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Sammanfattning 
Bredbandsutbyggnad på landsbygden är möjligt 
Bredband kommer att bli primär förmedlare av samhällsviktiga tjänster. Tjänster som 

tidigare fanns i egna nät kommer i allt större omfattning transporteras via bredband. 

Bredband behövs därför i hela landet, men möjligheterna att etablera infrastruktur 

skiljer sig åt. Särskilt utbyggnaden på landsbygden är en utmaning och berör ca 

450 000 hushåll i ca 8 000 byar. Kostnaden för bredband till dessa byar estimeras 

sammantaget till ca 15 miljarder kr. Utbyggnaden är med andra ord resurskrävande. 

Med rätt förutsättningar är det dock möjligt att etablera fibernät till en rimlig kostnad 

även i områden med en lägre befolkningsdensitet. För att detta skall kunna realiseras 

krävs engagemang från de boende, intresse från marknaden och ett samhälle som 

stöttar processen. När det civila samhället, marknaden och de offentliga aktörerna 

samverkar kan kostnader i alla led reduceras, vilket gör att varje investerad krona 

räcker längre. Empiriska exempel visar att kostnaderna kan halveras med 

byanätsmodellen i jämförelse med om de kommersiella aktörerna bygger själva. 

Under arbetet i Bredbandsforums byanätsgrupp har det blivit tydligt att det krävs en 

helhet. När någon av bitarna saknas, hämmas bredbandsutbyggnaden. (Se figur) 

Figur. ”Fiber till byn-pyramiden”, förutsättningar som krävs för att bredband på 

landsbygden ska realiseras. 
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Lokalt ledarskap - lokalt engagemang 

Alla ”fiber till byn projekt”, det vill säga projekt för att etablera bredband på 

landsbygden börjar med initiativ från enskilda. Det krävs ett lokalt ledarskap där 

eldsjälar sätter processen i rullning och väcker sina grannars engagemang om 

bredbandets möjligheter. 

Genom tusentaltals ideella arbetstimmar, en pragmatisk tillståndsprocess för 

markupplåtelser och användning av lokala grävare möjliggörs bredbandsutbyggnad till 

en kostnad som i många fall är mindre än hälften av vad en marknadsaktör 

åstadkommer på egen hand. I ett projekt från Sydsverige lades exempelvis styrelsen för 

en fiberförening ner mer än 11 000 timmars frivilligt arbete, vilket motsvarar ett 

nominellt värde på nästan 2 mkr. Sammantaget kan kostnader reduceras så att priset 

hamnar i paritet med det i städerna. Detta är dock sällan tillräckligt. Ett byanätsprojekt 

kräver också att de boende är beredda att betala i storleksordningen 15 000 – 25 000 kr 

i anslutningsavgift. Att få byanäten på plats är således inte gratis. 

Marknadens intresse 

Byns engagemang är dock inget värt om de inte hittar en marknadsaktör, d.v.s. en 

nätägare som är villig att koppla upp byanätet med sitt eget bredbandsnät. Där så inte 

sker, riskerar byanätet bli en isolerad ö. I dagsläget finns otaliga exempel på hur de 

boende ”lockat” marknaden längre ut på landsbygden genom att de sänkt den 

ekonomiska tröskeln bland annat genom att säkerställa en tillräckligt hög efterfrågan 

och anslutningsgrad. Samarbete med marknaden är en del i fiber till byn konceptet.  

Offentlig samordning 

På samma sätt som marknadsaktörer och det civila samhället formerar delar i 

etableringen av byanät kväs också att det offentliga involveras. Kommuner, län och 

regioner kan göra en väldigt stor nytta genom att inom sitt område stödja, samplanera 

och synkronisera den utbyggnad som sker. Myndigheternas involvering gör det möjligt 

att samutnyttja infrastruktur, undanröja etableringshinder och säkerställa att nätet 

byggs sammanhållet. Områden där utbyggnaden skett genom kommunala kluster, så 

som i Säffle och på Gotland, visar med önskad tydlighet på de styrkor som kan uppnås. 

Sistnämnda är också en stor fördel vid upphandling av drift underhåll. Regioner och 

kommuner kan givetvis även stödja engagemanget och processen med ekonomiska 

eller personella medel, inte minst eftersom de ofta har kunskap om planprocesser samt 

den juridik och teknik som omger bredbandsutbyggnaden. 

Offentligt stöd 

Även där det föreligger grund för ett lokalt ledarskap, där marknadens intresse kan 

skönjas och en offentlig samordning är under uppbyggnad behövs medel för att 

katalysera processen. Offentliga stöd fungerar i detta sammanhang som ett 

motiverande styrinstrument. Det ger ett viktigt signalvärde och symboliserar att 

samhället är beredd att satsa resurser i gengäld för det egna engagemanget. 

Bredbandstöden som funnits tillgängliga under 2010-2013 har varit centrala för att få 

igång folkrörelsen för fiber. I nuläget uppgår den omedelbara efterfrågan till ca 1,1 

miljard kr. Totalt skulle det dock behövas i storleksordningen 7 miljarder kr i stöd för 
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att kunna ge fiberbaserat bredband till alla på landsbygden. För 2013 överstiger 

efterfrågan på stöd tillgängliga resurser med ca 800 mkr.  

 

Bredbandsutbyggnaden på landsbygden är en folkrörelse 

Byanät blir allt viktigare 

Den utbyggnad som just nu sker på den svenska landsbygden kännetecknas i det 

närmaste av en folkrörelse. ”Fiber till byn” har blivit ett koncept som redan i 

storleksordningen 800 byar genomfört eller är i färd med att genomföra. Flera hundra 

står på tur. Denna folkrörelse bygger vidare på den tradition av utvecklingsgrupper och 

byalag som länge funnits i Sverige, där människor på frivillig basis slutit sig samman 

för att driva en fråga eller förvalta en gemensamhetsanläggning. När människor agerar 

tillsammans skapas förutsättningar för täta nätverk, samverkan mellan olika 

samhällsnivåer och en förmåga att möta förändringar. Detta är tre egenskaper som i 

landsbygdsforskning framhållits som särskilt betydelsefulla för att ett lokalt ledarskap 

ska kunna uppbådas.
1  

 
Allt talar för att den våg av engagemang och den modell som Sverige utvecklat har 

varit framgångsrik och kommer att fortsätta att växa i styrka. För den närmaste 

framtiden innebär detta att: 

 Intresset för byanät (fiber till byn) kommer att öka  

 

  Antalet byanät i byggnationsfasen kommer att öka. 

 

 Antalet byanät i förvaltningsfasen kommer att öka. 

 

 Byanäten kommer bli viktigare på landsbygden och mer synbara. 

 

 Antalet frågor som rör byanätens förehavanden kommer att öka. 

Betalningsvilja för samhällsviktig infrastruktur  

För landsbygden innebär etablerandet av fiberbaserat bredband en ny samhällsviktig 

infrastruktur. Bredband är dock inte gratis. Precis som för inkoppling av vatten, avlopp 

och elektricitet är det helt nödvändigt att det finns en egen betalningsvilja för att få till 

stånd fiberuppkoppling. I sammanhanget är det värt att notera att anslutning till 

kommunalt vatten och avlopp kostar från 80 000 kronor för en privatperson. En 

motsvarande anslutning till elnätet betingar på samma sätt ca 20 000 – 40 000 kr. Vår 

slutsats är att de boende på landsbygden behöver vara villiga att betala 15 000 – 25 000 

kr i anslutningsavgift för bredband, det vill säga i paritet med vad villaägare i städerna 

behöver betala.  

