

För att tilldela statsstöd krävs antingen godkännande från kommissionen efter 

anmälan av medlemsstaten eller att ett undantag kan tillämpas. Reglerna om 

                                                        
57 Kommissionens beslut - State Aid SA.62696 (2021/N) – Spain - RRF - Extension of Broadband Scheme 

for NGA White and Grey Areas 
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statsstöd på bredbandsområdet syftar till att säkerställa att stöd resulterar i en 

modern infrastruktur som ökar konsumenternas välfärd och möjliggör investeringar i 

områden där kommersiella aktörer saknar incitament att investera. Samtidigt ska man 

undvika utträngning av privata investeringar eller diskriminering av viss teknik. 

Grunden är att statligt stöd ska inriktas på situationer där stöd kan åstadkomma en 

konkret förbättring som marknaden inte klarar av på egen hand.  

5.3.1 Den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) 

Av GBER framgår undantag från den allmänna regeln att medlemsstaterna till 

kommissionen måste anmäla alla planer på att bevilja nytt stöd innan de genomförs, 

förutsatt att vissa på förhand fastställda villkor är uppfyllda. 

5.3.2 Bredbandsriktlinjerna och anmälan av stöd till kommissionen 

Kommissionen har beslutat om riktlinjer för statligt stöd till bredbandsnät 

(bredbandsriktlinjerna)58 som klargör hur ett statligt stöd ska utformas för att kunna 

godkännas av kommissionen. Riktlinjerna för statligt stöd till bredbandsnät, 

fortsättningsvis bredbandsriktlinjerna, ger vägledning om hur kommissionen, på 

grundval av artikel 106.2, artikel 107.3 c och artikel 107.2 a i Fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (FEUF), kommer att bedöma förenligheten av statligt stöd för 

utbyggnad och/eller användning av fasta och mobila bredbandsnät för elektronisk 

kommunikation. Bredbandsriktlinjerna kan i vissa delar även ge ledning vid tillämpning 

av GBER. 

För åtgärder som måste anmälas har kommissionen åtagit sig att bedöma och 

behandla dessa fall som en prioritetsfråga och att tidigt samarbeta med nationella 

myndigheter. Tiden för att få en anmälan godkänd varierar men PTS bedömer utifrån 

andra medlemsstaters erfarenheter av anmälningar på bredbandsstödsområdet att 

det från anmälan till godkännande tar åtminstone sex månader. En anmälan 

förutsätter att stödmodellen är utvecklad och att behovet av stöd kan preciseras 

genom kartläggning och offentligt samråd, för att kommissionen ska kunna bedöma 

åtgärdens förenlighet med den inre marknaden. Detta innebär att den samlade tiden 

för att realisera en anmäld stödåtgärd överstiger sex månader, och att det tar 

betydligt längre tid innan åtgärden resulterar i utbyggnad av infrastruktur. 

5.3.3 Översyn av regelverken 

En översyn av GBER pågår. Av de ändringar som föreslås i GBER beskriver PTS 

enbart sådana som kommissionen övervägt i detta skede.  

                                                        
58Kommissionens riktlinjer för statligt stöd till bredbandsnät beslutade den 12 december 2022. 
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Kommissionen beslutade däremot om nya bredbandsriktlinjer den 12 december 

2022. PTS har därför i denna rapport inte kunnat analysera riktlinjerna i sin helhet. 

Översynen av riktlinjerna syftade till att uppdatera de nuvarande reglerna genom att 

ta hänsyn till nya politiska målsättningar59 och till marknads- och teknikutvecklingen.   

5.3.4 Möjligheten till infrastrukturstöd beror på vilka nedladdningshastigheter 
som finns tillgängliga i målområdet  

GBER och bredbandsriktlinjerna föreskriver att statligt stöd endast får förekomma i 

områden där det råder ett marknadsmisslyckande. Vidare ställer regelverket krav på 

att det stödfinansierade nätet ska resultera i en väsentlig förändring, på engelska 

step-change. De fastställda kraven på väsentlig förändring varierar således beroende 

på det befintliga eller planerade nätets kapacitet.  

Vid bedömningen av marknadsmisslyckanden görs en åtskillnad mellan olika typer av 

målområden. Målområdena klassificeras beroende på vilka tröskelhastigheter det 

befintliga nätet och det trovärdigt planerade nätet tillhandahåller. PTS nuvarande 

bredbandsstöd lämnas för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i områden där det 

saknas tillgång till ett nät som på ett tillförlitligt sätt kan tillhandahålla 

nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s och där utbyggnad på kommersiella 

villkor av sådan infrastruktur sannolikt inte kommer att ske inom de närmaste tre åren. 

Om en åtgärd inriktas på att tilldela stöd i områden som har tillgång till 100 Mbit/s 

måste medlemsstaten anmäla stödet till kommissionen för godkännande.   

En väsentlig förändring uppnås om det stödfinansierade nätet medför betydande nya 

infrastrukturinvesteringar i de elektroniska kommunikationsnäten i fråga om tillgång 

till bredbandstjänster, kapacitet, hastighet eller andra relevanta egenskaper hos 

nätet. I både GBER och bredbandsriktlinjerna återfinns krav på en väsentlig förändring 

vad gäller nedladdnings- och uppladdningshastigheter. Kraven i GBER och 

bredbandsriktlinjerna är snarlika men skiljer sig i delar från varandra. Eftersom 

bredbandsriktlinjerna nyligen beslutades och översynen av GBER pågår kan PTS inte 

beskriva hur kraven på step-change kommer att se ut i det slutliga regelverket. PTS 

kan däremot konstatera att det kommer påverka vilka krav PTS behöver ställa på det 

stödfinansierade nätet avseende kapacitet, hastighet och andra relevanta 

egenskaper hos nätet.  

5.3.5 Stödfinansiering av mobila bredbandsnät 

Av statsstödsregelverket framgår att kommissionen anser att ett 

marknadsmisslyckande föreligger i områden där det inte finns något mobilnät eller 

                                                        
59 Exempelvis EU-parlamentets beslut den 30 november, artikel 4 om nya digitala mål för 

policyprogrammet ”En färdväg för det digitala decenniet”. 2022 2021/0293(COD) 
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där inte finns några trovärdiga planer på att bygga ut ett sådant nät som skulle kunna 

tillgodose slutanvändarnas behov.  

Ett marknadsmisslyckande kan föreligga i närvaro av ett 3G, 4G eller till och med ett 

5G-nät förutsatt att ett sådant nät inte tillhandahåller, och sannolikt inte kommer att 

tillhandahålla, slutanvändarna tjänster av tillräcklig kvalitet för att tillgodose 

användarnas behov. Ett stödfinansierat mobilnät måste säkerställa en väsentlig 

förbättring i fråga om tillgången till mobila tjänster och tjänsternas kapacitet, 

hastighet och konkurrens vilket kan främja införandet av nya innovativa tjänster. Detta 

kan inbegripa tillhandahållandet av nya tjänster som inte skulle ha varit möjliga utan 

det offentliga ingripandet, exempelvis uppkopplad och automatiserad mobilitet60.  

 Ekonomiskt stöd riktat till slutanvändare för anslutnings- 
och abonnemangskostnader 

5.4.1 Efterfrågestimulerande stöd och dess bidrag till målen i 
bredbandsstrategin 

Bredbandsstrategins målsättningar för 2025 kan uppnås även om slutanvändaren 

väljer att inte ansluta sig till bredbandsnätet. Därför är stöd till slutanvändarens 

anslutnings- och abonnemangskostnader inte nödvändigt för att målet ska anses 

uppnått. I avsnitt 2.2 lyfter PTS att en ny strategi bör inkludera mål som sträcker sig 

längre än de i den nuvarande bredbandsstrategin. PTS anser att strategin bör 

omfatta delmål för faktisk anslutning och aktiva uppkopplingar som har sina 

utgångspunkter i att alla hushåll och organisationer är uppkopplade till bredband 

respektive att så många hushåll och organisationer som möjligt har ett aktivt 

bredbandsabonnemang.  

Såväl GBER som bredbandsriktlinjerna öppnar upp för konnektivitetsvouchers. 

Konnektivitetsvouchers är efterfrågestimulerande åtgärder som syftar till att bidra till 

slutkunders anslutnings- och abonnemangskostnader. Bredbandsriktlinjerna 

möjliggör även sociala vouchers, som kan riktas till konsumenter vars ekonomiska 

situation motiverar stöd. Voucheråtgärder förekommer i några EU-länder (se avsnitt 

5.4.6 och 5.4.7).  

Vouchers kan endast ges i områden där det finns nät som kan tillhandahålla de 

stödberättigade tjänsterna. Vouchers som riktas mot att stödja utbyggnad av 

infrastruktur istället för att öka efterfrågan anses inte vara förenligt med den inre 

                                                        
60 EU-kommissionen (2022) https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-

systems/cooperative-connected-and-automated-mobility-ccam_en [2022-12-13] 

 

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/cooperative-connected-and-automated-mobility-ccam_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/cooperative-connected-and-automated-mobility-ccam_en
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marknaden.61 Det rör sig således om åtgärder som riktar sig till slutanvändare där det 

finns befintlig bredbandsinfrastruktur. Stödet kan dock administreras genom att det 

betalas ut till en tjänsteleverantör.  

PTS bedömer att behovet och effekten av konnektivitetsvouchers i Sverige behöver 

utredas ytterligare. Enligt Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 har Sverige 

en betydligt högre andel som abonnerar på fast bredband om minst 100 Mbit/s 

jämfört med EU-genomsnittet. 62 Bilaga 3 (figur 2.4) visar samtidigt att det finns 

betydande inomregionala skillnader mellan tillgången till fiber och de som har ett 

aktivt fiberabonnemang, med en differens som varierar mellan 4–17 procentenheter 

beroende på kommuntyp.  

Ett system med sociala vouchers är relativt komplext att administrera, det kan därför 

vara lämpligt att istället använda andra bidrag för att nå ekonomiskt svaga hushåll.  

5.4.2 Förnyad syn på anslutnings- och abonnemangskostnader 

Ett inrättande av ett voucherprogram i Sverige skulle innebära en förnyad syn på vad 

slutanvändaren själv bör betala för en internetanslutning samt en förnyad syn på stöd 

för abonnemangskostnader. 

Stöd för åtgärder som ger funktionell tillgång till internet63 omfattar i dag endast själva 

anslutningen, inte abonnemangskostnader. Vidare är PTS bredbandsstöd i dag 

utformat på så sätt att stöd ges för utbyggnad av fasta bredbandsnät fram till 

avlämningspunkter för hushåll, fritidshus och arbetsställen. Stödmottagaren ska från 

slutanvändaren ta ut en skälig anslutningsavgift som ligger i intervallet 10 000–

40 000 kr. 

Det är inte heller säkert att stöd för anslutningskostnad skulle vara förenligt med 

villkoren för bredbandsstödet, om byggnaden redan omfattades av ett stödbeviljat 

utbyggnadsprojekt. Om det finns behov av att ge stöd för anslutningskostnader vore 

det rimligt att PTS bredbandsstöd istället utformas som ett stöd för att ansluta 

byggnader (homes connected) istället för ett stöd fram till avlämningspunkter (homes 

passed). Statsstödsregelverket hindrar inte i sig att stöd ges för att ansluta 

                                                        
61 Se punkt 194 i kommissionens riktlinjer för statligt stöd till bredbandsnät beslutade den 12 december 

2022.  
62 EU-kommissionen (2022) https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi [2022-12-06] 
63 Se förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till 

internet. Med funktionell tillgång till internet menas att det finns en fast nätanslutningspunkt som är 

utformad så att data kan tas emot med en hastighet om lägst 10 Mbit/s. Stöd lämnas om den beräknade 

kostnaden för att få tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet uppgår till mer än 5 000 kr och 

högst 400 000 kr. Stöd får inte lämnas om det är sannolikt att sökanden inom rimlig tid kan få tillgång till 

telefoni och funktionell tillgång till internet till en kostnad som inte överstiger 5 000 kr. Se avsnitt 5.6 

angående behov av översyn av stödet.   

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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byggnader i de fall det saknas befintlig eller planerad infrastruktur med relevant 

hastighet. PTS bredbandsstöd är i nuläget dock utformat som ett stöd som ges fram 

till avlämningspunkter. 

5.4.3 Anslutnings- och abonnemangskostnader för satellituppkoppling 

Till skillnad från trådbundna nät är den initiala installationskostnaden för en 

satellitanslutning förhållandevis låg för slutanvändaren, däremot är 

abonnemangskostnaden väsentligt dyrare för bredband via satellit än för andra 

accesstekniker. Priserna för satellitabonnemang har dock sjunkit i Sverige och 

priserna för satellittjänster väntas sjunka ytterligare, en utveckling vi sett både i Italien 

där månadskostnaden sjunkit från 99 till 50 euro och i Storbritannien där priset sjunkit 

från 89 till 75 pund.64 Även om avgifterna sjunkit den senaste tiden så tyder mycket 

på att månadsavgiften för satellittjänster, kan komma att ligga i ett spann som 

överstiger betalningsviljan hos många i den presumtiva kundgruppen. 

Ett vouchersystem kan med hänsyn till krav på teknikneutralitet inte avgränsas till att 

enbart stödja satellitanslutningar, även om abonnemangskostnaderna för bredband 

via satellit är högre. Vouchern måste möjliggöra för slutanvändare att köpa de tjänster 

som är mest fördelaktiga från alla leverantörer som kan tillhandahålla dem, oavsett 

vilken teknik som används. För det fall att satellituppkopplingar efter kartläggning och 

ett offentligt samråd anses vara den enda tillgängliga accesstekniken i ett område 

bör ett vouchersystem riktat mot dessa områden vara en genomförbar åtgärd. En 

avgränsning av ett voucherprogram till områden där behoven av 

efterfrågestimulerande stöd bedöms vara störst kan eventuellt vara möjlig. PTS 

konstaterar att förutsättningarna behöver utredas vidare. 

Observeras bör dock att abonnemangskostnaden endast kan subventioneras för 

slutanvändaren under en begränsad period. Åtgärden är således inte en permanent 

lösning för de kunder som i framtiden endast väntas ha tillgång till bredband via 

satellit. 

Det framgår av delrapporteringen Satellit: en möjlighet till snabbt bredband 2025 att 

flera satellitföretag uttryckt att statliga stödpengar gör störst nytta om de riktas direkt 

till slutanvändaren. Satellitföretagen har uttryckt en tveksamhet till att ta emot 

ekonomiskt stöd av den enkla anledningen att det skulle leda till ökade administrativa 

bördor för deras organisation. Flera av dessa företag har relativt begränsade 

administrativa resurser och i de flesta fall är de inte geografiskt placerade i Sverige. 

Eftersom statliga stöd ofta är associerade med administrativa krav, blir det svårt för 

de potentiella tjänsteleverantörerna att hantera dessa. Vouchersystem i andra länder 

är dock utformade på så sätt att stödet betalas ut till tjänsteleverantören och 

                                                        
64 Starlink (2022) https://www.starlink.com/ [2022-12-06] 

https://www.starlink.com/
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slutanvändaren får avdrag på sin faktura. Viss administration kommer ett stöd alltid 

innebära för tjänsteleverantören. 

5.4.4 Statsstödsregelverket för konnektivitetsvouchers 

Stöd i form av konnektivitetsvouchers för konsumenter för att underlätta 

distansarbete, distansutbildning, utbildningstjänster eller för små och medelstora 

företag är möjligt enligt GBER för en period om maximalt 24 månader (36 enligt 

förslagna ändringar i GBER)65. Voucherprogram ska enligt GBER göra det möjligt att 

abonnera på en ny internetanslutningstjänst via bredband eller att uppgradera ett 

befintligt abonnemang till en tjänst som tillhandahåller nedladdningshastigheter på 

minst 30 Mbit/s, för konsumenter, och minst 100 Mbit/s, för små och medelstora 

företag.  

Konnektivitetsvouchers enligt bredbandsriktlinjerna kan utformas för en bredare 

kategori av slutanvändare (till exempel vouchers för konsumenter eller vissa företag, 

såsom små och medelstora företag) för att stimulera en användning av 

bredbandstjänster som bidrar till utvecklingen av en ekonomisk verksamhet. För att 

begränsa de negativa effekterna på konkurrensen får varaktigheten för ett system 

med konnektivitetsvouchrar i princip inte överstiga tre år. Vouchrarnas giltighet för 

enskilda slutanvändare får inte överstiga två år.  

Vouchers bör endast täcka upp till 50 procent av kostnaderna. Stödberättigande 

kostnader kan i huvudsak vara månadsavgiften, installationskostnaderna och 

nödvändig terminalutrustning (modem/router) för anslutning till internet. 

5.4.5 Sociala vouchers enligt bredbandsriktlinjerna 

Sociala vouchers, till skillnad från konnektivitetsvouchers som har en bredare 

målgrupp, syftar till att hjälpa vissa enskilda konsumenter att köpa eller behålla 

bredbandstjänster. Vouchers måste reserveras för särskilda kategorier av enskilda 

konsumenter. De enskilda konsumenternas ekonomiska situation ska motivera 

utbetalning av stöd av sociala skäl, till exempel familjer med lägre inkomster, 

studenter, elever och så vidare. 

PTS bedömer att det kan vara lämpligare att använda andra system för bidrag för att 

nå ekonomiskt svaga hushåll. 

                                                        
65 Enligt förslag till ändringar som PTS tagit del av i september 2022. 
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5.4.6 Konnektivitetsvouchers och sociala vouchers i Grekland 

Greklands voucherprogram ”Superfast Broadband (SFBB) Project”66 är ett 

efterfrågestimulerande voucherprogram som syftar till att maximera anslutning till 

bredbandstjänster som ger internetuppkoppling med en nedladdningshastighet om 

minst 100 Mbit/s uppgraderingsbar till 1 Gbit/s. Enligt Digital Economy and Society 

Index (DESI) 2018 var anslutning till NGA-tjänster67 i Grekland den lägsta i EU. Enligt 

Grekland är en huvudanledning de höga priserna för fast bredband, som är märkbart 

högre än genomsnittet i EU. 

Vouchers kan ges till medborgare och företag (egenföretagare inledningsvis, sedan 

företag generellt) som vill ha en ny SFBB-tjänst (eller uppgradera en existerande 

tjänst till SFBB-tjänst) från någon telekomoperatör som kan erbjuda sådana tjänster 

över lämplig existerande bredbandsinfrastruktur. Stödprogrammet innebär ett 

statsstöd till tjänsteleverantörerna. För de slutanvändare i form av företag som nyttjar 

vouchers tillämpas de minimis-regelverket. 

En SFBB-voucher uppgår till maximalt 360 euro inklusive mervärdesskatt under en 

period om två år. Vouchern täcker delar av installationskostnaden och delar av 

abonnemangskostnaderna under maximalt 24 månader. Vouchern betalas direkt av 

myndigheten till tjänsteleverantören som gör avdrag på slutkundens faktura. 

Grekland har vidare fått ett vouchersystem68 riktat till högskolestudenter godkänt. 

Upp till 50 000 studenter kan använda sig av stödet. Vouchern består av ett belopp 

som är tänkt att täcka alla delar av den månatliga avgiften för en fast eller mobil 

bredbandstjänst, med ett maximalt belopp om 10 euro per månad, under 12 månader. 

En mobil bredbandstjänst ska ge tillgång till åtminstone 4G i den stödberättigade 

studentens bostadsområde, inkludera åtminstone 10 GB per månad och ett USB-

modem. Satellittjänster är stödberättigande upp till gränsen på 10 euro per månad. 

Studenten söker vouchern och tjänsteleverantören är sedan den som får 

voucherbeloppet från grekiska myndigheter. 

5.4.7 Sociala vouchers i Italien 

Italien har ett vouchersystem69 som riktar sig till familjer med låg inkomst och låga 

tillgångar för att abonnera på bredbandsabonnemang med en 

                                                        
66 Se bl.a. kommissionens beslut C(2018) 8363 final av den 7 januari 2019 i ärendet SA.49935 (2018/N) – 

Greece Superfast Broadband (SFBB) Project. 
67 Med NGA avses nästa generations accessnät, jfr artikel 2.139 GBER. 
68 Kommissionens beslut C(2020) 8441 final av den 3 december 2020 i ärendet SA.57357  (2020/N) – 

Greece Broadband voucher scheme for students. 
69 Kommissionens beslut C(2020) 5269 final av den 4 augusti 2020  i ärendet SA.57495 (2020/N) – Italy 

Broadband vouchers for certain categories of families. 
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nedladdningshastighet om minst 30 Mbit/s samt för att leasa surfplatta eller dator. 

Målgruppen för stödet fastställs genom indikatorn ISEE70 som används för att jämföra 

den ekonomiska situationen för hushåll som önskar får sociala förmåner.  

Vouchern uppgår till 500 euro, som kan användas för aktiveringskostnad och 

månatlig kostnad för bredbandstjänsten samt surfplatta eller dator. Om flera NGA-

tjänster är tillgängliga kan man endast använda vouchern för att abonnera på den 

med högst hastighet. 

Alla tjänsteleverantörer som kan erbjuda stödberättigade familjer NGA-tjänster och 

slutanvändarutrustning har möjlighet att be om att bli inkluderade i den plattform som 

utvecklas och förvaltas av Infratel. Utbetalning av vouchern görs av Infratel till 

tjänsteleverantören.  

 Skattereduktion för att ansluta sig till ett bredbandsnät eller 
för att abonnera på en bredbandstjänst 

Skattereduktion kan vara ett statsstöd och en ny skattereduktion för till exempel 

abonnemang på snabbt bredband måste utformas i enlighet med 

statsstödsregelverket.  

Det är möjligt att få rutavdrag, som är en form av skattereduktion, för 

arbetskostnader för montering och installation av antenn och parabol för 

internetsignaler.71 Det går att få rotavdrag för markarbeten som är nödvändiga för att 

dra ledningar för elektronisk kommunikation och som utförs i anslutning till ett 

bostadshus, dock inte för material, utrustning och resor i samband med arbetet.72 

En ny skattereduktion för hushåll för abonnemang på snabbt bredband skulle kunna 

bidra till att stimulera efterfrågan och öka andelen hushåll som är anslutna till eller 

abonnerar på snabbt bredband. En skattereduktion till hushåll enbart för höga 

abonnemangskostnader för snabb bredbandsuppkoppling skulle dock vara en alltför 

snäv åtgärd inriktad på en bransch och därför ge berörda tjänsteleverantörer en 

selektiv ekonomisk fördel. Därmed skulle en sådan skattereduktion, trots att den 

riktar sig till hushåll, vara att definiera som statsstöd. Därför krävs det att stödet är 

förenligt med ett gruppundantag eller att det godkänns av kommissionen i förväg.73 

                                                        
70 ISEE beräknas utifrån inkomst, tillgångar och antalet personer i hushållet liksom antalet minderåriga barn 

etc. 
71 Skatteverket (2022) Vad räknas som rutarbete? 
72 Se 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) och Skatteverkets vägledning, Vad räknas som rotarbete? 

(2022). 
73 Se bl.a. kommissionens beslut C(2018) 8363 final av den 7 januari 2019 i ärendet SA.49935 (2018/N) – 

Greece Superfast Broadband (SFBB) Project. 
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Vidare finns i dag flera skattereduktioner och dessa avräknas i viss ordning.74 Hushåll 

som till exempel redan nyttjar ränteavdrag (underskott av kapital) kan därför sakna 

tillräckliga inkomster för att nyttja skattereduktionen. 

 Samhällsomfattande tjänster 

På en marknad med fri konkurrens, där förväntningarna på marknadsaktörernas 

lönsamhet i stor utsträckning styr deras marknadserbjudanden och 

investeringsplaner, kan staten i vissa fall behöva göra insatser för att säkerställa 

tillgången till samhällsomfattande tjänster (i detta fall telefoni och bredband). Enligt 

1 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska samhällsomfattande 

tjänster alltid finnas tillgängliga på för alla likvärdiga villkor i hela landet till överkomliga 

priser. 

Samhällsomfattande tjänst vad gäller tillgång till bredband ska enligt 6 kap. 1 § 

förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation ha en sådan kapacitet att en 

slutanvändare kan ta emot data med en hastighet om lägst 10 Mbit/s vilket benämns 

funktionell tillgång till internet. Om detta inom rimlig tid kan tillgodoses genom någon 

annan tjänst, får hastigheten dock vara lägre under en period. 10 Mbit/s är tillräckligt 

för att exempelvis kunna delta i samhällsdebatten, interagera med nätverk och 

myndigheter, delta i utbildningar samt kommunicera över sociala medier, 

e-posttjänster och röstsamtal. 

Tillgången till funktionellt internet och telefoni är i Sverige mycket god men enligt PTS 

senaste uppskattning (PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021, PTS-

ER-2022:19) fanns i oktober 2021 ca 80 hushåll och fasta verksamhetsställen utan 

sådan tillgång via vare sig trådbundna nät eller mobilnät. Antalet hushåll och 

verksamhetsställen som saknar funktionellt internet och telefoni kan påverkas av 

pågående teknikskiften där 2G- och 3G-näten kommer att avvecklas. PTS erfar att 

antalet hushåll och verksamhetsställen som kommer att stå utan tillgång till 

funktionellt internet och telefoni dessutom kan komma att öka när 450 MHz-bandet, 

med mycket goda egenskaper avseende täckning inte längre kommer att vara 

tillgängligt för hushåll och företag.  

I dagsläget kan privatpersoner eller företag ansöka om stöd för åtgärder för 

funktionell tillgång till internet i stadigvarande bostäder eller fasta verksamhetsställen 

hos PTS enligt förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till 

telefoni och funktionell tillgång till internet. PTS upphandlar lösningar till dem som, 

efter utredning, har rätt till stöd.  

                                                        
74 Se bl.a. 67 kap. 2 § inkomstskattelagen. 
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PTS har nu nära fem års erfarenhet av arbete med tilldelning av stöd enligt denna 

förordning. Förändringar i tjänsteutbud och allt fler involverade aktörer gör 

utredningen av om den sökande har rätt till stöd svår och tidskrävande. Det tar lång 

tid innan de sökande har en lösning på plats. Det är också en relativt kostsam 

hantering. PTS avser med anledning av detta att under 2023 se över hur rätten till 

tillgång till funktionellt internet och telefoni kan säkerställas på ett mer effektivt sätt. 

PTS bedömer i rapporten Satellit: en möjlighet till snabbt bredband 2025 att 

bredband via satellit kan spela en nyckelroll för att förbättra tillgången till 

bredbandstjänster. Detta gäller inte minst möjligheten att säkerställa att hushåll och 

företag kan erbjudas funktionellt internet och telefoni. PTS noterar samtidigt att 

bristen på svenska konsumenterbjudanden via satellittjänster hittills har varit ytterst 

påtaglig och begränsat möjligheten att kunna använda satelliter som en fungerande 

lösning. PTS erfarenhet är också att möjligheterna för slutanvändarna att i detta 

sammanhang nå satellitoperatörer eller återförsäljare av satellittjänster varit ytterst 

begränsad, och ofta omöjlig. I sammanhanget kan PTS notera att man i Norge när det 

gäller avvecklingen av kopparnätet har krävt att Telenor erbjuder en ersättningstjänst, 

vilket kan vara en satellittjänst.   
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6. PTS förslag till åtgärder och uppdrag 

 Utgångspunkter för PTS förslag till åtgärder och uppdrag 

PTS presenterar i det här kapitlet en övergripande rekommendation om att en ny 

strategi tas fram (se avsnitt 6.2) samt ett antal specifika förslag till uppdrag och 

åtgärder (se avsnitten 6.3 och 6.4). Uppdragsförslagen i avsnitt 6.3 bör hanteras som 

ett led i en ny strategi.  

Uppdragsförslagen lägger särskild vikt vid de två förordade delmålens inriktning på 

fasta anslutningar till bredband, men exkluderar inte vikten av exempelvis frågor om 

mobiltäckning. Flera av uppdragen, även om uppdragen har till syfte att stödja en 

realisering av en ny strategi, är dock lämpliga att ge innan strategin presenteras.  

Att PTS i denna rapport presenterar ett antal förslag på uppdrag, exkluderar inte att 

ytterligare uppdrag kan behöva ges som en följd av att förväntningar på 

infrastrukturen tydliggörs i en ny strategi.  

Som tidigare nämnts i rapporten har PTS en teknikneutral utgångspunkt i sina förslag 

till åtgärder och uppdrag. Bredband via satellit är en av flera accessformer och 

samtliga de åtgärder som PTS föreslår här nedan, omfattar utmaningar som relaterar 

till bredband via satellit, liksom till övriga accessformer.  

PTS kommer inte att kunna hantera de föreslagna uppdragen till myndigheten med 

befintliga resurser och myndigheten behöver därför tillföras resurser antingen i form 

av en förstärkning av förvaltningsanslaget eller i form av ökade sakanslag. Behovet av 

resurser är dock beroende av i vilken omfattning som regeringen ger uppdrag till 

myndigheten enligt nedan listade förslag. PTS avser att återkomma till denna fråga i 

myndighetens budgetdialog med regeringen och i budgetunderlaget för 2024–2026.  

Eventuella uppdrag som riktar sig till PTS och som föregår en ny strategi, bör 

tidsmässigt ges till myndigheten fördelat över tid så att PTS har förutsättningar att på 

ett bra sätt omhänderta uppdragen. PTS ser fram emot en dialog i frågan med 

regeringskansliet.  

 En ny strategi behövs inför att den innevarande 
bredbandsstrategin når sitt slutdatum  

PTS övergripande rekommendation är att Sverige får en ny strategi som tar vid 

senast när den innevarande bredbandsstrategin når sitt slutdatum.  
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Strategin bör möta de nya utmaningar som Sverige står inför avseende att hantera 

den fortsatta utbyggnaden och förvaltningen av den nationella infrastrukturen för 

bredband. Detta inbegriper åtgärder så att nät för såväl fast- som mobilt bredband 

tillhandahåller ändamålsenliga och tillförlitliga tjänster där och när behov finns. Vi 

behöver långsiktigt upprätthålla en samhällsbärande infrastruktur för bredband.  

I kapitel två presenterar PTS ett antal förändrade samhällsbehov som en ny strategi 

behöver möta. Listan är inte på något sätt uttömmande. I den här rapporten har PTS 

valt att lyfta ett antal med särskilt stor betydelse. Samtliga behov speglar sådana som 

vi sett efterfrågan på i våra dialoger med aktörer som på olika sätt berörs av att vi har 

en ändamålsenlig och framtidssäkrad bredbandsinfrastruktur.  

En ny strategi behöver sammanfattningsvis utgå från de samhällsbehov vi har i dag, 

liksom de behov vi kan förvänta oss möta under det närmaste decenniet. Strategin 

behöver även tydliggöra de förväntningar som bör finnas på myndigheter, regionerna 

och kommunerna när de arbetar med att möta behoven. En strategi som tydliggör 

samhällets behov, tydliggör samtidigt förväntningarna på de privata aktörer som i 

stora delar tillhandahåller infrastrukturen. Med andra ord, en ny strategi har i uppgift 

att öka transparensen för alla i vad staten vill uppnå med bredband.  

6.2.1 Förslag att delmål tas fram som del i en ny strategi 

PTS föreslår att det i en ny strategi presenteras delmål. PTS lyfter här särskilt fram 

behovet av två grundläggande delmål. Fokus för dessa två delmål bör vara att hushåll 

och organisationer har access till fasta anslutningar och att så många som möjligt av 

dessa har bredbandsabonnemang.  

• Ett delmål för faktisk anslutning som har sin utgångspunkt i att alla hushåll 

och organisationer är uppkopplade till bredband och i användarens behov 

och upplevelse av uppkopplingen. Delmålet bör därför kvalitativt beskriva 

förväntansbilden på infrastrukturen. Därtill bör det omfatta både fast och 

mobilt bredband.  

Delmålet behöver ta höjd för de allt större behoven av att infrastrukturen för 

bredband behöver vara tillförlitlig. Tillförlitligt bredband utgör en förutsättning 

för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner och är en utgångspunkt för att ta 

till vara digitaliseringens möjligheter.  

• Ett delmål för aktiva uppkopplingar till bredband som bör understryka vikten 

av att så många hushåll och organisationer som möjligt har ett 

bredbandsabonnemang och som utgå från att samhällsnyttan med 

infrastrukturen uppstår när den används. 
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 Förslag på uppdrag som bör inkluderas i en ny strategi 

6.3.1 PTS föreslår att regeringen ger myndigheten i uppdrag att analysera 
och följa den nya bredbansstrategins mål  

PTS föreslår att regeringen ger myndigheten i uppdrag att analysera och följa den 

nya bredbansstrategins mål. I uppdraget bör ingå att identifiera relevanta indikatorer.  

I PTS instruktion framgår det av 4 § punkt 2 att myndigheten har till uppgift att följa 

tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet. PTS organisation är i 

dag anpassad för uppföljning utifrån det uppdraget. En utökning av dessa uppgifter, 

som en följd av en ny strategi och ett övergripande mål som skulle kunna vara att 

Sverige har tillgång till ändamålsenligt och tillförlitligt bredband där och när behov 

finns, bör därför följas av ett utökat uppdrag och därmed en utökad finansiering till 

myndigheten. 

Uppdraget kopplar bland annat till förslagen om att en särskild utredare utreder 

möjligheten till ökad samordning och tillgänglighet av geodata för bredband (se 

avsnitt 6.4.3).  

PTS bedömer att uppdraget bör inkluderas i en ny strategi.  

6.3.2 PTS föreslår att regeringen ger myndigheten i uppdrag att arrangera 
nationella och regionala dialogmöten om bredbandsutbyggnad genom 
radioaccessnät 

PTS föreslår att regeringen ger myndigheten i uppdrag att arrangera nationella och 

regionala dialogmöten om bredbandsutbyggnad genom radioaccessnät. PTS 

konstaterar att det behövs en förnyad samhällsdiskussion om radiobaserade 

accessteknikers förutsättningar att tillgodose ändamålsenligt och tillförlitligt 

bredband, där och när behov finns.  

Uppdraget syftar till att skapa mötesplatser mellan offentliga företrädare på nationell, 

regional och lokal nivå samt relevanta kommersiella operatörer. Beslutsfattare ges 

möjlighet att öka sin kunskap och förståelse för både möjligheterna och 

utmaningarna med att radioaccessnät i områden där utbyggnaden via fiber är särskilt 

utmanande. Liknande insatser genomfördes 2014 då länsstyrelserna tillsammans 

med PTS, gavs i uppdrag att arrangera regionala dialoger om mobiltäckning.75 Ett mål 

är att främja en fortsatt dialog lokalt, utifrån lokala behov. I det hänseendet bör 

uppdraget även ses som stödjande till förslaget om kommunala 

                                                        
75 PTS (2015) Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av 

mobilnät, PTS-ER-2015:18 
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bredbandssamordnare (avsnitt 6.3.1). Uppdraget förutsätter att PTS samverkar med 

de regionala bredbandskoordinatorerna i planeringen av regional och lokal dialog. 

PTS bedömer att utredningsuppdraget bör inkluderas i en ny strategi. 

 Förslag på åtgärder och uppdrag som bör hanteras innan en 
ny strategi är på plats 

6.4.1 PTS föreslår att regeringen ger myndigheten i uppdrag att utreda 
möjligheten att stödfinansiera trådlösa lösningar som ett komplement 
till fiberinfrastruktur 

PTS föreslår att regeringen ger myndigheten i uppdrag att utreda hur det nuvarande 

bredbandsstödet kan förändras och inom ramen för detta konkretisera hur framtida 

stödinsatser bör utformas samt bedöma när det är lämpligt att införa förändringen. 

Med utgångspunkt i behovet av att Sverige har tillgång till ändamålsenligt och 

tillförlitligt bredband där och när behov finns, finns det ett behov av att den 

stödfinansierade fiberutbyggnaden kompletteras med stöd till olika trådlösa tekniker. 

Detta under förutsättning att de kan garantera tillräckligt bra prestanda för att möta 

behoven hos slutanvändarna. Utbyggnaden av fiberinfrastruktur kommer fortsatt 

spela en viktig roll men PTS ser att trådlösa lösningar kan bli ett komplement för 

områden som svårligen nås av trådbunden infrastruktur. 

PTS drar slutsatsen att ett förändrat krav på överföringskapacitet i kombination med 

en översyn av de stödberättigande kostnaderna skulle möjliggöra att fler tekniska 

lösningar konkurrerar inom ramen för samma utlysning. Åtgärden väntas medföra en 

mer kostnadseffektiv utbyggnad i vissa områden som ännu saknar tillgång till snabbt 

bredband.  

Bredbandsstödet är en tidsbegränsad verksamhet som aviserats medel till och med 

2027. Utredningsuppdraget till förändringar av stödets inriktning behöver beakta 

detta tidsperspektiv. 

EU:s ändringar av GBER förväntas träda i kraft 2023 och bredbandsriktlinjerna 

beslutades den 12 december 2022. Ett utredningsuppdrag bör invänta PTS arbete 

med att implementera de eventuella ändringar regelverket medför på den befintliga 

stödmodellen.  

6.4.2 PTS föreslår att regeringen ger myndigheten i uppdrag att utreda behov 
och utformning av efterfrågestimulerande stöd för bredband riktade till 
slutanvändare. 

PTS föreslår att regeringen ger myndigheten i uppdrag att utreda behov och 

utformning av efterfrågestimulerande stöd för bredband riktade till slutanvändare. Ett 
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införande av ett efterfrågestimulerande stöd förutsätter en fördjupad analys av behov 

och eventuella avgränsningar av ett sådant stöd. En analys bör också innefatta en 

kostnads-nyttoanalys för att få en god uppfattning om stödets förväntade 

samhällsnytta och kostnad.76  

PTS konstaterar att åtgärder för att stimulera efterfrågan på bredbandstjänster kan 

komma att ha en betydelse inom ramen för en ny strategi. Att hushåll och företag är 

uppkopplade är första steget i att fullt ut nå de nyttor som uppstår genom 

digitalisering.  

Voucheråtgärder kan vara en form av efterfrågestimulerande stöd som skulle kunna 

innefatta stöd till utrustning, installation och abonnemangskostnader. Ett inrättande 

av sådana åtgärder i Sverige skulle dock innebära en förnyad syn på vad 

slutanvändaren själv bör betala för en internetanslutning. 

6.4.3 PTS föreslår att regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att 
tydliggöra hur geodata kopplat till bredband i högre grad kan vara 
sammanhållen, överblickbar och gemensamt tillgänglig 

PTS föreslår att regeringen utser en särskild utredare med uppdrag att tydliggöra 

vilka möjligheter och risker som finns i att göra geografisk information (geodata) om 

bredbandstillgång, mobiltäckning och bredbandsstöd i högre grad sammanhållen, 

överblickbar och gemensamt tillgänglig för PTS och för andra aktörer med uppdrag 

att verka för att täcka vita fläckar och att nå de innevarande och kommande målen 

för bredband. 

I arbetet med att förverkliga en ny strategi kan samhällets aktörer vara i behov av 

geodata av andra slag än enbart tillgången till mobiltäckning och 

bredbandsinfrastruktur. PTS ser att en särskild utredare även bör ges i uppdrag att se 

över vilken typ att ge geodata som skulle behöva tillgängliggöras så att samhällets 

aktörer på ett effektivt sätt kan vidta åtgärder för att möta förväntningarna som 

presenteras i en ny strategi.  

Myndigheter, regioner och kommuner har ett stort behov av sammanhållen, 

överblickbar och gemensamt tillgänglig digital information som underlag i bland annat 

samhällsplanering och bredbandsfrämjanden. Hos många aktörer som bygger 

infrastruktur finns behov av att följa och analysera bredbandsutbyggnaden och 

identifiera vita fläckar, det vill säga att hitta vilka de kvarvarande hushållen, företagen 

och områdena är som saknar bredband.  

PTS konstaterar dock att det på grund av säkerhetsskäl finns utmaningar i att samla 

data om elektroniska kommunikationsnät på en och samma plats. Behovet av att 

                                                        
76 Se del 4 i bilaga 4 för ett mer utvecklat resonemang kring behovet av en kostnads-nyttoanalys. 
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beakta säkerhetsfrågor har ökat till följd av det skärpta säkerhetsläget i Sverige, vilket 

måste vägas in i utredningen. 