 

                                                      
1 Stenbacka, Susanne, ”Byanätsprocessen”, 2013, Forskningsrapport 
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Utmaningar för byanäten och rekommendationer 

Den grundläggande utmaningen på landsbygden är finansiering av utbyggnaden. 

Kostnaden för anläggande av infrastrukturen är större per användare än i mer 

tätbefolkade områden. Det största hindret utgörs dock av stödhanteringen. Det är helt 

centralt att stödmedel tillförs även fortsättningsvis. Avsaknad av stödmedel kan få 

förödande konsekvenser för den folkrörelse som nu finns i alla delar av landet. Utöver 

detta står också byanätsmodellen inför fyra utmaningar: 

Brist på långsiktighet 

Den första utmaningen är att långsiktighet saknas i stödsystemet vilket skapat en 

ryckighet som inverkat negativt på möjligheten att mobilisera och involvera de boende 

på landsbygden. Ryckigheten har också försvårat för stödhanteringen och planeringen 

på länsstyrelserna. Den har också haft en hämmande effekt på affärsmodeller och 

intresse från marknadsaktörerna. 

Brist på rådgivning 

Den andra utmaningen handlar om hantering av de frågor av ekonomisk, juridisk och 

teknisk natur som uppkommer när ett byanät skall anläggas. Behovet av opartisk 

rådgivning och handfast stöd är stort. Idag finns en stor spridning mellan olika län, 

vilket gör att den service som erbjuds varierar kraftigt. I realiteten gör detta att 

möjligheten att kunna ro i land ett byanätsprojekt är beroende av var i landet 

verksamheten initieras. 

Brist på lärande 

Den tredje utmaningen är att det saknas lärande mellan olika byalag. Undantag finns, 

men i princip har varje nät byggts på egna premisser, vilket medfört att misstag 

upprepats. Denna ”isolering” har också reducerat möjligheten att kunna få mer 

attraktiva erbjudanden från nätägare och leverantörer. Därtill försvagas 

förhandlingspositionen mot myndigheter på såväl lokal som regional nivå. Att inte 

kunna koordinera aktiviteter inom ett specifikt geografiskt område (exempelvis en 

socken eller en kommun) gör också att stordriftsfördelar inte kan realiseras. 

Brist på insikter kring nätägande 

Den fjärde utmaningen ligger i själva ägandet av nätet. Ett byanät är en strategisk 

resurs som kan användas lokalt. Samtidig innebär nätägande krav på robusthet, 

dokumentation och datalagring. Kraven kommer att öka i magnitud framöver eftersom 

samhällskritiska tjänster kommer distribueras i näten. Detta talar för att förvaltningen 

måste hanteras av en professionell aktör som kan garantera god drift men också borga 

för att de skyldigheter som ställs upp efterlevs. I en förvaltningsfas har byanäten två 

tydliga val: att överlämna ägandet eller lägga ut drift och underhåll.  
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Rekommendationer 

Den svenska modellen med lokalt ledarskap över etableringen av byanät har stora 

fördelar. Vad ovanstående utmaningar visar är dock att det finns utrymme för 

förbättringar som skulle stärka byalagens möjligheter att bygga och förvalta 

bredbandsnät. Fortsatt stöd för att möta den omedelbara efterfrågan är det mest centrala 

i nuläget. Rekommendationen från Byanätsgruppen är utöver detta att - i ett första steg 

- prioritera nedanstående åtgärder: 

För att svara upp mot utmaningen kring brist på långsiktighet bör:  

 enhetliga stödregler hos stödhanterande myndigheter införas. 

 

 anslag ges för ”fiberlots” i varje län. 

 

 byalagen befrias från genomförandet av marknadsanalyser. 

 

För att svara upp mot utmaningen kring brist på lärande bör 

 byanäten uppmuntras att organisera sig lokalt, kommunalt och regionalt. 

 

 en officiell samlingspunkt för all information om byanät skapas. 

 

För att svara upp mot utmaningen kring brist på insikter kring nätägande bör 

 en ”helpdesk” för att hantera byanätsfrågor inrättas. 

 

 Översiktlig, enhetlig information riktad till byanät spridas. 

 

Byanätsgruppen rekommenderar ingen fortsättning på gruppens arbete. Med beaktande 

av de processer som i nuläget pågår
2
 finns dock ett mervärde i att gruppens slutsatser 

och rekommendationer följs om upp ett år. På så sätt blir det möjligt att kunna ta 

ställning till hur läget utkristalliserat sig och därmed kunna ta ställning till om mer 

insatser behöver göras.  

  

                                                      
2 Detta innefattar bland annat avslutning av innevarnade period av strukturfonderna och landsbygdsprogrammet samt 

start av nya programperioder 2014, utvärdering av bredbandsstrategin, uppdrag till Lantmäteriet i markfrågan och en 
förändrad roll för Trafikverket.  
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1 Rapportens syfte och disposition 
Denna rapport utgör en uppsummering av det arbete som Byanätsgruppen genomfört 

under perioden september 2012 - maj 2013 i syftet att adressera utmaningar som 

planering, byggnation och förvaltning av byanät medför. Arbetet har inkluderat en rad 

aktörer och ett flertal aktiviteter, kunskaper och erfarenheter vilka alla inte kan fångas i 

en rapport.  

Rapporten är uppdelat i 14 kapitel och disponerad på följande sätt: 

Kapitel 2 ger en genomgång av utvecklingen på landsbygden med betoning på hur 

befolkning och service utvecklats. Syftet är här att ge kontextuell förståelse för vad 

landsbygden är och omfattar. 

Kapitel 3 ger en beskrivning av bredbandssituationen på landsbygden där fokus är på 

hur systemet med bredbandsstöd fungerat. Syftet är här att understryka de resultat 

stödsystemet gett men också de utmaningar som hanteringen medfört.  

Kapitel 4 ger en estimering av kostnaden för utbyggnad av bredband på landsbygden. 

Syftet är här att belysa ge en bild av de sänkta kostnader som byalagsmodellen innebär. 

Kapitel 5 ger en introduktion till lokalt ledarskap. Syftet är här att belysa kärnan i de 

processer som skapar möjlighet för byanätsmodellen att fungera.  

Kapitel 6 ger perspektiv på hur kommuner och byalag samarbetat för utbyggnad. Syftet 

är här att lyfta fram tre goda exempel och framgångsfaktorer. 

Kapitel 7 ger översikt av frågan om en samarbetsorganisation för byanät. Syftet är här 

att ge en tidsdimension åt frågan. 

Kapitel 8 ger en betraktelse av vilken information som finns tillgänglig om byanät. 

Syftet är här att redogöra för behovet av en översikt och bättre dokumentation. 

Kapitel 9 ger ett inspel till hur likviditeten kan utgöra en utmaning vid 

byanätsbyggnation. Syftet är här att lyfta fram pragmatiska lösningar. 

Kapitel 10 ger en introduktion till hur byanät ska värderas om de överlåts. Syftet är att 

kort diskutera utmaningar och modeller.  