PTS bedömer att utredningsuppdraget bör ges till en särskild utredare så snart som 

möjligt. 

6.4.4 PTS föreslår att regeringen undersöker möjligheten att erbjuda 
kommuner med behov en finansiering av en kommunal 
bredbandssamordnare 

PTS föreslår att regeringen undersöker möjligheten att erbjuda de kommuner som 

står inför störst utmaningar i att nå ut med bredband till sina invånare, statlig 

finansiering för en kommunal bredbandssamordnare. Erbjudandet bör åtföljas av ett 

uppdrag att verka för samverkan och främjande för en ökad tillgång till effektiva och 

tillförlitliga elektroniska kommunikationer inom kommunen. PTS ser att det finns 

behov av att formulera mål för vad som bör åstadkommas samt precisera 

bredbandssamordnarens uppgifter och ansvar. 

Erbjudandet om uppdrag och tillhörande finansiering syftar till att förtydliga det 

kommunala uppdraget utifrån den nationella strategin och stärka den kommunala 

förvaltningsorganisationens förmåga, fristående från verksamheten i kommunala 

bolag. De regionala bredbandskoordinatorerna bör få en förtydligad uppgift att ge 

stöd till kommunala bredbandssamordnare. 

Då stödet går till ett begränsat antal kommuner behöver också prioriteringsgrunderna 

var transparenta. Administration av erbjudandet föreslås därför ligga hos PTS, som 

får i uppgift att identifiera och prioritera de kommuner som är mest aktuella för 

insatsen, samt följa upp verksamheten. Utformningen av prioriteringarna bör ske i 

samverkan med SKR och berörda regioner. PTS initiala bedömning är att upp till 50 

kommuner kan komma att bli aktuella för insatsen. 

PTS uppskattar att kostnad för staten för en deltidstjänst, motsvarande en halvtid, 

uppgår till 400 000 kronor per kommun. Kostnaden för staten kan komma att variera 

beroende på hur många kommuner som anses prioriterade för insatsen. För det fall 

att femtio kommuner blir aktuella för en statligt finansierad bredbandssamordnare 

beräknar PTS att den föreslagna åtgärden kommer att leda till en årlig kostnad för 

staten på 20 miljoner kronor. PTS föreslår att regeringen ger berörda kommuner ett 

initialt mandat på tre år som därefter kan utvärderas och vid behov förlängas. 

Därtill ser PTS behov av att tillföras resurser antingen i form av en förstärkning av 

förvaltningsanslaget eller i form av ökade sakanslag för att, tillsammans med SKR och 

de regionala bredbandskoordinatorerna, genomföra kompetenshöjande insatser för 

de kommunala bredbandssamordnarna 
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PTS bedömer att erbjudandet bör ges till berörda kommuner så snart som det är 

administrativt genomförbart.  

6.4.5 PTS föreslår att regeringen ger myndigheten i uppdrag att utreda 
förekomsten av kommunala och regionala bredbandsstöd samt att ge 
förslag på hur dessa kan koordineras med det nationella stödet 

PTS föreslår att regeringen ger myndigheten i uppdrag att utreda förekomsten av 

kommunala och regionala bredbandsstöd samt att ge förslag på hur dessa på ett 

gynnsamt sätt kan koordineras med det nationella stödet. Uppdraget bör även 

omfatta att analysera eventuella tillkommande uppgifter för PTS och behov av 

finansiering av dessa. Exempelvis behov av stödfunktioner gentemot kommuner och 

regioner. Bland annat för att hantera en ökad koordinering mellan det nationella 

stödet och de lokala stöden. 

Syftet är att de kommuner och regioner som är beredda att bidra med egen 

finansiering, ges bättre förutsättningar att lokalt täcka vita fläckar. Lokala 

bredbandsstöd ska ses som komplement till nationella stödmedel. 

PTS bedömer att tidpunkten för uppdrag bör ta hänsyn till att lokala bredbandsstöd 

redan förekommer eller är under planering och att lokala utlysningar redan har en 

inverkan på PTS hantering av de nationella bredbandsstöden.  

 Övriga åtgärder som hanteras av PTS utan behov av 
uppdrag 

Förslagen som redovisas nedan är åtgärder eller förslag på översyn som PTS avser 

att hantera på eget initiativ. PTS bedömer att förslagen kan hanteras inom ramen för 

PTS befintliga finansiering. 

6.5.1 Översyn av PTS tillståndsgivning för frekvenstillstånd för jordstationer 
och hantering av satellitärenden 

PTS har initierat ett internt uppdrag med att se över rutiner för handläggningen av 

jordstationsansökningar och satellitärenden, de avgifter som är förknippade med 

frekvenstillstånd för jordstationer samt att ta fram en strategi för nationellt 

satellitrelaterat arbete på PTS. En effektiv och ändamålsenlig hantering bidrar till att 

förbättra tillgången till och kvalitén på satellitbaserade elektroniska 

kommunikationstjänster. Genom PTS interna uppdrag säkerställs effektivitet och 

samhällsnytta. PTS ser i nuläget inget behov av att göra förändringar i den nationella 

regleringen av jordstationsanvändning. PTS bedömer att översynen kan genomföras 

inom ramen för befintliga anslag. 
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6.5.2 Översyn av hur tillgång till samhällsomfattande tjänster för telefoni och 
bredband tillgodoses 

PTS ser behov av att se över hur tillgång till samhällsomfattande tjänster i form av 

bredband och telefoni tillgodoses på ett mer effektivt sätt. PTS arbete med stöd 

enligt nuvarande förordning är komplex och tidskrävande, med många parter 

inblandade. PTS bedömer att översynen kan genomföras inom ramen för befintliga 

anslag. 
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Bilaga 1 – Omvärldsanalys: andra länders 
åtgärder 
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FÖRORD 

Tillgång till snabbt bredband har en central funktion i det moderna digitala samhället. I 

ett alltmer dataintensivt samhälle är inte längre snabbt bredband bara en 

bekvämlighet utan en nödvändighet för att kunna verka och konkurrera på lika villkor i 

dataekonomin. Tillgången till snabbt bredband är en grundförutsättning för att skapa 

nya innovationer, erbjuda nya digitala tjänster och produkter till alla medborgare och 

företag i landet. Nya affärsmodeller möjliggörs inte bara av högre hastighet men 

också av större pålitlighet och en högre grad av täckning vilket kan förmedlas med 

den senaste bredbandsteknologin. Tillgång till snabbt bredband bidrar vidare till ett 

demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle rustat för att kunna tillvarata 

digitaliseringens fulla potential och således skapa ett hållbart samhälle där människor 

har möjlighet att leva och verka i hela landet. Det övergripande målet med rapporten 

har varit att identifiera åtgärder som effektivt kan öka utbyggnaden av snabbt 

bredband i Sverige och därmed ge bättre förutsättningar för att skapa ett mer 

inkluderande, modernt och digitalt samhälle samt skapa ökad konkurrenskraft på 

både ett nationellt och ett internationellt plan. 
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1. Sammanfattning 
Rapporten jämför åtgärder som genomförts, implementeras eller planeras i åtta 

europeiska länder med målet att identifiera åtgärder som har relevans för 

bredbandsutbyggnaden i Sverige. Länderna som omfattas av studien är Finland, 

Frankrike, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Offentlig 

medfinansiering, regleringsinsatser och främjande åtgärder är de åtgärdstyper som 

har relevans i den svenska kontexten. Offentlig medfinansiering är den åtgärden som 

ger upphov till att flest anslutningar skapas i länderna och har således störst effekt på 

utbyggnaden över vita fläckar. De accesstekniker som huvudsakligen finansieras 

inom ramen för de offentliga medfinansieringsprogrammen är fiber och 5G/FWA 

(fixed wireless access). Den bästa metoden för utbyggnad av snabbt bredband 

anses vara att kombinera fiber och 5G för att så effektivt som möjligt nå hushåll och 

företag på landsbygden där kostnaden för en fiberanslutning inte går att motivera 

rent ekonomiskt. Trots att många av länderna nu står inför en situation där de 

behöver komma åt de mest svåråtkomliga hushållen drivs merparten av 

utbyggnaden fortfarande av den fria marknaden, det vill säga utan subventioner. 

Regleringsinsatser och främjande åtgärder är indirekta åtgärder som endast anses 

ha en marginell effekt på utbyggnaden av snabbt bredband. 

 

 



      Bredband till allt – Åtgärder för ett helt uppkopplat Sverige
        75 

 

 

Post- och telestyrelsen 

2. Inledning och metod 
PTS har givit Arthur D. Little i uppdrag att författa denna rapport utifrån två 

huvudsakliga uppgifter. 1) Identifiera andra länders åtgärder, främst inom Europeiska 

unionen. Åtgärderna kan avse stöd, främjande eller regleringsinsatser. 2) Analysera 

de valda ländernas initiativ bland annat utifrån kostnadseffektivitet, och om möjligt 

även effekten på utbyggnaden och de vita fläckarna. Med vita fläckar menas 

områden som i dag har en nedladdningshastighet som är lägre än 100 Mbit/s. 

Uppdraget har koppling till det regeringsuppdrag som PTS fick i maj 2022 ”Uppdrag 

att analysera åtgärder för ökad bredbandsutbyggnad”. 

För studien har följande länder valts ut för djupare analys: Finland, Frankrike, Norge, 

Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Länderna valdes ut för att 

få en jämn geografisk fördelning av västeuropeiska länder med regulatoriska och 

politiska förutsättningar som i stora drag liknar den svenska kontexten. Även om 

länderna har kommit olika långt i att förse sin befolkning med snabbt bredband liknar 

deras ambitioner kopplat till utbyggnaden av snabbt bredband de svenska. I urvalet 

finns också lyckade exempel på utbyggnad av snabbt bredband.  

Projektet genomfördes i tre faser. I en första fas genomfördes skrivbordsstudier för 

att identifiera och detaljera de åtgärder som har genomförts, pågår eller som 

länderna planerar att genomföra. I nästa fas genomfördes djupintervjuer med såväl 

branschexperter från det privata näringslivet som regulatorer från de länder som 

studien fokuserat på med syftet att identifiera fler åtgärder och att detaljera 

identifierade åtgärder ytterligare. Några svar mottogs via e-post med hjälp av 

frågeformulär som skickats ut i de fall som regulatorn inte hade möjlighet att 

genomföra en intervju. Frågorna som ställdes berörde teman som den nuvarande 

situationen i landet kopplat till antal hushåll med snabbt bredband, varför länderna 

hade valt att implementera vissa åtgärder till förmån för andra, kostnadsanalys av 

åtgärderna, effektbedömning av såväl finansiella åtgärder som indirekta styr- och 

regleringsåtgärder. I den sista fasen sammanställdes den insamlade informationen 

för att kunna göra en kostnadseffektsbedömning och för att göra en 

effektbedömning på vita fläckar. Kostnadseffektsbedömningen gjordes genom att 

jämföra mängden offentliga medel som i genomsnitt behövts eller beräknas behövas 

för att skapa en ny anslutning som förmedlar snabbt bredband. Effekten på vita 

fläckar har bedömts genom att jämföra antalet anslutningar som har upprättats per 

åtgärd i relation till antalet nya anslutningar med snabbt bredband som behövs i det 

relevanta landet. Trots ett strukturerat tillvägagångssätt fanns det vissa svårigheter 

med att skapa jämförbarhet i kostnadseffektbedömningen och effekten på vita 

fläckar då länderna i studien har olika geografiska utmaningar, grad av utbyggnad 

och befolkningstäthet.  
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Nedan följer en beskrivning av identifierade åtgärdskategorier för de länder som 

studerats. Därefter beskrivs det mer i detalj hur länderna gått tillväga och vilka resultat 

som uppnåtts med hjälp av en kostnadseffektsbedömning samt en analys av 

effekten på de vita fläckarna. Slutligen sammanfattas rapporten och dess 

nyckelinsikter.  
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3. Identifiering och kategorisering av 
åtgärder 

När ett land är i behov av att påskynda utbyggnaden av infrastruktur för fast 

kommunikation som medger snabbt bredband står det inför ett antal valmöjligheter. 

Dels kan staten bistå med olika typer av ekonomiskt stöd som ger incitament för 

aktörerna på marknaden att bygga infrastruktur, dels kan staten införa olika typer av 

regleringar som förenklar och ger incitament för aktörerna på marknaden. Staten kan 

också skapa roller, ansvar, instanser och funktioner som främjar kunskapsspridning. 

Med hjälp av ekonomiska subventioner som delvis finansierar investeringskostnaden 

för utbyggnaden av infrastruktur kan staten skapa incitament för aktörer att bygga i 

områden som inte hade varit lönsamma att bygga i utan subventioner. I ekonomiskt 

utsatta områden kan staten bistå med medel för att koppla upp hushåll eller företag 

mot befintlig infrastruktur och finansiera den månadsvisa avgiften under en viss 

tidsperiod för att förse dessa hushåll och företag med snabbt bredband. I specialfall 

kan staten finansiera hela kostnaden för utbyggnaden av infrastruktur. Utöver 

regulatoriska och ekonomiska åtgärder kan staten genom olika typer av främjande 

åtgärder bidra till att skapa en kunskapsspridning på området för att säkra att 

beslutsfattare sitter på den mest aktuella kunskapen innan beslut fattas. 

Tre typer av finansiella åtgärder har identifierats  

● Offentlig medfinansiering – Används i områden där det inte är kommersiellt 
lönsamt att bygga ut snabbt bredband. Skattemedel och EU-bidrag delas ut i 
syfte att mobilisera kapital från det privata näringslivet. De offentliga medlen 
delas ut efter olika premisser i olika länder och täcker bara en del av 
investeringskostnaden för utbyggnaden av infrastruktur för snabbt bredband. 
Ofta är det den aktören som kräver minst offentliga medel som vinner projektet. 
Vissa länder har satt 50 procent eller lägre som tak för subventionsgraden 
medan i andra länder är det möjligt att få upp till 80-90 procent av 
investeringskostnaden finansierad med offentliga medel. Det övergripande målet 
för åtgärden är att nå full eller högre täckning av snabbt bredband. Den offentliga 
medfinansieringen följer typisk konkurrenslagstiftning. Gemensamt för dessa 
åtgärder är att de offentliga medlen inte får konkurrera med privata aktörer om 
projekt, de offentliga medlen får bara delas ut till projekt i områden där det inte 
redan finns snabbt bredband enligt ländernas definitioner och det får inte, inom 
de närmsta åren, finnas planerade projekt som kommer att leda till att snabbt 
bredband byggs ut i relevant område. Ett exempel från Sverige är PTS 
bredbandsstöd.    

● Offentlig finansiering – Offentlig finansiering innebär att investeringskostnaden 
för utbyggnaden av infrastruktur som förmedlar snabbt bredband helt 
finansieras av offentliga medel. Denna finansieringsmodell används endast i 
specialfall. 
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● Vouchersystem – Används för att finansiera installationskostnader och 
nödvändig terminalutrustning för hushåll eller företag för att koppla upp dessa 
mot befintlig infrastruktur och för att finansiera den månadsvisa avgiften för nätet 
under en begränsad tidsperiod om, i de flesta fall, 2-3 år. Denna åtgärd riktas 
särskilt mot ekonomiskt utsatta hushåll och mindre företag i syfte att främja 
utnyttjandet av snabbt bredband som bidrar till utvecklingen av ekonomisk 
verksamhet. Åtgärden finansierar ingen utbyggnad av ny infrastruktur. 

 
Två typer av indirekta åtgärder har identifierats 

● Regleringsinsatser – Syftar till att förenkla och ge incitament för privata aktörer 
att påskynda utbyggnaden av infrastruktur som förmedlar snabbt bredband 
samt ge befolkningen möjlighet att utnyttja detta. Då länderna i studien i stort 
präglas av EU-lagstiftning och dessutom har liknande konkurrenslagstiftning lyfts 
regleringar som inte är kopplade till EU-lagstiftning fram. 

● Främjande - Åtgärder som syftar till att sprida information om utbyggnad av 
snabb fast och mobil kommunikation till och mellan branschpersoner, 
myndigheter, experter och beslutsfattare. Åtgärden ämnar också möjliggöra 
samverkan, skapa engagemang, undanröja hinder för utbyggnaden, kartlägga 
regioner och områden och projektledning. Ett exempel är 
bredbandskoordinatorernas funktion i Sverige. 

 

Figur 1 — Visar de olika åtgärdstyperna som identifierats och ramar in de åtgärder 

som den här rapporten har fokuserat på 

 

Källa: Arthur D. Little analys 

Vouchersystem

• Vouchersystem syftar till att ge de som 

kvalificerar sig ekonomiska resurser till 

att koppla upp sig mot befintlig 

infrastruktur. Pengarna går till 

aktiveringskostnaden, relevant 

utrustning och till att täcka den 

månadsvisa avgiften under en period  

Offentlig finansiering

• Offentlig finansiering syftar till att staten 

till 100% finansierar utbyggnaden av 

infrastrukturen för fiber och 5G. Detta 

gjordes tidigare för att bygga över vita 

fläckar i några av länderna

Offentlig medfinansiering

• Statliga subventioner och EU-pengar 

delas ut i syfte att mobilisera kapital 

från det privata näringslivet. Här är ett 

viktigt mått hur många kronor man kan 

få ut från näringslivet per investerad 

krona från det offentliga

Regleringsinsatser

• Regleringsinsatserna kan ha ganska 

olika utformning men handlar till 

syvende och sist om att skapa 

incitament för privata aktörer att bygga 

ut infrastrukturen för snabbt trådlöst 

bredband och fiber samt att ge 

befolkningen möjlighet att nyttja detta 

• Åtgärder som syftar till att sprida 

information om utbyggnad av snabb 

fast och mobil kommunikation till och 

mellan branschpersoner, myndigheter, 

experter och beslutsfattare

Främjande
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För val av åtgärder att fokusera på i studien har huvudsakligen två kriterier beaktats. 

Det första kriteriet är att åtgärden löser ett problem som vi har i Sverige. Det andra 

kriteriet är att det ska finnas tillräckligt med information om åtgärden för att bedöma 

kostnadseffekten och effekten på de vita fläckarna. Av de finansiella åtgärderna har 

offentlig medfinansiering studerats då det är den mest vanligt förekommande 

finansiella åtgärden, det finns tillräckligt med dokumentation avseende kostnader per 

nyupprättad anslutning och effekt på vita fläckar och det är en åtgärdstyp som kan 

lösa de problem som vi har i Sverige gällande brist på infrastruktur. Offentlig 

finansiering har valts bort då åtgärden inte har använts i närtid och inga planer på att 

använda åtgärden inom den närmsta framtiden har observerats. Vouchersystemet 

har också valts bort från studien då åtgärden huvudsakligen inte adresserar att 

bygga ut infrastruktur till vita fläckar där infrastruktur saknas, utan har fokus på att 

öka konnektiviteten i befintlig infrastruktur. I Sverige är problemet brist på eller 

avsaknad av infrastruktur på landsbygden och den nuvarande bredbandsstrategin tar 

sikte på att hushåll eller företag har fiber eller motsvarande i sin absoluta närhet och 

därmed möjlighet att köpa en anslutning. Även om inte åtgärden är effektiv för att 

uppnå den nuvarande målsättningen är det en beprövad åtgärdstyp för att öka 

konnektiviteten i den befintliga infrastrukturen. Både regleringsinsatser och främjande 

har studerats eftersom båda åtgärdstyperna applicerats på annorlunda sätt utanför 

Sverige och har relevans för den svenska kontexten. 

I nästkommande kapitel analyseras åtgärdstypernas kostnad och effekt på vita 

fläckar. En redogörelse för respektive lands åtgärder, strategi bakom valet av åtgärd 

och resultat följer därefter. 
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4. Analys av kostnad och effekt 
Trots att länderna som valts ut för studien har skilda förutsättningar när det gäller 

såväl befintlig utbyggnad av snabbt bredband som utmaningar när det kommer till 

den fortsatta utbyggnaden har länderna valt liknande åtgärder för att hantera den 

egna situationen. Offentlig medfinansiering är den åtgärdstyp som länderna förväntar 

sig ska vara starkast bidragande till att nå bredbandsmålen. Regleringsinsatser och 

främjande åtgärder appliceras också i viss utsträckning men anses ha en marginell 

effekt på den totala utbyggnaden. Den totala mängden subventioner som länderna är 

beredda att dela ut inom ramen för de offentliga medfinansieringsprogrammen på 

befolkningsjusterad basis är stor, men förklaras till viss del av hur mycket pengar 

länderna får från EU och hur de väljer att använda EU-pengarna. I övrigt bedöms den 

politiska viljan kopplat till bredbandsutbyggnad vara av stor betydelse för mängden 

offentliga medel som finns att tillgå. Den mängd offentliga medel som finns att tillgå 

påverkar förstås hur många vita fläckar som kan täckas eller nya 

höghastighetsanslutningar som kan skapas inom ramen för stödprogrammen. 

Diskrepansen i offentliga medel som finns att tillgå är således viktig för att förstå hur 

många vita fläckar som kan täckas där mer offentliga medel leder till att en högre 

täckningsgrad snabbare kan uppnås. 
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Figur 2 — Grafen visar om länderna har finansiella åtgärder på nationell nivå och om 

länderna har indirekta åtgärder på nationell nivå som skiljer sig från merparten av 

övriga länder 

 

 

Källa: Arthur D. Little analys 

Alla länder i studien har ett offentligt medfinansieringsprogram på nationell nivå 

förutom Schweiz. I vissa fall använder länderna också vouchersystem som finansiell 

åtgärd. Schweiz och Storbritannien är de två länder i studien som har indirekta 

åtgärder som sticker ut från mängden. I Storbritannien heter insatsen Barrier Busting 

Task Force och i Schweiz har de ett så kallat grundbehovsgarantipris. I Schweiz är 

det kantonerna som tar ansvar för utbyggnaden av snabbt bredband på regional och 

lokal nivå. 
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Figur 3 — Grafen visar andelen hushåll per land som hade tillgång till 100 Mbit/s i 

nedladdningshastighet för 2014 och 2021. Bubblan ovanför staplarna visar ökningen i 

procentenheter under perioden 

 

 

Källa: European Commission BCE Report 2016-2021 

De flesta länderna som omfattas av studien har nått över 80 procent i 100 Mbit/s 

täckning vilket innebär att dessa länder nu står inför problemet hur de ska nå de mest 

svåråtkomliga hushållen och företagen i samhället. 
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Figur 4 — Grafen visar andelen FTTP eller fibertäckning för länderna för åren 2014 och 

2021. Bubblan ovanför staplarna visar ökningen i procentenheter under perioden 

 

 

Källa: European Commission BCE Report 2016-2021 

Trots att fibertäckningen skiljer sig avsevärt mellan länderna finns det både länder 

med hög och låg fibertäckning som uttalat satsar på fiber. Tyskland, Storbritannien, 

Österrike, Frankrike och Spanien är tydliga med att deras satsningar ska leda till en 

fibertäckning som ska uppnå eller ligga nära 100 procent och den största delen av de 

offentliga medlen som finns att tillgå är riktade mot fiberanslutningar.  
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Figur 5 — Grafen visar mängden offentliga medel som finns att tillgå i euro (€) per 

återstående anslutning. (Återstående offentliga medel i nuläget ÷ Antalet hushåll som 

har mindre än 100 Mbit/s i nedladdningshastighet) 

 

 

Källa: Arthur D. Little analys. Not: 1 Exklusive Schweiz 

Storleken på det ekonomiska stöd från staten som finns att tillgå per återstående 

anslutning är en fingervisning på hur bredbandsutbyggnaden kommer att se ut 

framöver i de olika länderna. Det beskriver dock inte hela sanningen då utbyggnaden 

i de länder som i dag redan har hög täckning till majoritet drivs av naturliga 

marknadsmekanismer. Det vill säga utbyggnad som sker utan stöttning från 

offentliga medel. 
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Figur 6 — Visar kostnaden per anslutning per land och vilken andel som har 

finansierats av offentliga medel respektive privata investeringar 

 

Källa: NKOM, Expertintervjuer, MBVI, Arthur D. Little analys 

Kostnaden per ny anslutning är snarlik för de olika länderna och subventionsgraden 

ligger på omkring 50 procent för majoriteten av länderna. För de länder där inte 

information kring kostnad per ny anslutning funnits att tillgå har vi fått veta att cirka 

50 procent av den totala investeringskostnaden har finansierats av offentliga medel. 
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Figur 7 — Visar regulatorernas och experternas betygsättning av de offentliga 

medfinansieringsprogrammen 

 

Källa: Arthur D. Little analys 

Regulatorns nöjdhet med de offentliga åtgärderna för medfinansierings korrelerar 

starkt med mängden offentliga medel som finns att tillgå inom respektive lands 

offentliga medfinansieringsprogram. 

Sammanfattningsvis är de offentliga åtgärderna för medfinansiering de åtgärder som 

ger tydligast effekt på utbyggnaden av snabbt bredband. Givet att fiber är den 

tekniken som får mest finansiering är såväl kostnad som subventionsgrad lik för de 

flesta länderna. Skillnad i kostnad per ny anslutning beror bland annat på landets 

geografi, nuvarande grad av utbyggnad, lönekostnader och ekonomi. 

Regleringsinsatser och främjande åtgärder har lyfts fram mer sällan och ansågs ha 

marginell effekt på utbyggnaden. 
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4.1 Finland 
 

 

 

 

 

Källa: Europeiska Kommissionen, Arthur D. Little analys 

Andelen av hushållen som har tillgång till 100 Mbit/s i nedladdningshastighet har ökat 

från 34 procent av hushållen år 2014 till 65 procent av hushållen 2021. 2014 hade 38 

procent av hushållen tillgång till fiber att jämföra med 40 procent år 2021. Finlands 

mål är att alla hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2025 och att anslutningen ska 

vara uppgraderbar till 1 Gbit/s. 

Finland startade ett nytt offentligt medfinansieringsprogram i februari 2022 som 

omfattar ett totalt stöd på 50 miljoner euro varav 15 miljoner euro ska fördelas 2022 

och resten 2023. Åtgärden riktar sig mot bostäder, företag och fritidshus som inte 

har 100 Mbit/s i nedladdningshastighet. Stödet ska finansiera infrastruktur för 

bredband med minst 300 Mbit/s nedladdningshastighet och 100 Mbit/s 

uppladdningshastighet. Dock finansieras inte de sista 100 metrarna av utbyggnaden 

av stödet. Kommunerna ska finansiera 8, 22 eller 33 procent av totalkostnaden 

beroende på deras klassificering. Hela stödet måste ha tilldelats i slutet av 2023 och 

projekten måste vara färdiga innan juni 2026. 
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Finland har inga regleringsinsatser eller främjande åtgärder som skiljer sig från övriga 

länder i studien. 

Inom ramen för tidigare offentliga medfinansieringsprogram betalades 60 miljoner 

euro ut mellan 2010 och 2018 vilket ledde till att 130 000 nya hushåll fick möjligheten 

att ansluta till snabbt internet. Inom ramen för de olika stödprogram som Transport- 

och kommunikationsverket Traficom har haft översyn över från 2011-2022 

upprättades drygt 44 000 anslutningar till en totalkostnad på 256 miljoner euro och 

därav finansierade staten 101 miljoner euro. Det ger en totalkostnad på cirka 5 800 

euro per anslutning och en genomsnittlig subventionsgrad på omkring 40 procent. 

Den maximala subventionsgraden för dessa projekt låg på 66 procent. 

Traficom beskriver hur frekventa ändringar i regelverket för det offentliga 

medfinansieringsprogrammet skapade osäkerhet och merarbete för operatörerna. 

Regelverket var också svårtolkat för de medarbetare på Traficom som inte hade en 

juridisk bakgrund. Finland nådde målet gällande antalet hushåll men inte för antalet 

kilometer fiber som drogs. Då stödprogrammet ställer ganska höga krav på andelen 

av projektet som kommunerna ska finansiera var det flera kommuner som inte kunde 

delta i stödprogrammet. Därför var Traficom missnöjda med utbyggnadstakten för 

fasta kommunikationer. Däremot har mobila kommunikationer byggts ut i en 

tillfredsställande takt utan offentliga medel. 

Insikter att ta med sig in i den svenska kontexten är att inte överkomplicera och 

förändra regelverket för ofta och att inte ställa för höga finansieringskrav på 

kommunerna.  
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4.2 Frankrike 
 

 

 Källa: Europeiska Kommissionen, Arthur D. Little analys 

Frankrike har byggt ut sitt bredband kraftigt under de senaste åren. 2014 hade 27 

procent av hushållen tillgång till 100 Mbit/s och motsvarande siffra för 2021 var 65 

procent. Utvecklingen är framförallt driven av fiberutbyggnaden som gått från 14 

procent som andel av hushållen år 2014 till 63 procent år 2021. Frankrikes 

bredbandsmål är att förse hela befolkningen med minst 30 Mbit/s före 2023 och 

fiber till hela befolkningen till 2025. Innan coronapandemin var landet på god väg att 

nå målet men på grund av fördröjningar under pandemin beräknas målet att uppnås 

2026 eller 2027. 

Det offentliga medfinansieringsprogrammet kallas planen för mycket snabbt internet 

och inleddes 2013 och ska sammanlagt löpa i 10 år. Totalt kommer 20 miljarder euro 

att investeras i programmet varav cirka 6,8 miljarder euro offentliga medel. Medlen är 

riktade mot fiberanslutningar och programmet är fokuserat på områden med 

landsbygdskaraktär. Programmet fördelar tillgängliga stödmedel mellan olika 

utlysningsområden baserat på befolkningstäthet. Endast hushåll på landsbygden har 

rätt till ekonomiskt stöd och stödet omfattar utrullning av fiber hela vägen fram till 

byggnaden. Operatören som vinner projektet för ett specifikt distrikt har sedan 

ensamrätt på nätet. I områden med en medelhög befolkningstäthet och områden 

med landsbygdskaraktär får enligt Arceps regelverk bara en operatör rulla ut nät per 

område. I områden med medelhög befolkningstäthet är det bara operatörerna 

100 Mbit/s täckning 2017-2021

2017

55,8%

20202018 2021

39,2%

2019

47,5%
50,3%

65,3%

+26,1%Landsfakta 2021

Befolkning 68,0 mn

100 Mbit/s 65,3%

FTTH 63,4%

Regulator Arcep



      Bredband till allt – Åtgärder för ett helt uppkopplat Sverige
        90 

 

 

Post- och telestyrelsen 

Orange och SFR som är aktiva. Orange har 80 procent marknadsandel och SFR har 

resten av marknaden. 

Frankrike har inga regleringsinsatser eller främjande åtgärder som skiljer sig från 

övriga länder i studien. 

Inom området med landsbygdskaraktär har medel allokerats till drygt 14 miljoner av 

totalt 16,4 miljoner anslutningar. En subventionsgrad på 50 procent är planerad där 

ena hälften av de offentliga medlen kommer från staten och den andra hälften 

kommer från kommunerna och regionerna. Då alla offentliga medel är riktade mot 

områden på landsbygden ger detta totalt 415 euro per anslutning i subvention och en 

totalkostnad per anslutning på 830 euro. På grund av de tillgängliga offentliga 

medlen är konkurrensen inom området på landsbygden högre. Förutom Orange och 

SFR återfinns också operatörer som Covage, TDF, Altitude och Axione. En stor fördel 

med Frankrike är att kopparnätet redan går ut till i stort sett alla hushåll och lantbruk 

vilket leder till mindre planerings- och grävarbete. 

Frankrikes offentliga medfinansieringsprogram beskrivs av experter som komplext 

jämfört med övriga länders program. Zonindelningen, fördelningen av projekt och 

regleringar skapar administrativt merarbete för Arcep. 
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4.3 Norge 
 

 

 

Källa: Europeiska Kommissionen, Arthur D. Little analys 

Norge har länge legat i framkant när det kommer till att erbjuda sina invånare snabbt 

bredband. 2014 hade ungefär 70 procent av hushållen tillgång till 

nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s och 2021 hade 89 procent av alla 

hushåll tillgång till minst samma hastighet. År 2014 hade 40 procent av hushållen 

tillgång till FTTP och 2021 var motsvarande andel 75 procent. För att Norge ska nå sitt 

mål med att förse alla hushåll till år 2025 med minst 100 Mbit/s uppskattas att 20 

miljarder norska kronor kommer att krävas, varav 12 miljarder norska kronor i 

offentliga medel och 8 miljarder norska kronor från det privata näringslivet. Givet 

nuvarande förutsättningar kommer man inte att nå det uppsatta målet för 2025. Dels 

för att operatörerna inte har kapacitet att leverera så många anslutningar som krävs 

under de kommande åren, dels för att inte tillräckligt med offentliga medel kommer 

att hinna delas ut givet att det nuvarande offentliga stödet uppgår till ungefär en 

miljard norska kronor per år. Historiskt har operatörerna fått draghjälp av energibolag 

som för sina överskott har investerat i fiber i sina hemkommuner med omnejd. 

Eftersom energibolagen inte har haft den kompetensen som krävs för att underhålla 

fibernätet har de valt att i ett senare skede sälja av nätet till mer professionella aktörer 

efter att underhållsbehov har uppdagats. 
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Den huvudsakliga åtgärden i Norge är ett offentligt medfinansieringsprogram och 

detta kallas för Bredbandsstöttningsordningen eller NKOM-medel. 

Åtgärdsprogrammet är teknologineutralt men finansierar ungefär 90% 

fiberanslutningar och resterande del är i stort sett bara FWA anslutningar. Det norska 

Kommunal och Distriktsdepartementet (DKK) ansvarar för bredbandsmedlen som 

fördelas ut till kommunerna enligt en fördelningsnyckel som DKK har arbetat fram i 

samförstånd med NKOM. Medlen delas ut till privata aktörer genom en negativ 

auktion där den aktör som kräver minst offentligt stöd för att genomföra 

utbyggnaden vinner projektet. Den maximala subventionsgraden uppgår till 75 

procent av den totala investeringskostnaden som krävs för att upprätta en 

anslutning. Ett villkor för att ta del av subventionerna är att operatören ger tillgång till 

infrastrukturen till andra aktörer på marknaden i sju år efter att projektet har 

genomförts. På den fria marknaden finns det inget krav på att aktörerna ska ha 

öppen infrastruktur med undantag för Telenor som är reglerat på grund av deras 

starka marknadsposition. Sedan 2022 är det krav på att stödet endast ska finansiera 

bredband som kan medge en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. NKOM har 

meddelat att den maximala investeringskostnaden de kan tänkas bevilja stöd för i 

nuläget är 100 000 norska kronor per anslutning. NKOM har börjat diskutera en 

höjning av detta belopp på senare tid då totalkostnaden per anslutning har haft en 

tydlig ökning under de senaste åren och förväntas fortsätta öka framgent. 

Det finns också ett mindre program kopplat till 5G-utbyggnaden. NKOM har utlyst 

47 000 byggnader som är i särskilt behov av stöd för att få tillgång till 5G, vilket 

motsvarar knappt två procent av samtliga byggnader i Norge. Byggnaderna har 

delats in i olika kategorier där en operatör som förser byggnaden med 5G kan få en 

rabatt på det belopp som betalades vid spektrumauktionen. Totalt kan 560 miljoner 

norska kronor komma att betalas ut i rabatt på slutpriserna vid spektrumauktionerna. 

Detta innebär att den genomsnittliga rabatten som en operatör får per byggnad 

uppgår till drygt 12 000 norska kronor. 

Till skillnad från Sverige har inte Norge några bredbandskoordinatorer eller andra 

främjande åtgärder vilket delvis beror på att utbyggnaden av bredband historiskt har 

drivits av privat sektor i stället för av staten och det offentliga som varit en stark 

drivande kraft historiskt i Sverige. 

Från 2014 till 2019 upprättades drygt 350 000 nya anslutningar med snabbt 

bredband i Norge (≥100 Mbit/s). Av dessa anslutningar byggdes drygt 58 000 med 

hjälp av offentliga medel vilket innebär att drygt 15 procent av de nya anslutningarna 

som byggdes under tidsperioden erhöll offentligt stöd inom ramen för programmet. 

Det genomsnittliga offentliga stödet som erhölls per anslutning uppgick till 47 

procent vilket är jämförbart med de flesta andra länderna i studien. Det 

genomsnittliga offentliga stödet som andel av kostnaden per anslutning per år ökade 
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från drygt 50 procent 2014 till drygt 60 procent 2019 i takt med att hushållen blivit 

mer svåråtkomliga. Totalkostnaden per åtgärd har ökat betänkligt under perioden. 

2014 var totalkostnaden för en anslutning 27 000 norska kronor i snitt och 2019 

kostade en anslutning i genomsnitt 61 000 norska kronor vilket förklaras av att 

operatörerna inom ramen för programmet har byggt infrastruktur längre ut än 

tidigare. En anledning till att inte fler anslutningar har skapats inom ramen för 

programmet beror på att det maximala beloppet i ekonomiskt stöd som kan delas ut 

aldrig har varit nära att uppnås. Som mest har 406 miljoner norska kronor delats ut år 

2020 vilket är betydligt lägre än det belopp som potentiellt kan delas ut per år. Taket 

för de offentliga medlen för programmet uppgår idag till en miljard norska kronor 

men man diskuterar att höja detta belopp till 1,5 miljarder norska kronor. Det beror 

delvis på att operatörer som ansöker om stödmedel måste gå med på NKOMs villkor 

om öppen infrastruktur i sju år efter det att ett projekt avslutats. Detta villkor behöver 

inte operatörerna förhålla sig till om de bygger ut bredband utan stödmedel då Norge 

inte har krav på öppen infrastruktur på den fria marknaden. Historiskt har Telenor 

tilldelats mellan 40 och 60 procent av det totala stödbeloppet för avklarade projekt. 

På grund av att de är reglerade gör det marginell skillnad om Telenor genomför 

projekt inom ramen för det offentliga medfinansieringsprogrammet eller om de 

finansierar kostnaderna självständigt. Däremot gör det stor skillnad för mindre aktörer 

när de söker stödmedel eftersom de vanligtvis inte behöver ha en öppen infrastruktur 

för konkurrenter. Det medför att de mindre aktörerna drar sig för att ansöka om 

stödmedel då det bjuder in till mer konkurrens.   

Det norska offentliga medfinansieringsprogrammet har pågått sedan 2005 och har i 

sin utformning sett liknande ut fram till idag. Regulatorn och experterna upplever 

programmen som framgångsrika relativt förväntningar och hur många anslutningar 

som upprättats med hjälp av dem. Regulatorn är medveten om att mer offentligt stöd 

kommer att krävas för att åtminstone komma närmare målet för 2025. En följd av att 

det finns flaskhalsar hos operatörerna gällande antalet fiberinstallatörer är att antalet 

FWA anslutningar nått över 100 000 där en stor del av den tillväxten skett under 

coronapandemin. Det berodde på att kunder generellt sett inte ville vänta så länge 

som det skulle krävas för att få fiber och valde därför en FWA-lösning då det var 

möjligt att få den snabbare. Ett problem som regulatorn har upplevt är den 

administrativa bördan som skapats på grund av att de har separata listor för fiber och 

5G/FWA där de kontinuerligt måste uppdatera listorna när stöd har beviljats för 

antingen fiber eller 5G/FWA. För att sätta komplexiteten i kontext har listan för 

5G/FWA-stöd i dag omkring 46 000 adresser. 

Norge har använt ett offentligt medfinansieringsprogram som är relevant för den 

svenska kontexten. En viktig skillnad mellan länderna är att Norge inte har krav på 

öppen infrastruktur på den fria marknaden. Men stödprogrammet förutsätter att 
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operatörerna har öppen infrastruktur under en begränsad tidsperiod efter att ett 

projekt har genomförts vilket medför att operatörer, Telenor exkluderat, är mindre 

villiga att söka stödmedel än i andra länder. En accelererad utbyggnad av FWA skulle 

kunna agera som ett bra komplement till fiber även i Sverige. Kostnaderna för 

utbyggnaden har dock blivit högre än planerat i Norge trots att 10 procent av 

hushållen ännu inte fått tillgång till snabbt bredband. Det indikerar att mer offentliga 

medel behöver skjutas till om i stort sett hela befolkningen ska förses med snabbt 

bredband givet de teknologier som står till förfogande.  