Kapitel 11 ger en bild av hur information om byanät spridits. Syftet är här att 

dokumentera några av de insatser som gjorts.  

Kapitel 12 ger en introduktion till frågan om marknadsanalyser. Syftet är här att lyfta 

fram utmaningar som analyserna medför för byalag.  
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Kapitel 13 ger en uppsättning scenarion för hur byanäten kan tänkas komma att 

utvecklas. Syftet är här att illustrerar tentativa utvecklingsspår och vilka konsekvenser 

de kan få.  

Kapitel 14 ger en konklusion av rapporten. Syftet är här att dra slutsatser och ge 

rekommendationer för det fortsatta arbetet. 
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2 Landsbygdens utveckling 

2.1 Befolkningsutveckling 
En rad speciella förutsättningar omger utbyggnad av bredband på landsbygden. Den 

tydligaste faktorn är glesheten. Glesheten gör sig gällande på flera sätt. Dels är 

befolkningsdensiteten lägre än i städerna, dels är det geografiska avståndet mellan byar 

och samhällen större. Glesheten innebär också att färre personer ska dela på de initiala 

kostnaderna för infrastruktur, vilket ger höga fasta investeringskostnader per hushåll).   

 

I jämförelse med städernas näringsliv bygger landsbygdens sociala och ekonomiska 

utveckling i större utsträckning på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella 

insatser. Frivilliga insatser är ett stående inslag, inte minst för att kompensera för 

brister i kommersiell eller offentlig verksamhet. Människor utför exempelvis uppgifter 

som inte kommunerna kan göra i områden med litet befolkningsunderlag. Detta gör 

personnätverk i den lokala miljön till en central faktor för att hitta lösningar och sköta 

den löpande verksamheten. 
3
 

 

För att kunna förstå förutsättningarna för bredbandsutbyggnad på landsbygden är det 

väsentligt att ha förståelse för de människor som bor på landsbygden och den kontext 

de verkar i. Detta blir möjligt genom att dela in landet i glesbygd, tätortsnära landsbygd 

och tätort.
4
  

 Glesbygd är områden med mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med 

fler än 3 000 invånare samt öar utan fast landförbindelse. 

 

 Tätortsnära landsbygd är områden som finns inom 5–45 minuters bilresa till 

närmaste tätort med fler än 3 000 invånare. 

 

 Tätort är orter som har fler än 3 000 invånare. Hit räknas även området inom 5 

minuters bilresa från tätorten. 

Ett utmärkande drag för Sverige är att mindre än 5 procent av landytan är bebyggd. I 

stora delar av landet finns således ingen permanent befolkning. Uppskattningsvis bor i 

storleksordningen 77 procent av befolkningen i tätort. Av övriga personer återfinns 

drygt 21 procent i det som kallas tätortsnära landsbygd medan knappt två procent bor i 

ren glesbygd.
5
 (Se figur 1) 

 

 

                                                      
3 SOU, ”En ny landsbygdspolitik”, 2003 (SOU 2003:29) 

4 Notera att det inte finns någon enhetlig definition av landsbygd. Statistiska Centralbyråns (SCB) har i sin 
kategorisering av Sverige valt avgränsning till tätorter. En tätort räknas som urbant område om den har mer än 200 

invånare och mindre än 200 meter mellan husen. Det som blir kvar utanför tätorterna bildar småorter och landsbygd. Ett 

annat exempel på definition har Sveriges kommuner och landsting (SKL). Organisationen har gjort en indelning av 
kommunerna i nio grupper baserat på strukturella egenskaper så som befolkningsstorlek, pendlingsmönster och 

näringslivsstruktur. I SKLs definition blir glesbygdskommun en kommun med mindre än 7 invånare per 

kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare. För en översikt av olika definitioner se: Glesbygdsverket, 
”Landbygdsdefinitioner i Sverige och andra länder, 2009 

5 Tillväxtanalys, ” Befolkning, service och företagande i Sveriges gles- och landsbygder”, 2009, 

[http://www.growthanalysis.se/download/18.56ef093c139bf3ef890294d/1349863628684/landsbygdsdefinitioner-i-
sverige-och-andra-lander-08.pdf] 2013-03-25
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Figur 1. Sveriges befolkning fördelat på geotyper 

 
Källa: Tillväxtanalys, 2009 

 

Demografiskt finns också skillnader i landet. Störst andel yngre personer i 

yrkesverksam ålder
6
 återfinns i tätorterna, medan andelen äldre

7
, är påtagligt högre i 

glesbygd. Samtidigt utmärks den tätortsnära landsbygden av flest andel tonåringar
8
.  

 

Det har under en längre period pågått en urbanisering i Sverige. Sett över tid blir detta 

också påtagligt i termer av att befolkningen i tätorterna trendmässigt har ökat och 

fortsätter att öka – samtidigt som glesbygden uppvisar en ihållande 

befolkningsminskning.
9
 Sistnämnda trend ger bilden av en pågående avfolkning vilket 

blir särskilt påtagligt om nuvarande utveckling extrapoleras. Konsekvenserna av en 

minskad befolkning blir genomgripande på lokalplanet. Exempelvis kan möjligheten 

att upprätthålla service och kommunikation äventyras.
10

 Bilden över utvecklingen är 

givetvis starkt förenklad och det finns glesbygdsområden som har en hög 

attraktionskraft och som kan uppvisa växande befolkningstal.
11

 Likväl förefaller det 

som villkoren för glesbygdens befolkning håller på att förändras i grunden. 

 (Se figur 2)  

 

 

 

                                                      
6 Avser personer mellan 20-40 år 
7 Avser personer som är mellan 60-90 år. 
8 Avser personer i åldern 10-19 år.

 

9 Däremot är befolkningstalen i den tätortsnära landsbygden relativt konstant och det finns i nuläget få indikatorer som 

talar för att detta skulle förändras radikalt inom överskådlig tid. 

10 Det bör tilläggas att den beskrivna utvecklingen knappast är någon ny företeelse. Redan under 1930-talet pågick en 
riksdagsdebatt om utmaningen med landsbygdens avfolkning och de högre arbetslöshetstalen i glesbygdsområden, 

vilket var en följd av en allt starkare rationalisering av jord- och skogsbruk. SOU, ”En ny landsbygdspolitik”, 2003 

(SOU 2003:29) 
11 Stenbacka. S m.fl., ” Föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta?” PWC, 2012
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Figur 2. Extrapolering av befolkningsutveckling i Sverige fördelat på geotyper 

 

Källa: Tillväxtanalys, 2009. Extrapolering av Bredbandsforum, 2013 

2.2 Serviceutveckling 
Det är dock inte bara befolkningens sammansättning som förändrats. Villkoren för 

lokalsamhällena i fråga om grundläggande service har under de senaste åren skiftat
12

. 