 

4.4 Schweiz 
 

 

 

 

Källa: Europeiska Kommissionen, Arthur D. Little analys 

Schweiz har som icke-EU-medlem en del egenheter och även så på 

bredbandsområdet. 2021 hade knappt 99 procent av befolkningen tillgång till 100 

Mbit/s vilket är en liten ökning från 98 procent 2014. 2021 hade 40 procent tillgång till 

FTTP att jämföra med 26 procent 2014. I Schweiz är 80 Mbit/s 

nedladdningshastigheten som är kopplad till de nationella målen jämfört med i EU 

och Norge där 100 Mbit/s eller en högre hastighet är kopplad till de nationella målen. 

Telekommunikationsleverantören Swisscom hade tidigare som mål att förse 90 

100 Mbit/s täckning 2017-2021
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procent av landet med 80 Mbit/s vilket de sedan en tid tillbaka har uppnått. I nuläget 

finns det inte någon bredbandsstrategi på nationell nivå men relevanta myndigheter 

arbetar med att formulera en ny bredbandsstrategi som ska vara redo att diskuteras i 

parlamentet under 2023. I skrivande stund finns det inga ytterligare detaljer att delge 

kring bredbandsstrategin.  

Schweiz har inga finansiella åtgärder på federal nivå utan ansvaret för utbyggnaden 

faller på kantonerna. 

Regleringsinsatser kring grundbehovet är det mest relevanta som sker på federal 

nivå just nu utöver den nationella bredbandsstrategin. I nuläget är grundbehovet satt 

på 10 Mbit/s i nedladdningshastighet och en sådan uppkoppling får högst kosta 40 

schweiziska franc per månad. Troligtvis kommer parlamentet besluta om att höja 

grundbehovet 2024 till 80 Mbit/s som får kosta högst 60 schweiziska franc per 

månad.  

På kantonsnivå finns det fallstudier som beskriver hur allt ifrån alpbyar till mindre 

städer i dalgångar har hanterat bredbandsutbyggnaden. Fallstudierna skulle kunna 

tjäna som inspiration till hur man kan hantera de olika utmaningar som är kopplade till 

den planerade bredbandsutbyggnaden i den svenska kontexten.    

4.5 Spanien 
 

 

 

Källa: Europeiska Kommissionen, Arthur D. Little analys 
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Spanien ligger likt Schweiz och Norge i framkant när det kommer till andel hushåll 

med snabbt bredband. 2021 hade lite drygt 90 procent tillgång till 100 Mbit/s eller mer 

i nedladdningshastighet vilket är en markant ökning från 2014 då endast 56 procent 

av hushållen hade tillgång till samma hastighet eller högre. Även fiberutbyggnaden 

(FTTP) har skett i hög takt från 45 procent täckning 2014 till 89 procent täckning 

2021. Spanien har som mål att hela befolkningen ska ha tillgång till 100 Mbit/s eller 

mer år 2025. Givet landets snabba utbyggnad fram till 2021 och den mängd 

offentliga medel som finns att tillgå framgent har  Spanien troligtvis de bästa 

förutsättningarna att kunna tillgodose hela sin befolkning med snabbt bredband till 

2025. Från EUs Recovery and Resilience Facility kommer Spanien att få totalt 70 

miljarder euro och det är planerat att 4 miljarder euro från fondens medel ska gå 

direkt till att bygga infrastruktur för fasta och mobila kommunikationer. 

Den huvudsakliga åtgärden som genomförs i Spanien är ett offentligt 

medfinansieringsprogram som kallas Planen för konnektivitet, digital infrastruktur och 

strategi för att främja 5G-teknologi. Planen innefattar offentliga medel från EU och 

staten som uppgår till 4,32 miljarder euro fram till 2025. Medlen förväntas dessutom 

mobilisera 24 miljarder euro i investeringar från näringslivet. Programmet riktar sig 

mot höghastighetsinternet för hushåll såväl som för företag. Subventionerna är också 

riktade mot digitalisering i små och medelstora företag och cybersäkerhet. 

Åtgärdsprogrammet är teknikneutralt men över 90 procent av anslutningarna som 

upprättas med hjälp av programmet är fiber och resterande är FWA-lösningar. Inom 

ramen för programmet finansieras endast homes passed. Satellituppkoppling och 

övriga teknologier anses vara omogna, olämpliga, eller inte tillräckligt 

kostnadseffektiva. Regulatorn tror att satellitteknologin kommer att vara mogen först 

om 5-10 år och att den då kommer att vara mer lämplig för större geografier som 

Sydamerika, Afrika och Ryssland. 

Spanien har inga regleringsinsatser eller främjande åtgärder som skiljer sig från 

övriga länder i studien. 

Det förra offentliga medfinansieringsprogrammet PEBA pågick 2013-2019 och 

ämnade att ge stöd till hushåll och företag på landsbygden som hade vita fläckar i 

förhållande till NGA (Next Generation Access). Totalt delades 479 miljoner euro i EU-

medel och statliga medel ut och det ledde till privata investeringar på 392 miljoner 

euro. Anslutningarna var tvungna att uppgå till minst 30 Mbit/s i 

nedladdningshastighet. Varje region fick en subventionsgrad på mellan 35 och 80 

procent beroende på medel som stod till förfogande och regionens täckningsbehov. 

Inom ramen för programmet finansierades endast homes passed. Den maximala 

projektstorleken uppgick till 4 miljoner euro.   
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Givet det kapital som finns att tillgå via stödåtgärder och den snabba utbyggnaden 

av bredband som skett ser varken regulatorn eller experterna något behov av 

ytterligare främjande åtgärder. 

Det offentliga medfinansieringsprogrammet som löper till 2025 har haft en 

genomsnittlig subventionsgrad på cirka 50 procent sedan programmet startades. 

Med det menas att 50 procent av investeringskostnaden per anslutning har täckts av 

offentliga medel och resterande del har finansierats av privata aktörer. 

PEBA finansierade totalt omkring 5,5 miljoner NGA-anslutningar med en totalkostnad 

per anslutning på 159 euro och en subventionsgrad på 55 procent. 

Sammantaget är både experterna och regulatorn mycket nöjda med de offentliga 

medfinansieringsprogrammen. Utbyggnaden har skett snabbt och Spanien har i dag 

en ledande position i Europa när det kommer till snabbt bredband och har en tydlig 

plan för hur resterande del av utbyggnaden ska finansieras. 

Sverige har som nettoinbetalare till EU ringa möjligheter att kopiera Spaniens 

finansiering och plan för utbyggnad fram till 2025. I Sverige skulle det behövas 

betydligt mer offentliga medel än vad som finns tillgängligt i dag för att kunna ha ett 

lika stort stöd på befolkningsjusterad basis som Spanien. 

4.6 Storbritannien 
 

 

Källa: Europeiska Kommissionen, Arthur D. Little analys 
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Storbritannien har länge släpat efter övriga Europa när det kommer till utbyggnaden 

av snabbt bredband. År 2014 hade endast 23 procent av hushållen tillgång till 100 

Mbit/s medan 63 procent hade tillgång till motsvarande hastighet 2021. 

Fiberutbyggnaden har vuxit från 1,4 procent av hushållen 2014 till 23,3 procent 2021. 

Det nationella bredbandsmålet är att från och med 2030 kunna erbjuda en 

gigabitanslutning till hela befolkningen och att från och med 2027 kunna erbjuda 5G 

till en majoritet av befolkningen.  

Storbritanniens offentliga medfinansieringsprogram, Project Gigabit, omfattar 

offentliga medel på 5 miljarder pund. Medlen riktas mot de 20 procent av hushållen 

som klassas som mest svåråtkomliga. Programmet består av tre olika stödtyper. Det 

första är vouchers som uppgår till 210 miljoner brittiska pund, det andra är medel 

avsedda för offentlig medfinansiering av infrastruktur och uppgår till 4,68 miljarder 

brittiska pund och det tredje stödet är avsett för offentliga byggnader på 

landsbygden och uppgår till 110 miljoner brittiska pund. Voucherprogrammet 

finansierar anslutningsavgiften för fiber till hushållen. Privatpersoner erbjuds 1 500 

brittiska pund per hushåll och företagen får 3 500 brittiska pund per bolag. För 

hushållen finns ett antal villkor som måste uppfyllas. Det första är att hushållet i 

nuläget har under 100 Mbit/s. Det andra är att det inte får vara sannolikt att gigabitnät 

byggs inom en snar framtid i området, och det tredje är att det inte får finnas något 

annat offentligt stöd för bredband i området. Ett ytterligare villkor är att enskilda 

anslutningar inte är tillåtna, det vill säga flera hushåll måste gå samman och göra en 

gemensam ansökan. Företag måste ha färre än 249 anställda, ha en omsättning 

under 36 miljoner brittiska pund och en balansomslutning under 18 miljoner brittiska 

pund. Av de 4,68 miljarderna brittiska pund avsedda för infrastrukturprojekt för 

hushåll är 1,2 miljarder brittiska pund planerade att delas ut fram till 2025. Om 

marknaden agerar snabbare än förväntat kan mer offentliga medel delas ut innan 

2025. För återstående 110 miljoner brittiska pund, avsedda för offentliga byggnader, 

finns det två krav: byggnaderna måste befinna sig på landsbygden och måste i 

dagsläget ha en nedladdningshastighet som är lägre än 100 Mbit/s. 

Som indirekt åtgärd har myndigheterna i Storbritannien tillsatt en så kallad Barrier 

Busting Task Force vars uppgift består i att identifiera regleringar och bestämmelser 

som hindrar eller bromsar in utbyggnadstakten av snabbt bredband. Instansen 

tillsattes 2017 och ses som en viktig del av arbetet för att nå landets 5G mål till 2027. 

Det offentliga medfinansieringsprogrammet tros kunna subventionera en knapp 

miljon anslutningar med en kostnad på omkring 5 000 brittiska pund per anslutning 

där 80 procent finansieras av offentliga medel och de resterande 20 procenten 

finansieras av privata aktörer. Det finns samsyn mellan politiker, myndigheter och 

övriga beslutsfattare att en andel av hushållen behöver subventioner för att kunna få 

tillgång till gigabithastigheter. Inom ramen för programmet har operatörerna redan 
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börjat att leverera gigabitnät till områdena där man i dag har långsammast internet 

det vill säga under 30 Mbit/s.  

Vouchersystemet som är kopplat till Project Gigabit har en annorlunda utgångspunkt 

än vad det har i övriga länder. Tanken är att systemet ska ge incitament till hushåll på 

landsbygden att gå samman och därför skapa skalfördelar i utbyggnaden av fiber. I 

de fall som hushåll går samman kan 1 500 brittiska pund ofta täcka hela kostnaden 

för ett hushåll att ansluta sig till befintlig infrastruktur vilket är mer kostnadseffektivt än 

att ansluta ett eller ett fåtal hushåll i taget. Sammantaget gör systemet att den totala 

utbyggnadskostnaden för landet minskas. Systemet kommer dock att ha en ganska 

begränsad effekt på den totala utbyggnaden av gigabitnät. Antaget att hela 

stödbeloppet på 210 miljoner brittiska pund går till hushåll kan maximalt 140 000 

hushåll ta del av en voucher. 

Barrier Busting Task Force anses ha haft en ganska begränsad effekt på 

utbyggnaden. Förvisso har den hjälpt att ge tillgång till infrastruktur i mindre skala 

men myndigheten är ganska liten och de flesta problemen som operatörer har haft 

med att bygga ut är redan lösta. 

I en svensk kontext kan det vara intressant att undersöka möjligheten att införa ett 

vouchersystem med samma mekanismer som det brittiska förutsatt att Sverige antar 

mål som tar sikte på ökad konnektivitet för befintlig infrastruktur och inte tillgång till 

nät i sin absoluta närhet.  
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4.7 Tyskland 
 

 

 

Källa: Europeiska Kommissionen, Arthur D. Little analys 

Tyskland har under de senaste åren satsat kraftigt på utbyggnaden av snabbt 

bredband. 2014 hade 62,1 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband och 2021 

hade den siffran vuxit till 89,6 procent. Fiberutbyggnaden har dock varit 

blygsammare. 2021 hade 15,4 procent tillgång till fiber jämfört med 4,4 procent år 

2014. Den federala regeringen har satt upp som mål till 2025 att hela befolkningen 

ska ha tillgång till fiber och 5G-nätverk. För att driva på utbyggnaden har man två 

separata stödprogram. Ett som är inriktat mot fiber och ett som är inriktat mot 5G 

och andra mobila tekniker som uppfyller hastighetsmålen. Givet nuvarande 

utbyggnad och den fart man byggt med kommer det dröja minst till slutet av 2020-

talet innan Tyskland ens kommer vara nära att nå fibermålet. 

Fiberstödet kallas för Stödprogrammet för Gråa Fläckar och uppgår i dag till 12 

miljarder euro. Ytterligare 7 miljarder euro kommer att skjutas till programmet för att 

skynda på utbyggnaden. De områden som i dag har en nedladdningshastighet under 

100 Mbit/s kvalificerar sig för stödet. Från och med 2023 kommer även områden som 

inte har 1 Gbit/s att kvalificera sig för stödet. Stödet finansierar bara homes passed. 

Kommuner, regioner, områdesorganisationer och företag har rätt att ansöka om 

medlen. Företag som har under 500 Mbit/s i nedladdningshastighet kvalificerar sig 

för stödet. 
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MIG kallas det statliga företag som grundades i början av 2021 med syftet att bygga 

ut mobila kommunikationer som förmedlar snabbt internet. Fokus ligger på 5G-

teknologin men andra teknologier som också klarar av hastighetsmålen får också 

tillgång till stödet. Företaget har som mål att bygga mellan 500 och 1000 master för 

att bygga över de vita fläckarna. 

Tyskland har inga regleringsinsatser eller främjande åtgärder som skiljer sig från 

övriga länder i studien. 

Sedan fiberstödet påbörjades 2019 har 8,3 miljarder euro betalats ut vilket beräknas 

leda till 2,6 miljoner nya anslutningar. Vilket ger en kostnad för staten per anslutning 

på cirka 3 200 euro. Givet att den genomsnittliga subventionsgraden är omkring 50 

procent ger detta en kostnad per anslutning på drygt 6 000 euro. Med återstående 

medel på drygt 10 miljarder euro bedöms åtgärden kunna fortlöpa i tio år framöver 

och att subventionen per anslutning kan komma att landa på 2 500 euro. Det ger 

omkring 400 000 anslutningar per år till en totalkostnad på 5 000 euro per 

anslutning.  

Regulatorn och experterna är ganska nöjda med resultaten från fiberstöden. 

Tyskland har haft en låg grad av fiberutbyggnad tidigare men har nu lyckats bygga ut 

nätet betydligt under en relativt kort tidshorisont. MIG, det statliga företaget för mobil 

uppkoppling, har dessvärre inte åstadkommit särskilt mycket sedan programmet 

inleddes i början av 2021 och experterna och regulatorn bedömer företagets resultat 

därefter. 
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4.8 Österrike 
 

 

 

Källa: Europeiska Kommissionen, Arthur D. Little analys 

2013 satte Österrike som mål att förse hela befolkningen med 100 Mbit/s bredband 

till 2020. Men 2021 hade enbart drygt 82 procent av landets hushåll tillgång till 

bredband med en hastighet på 100 Mbit/s eller mer. Den främsta anledningen till att 

initiativet misslyckades var att den största telekomoperatören i landet, A1 Telekom 

Austria Group, använde en stor del av de offentliga medlen för att uppgradera det 

gamla kopparnätet och försåg därför relativt få hushåll med nedladdningshastigheter 

på 100 Mbit/s eller mer. Nu har landet satt som mål att hela befolkningen ska ha en 

100/100 Mbit/s uppkoppling med gigabituppgraderbarhet, såväl för fast som för 

mobilt, till 2030 och detta ska bland annat finansieras med en dryg miljard euro i 

offentliga medel. 

Det offentliga medfinansieringsprogrammet som ska ta Österrike till målet för 2030 

omfattar 1,4 miljarder euro totalt i offentliga medel. 891 miljoner euro kommer från EUs 

Recovery and Resilience Fund (RRF), 389 miljoner euro beräknas komma från 5G-

spektrumauktioner och 166 miljoner euro från den egna statskassan. För att ett 

område ska kvalificera sig för ekonomiskt stöd måste nedladdningshastigheterna 

under de mest trafikerade perioderna ligga under 30 Mbit/s och nätverk som högst 

har en användare måste ha en nedladdningshastighet under 100 Mbit/s. 

Subventionsgraden uppskattas uppgå till 50 procent för vanliga projekt och 65 
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procent för större projekt. Den övre gränsen ligger mellan 60 och 80 procent 

beroende på projektets storlek. De privata aktörerna måste gå in med eget kapital 

som motsvarar minst 10 procent av den totala investeringskostnaden. 

Åtgärdsprogrammet är teknologiagnostiskt men givet kravet på 100/100 med 

uppgraderbarhet till 1 Gbit/s är fiber i princip den enda teknologin som kommer att 

användas. 

Österrike har inga regleringsinsatser eller främjande åtgärder som skiljer sig från 

övriga länder i studien. De första offentliga medlen från programmet delades ut i april 

2022, således är en kostnadsbedömning eller effektbedömning avseende vita fläckar 

svår att göra i nuläget. 

Österrike är ett av de länderna i studien som ligger längst ifrån Sverige avseende 

utbyggnad av fiber och är därför svårt att jämföra med i det hänseendet. Däremot 

kan det vara intressant att studera hur Österrike hanterar avlägsna alpbyar och de 

mest glesbefolkade områdena även om det kommer att dröja några år innan de 

börjat dra ut fiber dit. 
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5. Sammanfattning och slutsatser 
Den åtgärd som har klart störst effekt på utbyggnaden av snabbt bredband är 

offentliga medfinansieringsprogram. På nationell nivå genomförs ett fåtal 

regleringsinsatser och främjande åtgärder som skiljer sig från övriga länder. I Schweiz 

finns det ett grundbehovsgarantipris för 10 Mbit/s i nedladdningshastighet som högst 

får kosta 40 schweiziska franc och i Storbritannien finns det en instans som kallas för 

Barrier Busting Task Force vars uppgift består i att förenkla för operatörerna att 

bygga genom att röja undan regleringar och bestämmelser som bromsar eller hindrar 

utbyggnaden. Dessa regleringsinsatser och främjande åtgärder anses emellertid ha 

haft en begränsad effekt på utbyggnaden i berörda länder.  

Fiber och 5G är i stort sett de enda teknologierna som erhåller offentliga medel inom 

ramen för de offentliga medfinansieringsprogrammen. De flesta länderna i studien 

har som uttalat mål att satsa på fiber. 

Skillnaden i hur mycket offentliga medel som finns att tillgå per återstående 

anslutning är mycket stor. I nuläget har Spanien mer än fem gånger så mycket 

offentliga medel, eller mer, per återstående anslutning som flera av de övriga 

länderna i studien. Med återstående anslutning menas antalet hushåll som i dag inte 

har tillgång till 100 Mbit/s i nedladdningshastighet. I de flesta länderna finansierar 

offentliga medel cirka 50 procent av totalkostnaden för upprättandet av en ny 

anslutning inom ramen för de offentliga medfinansieringsprogrammen. 

Att skapa intresse hos operatörerna för att söka stödmedel med syftet att bygga 

bredbandsinfrastruktur är en tidskrävande process. Det är en hög tröskel för 

marknadens aktörer att sätta sig in i en förändrad eller helt ny stödmodell, vilket 

innebär att större förändringar inte gynnar marknadens förmåga att ändamålsenligt 

utnyttja stödmedlen. Dessa överväganden är av särskild vikt när man introducerar ett 

nytt stödsystem som ska komplettera det gamla. I Norge där man har ett stöd som 

huvudsakligen finansierar fiber och FWA och ett program kopplat till 5G som ger 

rabatt till operatörerna på spektrumauktionspriserna när de ansluter utlysta 

byggnader visar på denna komplexitet. Varje gång en ny anslutning skapas inom 

ramen för något av programmen måste regulatorn uppdatera listan med adresser, 

områden eller byggnader för respektive program för att säkerställa att samma 

område, adress eller byggnad inte beviljas dubbelt stöd.  