Detta skifte innebär bland annat att antalet skolor har minskat. Samtidigt har 

samhällsinstitutioner såsom arbetsförmedling och polis gradvis reducerat sin närvaro 

på landsbygden. Avståndet till vård har samtidigt ökat  när landstingen centraliserat sin 

verksamhet. Krav på stordrift har därtill slagit hårt mot småskalig lanthandel och 

familjeägda näringsidkare.
13

 Sistnämnda innebär att antalet dagligvarubutiker i Sverige 

krymper på årsbasis vilket inneburit att det totala antalet butiker i landet minskat med 

över 20 procent.
14

 Störst är minskningen för den tätortsnära landsbygden där 

minskningen varit över 35 procent. Bedömningen är att utglesningen av servicenätet i 

gles- och landsbygdsområden under de närmaste åren kommer att fortsätta. Detta 

förstärks av ett minskat intresse från speditörer att hämta och leverera gods i 

glesbygdsområden.
15

 (Se figur 3) 

 

                                                      
12 Med sämre avses i detta fall att tillgången generellt minskat eller att avstånd till service ökat.  
13 Notera dock att det även i större orter finns en trend av att antalet serviceställen minskat. Utvecklingen har även här 

gått mot större enheter och stordriftsfördelar. Tillväxtanalys, ” Befolkning, service och företagande i Sveriges gles- och 

landsbygder”, 2009 
14 Tillväxtanalys, ” Befolkning, service och företagande i Sveriges gles- och landsbygder”, 2009 

15 Se exempelvis: Glesbygdsverket, ”Starta, leva,växa” 

[http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef8902945/1349863623458/starta-leva-vaxa-solo-
mikroforetag-i-gles-och-landsbygder-07.pdf] 2013
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Figur 3. Antal dagligvarubutiker i tätort, tätortsnära landsbygd och glesbygd 1996-

2009 

 

Källa: Tillväxtanalys, 2009 

Den tydligaste förändringen vad gäller tillgänglighet handlar dock om möjligheten att 

hantera dagskassor och utföra bankärenden. Antalet bank- och postkontor har 

successivt minskat i Sverige. Totalt sett har ett hundratal bankkontor försvunnit i 

Sverige, samtidigt som antalet kontantlösa kontor mer än fördubblats.
16

 I första hand 

sker reduceringen av mindre kontor – inte sällan lokaliserade på landsbygden eller i 

Sveriges inland. Detta är en reell utmaning. Servicetillgången är avgörande för 

möjligheten att kunna bo- och driva företag, det vill säga för att kunna få en fungerande 

vardag och möjlighet till utkomst. (Se figur 4) 

  

                                                      
16 Uppgifter om kontantlösa kontor är inte helt jämförbar över åren då svarsfrekvensen år 2010 var låg. Detta innebär 
utvecklingen från 2010 till 2011 är något mindre drastisk än vad siffrorna gör gällande.  
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Figur 4. Utvecklingen av totalt antal bankkontor i Sverige och kontantlösa kontor 

2000-2011. 

 

Källa: Svenska Bankföreningen, 2013 

3 Bredbandsefterfrågan på landsbygden.  

3.1 Bredbandstillgång på landsbygden 
Det är dock inte bara servicetillgången som är relativt sämre på landsbygden. Detta 

gäller även för bredbandsinfrastrukturen. Medan drygt 50 procent i städerna har 

tillgång till fiber, och därmed en uppkoppling som ger 100 Mbit/s, är motsvarande 

andel ca 10 procent för landsbygden. Den nya generationens trådlösa nätverk, 4G, har 

redan idag en omfattande täckning i såväl tätorter som på landsbygden. I dagsläget är 

det emellertid inte möjligt för dessa nät att leverera 100 Mbit/s. (Se figur 5) 
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Figur 5. Bredbandstillgång i Sverige i städer och på landsbygden 

 
Källa: PTS, 2013, bearbetad av Bredbandsforum, 2013.  

Trådöst avser täckning vid bostad eller arbetsställe.  

3G-light är CDMA 2000 och 3G är HSPA.  

3.2 Bredbandsutmaningen för landsbygden 
Den relativa skillnad i bredbandstillgång som finns mellan städer och landsbygd 

resulterar i att sistnämnda är sämre rustat att hantera kommande kapacitetskrävande 

tjänster. I sammanhanget är det därför centralt att poängtera att det är just tillgången 

som skiljer sig åt. Det finns i nuläget inget som tyder på att efterfrågan på 

bredbandstjänster skulle se olika ut mellan olika delar av landet – det vill säga, de 

bredbandstjänster som efterfrågas på landsbygden kräver samma överföringshastighet 

som i tätbebyggda områden. 

Medan kritik av bredbandsnäten ännu inte uppmärksammats i nämnvärd utsträckning 

har mobiltäckningen för taltelefoni hamnat på agendan.
17

 Bakgrunden är en identifierad 

diskrepans mellan operatörernas utfästelser och den upplevda mobiltäckningen.
18

 

Problemet finns i hela landet men drabbar särskilt Sveriges landsbygd. Svåra 

mottagningsförhållanden, ett långt avstånd mellan basstationer och varierande kvalité 

hos terminalerna gör att telefonsamtal bryts, kvaliteten brister och det stundtals inte går 

att ringa alls.  

                                                      
17 Det bör noteras att frågan om taltelefoni och mobilt bredband av gemene man uppfattas synonymt. Där taltelefoni 

inte fungerar är sannolikheten ytterst begränsad att bredbandstäckning via de trådlösa lösningarna fungerar.  
18 Ett exempel är Sveriges radios program Kaliber 2013-03-24
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Bakgrunden till denna utveckling är flera. Antalet mobilabonnenter har ökat, 

användarvanorna har förändrats och det tidigare fasta telefoninätet är under avveckling. 

Ca 50 000 abonnenter berörs i ett första steg när TeliaSonera monterar ner en miljon 

telestolpar. Utvecklingen är intressant utifrån ett bredbandsperspektiv eftersom 

sannolikheten är stor att denna utmaning kommer att växa, det vill säga det som idag 

rör möjligheten att kunna ringa i hela Sverige kan imorgon handla om möjligheten att 

ta del av elektronisk information. 

En viktig aspekt av ovanstående är att tv, radio och telefoni i allt större utsträckning 

kommer att tillhandahållas via internet och förmedlas via bredband.. Den som inte har 

tillgång till den nya infrastrukturen riskerar därmed ett digitalt utanförskap. Tendensen 

mot en ökad konvergens är redan tydlig där skillnaden mellan TV, telefoni och internet 

blir allt mer diffus. (Se figur 6) 

Figur 6. Schematisk bild över konvergensen där alla trafik går förmedlas via internet 

 

I nuläget ökar bandbreddsbehovet (mätt i konsumerad trafik) på grund av att 

framförallt yngre personer: 

1. Använder tjänster som kräver en högre bandbredd, exempelvis högupplöst 

strömning av video.  

2. Använder fler digitala tjänster, det vill säga utför fler aktiviteter via 

internetaccess. 

3. Har en högre frekvens på sin användning, det vill säga använder tjänster oftare. 

4. Utför flera aktiviteter simultant, det vill säga använder många tjänster 

samtidigt. 

Utvecklingen mot ökat bandbreddsbehov är tydligt. Detta innebär att komplexiteten i 

frågan om bandbredd och prestanda egentligen inte ligger i att bedöma om 
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bandbreddsbehovet kommer att öka utan snarare i att kunna konkretisera med hur 

mycket och hur snabbt denna utveckling kommer att ske.  