Hur marknaden i sig kan påverkas av införandet av en ny stödmodell får inte heller 

underskattas. I Österrike fanns redan innan införandet av deras senaste offentliga 

medfinansieringsprogram en vilja hos operatörerna att bygga ut fibernätet i områden 

som sedermera kom att omfattas av stödprogrammets medel. Principen att 

stödmedel inte ska konkurrera med privata aktörers eget kapital är inte alltid helt 
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enkel att efterfölja i verkligheten, särskilt när så pass många zoner och regioner är 

inblandade. Vidare kan tillskott av stödmedel skapa en slags förväntan hos 

marknadsaktörer att mer stödmedel ska komma i framtiden vilket kan göra att 

operatörerna dröjer med att genomföra projekt som man hade kunnat tänka sig att 

genomföra utan stödmedel. Mot bakgrunden av att de offentliga 

medfinansieringsprogrammen finansierar en ganska liten del av den totala 

utbyggnaden i länderna som studerats blir det viktigare att nya åtgärder skapas på 

ett avvägt och genomtänkt sätt för att inte negativt påverka naturliga 

marknadsmekanismer.  

Lärdomar för en svensk kontext är att om ett framtida stödprogram ställer krav på 

regional eller kommunal medfinansiering så ska kraven vara rimliga. I länder som 

Norge och Spanien, som i likhet med Sverige har en hög grad av fiberutbyggnad, ses 

FWA som ett bra och kostnadseffektivt komplement till fiberanslutning där sådana 

hade varit mycket kostsamma. Vidare är det viktigt att ha med sig att Sverige som 

nettoinbetalare till EU inte kan jämföras fullt ut med de länder som gör nettouttag från 

EU. Länder som Spanien får i kraft av sin lägre BNP medel från EU som överstiger 

deras totala inbetalning till unionen. Möjligtvis kan det finnas potential för Sverige att 

bättre ta tillvara på de möjligheter som finns för alla länder inom EU gällande att söka 

stöd på det digitala området. 
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Bilaga 2 – Stickprovsmätningar av 
tillgängliga tjänster för bredband via satellit  

Bakgrund 

Allmänt 

PTS identifierade i delredovisningen av regeringsuppdraget77 två leverantörer av 

bredbandstjänster via satellit som tillhandahåller abonnemang till konsumenter i 

Sverige, Brdy (tidigare Bigblu) och Starlink. Som ett tillägg till regeringsuppdraget 

beslutade PTS att utföra stickprovsmätningar för dessa leverantörers tjänster där 

syftet har varit att undersöka hur väl dessa fungerar. Trots att stickprovsmätningarna 

utförts på ett begränsat antal platser och under begränsade tidsperioder kan de ge 

en indikation på hur tjänsterna levererar bredband i de utvalda områdena. I denna 

bilaga presenteras resultaten av de mätningar som PTS utfört. 

Begränsningar 

PTS har utfört ett begränsat antal stickprovsmätningar, vilka inte kan användas för att 

dra generella slutsatser om kvaliteten och hastigheten för tjänsterna i alla delar av 

landet eller hur tjänsterna kan komma att prestera över tid. Mätningarna har enbart 

utförts med avseende på vissa specifika parametrar som tillsammans kan ge en bild 

över prestandan hos en bredbandstjänst. PTS har inte utfört några tester på, eller 

värderat hur väl, bredbandstjänsterna lämpar sig för specifika typer av användningar 

såsom online-spelande, användande av VPN-uppkopplingar eller videosamtal. 

Mätningarna tar inte heller hänsyn till eventuella störningar i näten. 

  

                                                        
77 Satellit: en möjlighet till snabbt bredband 2025, PTS-ER-2022:18. 
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Beskrivning av tjänsten från Brdy 

Brdy, eller Bigblu som de tidigare hette, har en 

bredbandstjänst som levereras med kapacitet från den 

geostationära satelliten KA-SAT som befinner sig ovanför 

ekvatorn i banpositionen 9 grader öst. Tjänsten har 

täckning i hela Sverige genom fyra antennområden, så 

kallade spot beams (se figur 1), där alla abonnenter som 

befinner sig inom samma antennområde delar på den 

kapacitet satelliten kan leverera i detta.  

Brdy erbjuder abonnemang med olika datahastigheter och 

olika mängd prioriterad data. Med prioriterad data menas 

att abonnentens datahastighet vid en given tidpunkt kan 

begränsas om efterfrågan av kapacitet på satelliten är hög 

samtidigt som abonnentens mängd nedladdad data under 

en och samma månad nåt upp till den prioriterade data-

mängden.   

 

Beskrivning av tjänsten från Starlink 

Starlink är en avdelning inom bolaget SpaceX som levererar 

bredbandstjänster via en stor mängd mindre satelliter som 

rör sig i en icke-geostationär bana som kallas LEO (Low 

Earth Orbit). I oktober 2022 uppgick konstellationen av 

satelliter till över 3100 stycken som tillsammans levererar 

bredbandstjänster till stora delar av jordens yta. Vid 

mättillfället under hösten 2022 täckte Starlink de södra 

delarna av landet upp till en nordlig latitud om cirka 60 

grader. Under november utökades täckningen stegvis för 

att i slutet av månaden uppgå till nationell täckning i Sverige. 

Starlink erbjuder ett antal abonnemang som riktar sig mot 

olika typer av användning och användare. Gemensamt för 

alla Starlinks abonnemang är att det inte finns någon 

begränsning med avseende på datamängd.  

 

 

Figur 1 Brdy:s täckning i  

Sverige 

Figur 2 Starlinks täckning i  

slutet av november 2022 
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Prestanda för tjänsterna enligt leverantörerna 

PTS har utfört stickprovsmätningar av Brdy:s bredbandstjänst med ett abonnemang 

som uppges leverera en nedlänkshastighet på upp till 50 Mbit/s och en 

upplänkshastighet på upp till 7 Mbit/s. Svarstiden, också kallad latens, uppges vara 

cirka 700 millisekunder och mängden prioriterade data är 100 GB per månad.  

Det abonnemang som PTS använt för stickprovsmätningarna av Starlinks tjänst 

benämns Residential och uppges leverera en datahastighet för nedlänken på 50–

200 Mbit/s och en upplänkshastighet på 10–20 Mbit/s. Svarstiden uppges vara 20–

40 millisekunder och datamängden är obegränsad. 

Mätmetodik 

Allmänt 

Stickprovsmätningarna har utförts för att undersöka prestandan i de 

bredbandstjänster som levereras av Brdy och Starlink. För att fånga upp eventuella 

variationer i hastighet och prestanda till följd av geografisk placering samt 

trafikbelastning i näten har PTS valt ut ett antal geografiska platser för var och en av 

leverantörerna där mätningar har utförts var femte till var tionde minut under dygnets 

alla timmar och under mätperioder om sju dagar. För Brdy har fyra platser valts ut, en 

plats i var och en av de fyra antennområden som täcker Sverige. Dessa platser är 

Malmö, Karlstad, Torsby och Östersund. För Starlink vars tjänst bygger på en mängd 

satelliter i en icke-geostationär bana och som således inte använder sig av antenn-

områden har tre platser valts ut för att få geografisk spridning på mätningarna, dessa 

är Malmö, Stockholm och Karlstad. 

PTS har för mätningarna använt bredbandsabonnemang samt konsumentutrustning 

som tillhandahållits av Brdy och Starlink, se figur 3, samt en dator inkopplad via en 

nätverkskabel till den bredbandsrouter som följer med respektive leverantörs 

utrustning. 
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Datorn har under hela mätperioden utfört bredbandsmätningar var femte till var 

tionde minut med hjälp av verktyget Speedtest från Ookla. Speedtest redovisar 

prestandan för en bredbandsuppkoppling genom att mäta ett antal parametrar 

såsom upp- och nedlänkshastighet, svarstid och paketförluster. Varje mätning har 

registrerats och använts för att sammanställa de resultat som presenteras i 

resultatkapitlet nedan. 

 

Figur 3 Till vänster utrustning från Brdy och till höger utrustning från Starlink 

I tillägg till den beskrivna utrustningen enligt ovan har PTS även haft en enklare form 

av regnmätare tillgänglig vid varje mätperiod och mätplats. Tillsammans med 

manuella iakttagelser över väderleken har större regnoväder kunnat registrerats och 

korrelerats med mätningarna för att därigenom utröna eventuell inverkan på 

tjänsternas prestanda. 

Osäkerhetsfaktorer i mätningarna 

Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer i mätningarna. Nedan presenteras några 

faktorer som kan påverka resultatet.  

Generaliserbarhet 

PTS har genomfört fyra mätperioder för Brdy och tre mätperioder för Starlink 

fördelade på fyra respektive tre geografiska platser i Sverige. Resultaten i denna 

bilaga kan därför inte generaliseras till att representera satellittjänsternas 

täckningsområden som helhet eller hur väl satellittjänsterna levererar över tid. Det 
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görs inte heller någon jämförelse av leverantörernas respektive tjänster och 

prestanda. 

Mätverktyg 

PTS har använt ett bredbandsverktyg för att utföra mätningarna som heter Speedtest 

som tillhandahålls av företaget Ookla. Speedtest använder ett antal fördefinierade 

servrar som mätningarna slumpmässigt sker emot. Det kan finnas skillnader i hur 

olika bredbandsverktyg utför mätningar och vilka servrar som dessa sker emot vilket 

innebär att ett annat verktyg hade kunnat ge ett annorlunda resultat. 

Resultat 

Brdy 

Brdy valde under hösten 2022 att göra om i sitt utbud av abonnemang och det 

abonnemang som PTS utfört stickprovsmätningar med tillhandahålls inte längre till 

konsumenter. Under hösten 2022 är den maximala nedlänkshastighet som Brdy 

erbjuder till konsumenter 22 Mbit/s och PTS har av dessa anledningar valt att inte 

redovisa Brdy:s resultat av stickprovsmätningarna i detalj. Mätningarna visar dock att 

nedlänkshastigheten för alla mätplatser och under dygnets alla timmar legat på en 

nivå runt den datahastighet som utlovats, utan några stora variationer. Vad gäller 

upplänken visar däremot resultatet för vissa av mätplatserna en relativt stor variation i 

datahastighet, framförallt sett över dygnets timmar där hastigheten i perioder gick 

ner betydligt.  

Vad gäller svarstiderna uppmättes dessa till straxt under 700 millisekunder vilket är 

förväntat för en bredbandstjänst som levereras via en geostationär satellit där 

signalen färdas fram och tillbaka från satelliten som befinner sig cirka 36 000 

kilometer ovanför ekvatorn. Ingen påverkan från regn eller oväder har kunnat påvisas 

på tjänstens prestanda. 

Starlink 

Stickprovsmätningarna på Starlinks bredbandstjänst visar att tjänsten levererar 

hastigheter som väl stämmer överens med vad som utlovas för abonnemangsformen 

som PTS utfört mätningarna med (se tabell 1 nedan för en sammanställning över 

mätresultaten samt Appendix 1 för detaljerade diagram). Under mätperioden i Malmö 

observerades dock relativt stora variationer i nedlänkshastigheten för vissa av 

mätningarna vilket påverkat såväl medel- som medianhastigheten. Vid en närmare 

analys framgick det att de mätningar som uppvisade låga hastigheter under denna 

mätperiod utfördes mot vissa specifika mätservrar. Det är inte fastställt vad detta 

berodde på men vid senare mätperioder på mätplatserna i Stockholm och Karlstad 

har denna avvikelse i nedlänkshastighet inte kunnat observeras. 
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Svarstiderna för en bredbandstjänst som levereras via satelliter i LEO-bana är relativt 

sett låga då signalen inte behöver färdas lika långt som i fallet med en geostationär 

satellit. PTS kan dock konstatera att de uppmätta svarstiderna är något högre än vad 

som specificeras av Starlink själva. Inte heller under mätningarna av Starlinks tjänst 

har någon påverkan från regn eller oväder kunnat påvisas. 

  Malmö Stockholm Karlstad 

Nedlänk 

Medelhastighet (Mbps) 163,4 206,9 190,5 

Medianhastighet (Mbps 168,2 210,9 190,1 

Andel mätningar > 100 Mbps (%) 82,8 93,7 

 

90,6 

Andel mätningar > 30 Mbps (%) 85,7 

 

99,4 99,8 

Upplänk 

Medelhastighet (Mbps) 23,0 

023 

21,1 22,8 

Medianhastighet (Mbps 23,0 21,2 23,7 

Andel mätningar > 20 Mbps (%) 61,2 55,6 58,3 

Andel mätningar > 10 Mbps (%) 90,1 87,9 83,5 

 
Paketförlust Medel (% förlorade paket) 0,3 0,1 0,1 

Median (% förlorade paket) 0,0 0,0 0,0 

Svarstid Medel (ms) 56,3 59,4 54,7 

Median (ms) 55,9 59,8 54,6 

 

Tabell 1 Sammanställning över stickprovsmätningarna för Starlinks bredbandstjänst 
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Appendix A – Detaljerade resultat för upp- och nedlänkshastighet 
på Starlinks bredbandstjänst 

Nedan presenteras detaljerade resultat av stickprovsmätningarna för ned- och upplänkshastighet vid 

mätning med Starlinks bredbandstjänst i Malmö, Stockholm och Karlstad. Varje punkt i diagrammen 

motsvarar en enskild mätning. 

Malmö, 2022-07-06 – 2022-07-13

Diagram 1 Mätningar av nedlänkshastighet i Malmö 6 - 13 juli 

 

 

Diagram 2 Mätningar av upplänkshastighet i Malmö 6 - 13 juli 
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Stockholm, 2022-09-12 – 2022-09-19 

 

Diagram 3 Mätningar av nedlänkshastighet i Stockholm 12 - 19 september 

 

 

Diagram 4 Mätningar av upplänkshastighet i Stockholm 12 - 19 september 
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Karlstad, 2022-09-19 – 2022-09-26 

 

Diagram 5 Mätningar av nedlänkshastighet i Karlstad 19 - 26 september

 

Diagram 6 Mätningar av upplänkshastighet i Karlstad 19 - 26 september 
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Bilaga 3 – Överblick av fasta 
bredbandsaccesser via markbunden radio 

Inledning 

För bredband via fast radio används i internationella sammanhang ofta begreppet 

fixed wireless access (FWA). Begreppet FWA kan dock i marknadssammanhang 

användas med olika betydelse. På den svenska marknaden finns det i dag två olika 

typer av erbjudanden för bredband via fast radio: 

1. Bredband via fast radio i ett radionät dedikerat enbart för bredband. Dessa 

tjänster marknadsförs ofta som bredband via radiolänk.78 

2. Bredband via fast radio i ett allmänt tillgängligt mobilnät. Dessa tjänster 

marknadsförs ofta som FWA, bredband via mobilnätet eller fast bredband via 

mobilnätet.79 

Operatörernas infrastrukturer är alla likvärdiga ur ett utrustningshänseende, de har 

liknande prestanda och egenskaper och kan erbjuda likvärdiga tjänster till 

användarna. Däremot skiljer sig operatörernas tillgång till frekvensband och 

frekvensbandbredd åt, vilket resulterar i att operatörernas förutsättningar att bygga 

infrastruktur för bredband via radio ut till kunder skiljer sig åt. 

Det finns två aspekter som har stor betydelse för funktionaliteten hos bredband via 

fast radio. Dels dämpningens beroende av hur hög frekvens man använder för att 

sända radiosignalerna fram och tillbaka mellan basstationen och användaren, dels 

den mängd frekvenser, frekvensbandbredden, som är tillgängliga när operatören ska 

sända sina signaler. 

Under rätt förutsättningar och med rätt dimensionering kan bredband via fast radio 

redan i dag erbjuda anslutningshastigheter på över 1 Gbit/s för avstånd upp till 10 km 

från basstation.80,81 Tester som genomfördes i Australien, skedde i plan terräng utan 

                                                        
78 Bredbandsval (2022) https://www.bredbandsval.se/bredband/radiolank-bredband [2022-12-06] 
79 Bredbandsval (2022) https://www.bredbandsval.se/bredband/fixed-wireless-access [2022-12-06] 
80 Enligt tester genomförda för NBN, National Broadband Network, Australiens statsägda grossistoperatör 

som bygger ut nät till de som inte kan få bredbandsanslutning på kommersiell grund.  
81 Samsung (2022) https://www.samsung.com/global/business/networks/insights/press-release/1104-

samsung-electronics-reaches-top-speeds-over-10km-distance-for-5g-mmwave-in-australia/ [2022-12-

06] 

 

https://www.bredbandsval.se/bredband/radiolank-bredband
https://www.bredbandsval.se/bredband/fixed-wireless-access
https://www.samsung.com/global/business/networks/insights/press-release/1104-samsung-electronics-reaches-top-speeds-over-10km-distance-for-5g-mmwave-in-australia/
https://www.samsung.com/global/business/networks/insights/press-release/1104-samsung-electronics-reaches-top-speeds-over-10km-distance-for-5g-mmwave-in-australia/
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hinder mellan mottagare och sändare i ett högt frekvensband82. Denna typ av 

topografiska förutsättningar är svåra att hitta i Sverige. I många områden i Sverige är 

terrängen kuperad och marken beväxt med skog. Hinder mellan sändaren och 

mottagaren leder till att signalen dämpas och räckvidden minskar. Beroende av 

hindrens art dämpas signalen olika mycket, med resultatet att räckvidden för signalen 

och därmed den önskade bithastigheten riskerar att begränsas betydligt eller till och 

med helt blockeras. Generellt är dämpningen från hinder större för höga frekvenser.  

Aktörer och tjänster på marknaden för fasta bredbandsaccesser 
via radio 

Bland de svenska mobiloperatörerna erbjuder Telia, Telenor och Hi3G (Tre) särskilda 

bredbandsabonnemang som använder fast radio via mobilnäten. De flesta av dessa 

abonnemang uppfyller dock inte den definition av fast radio via mobilnät som 

används i PTS operatörsenkät Svensk telekommarknad83, vilket gör att de i 

myndighetens statistik istället redovisas som mobilt bredband.84 Det saknas därför en 

helhetsbild över antalet fasta bredbandsabonnemang som använder mobilnätet i 

Sverige85. Mobiloperatörernas abonnemang marknadsförs vanligtvis med 

hastighetsintervall snarare än exakta hastigheter. På den svenska marknaden finns 

abonnemangserbjudanden med maxhastigheter på över 1 Gbit/s. Abonnemangen 

har vanligtvis obegränsad datamängd i likhet med abonnemang på fast bredband via 

trådbundna tekniker. Mobiloperatörer verksamma i Sverige har själva eller genom 

samarbetsbolag86 tillgång till nationella blocktillstånd som ger dem tillgång till 

frekvensutrymmen lämpliga för bredband via fast radio i hela landet.  

Utöver mobilnätsoperatörerna finns det i Sverige även ett trettiotal operatörer som 

erbjuder bredband via dedikerade frekvenser. Bland aktörerna finns både privata 

bolag och kommunala stadsnät. Dessa oftast lokalt verksamma operatörer har 

tillsammans cirka 7 300 abonnemang. Den största aktören, MicroNät, har dock 

kunder över ett större område i norra och mellersta Sverige. Bredbandsabonnemang 

via dedikerade radionät marknadsförs till privatkunder med hastigheter upp till 100 

                                                        
82 28 GHz-bandet (27 500 – 30 000 MHz) 
83 PTS-ER-2022:22 
84 Enligt definitionen som används i PTS insamling Svensk telekommarknad måste fasta trådlösa 

internetanslutningstjänster (FWA) uppfylla följande kriterier: 1) tjänsten tillhandahålls över mobilnät 2) 

tjänsten har avsatt kapacitet 3) tjänsten tillhandahålls med specificerade lägsta överföringshastighet, och 

i förekommande fall andra kvalitetsparametrar, på liknande sätt som bredbandstjänster i trådbundna nät 

4) tjänsten säljs till en fast adress. 
85 Enligt en beräkning gjord av Telekomnyheterna i november 2022, tillsammans med ett konsultbolag och 

baserat på PTS statistik, hade Telia omkring 26 000 FWA-kunder vid halvårsskiftet 2022, en ökning med 

51 procent på sex månader. 
86 Exempelvis Net4Mobility. 
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Mbit/s och till företagskunder med upp till 1 Gbit/s. Abonnemangen ger vanligen 

tillgång till obegränsad mängd data. 

På den svenska marknaden erbjuder även två satellitoperatörer, Starlink och Brdy, 

abonnemang på bredband via satellit. Tillsammans hade de två aktörerna enligt PTS 

senaste statistik (sista december 2021) drygt hundra abonnemang. Den amerikanska 

satellitoperatören Starlink använder lågflygande satelliter för sina bredbandstjänster 

till privatkunder. Abonnemangen erbjuder obegränsad mängd data och en 

marknadsförd hastighet på upp till 200 Mbit/s. Den norska operatören Brdy, som 

säljer bredbandstjänster via geostationära satelliter, erbjuder abonnemang med 

hastigheter upp till 22 Mbit/s. Även Brdy:s abonnemang marknadsförs med 

obegränsad mängd data, men med ett tak. När kunden nått taket för månadens 

datamängd, begränsas tjänsten resten av månanden genom reducerad hastighet. 

Det finns olika sätt att få tillgång till frekvensutrymme 

För de aktörer som inte har egna nationella blocktillstånd, vilket i praktiken är samtliga 

aktörer som inte har tillgång till egna mobilnät, så finns det fyra olika sätt som 

möjliggör för operatören att få access till frekvensutrymme och därigenom erbjuda 

konkurrenskraftiga tjänster via fast radio.  

1. Operatören hyr frekvensutrymme av en tillståndshavare med nationellt 

blocktillstånd, det vill säga av mobiloperatörer eller deras samarbetsbolag.87  

2. Operatören ansöker hos PTS om att få använda samma frekvenser som en 

nationell tillståndshavare, men för de geografiska områden där 

tillståndshavaren inte använder frekvensutrymmet.88 

3. Operatören ansöker om tillstånd för punkt-till-punkt-användning i 

frekvensband som används för fast radio via radiolänk.89 

4. Operatören använder frekvensband undantagna från tillståndsplikt.90  

För att möjliggöra att många användare samtidigt har tillgång till tjänster som 

använder frekvensband undantagna från tillståndsplikt, är näten normalt förenade 

                                                        
87 Oftast efterfrågas hyresavtal med lång avtalstid. 
88 Förutsättningen är att operatörens tjänster inte orsakar störningar i de närliggande områden där 

tillståndshavaren erbjuder tjänster. PTS har ännu ingen erfarenhet av inkomna ansökningar om 

sekundära tillstånd och har inte heller etablerade riktlinjer för den typen av sekundära användningar av 

frekvensutrymmen i de nationella blocktillstånden. 
89 I dessa fall är operatören hänvisad till de mycket höga frekvensband där fri sikt mellan basstationen och 

användarens terminal i princip är nödvändig. 
90 Detta är den dominerande lösningen i dag. Dessa frekvensband används även för exempelvis WiFi- och 

i många fall bygger utrustningen för bredbandstjänsten också på modifierad Wi-Fi-teknik men med 

anpassningar till de förutsättningar som gäller utomhus. 
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med tekniska villkor som främjar delning. Exempelvis finns krav på att man endast får 

sända en viss andel av tiden samt begränsningar av uteffekten från basstationen. 

Effektbegränsningen medför kortare räckvidd eller sämre möjligheter att kompensera 

för hinder mellan basstation och terminal. Det kan också leda till sämre hastighet och 

kapacitet i nedlänksriktningen från basstationen till abonnenten. 

Tillgång till frekvensbandbredd påverkar kapaciteten  

Den frekvensbandbredd operatören har tillgång till, påverka operatörens möjligheter 

till god kapacitet och höga hastigheter i sitt nät. Förenklat uttryckt står kapaciteten i 

proportion till den frekvensbandbredd som nätet för bredband via fast radio har 

tillgång till, det under förutsättning att nätet är rätt dimensionerat. För nationella 

blocktillstånd (i synnerhet mobilnäten) kan frekvensbanden delas in i tre grova 

kategorier utifrån i delar särskiljande egenskaper.  

1. Låga frekvensband under 1000 MHz: Här avses frekvensbanden för 700 MHz, 

800 MHz och 900 MHz. I dessa frekvensband är 170 MHz tilldelat via 

nationella blocktillstånd.  

2. Medelhöga frekvensband, generellt inom 1 GHz-6 GHz: Här avses nationella 

blocktillstånd för 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz och 3,5 GHz. I dessa 

frekvensband har mobiloperatörerna och samarbetsbolag tillgång till 760 

MHz som tilldelats som nationella blocktillstånd.  

3. Höga frekvensband: Här avses frekvensbanden runt 26 000 MHz och runt 

42 000 MHz. Ännu har inga blocktillstånd för mobilanvändning tilldelats i 

dessa frekvensband, men i bandet runt 26 000 MHz är det från årsskiftet 

2025/2026 möjligt att tilldela 2 400 MHz och på sikt ytterligare cirka 3 000 

MHz i frekvensbandet runt 42 000 MHz. 

För en aktör som använder frekvenser undantagna från tillståndsplikt finns inga 

tillgängliga frekvensresurser i låga frekvensband under 1000 MHz att använda för att 

bygga bredbandsnät via fast radio. I medelhöga frekvensband finns det totalt 338,5 

MHz i frekvensbanden 2400–2483,5 MHz och 5470–5725 MHz tillgängligt för 

utomhusbruk. I höga frekvensband finns 14 000 MHz tillgängligt inom 

frekvensområdet 57 000–71 000 MHz. 
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Figur 1: mobiloperatörernas aggregerade inrapporterade 4G och 5G mobiltäckning i band under 

1000 MHz (vänster) och över 1 000 MHz (höger)   

För att möjliggöra högre kapacitet i näten, behövs tillgång till frekvensresurser i de 

högre frekvensbanden. Det är i de frekvensbanden tillgången till större 

frekvensbandbredder finns. Som redan noterats är dock dämpningen som uppstår 

relativt stark i dessa band om det finns hinder mellan sändaren och mottagaren. Om 

högre frekvensband används när näten byggs, får vi normalt högre kapacitet, men 

det sker till kostnaden av sämre räckvidd.  

Frekvenstillstånden begränsar uppströmshastighet från användarterminalen 

Tillgången till lämpliga frekvensresurser skiljer sig åt mellan de operatörer som har 

tillgång till blocktillstånd och de som använder sig av frekvenser som är undantaget 

från tillståndsplikt. En bredbandsoperatör som har tillgång till frekvensutrymme 

genom nationella blocktillstånd, har helt andra möjligheter att erbjuda höga 
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nedströmshastigheter och hög kapacitet på längre avstånd än de operatörer som 

använder frekvensutrymmen undantagna från tillståndsplikt.91  

Det normala för dessa nät är att uppströmshastigheten är avsevärt lägre än 

nedströmshastigheten. De tekniska reglerna i frekvenstillstånden som omfattar 

mobilnäten tillåter endast att basstationer sänder med hög uteffekt, men inte 

användarterminalerna. Den starka utsignalen från basstationerna ger en önskad 

nedströmshastighet för användaren, samtidigt som mobilsystemens räckvidd 

begränsas av att användarterminalens signal inte når tillbaka till basstationen med 

tillräcklig styrka och önskad uppströmshastighet. Terminaler i frekvensband som är 

undantagna från tillståndsplikt, exempelvis i 5 GHz-bandet, får i många fall sända 

med samma uteffekt som basstationerna i samma band, vilket skapar bättre 

förutsättningar för att erbjuda symmetriska hastigheter.  

De topografiska förhållandena påverkar vilka frekvensband som är lämpliga att 
använda 

Som tidigare nämnts finns det ett frekvensberoende till den dämpning som 

uppkommer när signalen ska ta sig över, runt eller genom hinder som ligger mellan 

basstation och abonnentens mottagare. På en övergripande nivå så ökar 

dämpningen vid användning av högre frekvenser om det finns hinder mellan 

sändaren och mottagaren, vilket gör det fördelaktigt att använda låga frekvenser när 

det är täckning på större avstånd som eftersträvas. Till exempel är det en möjligt att 

uppnå god täckning i 800 MHz-bandet även i områden med skog och måttligt 

kuperad terräng. 800 MHz-bandet används därför när mobilnäten behöver ha 

möjlighet att nå distanser på flera kilometer och samtidigt ha bra 

mottagningsförhållanden för de bredbandstjänster som operatören erbjuder via fast 

radio. Vid användning av frekvensbandet runt 26 000 MHz skulle, under liknade 

förhållanden, räckvidden vara runt 100 meter. Större hinder skulle troligen blockera 

signalen helt. Valet av frekvenser har med andra ord stor betydelse och är starkt 

kopplat till de topografiska förhållandena som råder mellan sändaren och 

mottagaren.  

                                                        
91 Som ett exempel tillåter de nationella blocktillstånden i frekvensutrymmet 3520-3720 MHz att en 

tillståndshavare, som har tillgång till 100 MHz i frekvensbandet inklusive förstärkningen från 

basstationens riktantenn, att sända med en riktad utstrålad effekt av 12 589 W e.i.r.p . En användare som 

använder frekvensbandet 5470-5725 MHz som är undantaget från tillståndsplikt, får istället använda en 

riktad utstrålad effekt av 1 W e.i.r.p. Skillnaden i förutsättningar är dock betydligt mindre påtagliga för 

terminalerna, där motsvarande siffror är 3,2 W e.i.rp respektive 1 W e.i.r.p. Något som gör att 

förutsättningarna för höga nedströmshastigheter och hög kapacitet i uppströmsriktningen från 

abonnenten till nätet är mer lika. 



      Bredband till allt – Åtgärder för ett helt uppkopplat Sverige
        121 

 

 

Post- och telestyrelsen 

Kapacitet och hastighet påverkas av antalet användare 

Användarna som är uppkopplade mot samma basstation delar på den kapacitet som 

produceras. Om flera användare är uppkopplad mot basstationen, behöver 

kapaciteten ökas så att en bra tjänstekvalitet kan upprätthållas. Exempelvis skulle en 

mobiloperatör, med tillgång till frekvensutrymme i minst två av frekvensbanden 700 

MHz, 800 MHz eller 900 MHz, troligen kunna erbjuda en 100 Mbit/s-tjänst med bra 

kvalitet, om områden endast kopplar upp ett fåtal kunder till basstationen. Om de 

förutsättningarna ändrar sig, som när många sommargäster under vissa perioder av 

året kopplar upp sig mot samma basstation, skulle det troligen resultera i en påtaglig 

sänkning av hastighet och tjänstekvalitet för bredbandskunderna. 

Det mest kostnadseffektiva sättet att höja kapaciteten i de här fallen, är att tillföra mer 

frekvensresurser92, förutsatt förstås att de topografiska förhållandena är sådana att 

de högre frekvenserna når fram till majoriteten av kunderna med en tillräcklig stark 

signal. Med en uppgradering av en befintlig infrastruktur blir det tekniskt möjligt att 

erbjuda fler kunder i ett område en bra 100 Mbit/s-uppkoppling. För operatören 

infinner sig här den kommersiella utmaningen att hitta rätt balans mellan å ena sidan 

antalet kunder och å andra sidan de extra kostnader i form av investeringar och 

högre driftkostnader som en uppgradering av befintliga basstationsplatser medför.   

Förutsättningar och utmaningar för fasta bredbandsaccesser via 
radio att bidra till bredbandsmålen 

I PTS uppföljning av bredbandsstrategin 2021 uppskattade PTS att det skulle kosta 

16–20 miljarder kronor, utöver väntade investeringar, att fiberansluta 99,9 procent av 

alla hushåll och arbetsställen. Enligt PTS uppskattning skulle det kosta 12–14 miljarder 

kronor om samma hushåll och företag istället anslöts med 100 Mbit/s via mobilnäten. 

Med hänsyn tagen till det utökade bredbandsstöd som regeringen har aviserat under 

2022, och vid en positiv utveckling för satellitlösningar med hög kapacitet, bör 

kostnaderna för att ansluta kvarvarande hushåll och företag kunna bli lägre än denna 

uppskattning. 

Utifrån PTS senaste prognos uppskattar myndigheten att omkring 70 000 byggnader 

(cirka 70 500 hushåll och cirka 35 500 arbetsställen), som förväntas sakna 1 Gbit/s 

2025, skulle kunna få 100 Mbit/s via mobilnäten. Detta förutsätter att omkring 8 000 

närliggande siter uppgraderas med nödvändig aktiv utrustning och transmission. 

Ungefär hälften av dessa finns utanför tätorter och övriga finns i tätorter med färre än 

10 000 invånare. PTS uppskattar att ytterligare cirka 7 000 byggnader (cirka 7 000 

                                                        
92 Att bygga en ny basstationsplast med en ny mast för att minska antalet kunder per basstation är normalt 

ett dyrare alternativ.   
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hushåll och cirka 4 000 arbetsställen) skulle kunna få tillgång till 100 Mbit/s genom en 

etablering av omkring 2 000 nya siter. 

Uppskattningen bygger på PTS data om befintliga master, samt antaganden om 

utbyggnaden. Den ska främst ses som riktmärke för fortsatt dialog och utredning om 

framtida åtgärder.  Utöver investeringskostnader (engelska capital expenditure, 

CAPEX) tillkommer också driftskostnader (engelska operational expenditure, OPEX). 

Generellt uppskattas driftskostnaden vara högre för bredband via fast radio än för 

fiber, även om befintlig infrastruktur används.93 Ökad hastighet och kapacitet ökar 

också behovet av att basstationen har transmission via fiber, som ofta behöver hyras 

av tredje part. Den högre uteffekten i sändarutrustningen ökar också kostnaden för 

el.  

Driftskostnaden för en site behöver vägas mot operatörens investeringsvilja. I 

synnerhet om kundtätheten kring siten är låg och glest fördelad. Operatörerna 

kommer att ha olika tröskelvärden, men ett riktvärde från PTS dialog med operatörer, 

är att det finns betydande utmaningar för en basstation med färre än 25-50 

slutanvändare att ensam täcka den totala kostnaden för installation och drift. 

När man erbjuder bredband via fast radio erbjuder man ofta kunden en 

utomhusmottagare med inbyggd riktantenn, vilken förbättrar den mottagna 

signalstyrkan jämfört med att använda mobilen eller en router som placeras vid ett 

fönster. En utomhusenhet kan placeras högt, till exempel på en yttervägg eller ett TV-

antennrör, vilket ytterligare förbättrar mottagningsförhållandena.  

Om det finns hinder mellan basstationen och användarens terminal eller mottagare 

skulle man även kunna montera mottagaren eller terminalen på en mast hos 

abonnenten som är så hög att man uppnår fri sikt eller nästan fri sikt till basstationen. 

Att använda en mast hos abonnenten medför dock en avsevärd kostnadsökning 

jämfört med om man enbart monterar mottagaren på utsidan av ett hus. Det kommer 

också finnas fall då masten skulle behöva vara så hög att den blir orimligt dyr. Man 

kan till exempel notera att barrskog kan bli 20-40 meter hög. Samtidigt så skulle 

kanske en byggnation av en hög mast hos användaren vara det mest 

kostnadseffektiva sättet att få en fungerande bredbandsanslutning. För att kunna 

motivera den kostnaden skulle det troligen krävas att det saknas alternativ i form av 

en bredbandsuppkoppling via satellit. 

                                                        
93 M. Forzati and J. Li, “Infrastrukturval för att nå Sveriges bredbandsmål – en teknoekonomisk studie”, RISE 

rapport, Stockholm, 2019. 
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Teknisk möjlighet att erbjuda bredband via fast radio om 1 Gbit/s  

Det är även under vissa förutsättningar redan i dag tekniskt möjligt att erbjuda 

1 Gbit/s-tjänster via fast radio. Det säljs redan tjänster i Sverige som använder sig av 

det från tillstånd undantagna frekvensbandet 57 000–71 000 MHz. Om 

frekvensbandet runt 26 000 MHz efter 2025/2026 kan börja användas för fast 

bredband via mobilnätet förbättras även förutsättningarna för att använda 5G-

system för att erbjuda Gbit-uppkoppling genom bredband via fast radio. Detta 

kommer då främst vara aktuellt i områden där man kan uppnå fri eller nära fri sikt 

mellan basstationen och abonnenterna, till exempel i områden med mycket åkermark 

mellan husen och basstationen. Men även villaområden i tätorter där basstationerna 

kan vara relativt högt placerade och stå relativt nära de tilltänkta kunderna. I dessa 

typer av områden skulle även efteranslutning av hushåll som inte installerat fiber 

kunna vara en möjlig marknad. På samma sätt som ovan betyder inte det faktum att 

det är tekniskt möjligt att vi kommer se en omfattande kommersiell utbyggnad av 

bredband via fast radio som erbjuder 1 Gbit/s till slutkunder. Detta kommer endast 

ske i omfattning om de extra kostnaderna i form av investeringar och högre 

driftkostnader kan motiveras med ökade intäkter från kunderna i de aktuella 

områdena. 

Erfarenheter från samverkansprocessen för mobiltäckning 

Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för mobilt bredband 2023 fick 2019 i 

uppdrag att analysera hur utbyggnaden och utvecklingen av mobila bredbandsnät 

skulle kunna främjas. Syftet var att uppnå mobilmålet för 2023. I arbetsgruppens 

slutrapport94 betonas speciellt vikten av en fortsatt samverkan mellan offentliga och 

privata aktörer. Ett förslag på en standardiserad process togs fram för att sänka 

mobiloperatörernas investeringströskel, samt skynda på processer för att 

tillgängliggöra nya sändarplatser. Bredbandsforums kansli fick i uppdrag av 

styrgruppen att delta i ett pilotprojekt tillsammans med Region Värmland om att 

vidareutveckla förslag på en samverkansprocess. Region Värmland genomförde 

pilotprojektet april–oktober 2021 på beställning av Bredbandsforums kansli.  

Erfarenheterna av projektet visade att en standardiserad process underlättar för 

kommuner att ta fram information som kan ha ett mervärde för mobiloperatörerna 

och vilka områden som kunde anses vara ett marknadsmisslyckande. Kommunerna 

fick ökad insikt om vilken information som är viktig för mobiloperatörerna och ökad 

kännedom om hur man kommer i kontakt med mobiloperatörerna. Mobiloperatörerna 

såg nytta i att få informationen i ett standardiserat format och på regional nivå istället 

för lokalt, samt att de upplevde att kommunerna fick en ökad förståelse för 

mobiloperatörernas radioplanering. Processen visade sig även vara tidseffektiv vilket 

                                                        
94 Bredbandsforum (2020) Samverkan skapar bättre förutsättningar för digital mobilitet i Sverige, juni 2020 
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även det uppskattades av mobiloperatörerna. Vad gällde möjligheterna till 

nyetablering av sändarplatser i de områden som användes i själva projektet ansågs 

inte områdena vara kommersiellt möjliga för nyetablering av sändarplatser. Det trots 

detaljerad överblick från kommunen. 

  



      Bredband till allt – Åtgärder för ett helt uppkopplat Sverige
        125 

 

 

Post- och telestyrelsen 

Bilaga 4 – Fördjupad analys av de byggnader 
som väntas sakna snabbt bredband år 2025 

Inledning 

I PTS rapport Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2022 har myndigheten 

tagit fram prognoser för bredbandstillgången 2025. Huvudprognosen är att alla 

hushåll och företag i Sverige kommer att ha tillgång till 30 Mbit/s medan ca 98 

procent kommer att ha tillgång till 1 Gbit och 100 Mbit/s år 2025 eller några år 

därefter.95 Detta innebär att delmålen för 1 Gbit/s och 30 Mbit/s på sikt uppnås 

medan delmålet om 100 Mbit/s inte nås. Huvudprognosen utgår från ett scenario där 

bredbandsutbyggnaden fortsätter enligt nuvarande trend.96 Det finns ett visst mått av 

osäkerhet i prognosen och mest osäker är tillgången till 100 Mbit/s, vilken i hög grad 

är beroende av hur trådlösa accesstekniker utvecklas fram till 2025. Denna bilaga 

innehåller en analys av de hushåll och företag som inte väntas ha tillgång till 100 

Mbit/s år 2025. 

Del 1. Deskriptiv statistik över byggnader som förväntas sakna 
tillgång till 100 Mbit/s 2025  

Den här delen presenterar deskriptiv statistik över byggnader med hushåll eller 

arbetsställen som förväntas sakna tillgång till 100 Mbit/s år 2025. Figur 1.1 illustrerar 

fördelningen av stödberättigade byggnader97 mellan bostäder, arbetsställen och 

fritidshus. Fritidshusen utgör en majoritet av de byggnader som är stödberättigade i 

dag. De är dock exkluderade från analysen i denna bilaga eftersom fritidshus inte 

ingår i bredbandsmålet för 2025.  