Ökningstakten är central att beakta. Idag finns en uttalad oro för hur de kommande 

trafikökningar kommer inverka på nätets funktionssätt. Befintlig 

bredbandsinfrastruktur
19

 kommer även att kunna användas framledes, men den har en 

övre gräns för vilka kapaciteter som kan hanteras med bibehållen kvalitet. En 

jämförelse med elektricitet göras. Det är idag inte rimligt att hävda att någon 

exempelvis ska stänga av lamporna för att kunna använda diskmaskinen, eller kräva att 

ett val ska göras mellan att ha TV:n eller spisen påslagen. På samma sätt blir det svårt 

att på hävda att olika aktiviteter som kräver bredbandskapacitet ska behöva utesluta 

varandra för att systemen inte är anpassade för simultananvändning. (Se figur 7) 

Figur 7. Bandbreddsbehov för ett urval av tjänster 

 

Källa: Bredbandsforum, 2010 samt Broadband Stakeholder group, 2010 

För att illustrera hur snabbt ökningen sker kan utvecklingen av datatrafiken i de mobila 

näten användas. I Västeuropa estimeras trafikmängden öka sexfaldigt inom en 

femårsperiod, och det finns goda skäl att anta att ökningstakten kommer vara ännu 

snabbare för Sverige. Anledningen till denna kraftiga ökning är inte bara inflöde av nya 

användare utan också att varje ny enhet som ansluts tenderar att konsumera mer trafik. 

En användare med en ”smartphone” (exempelvis en iphone) förbrukar i snitt 50 gånger 

mer data än en användare med en vanlig mobiltelefon. För en användare med en 

surfplatta är förbrukningen ca 120 gånger högre och för en användare med en laptop ca 

368 gånger mer datatrafik.
20

 (Se figur 8)  

                                                      
19 Detta åsyftar exempelvis det kopparbaserade telenätet och de mobila bredbandsnäten för 3G. 

20 Cisco, ” Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2012–2017”, 

[http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.pdf], 
2013-05-18 
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Figur 8. Förväntad ökning av datatrafik i de mobila näten i Västeuropa (2011-2016) 

samt jämförelse av dataförbrukning för smartphones, surfplattor och laptops i 

jämförelse med en vanlig mobiltelefon.

 
Källa: Cisco, 2013. Bearbetad av Bredbandsforum, 2013 

Förutom ökade krav på kapacitet i näten, kommer även förväntningarna på robusthet 

och driftsäkerhet att öka framöver eftersom infrastrukturen är samhällskritisk. Företag, 

myndigheter och enskilda medborgare är i hög grad beroende av att bredbandstjänster 

finns tillgängliga och fungerar på ett tillfredsställande sätt. De nät som byggs på 

landsbygden måste på samma sätt som i städerna vara byggda på ett sådant sätt att de 

kan garantera god funktion och teknisk säkerhet.  

3.3 Bredbandsstöd för landsbygden 
Ett viktigt instrument för att underlätta byggnation av robust bredbandsinfrastruktur på 

landsbygden har varit möjligheten till finansiellt tillskott. Idag finns det flera 

möjligheter att få stöd. De tre huvudsakliga källorna utgörs emellertid av 

landsbygdsprogrammet
21

, strukturfonderna
22

 och det nationella kanalisationsstödet. 

Förutom detta finns nationella medfinansieringsmedel till landsbygdsprogrammet och 

kanalisationsstöd, vilka hanteras av PTS.
23

  

Det finns två underliggande principer som har varit vägledande för bredbandsstöden:
24

 

öppenhet och robusthet. Med öppenhet menas i detta avseende att näten skall vara 

designade för att fler aktörer skall kunna använda dem samtidigt på lika villkor. På 

samma sätt implicerar robusthet att bredbandsnäten skall vara konstruerade för att klara 

vissa krav på driftsäkerhet så att avbrott och störningar kan undvikas.
25

 

                                                      
21 För med information se Jordbruksverkets hemsida. www.jordbrukverket.se 
22 För mer information se Tillävxtverkets hemsida: www.tillvaxtverket.se 

23 För medfinansiering av strukturfonderna har bl.a. regionala tillväxtmedel använts.
  

24 Notera dock att detta inte innebär att det i alla stödformer har varit ett absolut krav att principerna ska följas.  
25 För mer information se PTS, ”Bredbandsstöd”, [www.pts.se/bredbandsstod], 2013-04-30 
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3.3.1 Investerat bredbandsstöd 2007-2012 

Utbyggnaden av bredband med de nuvarande stödmedlen har pågått under de senaste 

fem åren. Totalt innebär detta att beslut tagits om ca 1,1 miljard kr
26

 mellan 2007-2012. 

Mest medel har allokerats från landsbygdsprogrammet där huvudstödsumman uppgår 

till i storleksordningen 564 mkr om medfinansiering exkluderas
27

. Samtidigt har nästan 

280 mkr i huvudstöd satsats på bredband via strukturfonderna. Dessa projekt har en 

regional karaktär och syftar exempelvis till att bygga ortsammanbindande nät 

(stamnät). På så sätt lägger de också grunden för möjligheten att bygga accessnät och 

kompletterar de satsningar som görs inom exempelvis landsbygdsprogrammet. Utöver 

detta har möjligheten att anlägga kanalisation vid exempelvis stormsäkring av elnäten 

resulterat i investeringar på i storleksordningen 105 mkr. Detta har i sin tur gett över 

3 700 km kanalisation för bredband på landsbygden. Sammantaget innebär detta att 

stöden bidragit för att sänka tröskeln för utbyggnad av accessnät. (Se figur 9) 

Figur 9. Statliga bredbandsstöd 2007-2012, Mkr28 

 
Källa: PTS, 2013. Bearbetad av Bredbandsforum, 2013. 

En viktig orsak till att stöden kommit till användning har varit byalag. Det lokala 

ledarskapet och det lokala engagemanget har nämligen skapat en substantiell 

efterfrågan. En indikator på detta ges av att hälften av de ansökningar som beviljats 

stöd för bredband inom landsbygdsprogrammen är hänförliga till just byalag. En 

genomgång av kanalisationsstödet indikerar liknande resultat.
29

 

                                                      
26 Avser perioden 2007-2012. Denna summa inkluderar PTS medfinansiering men exkluderar annan  offentlig 
medfinansiering, det vill säga det belopp som andra offentliga aktörer måste gå in med för att en ansökan skall 

godkännas. Nivån på den offentliga medfinansieringen uppgår generellt till mellan 20-50 procent. Nivån varierar 
beroende på bland annat var i landet stöd ges och vilket stödinstrument som används.  

27 Inklusive medfinansiering uppgår beloppet till 706 mkr. Utgångspunkt är att 80 procent utgjort huvudstöd. 

28 Observera att detta endast avser huvudstöd och PTS medfinansiering, all annan medfinansiering har exkluderats. 
Landsbygdsprogrammets satsningar är estimerat med utgångspunkt att 80 procent av 706 mkr utgjort huvudstöd. 

Kanalisationsstöd avser perioden 2008-2012. PTS medfinansiering avser perioden 2010-2012
 

29 Stödet till att anlägga kanalisation enligt förordning SFS 2008:81 är ett s.k. försumbart stöd, vilket bland annat 
innebär att sammanlagt beviljat offentligt stöd till samma sökande under en treårsperiod inte får överstiga 200 000 euro. 

Detta har fått till följd att exempelvis kommuner och elbolag, endast i begränsad omfattning kan beviljas stöd, då dessa 

snabbt når begränsningen på 200 000 euro. Detta har i sin tur öppnat för många mindre projekt som drivs av lokala 
föreningar. 