                                                        
95 PTS (2022), Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2022, PTS-ER-2022:28 
96 Sedan PTS prognoser togs fram har regeringen aviserat ytterligare 1,8 miljarder kronor i bredbandsstöd, 

vilket bör ge en högre tillgång till 1 Gbit/s än i PTS huvudprognos. Detta bör dock inte påverka de 

övergripande resultaten från analysen i denna bilaga. 
97 Enligt 2022 års byggnadsförteckning för PTS bredbandsstöd. 
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Figur 1.1. Byggnader i byggnadsförteckningen, 2022. 

Analysen i den här delen fokuserar på tre kategorier byggnader som förväntas sakna 

tillgång till 100 Mbit/s år 2025. Kategori I är en bred prognos över vilka byggnader 

som förväntas få tillgång till 100 Mbit/s till 2025. Den utgår från de byggnader som 

saknar tillgång till 100 Mbit/s enligt Mobiltäcknings- och Bredbandskartläggningen 

2021. Sedan exkluderas byggnader där det finns planerad utbyggnad samt 

byggnader som ingått i nätbyggares ansökningar om bredbandsstöd under 2020, 

2021 eller 2022. Kategori II kombinerar nätbyggarnas ansökningar med 

huvudscenariot i REBUS som innebär att byggnader i tillräckligt stora tätorter kommer 

få tillgång till 100 Mbit/s via 3,5 GHz-bandet till 2025.98 Kategori III kombinerar 

nätbyggarnas ansökningar med ett optimistiskt scenario i REBUS enligt vilket mindre 

tätorter kommer få tillgång till 100 Mbit/s till 2025. 

  

                                                        
98 Enligt huvudscenariot i PTS rapport Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2022 kommer alla 

byggnader med hushåll eller arbetsställen belägna i tätorter med över 10 000 invånare att ha tillgång till 

100 Mbit/s via 3,5 GHz-bandet år 2025. Enligt det optimistiska scenariot gäller samma fast för tätorter 

med över 5000 invånare. 
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Tabell 1.1. Analyskategorier. 

 Kategori I Kategori II Kategori III 

Byggnaden innehåller hushåll och/eller 
arbetsställen 

✓ ✓ ✓ 

Byggnaden saknar 100 Mbit/s 2021. 
✓ ✓ ✓ 

Byggnaden har inte ingått i projekt som 
ansökt om stöd för fiberutbyggnad under 
2020, 2021 eller 2022.  

✓ ✓ ✓ 

Byggnaden är belägen utanför statistisk 
tätort eller i statistisk tätort med färre än 
10 000 invånare. 

 ✓  

Byggnaden är belägen utanför statistisk 
tätort eller i statistisk tätort med färre än 
5 000 invånare. 

  ✓ 

 

Notera att antalet byggnader som förväntas sakna tillgång till 100 Mbit/s 2025 i den 

här analysen är större än i PTS prognos i Uppföljningen av bredbandsstrategin. Den 

prognosen fokuserar på antalet byggnader som blir kvar, medan fokus för den här 

analysen är vilka byggnader som blir kvar. Även om PTS bedömer att ett visst antal 

byggnader kommer nås av exempelvis fiber är det svårare att avgöra vilka byggnader 

som kommer nås. Därför är urvalet av byggnader till den här analysen mindre snävt. 

Del 1.1 Byggnader som förväntas sakna tillgång till 100 Mbit/s 2025 

Den här delen presenterar var de återstående byggnaderna befinner sig, i absoluta 

och relativa tal.  

Tabell 1.2 visar antal och andel kvarvarande byggnader per kategori, samt hur de 

kvarvarande byggnader är fördelade mellan tätort och glesbygd. I kategori I befinner 

sig knappt hälften av byggnaderna som förväntas sakna tillgång till 100 Mbit/s i 

statistisk tätort. I kategori II och III befinner sig knappt hälften av byggnaderna som 

förväntas sakna tillgång till 100 Mbit/s i statistisk tätort.  
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Tabell 1.2. Fördelning mellan tätort och landsbygd. 

 Kategori I Kategori II Kategori III 

Antal kvarvarande byggnader 
51 357  44 041  41 230  

Andel kvarvarande byggnader99 
1,59% 1,37% 1,28% 

I statistisk tätort 
22 268 14 952 12 141 

Utanför statistisk tätort 
29 089 29 089 29 089 

 
   

Figur 1.2 illustrerar fördelningen av byggnader som förväntas sakna tillgång till 100 

Mbit/s 2025 mellan kommuntyper. Tillväxtverket100 har, gemensamt med andra 

myndigheter, grupperat Sveriges kommuner enligt vissa geografiska egenskaper. 101 

Storstadskommuner, och i viss mån glesa landsbygdskommuner, sticker ut med 

relativt få antal byggnader som förväntas sakna 100 Mbit/s 2025, speciellt i Kategori I. 

Storstadskommuner och täta blandade kommuner sticker ut med större skillnader 

mellan Kategori I och Kategori II och III. I dessa kommuntyper förväntas ett större 

antal extra byggnader få tillgång till 100 Mbit/s via 3,5 GHz-bandet. Det kan vara 

rimligt att anta att storstadskommuner har bra förutsättningar att nå hög tillgång till 

100 Mbit/s. Det låga antalet för de glesa landsbygdskommunerna förklaras däremot 

snarare av det låga antalet byggnader totalt i dessa kommuner. Denna hypotes 

förstärks av Figur 1.3 som illustrerar andelen byggnader som förväntas sakna 100 

Mbit/s 2025 för kommuntyperna.  

                                                        
99 Baserat på 3 210 530 byggnader med hushåll och arbetsställen i Sverige. 
100 Tillväxtverket (2022) https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/regionala-indelningar/stader-

och-landsbygder.html [2022-12-06] 
101 Tillväxtverket använder i huvudsak Jordbruksverkets terminologi för de sex kommunkategorier. 

https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/regionala-indelningar/stader-och-landsbygder.html
https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/regionala-indelningar/stader-och-landsbygder.html
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Figur 1.2. Fördelning av antalet byggnader som förväntas sakna 100 Mbit/s 2025, över 

kommuntyper. 

Figur 1.3 illustrerar fördelningen av andelen byggnader som förväntas sakna tillgång 

till 100 Mbit/s 2025 över kommuntyper. Storstadskommuner, och i viss utsträckning 

täta blandade kommuner, sticker ut med relativt låga andelar byggnader som 

förväntas sakna tillgång till 100 Mbit/s. Särskilt om man ser till kategori II och kategori 

III. Landsbygdskommuner, särskilt mycket glesa sådana, sticker ut med relativt höga 

andelar byggnader som förväntas sakna tillgång till 100 Mbit/s. En relativt stor andel 

av byggnaderna i dessa kommuner befinner sig förmodligen i glesbygd eller i mindre 

tätorter.  
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Figur 1.3. Fördelning av andelen byggnader som förväntas sakna 100 Mbit/s 2025, över 

kommuntyper. 

Figur 1.4 illustrerar fördelningen av antalet (vänstra figuren) och andelen (högra 

figuren) byggnader i kategori II som förväntas sakna tillgång till 100 Mbit/s 2025 

mellan kommuner. Kommuner med ljusare färger har lägre antal/andel, medan 

mörkare kommuner har högre antal/andel.  

En kommuns antal byggnader som förväntas sakna tillgång till 100 Mbit/s 2025 

varierar mellan ett par tiotal och drygt tusen, per kommun. På den vänstra kartan 

sammanfaller de mörka områdena, högt antal byggnader, med befolkningstäta 

kommuner, exempelvis storstadsregionerna. Kommuner som har ett högre antal 

byggnader totalt verkar också ofta ha ett högre antal byggnader som förväntas 

sakna 100 Mbit/s 2025. 

En kommuns andel byggnader som förväntas sakna tillgång till 100 Mbit/s 2025 

varierar från strax under en procent till ett par procent. Kommuner i Dalarna och 

Norrlands inland utmärker sig med högre andel byggnader som förväntas sakna 

tillgång till 100 Mbit/s 2025.  

Skillnaden mellan kartornas färgsättning indikerar att det finns både kommuner med 

ett högt antal, men låg andel (mörk färg t.v., ljus färg t.h.) och kommuner med en hög 

andel, men lågt antal (ljus färg t.h., mörk färg t.v.), byggnader som förväntas sakna 
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tillgång till 100 Mbit/s 2025. Det finns även kommuner med lågt antal och låg andel 

(ljus färg på båda kartorna) samt kommuner med högt antal och hög andel (mörk 

färg på båda kartorna) byggnader som förväntas sakna tillgång till 100 Mbit/s 2025 

 

Figur 1.4. Fördelning av antal återstående byggnader (vänster) och andel återstående 

byggnader (höger) i Kategori II, per kommun.  
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Del 1.2 Korrelationer mellan andelen byggnader som förväntas sakna tillgång till 
100 Mbit/s år 2025 och disponibel inkomst, fastighetspriser samt ålder, per 
kommun 

Figur 1.5 illustrerar korrelationen mellan andelen byggnader som förväntas sakna 

tillgång till 100 Mbit/s och hushållens genomsnittliga disponibla inkomst, per kommun. 

I diagrammet framträder en negativ korrelation mellan en kommuns genomsnittliga 

disponibla inkomst och dess andel bostadsbyggnader som förväntas sakna tillgång 

till 100 Mbit/s. Korrelationen syns för samtliga kategorier och varierar från -0,28 för 

Kategori I till -0,34 för Kategori II.102 

 

Figur 1.5. Spridningsdiagram över andelen byggnader som förväntas sakna 100 Mbit/s per 

kommun mot disponibel inkomst. 

Figur 1.6 illustrerar korrelationen mellan andelen byggnader som förväntas sakna 

tillgång till 100 Mbit/s och genomsnittliga fastighetspriser, per kommun. I diagrammet 

framträder en negativ korrelation mellan de genomsnittliga fastighetspriserna i en 

kommun och dess andel byggnader som förväntas sakna tillgång till 100 Mbit/s. 

Korrelationen syns för samtliga kategorier och varierar från -0,39 för Kategori I till -

0,34 för Kategori II.  

                                                        
102 Korrelationsmåttet är Pearsons linjära korrelationskoefficient. 
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Figur 1.6. Spridningsdiagram över andel byggnader som förväntas sakna 100 Mbit/s mot 

genomsnittliga fastighetspriser, per kommun. 

Figur 1.7 illustrerar korrelationen mellan andel byggnader som förväntas sakna tillgång 

till 100 Mbit/s och andel i befolkningen som är 65 år och äldre, per kommun. I 

diagrammet framträder en positiv korrelation mellan en kommuns andel 65 år och 

äldre och dess andel byggnader som förväntas sakna tillgång till 100 Mbit/s. 

Korrelationen syns för samtliga kategorier och varierar mellan 0,34 för Kategori I och 

0,41 för Kategori III. 

Notera även att korrelationen mellan alla tre mått, andelen 65 år och äldre, hushållens 

genomsnittliga disponibla inkomst och de genomsnittliga fastighetspriserna, är hög 

och att det är oklart hur de samverkar. 
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Figur 1.7. Spridningsdiagram över andel bostadsbyggnader som förväntas sakna 100 Mbit/s per 

kommun mot andel 65 och äldre. 
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Del 2. Homes passed, homes connected och homes activated 

Del 2 innehåller en analys av byggnader med hushåll och arbetsställen utifrån olika 

typer av tillgång till bredbandsinfrastruktur. Byggnader kan kategoriseras som 

anslutna till bredbandsinfrastruktur (homes connected), byggnader i närheten till 

bredbandsinfrastruktur (homes passed) och anslutna byggnader med hushåll eller 

företag som också har ett aktivt bredbandsabonnemang (homes activated).  

Figur 2.1 visar andelen homes passed (x-axeln) och homes connected (y-axeln). En 

kommun med en ljus färg har en högre andel homes passed och homes connected. 

En högre andel homes passed indikeras med ljusare turkos färg, medan en högre 

andel homes connected indikeras med ljusare rosa färg. Vita kommuner har över 98 

procent homes passed och över 95 procent homes connected. Mörkblå kommuner 

har under 95 procent homes passed och under 80 procent homes connected. 

Delar av Dalarna, Värmland, Norrlands inland och östkusten söder om Stockholm 

utmärker sig med låga andelar av både homes passed och homes connected. 

Notera dock den inbyggda korrelationen mellan homes passed och homes 

connected. En byggnad kan inte vara ansluten utan att också finnas i i närheten av 

fiber. En kommun kan således inte ha en lägre andel homes passed än andelen 

homes connected. 

 

Figur 2.1. Andelen homes passed och homes connected, per kommun 2021. 
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Del 2.1 100 Mbit/s 

Differensen mellan homes passed och homes connected för hushåll och 100 Mbit/s 

är illustrerad på kommuntypsnivå, i Figur 2.1. Stapeldiagrammet utläses som 

procentenheters skillnad mellan andelen hushåll som är homes passed-homes 

connected, homes connected-homes activated. Differensen varierar mellan 5–18 

procentenheter beroende på kommuntyp. Differensen är störst för glesa och 

tätortsnära landsbygdskommuner och minst för storstadskommuner följt av täta 

blandade kommuner.  

 

Figur 2.1. Stapeldiagram över differensen mellan homes passed och homes connected för 

hushåll och 100 Mbit/s per kommuntyp. 

Figur 2.2 illustrerar differensen mellan homes passed och homes connected för 

hushåll och 100 Mbit/s per kommun. Kommuner med en mindre differens har en 

ljusare färg, medan kommuner med högre differenser har en mörkare färg. 

Differenserna varierar från ett par procentenheter upp till trettio procentenheter.   
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Figur 2.2. Differensen mellan homes passed och homes connected för 100 Mbit/s för hushåll, per kommun. 

Mörkar färger indikerar en större differens.  

Figur 2.3 visar utvecklingen av homes connected och homes passed för hushåll och 

100 mbit/s under perioden 2017–2021. Andelarna homes passed och homes 

connected, 100 mbit/s, har följts åt under 2017–2021. Det innebär att andelen av de 

byggnader som är homes passed som också är homes connected ökar något under 

perioden. 
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Figur 2.3. Utveckling av homes passed och homes connected för hushåll och 100 Mbit/s under 

2017–2021. 

Del 2.2 Fiber 

Figur 2.4 illustrerar differenserna mellan homes passed och homes connected och 

mellan homes connected och homes activated på kommuntypsnivå. För homes 

passed – homes connected varierar differensen mellan 10–17 procentenheter och för 

homes connected – homes activated mellan 4–8 procentenheter. Båda 

differenserna är minst för storstadskommuner, följt av täta blandade kommuner. 

Differensen mellan homes passed och homes connected är störst för tätortsnära 

landsbygdskommuner och glesa landsbygdskommuner. Differensen homes 

connected-homes activated är störst för tätortsnära landsbygdskommuner och 

glesa blandade kommuner. 
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Figur 2.4. Stapeldiagram över differenserna mellan homes passed, homes connected och 

homes activated, fiber, per kommuntyp. 

Figur 2.5 illustrerar differenserna mellan homes passed och homes connected 

(vänster) och mellan homes connected och homes activated (höger) för fiber, per 

kommun. Kommuner med mindre differens har ljusare färger, medan kommuner med 

högre differenser har mörkare. 

Båda differenserna varierar från ett par procentenheter upp till ett trettiotal 

procentenheter. Notera dock att färgskalorna på de två kartorna skiljer sig åt. Samma 

färg motsvarar inte nödvändigtvis samma differens.  

Det finns kommuner som har höga differenser mellan homes passed (homes 

connected) och homes connected (homes activated) över hela Sverige. Dalarna, 

Värmland och delar av östkusten söder om Stockholm utmärker sig med höga 

differenser på båda måtten (mörka färger på båda kartorna). 
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Figur 2.5. Differensen homes passed – homes connected (vänster) och homes connected – homes 

activated (höger), per kommun. Mörkar färger indikerar en större differens. 

Figur 2.6 visar hur differenserna har utvecklats över tid. Differensen mellan homes 

passed och homes connected har minskat stadigt under perioden 2017–2021, 

medan utvecklingen för homes connected och homes activated har följts åt under 

perioden. 

 

Figur 2.6. Utvecklingen av homes passed, homes connected och homes activated för hushåll 

och fiber, 2017–2021. 
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Del 3. Betalningsvilja103 för bredband. 

Det här uppdraget omfattar att analysera åtgärder som syftar till att effektivt öka 

utbyggnaden av infrastruktur för fast- och mobil kommunikation. Det finns dock, som 

illustrerats i Del 2 i den här bilagan, diskrepanser mellan antal byggnader som är 

homes passed, homes connected och homes activated. Det innebär att även om 

fiber dras ut i ett område är det inte säkert att fiber dras in i en fastighet, och även om 

fiber dras in i en fastighet är det inte säkert att ett abonnemang aktiveras. Den 

primära anledningen är att hushållens betalningsvilja, av olika skäl, understiger 

marknadspriserna. För att föreslå passande åtgärder är det därför av vikt att förstå 

hushållens betalningsvilja. 

Forskningen på området visar att betalningsviljan för bredband varierar mellan länder 

och mellan städer och landsbygd (se till exempel Lai et al. (2020) och Worden och 

Hambly (2020).104 Det finns stor heterogenitet bland hushållens betalningsvilja, där 

bland annat ålder, yrke (särskilt möjlighet att arbeta hemifrån), teknisk kompetens och 

kunskap om fördelarna med bredbandstillgång. Det noteras också att kostnaden för 

bredband i många fall överskrider låg- och medelinkomsttagares betalningsförmåga 

pga. budgetrestriktioner. 

Sammanfattningsvis kan noteras att betalningsviljan varierar stort mellan olika länder, 

förmodligen delvis på grund av ländernas olika digitaliseringsgrader. Medan det är 

rimligt att anta att faktorerna som påverkar hushållens betalningsvilja, som ålder, 

disponibel inkomst och yrke, är desamma i Sverige är förmodligen betalningsviljans 

storleksordning annorlunda. En studie av de svenska hushållens betalningsvilja skulle 

kunna utföras inom ramen för PTS analysarbete. 

Del 4. Samhällsnyttan från ökad bredbandstillgång. 

Kostnads-nyttoanalyser är ett redskap för att bedöma ett projekts 

samhällsekonomiska nytta. I takt med att fibernätet når allt längre ut blir det allt dyrare 

                                                        
 
104 Då bredband är en vara som förändras snabbt över tid i takt med exempelvis utökat      

underhållningsutbud (streamingtjänster), landets digitaliseringsgrad (som dessutom i många fall gjorde ett 

språng under COVID-19 pandemin) och hushållens genomsnittliga tekniska kunnande, begränsar den här 

bilagan sitt fokus till relativt färsk forskning. 
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att ansluta återstående byggnader. Det är därför viktigt att bedöma om fortsatt 

stödfinansierad utbyggnad är önskvärd ut en ekonomisk synvinkel. I en kostnads-

nyttoanalys bör alla konsekvenser analyseras för att identifiera och monetisera 

utbyggnadens konsekvenser. Exempelvis kan det finnas miljömässiga nyttor av att 

myndigheter och hushåll kommunicerar digitalt istället för analogt. Det finns också 

möjlighet för samhällsservice att placera om personal mer resurseffektivt om 

hushållen kan utföra ärenden själva digitalt istället för via telefon eller på plats.105 Det 

är ont om aktuell litteratur på området, dels för att nyttan av ökad bredbandstillgång 

varierar stort mellan olika länder och över tid, dels för att Sverige har nått långt i 

utbyggnaden av bredband.106 En kostnads-nyttoanalys av ytterligare ökad 

bredbandstillgång i Sverige kunde därmed vara ett intressant och användbart 

uppslag för PTS fortsatta analysarbete. 
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105 Även konsumentnyttan av snabbare bredband kan vägas in i en kostnads-nyttoanalys. 

Konsumentnyttan av snabbare bredband är uppskattad av Bernard och Ålander (2018). 
106 Briglauer och Gugler (2019) uppskattar exempelvis att 1 procent ökad bredbandstillgång leder till 0.2-0.5 

procents ökning i BNP, men att effekten är störst vid 50 procent bredbandstillgång. 