Landsbygdsprogrammet (565 mkr)

Strukturfonder (279 mkr)

Kanalisationsstöd (105 mkr)

PTS medel (179 mkr)
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3.3.2 Estimerat stödbehov och nuvarande efterfrågan 

I slutet av mars 2013 genomfördes en inventering hos länsstyrelserna med målet att 

undersöka behovet av stöd 2013. Inventeringen utgick från LB-systemet, det vill säga 

den gemensamma databasen för projektansökningar till landsbygdsprogrammet. 

Resultatet av inventeringen visade att den sammanlagda efterfrågan av resurser 

uppgick till ca 1,1 miljard kr, en summa som ligger ca 800 miljoner kr över tillgängliga 

bredbandsmedel för år 2013.
30

 För exempelvis Västra Götaland innebär detta ett 

underskott på över 260 mkr och att nästan 120 byanätsprojekt står på kö utan möjlighet 

att få finansiering. Det direkt behovet mätt i efterfrågan är således massivt i nuläget. 

(Se figur 10) 

Figur 10. Över- och underskott avseende omedelbar efterfrågan och tillgängliga 

resurser inom landsbygdsprogrammet för bredband i olika län 2013. 

 
Källa: Jordbruksverket, 2013 

Att efterfrågan överträffar tillgängliga resurser är i sig inte någon överraskning utan 

helt i linje med det behov som tidigare prognostiserats av PTS och länsstyrelserna för 

2013.
31

 Samtidigt är dock sannolikheten hög att det dessutom finns en rad projekt som 

är på gång men ännu inte hunnit materialiseras i projektansökningar.
32

 Sistnämnda är i 

sig ett resultat av att bredbandsinfrastruktur tar tid att planera. Det är således högst 

                                                      
30 Detta avser resurser tillgängliga i ”Service” och ”Service Bredband” inom Axel 3.

  

31 Myndighetens prognos, som inlämnades till regeringen i januari 2013 uppskattades behovet till ca 1 miljard kr 

utöver tillgängliga medel. PTS, ”Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende 

behov av medel till bredbandsutbyggnad för år 2013-2014”, 2013 (Dnr 12-10006) 
32 Detta bekräftas också genom samtal med handläggare vid Länsstyrelserna. I Uppsala är exempelvis ett stort antal 

projekt under förberedelser, vilka dock ännu inte inregistrerats. Samma sak gäller för Stockholm där projekt omfattande 

skärgården är under planering. Det gäller även för Örebro som medvetet avstyrkt ansökningar med hänsyn till de 
resurser som länet haft tillgängligt.  
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sannolikt att behovet är långt större och att detta kommer att visa sig många år 

framöver. 

3.3.3 Utmaningar med det nuvarande stödsystemet för 
bredband 

Även om efterfrågan överträffat tillgängliga resurser har stödsystemet medfört stora 

möjligheter och gett påtagliga resultat. Systemet har likväl inte varit fritt från friktion. 

Det finns inte minst tre aspekter som inneburit utmaningar för byalagen: 

Fragmentering - För det första har det nuvarande systemet skapat sökkostnader. Ingen 

aktör hanterar idag hela processen. Detta innebär att de sökande behövt vända sig till 

flera institutioner. Överblick, kunskap och kontakt med ansvariga har därigenom 

försvårats.  

Differentiering - För det andra har det nuvarande systemet skapat en rad olika 

regionala och länsmässiga tillämpningar, både vad gäller ansökningsprocesser för stöd 

och för tillämpningar. Detta har minskat lärandet mellan stödhanterande myndigheter 

och kan ha bidragit till ökad grad av byråkrati.
33

 

Kortsiktighet - För det tredje har det nuvarande systemet skapat kortsiktighet. 

Möjligheten till framförhållning har varit begränsad på grund av att ramverket 

kontinuerligt förändrats. Detta har gjort det svårt för aktörerna att få en bild av vilka 

resurser som finns tillgängliga och när de finns tillgängliga.  

Sammantaget har dessa tre faktorer (fragmentering, differentiering och kortsiktighet) 

skapat transaktionskostnader och gjort att intentioner om kontinuitet, framförhållning 

och transparens i stödsystemet varit en bristvara. När olika stödmyndigheter, med olika 

stödinstrument och olika stödregler tillåts agera oberoende av varandra torde risken 

vara uppenbar att suboptimering kan uppstå. Detta är också vad som skett.
34

 

4 Kostnaden för utbyggnad av bredband 
på landsbygden 

Utifrån ett nationellt perspektiv är det väsentligt att skapa en uppfattning om vilka 

resurser som en utbyggnad på landsbygden kan tänkas ta i anspråk. Till skillnad från 

andra samhällsviktiga infrastrukturer som de för el, vatten och avlopp saknas idag 

vedertagna modeller för att bedöma kostnader och värde av investeringar i bredband.  

Svaret bli därför avhängigt den metod som används för att göra uppskattningen och 

vilka grundantaganden som görs.
35

 Det finns därför inget givet definitivt svar och de 

försök som görs bör tolkas med försiktighet 

                                                      
33 Med byråkrati avses här komplexare handläggning, skiftande kvalitet i processerna och minskad transparens. 

34 Faktorer som driver upp kostnaderna är lägre handlingsberedskap, högre etableringskostnader, högre risker, större 

utmaningar att få likviditet, mindre möjlighet till samplanering och lägre användning av effektiva anläggningstekniker. 
 

35 Relevanta grundantaganden är bland annat grävkostnader och på vilket sätt utbyggnaden sker. 
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4.1 Bredbandsbyggnation på landsbygden 
Kostnaden för landsbygdens utbyggnad kan estimeras på olika sätt. En genomgång av 

projekterade byanät visar att ett genomsnittligt nät kostar ca 1,75 miljoner kr och 

omfattar ca 50 hushåll. I denna summa ingår i storleksordningen 700 000 kr i stöd. 

Omräknat innebär detta att bruttokostnaden per hushåll kan estimeras till ca 35 000 kr, 

och ca 20 000 kr i nettotermer.
36

  

Extrapoleras ovanstående kan den utbyggnad som landsbygden står uppskattas 

inkludera 450 000 hushåll fördelade på i storleksordningen 8000 byar.
37

 I 

kostnadstermer torde det innebära en investeringskostnad på i storleksordningen 15 

miljarder kr.
38

 Det är inte realistiskt att tro att marknaden kommer kunna stå för hela 

denna summa. Om behovet är likartat det som redan genomförda byanätsprojekt haft 

torde kostnaden omräknat i stimulanstermer (stöd) uppgå till strax under 7 miljarder 

kr.
39

  

Kostnad för bredbandsutbyggnad på landsbygden 

Uppskattat behov på landsbygden: 450 000 hushåll i 8 000 byar  

Kostnad för utbyggnad: 15 miljarder kr  

Ekonomiskt stödbehov: 7 miljarder kr 

4.1.1 Mervärdet i byanätsmodellen 

Poängen med byanätsmodellen är att den möjliggör en utbyggnad till betydligt lägre 

kostnader än vad kommersiella aktörer kan åstadkomma på egen hand. Effektiviteten 

kommer sig av att byalagen jobbar under helt andra förutsättningar som gör att 

kostnader reduceras genom tillståndshantering, markarbete, ideellt arbete samt stöd. 

Detta innebär att prislappen för anslutningsavgiften, d.v.s. den avgift slutkunden på 

landsbygden betalar för att kunna koppla in sig på nätet, kan bli i paritet med den som 

gäller för kommersiella områden exempelvis i städerna. (Se figur 11) 

 

                                                      
36 Sandgren, Patrik, ”Minnesanteckning från Workshop om kostnader för utbyggnad av byanät” 

[http://www.bredbandivarldsklass.se/Global/Dokument/Arbetsgrupp%205%20%E2%80%93%20Minnesanteckningar%

20%E2%80%93%20Workshop%20om%20kostnader%20f%C3%B6r%20utbyggnad%20av%20byan%C3%A4t.pdf] 
2012-03-13 

37 Sandgren, Patrik, ”Minnesanteckning från Workshop om kostnader för utbyggnad av byanät” 

[http://www.bredbandivarldsklass.se/Global/Dokument/Arbetsgrupp%205%20%E2%80%93%20Minnesanteckningar%
20%E2%80%93%20Workshop%20om%20kostnader%20f%C3%B6r%20utbyggnad%20av%20byan%C3%A4t.pdf] 

2012-03-13 
38 Beräkning baserad på att bredbandsutbyggnad till ett hushåll på landsbygden i genomsnitt betingar en kostnad på 

mellan 30 0000 – 40 000 kr, vilket ger ett genomsnittstal på ca 35 000 kr eller 15,8 miljarder kr. Givet de nämnda talen 

är ett kostnadsintervall på ca 13,5 miljarder – 18 miljarder kr rimligt.  
39 Beräkningen baserad på att det genomsnittliga behovet av stöd per hushåll uppgår till i storleksordningen 10 000 kr – 

20 000 kr vilket ger en genomsnittssumma på ca 15 000 kr. Totalkostnaden baserat på 450 000 hushåll summerar 

således till ca 6,75 miljarder kr om genomsnittssumman används eller 4,5 miljarder kr – 9 miljarder kr baserat på 
intervalluppgifterna. Utgångspunkten för estimeringen är ett fiberoptiskt nät fram till en centralnod eller fram till 

fastighetsgränsen som sedan ansluts till ett bostadshus (villa). Bredbandsforum, ”Så skapas bredband i världsklass”, 

[http://bredbandivarldsklass.se/Global/Dokument/Slutrapport%20%E2%80%93%20Arbetsgrupp%205%20%E2%80%9
3%20St%C3%B6d%20och%20strategi.pdf], 2013-05-18
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Figur 11. Schematisk jämförelse av kostnader för utbyggnad via enbar kommersiella 

krafter och med byanätsmodellen 

 

Nedan ges en kort beskrivning över de tre områden (tillståndshantering, markarbete 

och ideellt arbete) som är en väsentlig del av byanätsmodellen men som ofta hamnar i 

skymundan. 

4.1.2 Tillståndshantering 

Den första faktorn gäller tillståndshantering. Etablering av bredband kräver 

marktillstånd och grävtillstånd. Detta innebär att den aktör som äger mark skall ge sitt 

explicita godkännande innan bredband kan etableras. I praktiken innebär detta att 

markägaren bör erbjudas erforderlig kompensation. Möjligheten att få tillgång till mark 

varierar stort mellan olika delar av landet, vilket också innebär att tarifferna vid 

överenskommelser kan skilja sig åt. I många fall finns dessutom risk att det inte går att 

komma överens vilket kan innebära att tvångsverktyg måste tillämpas – så som 

ledningsrätt – för att få bredbandsinfrastrukturen på plats. Detta är en process som är 

kostsam i termer av både pengar och tid. Osäkerheten genererar också en riskpremie 

som måste beaktas av aktörerna. En estimering ger vid hand att markersättning och 

administrationsavgifter resulterar i en kostnad per löpmeter som uppgår till ca 15-20 

kr/m.
40

 För ett projekt där grävsträckan totalt är ca 1 mil skulle detta innebära en 

kostnad på i storleksordningen 150 000 kr – 200 000 kr.  

För ett byalag där de ingående medlemmarna själva äger den mark där bredbandsnätet 

ska etableras, eller har en förtroendefull relation till markägaren är det möjligt att 

pragmatiskt hantera de tillstånd som krävs. Processen kan på detta sätt katalyseras. 

                                                      
40 

Estimeringen baseras på schablonavgift som används för elbolagens markintrång. Elbolagen betalar i nuläget en 

ersättning på i storleksordningen 4,75 kr/löpmeter för kabel som grävs ner i marken. Till det tillkommer  kostnader för 

arbetstid, samråd, avtalsskrivning, jurister mm för att få ett godkännande från alla markägare. Den totala kostnaden för 
detta arbete uppskattas till 15-20 kr/meter. 
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Byalagets medlemmar kan exempelvis bjuda varandra på markintrångsersättningen och 

även hantera de markavtal som krävs utan inblandning av externa jurister och 

myndigheter.
41

  

4.1.1 Markarbete 

Utöver tillståndshantering är en viktig faktor också markarbete. De professionella 

nätägarna har ofta nationella avtal med olika parter som bistår i arbetet med schaktning 

och övrigt markarbete. Detta innebär standarmässiga priser som har svårt att ta hänsyn 

till lokala förhållanden fullt ut. Baksidan av professionellt utövande i alla led innebär 

att även enklare moment utförs av överkvalificerad personal, vilket driver upp 

kostnaden. Gräv- och materialkostnaden beräknas i medeltal uppgå till ca 150 kr – 210 

kr per meter på landsbygden, men variansen är mycket stor.
42

 

För byalagen har det visat sig vara möjlighet att upphandla lokala grävmaskinister på 

timbasis vilket kraftigt sänkt den faktiska kostnaden för anläggningsarbetet. Kostnaden 

har därtill lyckats reducerats genom att byalaget gjort förarbete i form av 

rekognoseringsarbete, ”käppning” och grovröjning, vilket ger mer effektiv grävtid när 

maskinisten väl är på plats. Byanätsprojekt runt om i landet visar att det finns lokala 

projekt som lyckats reducera sina grävkostnader till 25 kr per meter.
43

 I direkt 

jämförelse med när de kommersiella aktörerna ensamma hanterar markarbete innebär 

detta en kostnadsbesparing på ca 1,25 mkr – 1,85 mkr för ett byanätsprojekt.
44

 

4.1.2 Ideellt arbete 

Den tredje faktorn utöver tillståndshantering och markarbetet är ideellt arbete. Ett 

projekt för att etablera ett bredbandsnät på landsbygden ger upphov till en rad 

utmaningar och frågor som inte kan förutspås. Initialt handlar det om att uppbåda 

intresse och informera för att hitta den grundläggande efterfrågan som måste finnas för 

att ett projekt ska kunna bli av. Detta är ett extremt tidskrävande arbete men innebär 

också att anslutningsgraden kan bli hög (vilket gör det intressantare för en kommersiell 

aktör att medverka som samarbetspartner). Det frivilliga arbetet innefattar också att ha 

kontakt med kommuner, myndigheter, marknadsaktörer och andra intressenter. Det 

handlar också om att se till att praktiska ting fungerar så som att material kan beställas, 

att det finns kaffe vid sammanträden och att möteslokaler bokas. Därefter gäller det att 

lösa problem som kan uppkomma genom att faktorer som ligger utanför byalagets 

kontroll ska hanteras. Det kan handla om möjligheter till samförläggning med annan 

                                                      
41 I de fall som exempelvis lantmätare har behövt anlitas har tjänsterna och tarifferna utformats för att passa byalagen. 
42 Det ska understrykas att det i nuläget finns en rad olika modeller för beräkning av kostnaderna för nätbyggnation på 

landsbygden och att de geografiska förhållandena påverkar kostnaderna. Det är billigare att förlägga bredband i mjuk 

jord där bredbandskabeln kan plöjas ner än i terräng där det krävs att stora mängder berg sprängs bort eller det finns 
andra hinder i form av exempelvis vatten eller tät skog. För att kunna differentiera mellan olika geotyper har exempelvis 

Skånet valt en modell där grävkostnader och material estimeras på tre marktyper: ”åkermark” (kostnad per meter 210 
kr), ”skogsmark” (kostnad per meter 390 kr) samt ”stadsmark” (kostnad per meter 540 kr). Sandgren, P, ”Vad kostar ett 

byanät”, 

[http://www.bredbandivarldsklass.se/Global/Dokument/Arbetsgrupp%205%20%E2%80%93%20Minnesanteckningar%
20%E2%80%93%20Workshop%20om%20kostnader%20f%C3%B6r%20utbyggnad%20av%20byan%C3%A4t.pdf], 

2013-05-02 

43 Viktiga åtgärder för att åstadkomma detta har varit att anlita lokala grävare som hyrs in på timbasis och där byalaget 
gjort grovröjning. Säkom, ”Fibernät i Säffle -ett framtidssäkert Bredband”, Presentation i Säffle, 2013-04-19 

44 Beräkningen baseras på 1 mil grävning där kommersiella aktörer beräknas betala mellan 150-210 kr/m samtidigt 

som byalagen betalar 25 kr/m för samma sträcka. Siffrorna bör tolkas med försiktighet eftersom markförhållanden 
kraftigt påverkar grävkostnaderna.
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infrastruktur, medla i osämja eller kunna uppbringa verktyg eller maskiner som behövs 

för att göra marknadsanalys eller förprojektering.  

Som synes rör dessa aktiviteter allt från det verkligt basala till strategiska frågor. I det 

enskilda fallet ter de sig inte betydelsefulla men det är dessa aktiviteter som gör att 

processen att förbereda, bygga och förvalta projektet blir möjligt. Detta är också 

tjänster som om de skulle köpas in på marknadsmässig grund snabbt skulle göra att de 

aggregerade kostnaderna skulle explodera. 

Ett riktvärde när den ideellt nedlagda tiden beräknas i byalagsprojekt är tre arbetsdagar 

(dagsverken) per anslutet hushåll, det vill säga 24 timmar. Utslaget på 50 hushål i en 

by innebär det 1200 timmar. Om varje ideell timme värderas till 175 kr
45

 skulle det 

innebär ca 210 000 kr.  

Till detta tillkommer den ideella tid som styrelserna i föreningarna lägger ner under 

hela projektets genomförande, ett arbete som ofta genererar flera hundra timmar i 

nedlagd tid. Omräknat till nominella värden skulle det innebära att en styrelse för en 

fiberförening som lägger ner ca 400 timmar per år, gör en insats som motsvarar ett 

årsvärde på ca 70 000 kr.
46

 Det finns dock goda skäl att tro att denna nivå av 

arbetstimmar kan vara i underkant. I ett byanätsprojekt från Sydsverige uppgick 

exempelvis styrelsens samlade tid under hela projektet till ca 11 000 ideella timmar, 

något som i varje fall indikerar att arbetsinsatsen varierar kraftigt mellan olika projekt. 

De tre faktorerna ovan är väsentliga att lyfta fram eftersom de sätter perspektiv på 

stödandelen. I förhållande till graden ideellt arbete, processer med tillståndshantering 

och värdet av markarbete är stödet endast en mindre andel. Om alla andra 

projektrelaterade aktiviteter inkluderas och värdesätts kan grovt sett drygt 25 procent 

av det samlade värdet hänföras till själva stödet.  

Det är också värt att återupprepa att byanätsmodellen, trots ovanstående, likväl fordrar 

att det enskilda hushållet betalar en anslutningsavgift. Näten på landsbygden är på intet 

sätt gratis för de boende. Precis som för inkoppling av vatten, avlopp och elektricitet är 

det helt nödvändigt att det finns en egen betalningsvilja för att få till stånd 

fiberuppkoppling. I sammanhanget är det värt att notera att anslutning till kommunalt 

vatten och avlopp kostar från 80 000 kronor för en privatperson. En motsvarande 

anslutning till elnätet betingar på samma sätt ca 20 000 – 40 000 kr. Detta innebär att 

de boende på landsbygden kommer att behöva vara villiga att betala 15 000 – 25 000 kr 

i anslutningsavgift, det vill säga i paritet med vad boende i städerna behöver betala. (Se 

figur 12) 

 

 

                                                      
45  Tariffen baseras på den ersättningsnivå för ideellt arbetet som används inom LEADER. LEADER är den metod 
inom lanbygdssprogrammet som använts för mobilisering av  lokala projekt i uppstartsfas. Mer information om 

LEADER finns på Jordbruksverkets hemsida: www.jordbruksverket.se [2013-05-15] 

46 Estimatet baseras på uppskattning från Bynet. Baserat på de projekt företaget genomfört räknar Bynet med att en 
styrelse i ett genomsnittligt projekt lägger ner ca 600-800 timmars ideellt arbete över en period om två år.

  

http://www.jordbruksverket.se/
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Figur 12. Fördelning av kostnader för byanätsmodellen 

 

För att summera innebörden och logiken i byanätsmodellen kan således följande 

konkluderas 

1. Med hjälp av ett begränsat stöd för utbyggnad är det möjligt att skapa en 

katalysator för byanätsarbete. 

 

2. Genom byanätsarbetet skapas en påtaglig hävstångseffekt i form av 

kostnadsreducering. 

 

3. Kostnadsreduceringen medför att en utbyggnad kan ske på landsbygden (som 

inte kommersiella aktörer skulle gjort på egen hand). 

 

4. Resultatet blir att anslutningsavgiften för hushållen på landsbygden blir i 

paritet med den som marknaden erbjuder i kommersiella områden exempelvis i 

städerna. Tillskottet kan praktiskt ske på olika sätt t.ex. även genom 

medlemsinsats i ekonomisk förening. 

5 Lokalt ledarskap – mer än bara 
engagemang47 

Som påtalats ovan ger byanätsmodellen en reell möjlighet till stora 

kostnadsbesparingar för utbyggnaden av bredband. Det är också anledningen till att 

den är en central del i den svenska modellen för bredbandsutbyggnaden på 

landsbygden. Idag har mer än 800 byar i Sverige påbörjat eller redan byggt sina egna 

nät.  

                                                      
47 Detta avsnitt bygger helt på en arbetsrapport författad av Susanne Stenbacka, universitetslektor vid 
Kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet. Då det rör sig om en extrahering och sammanfattning av 

innehållet i Stenbackas rapport är det viktigt att poängtera att tolkningar, betoningar och omskrivningar förekommer. 

Detta kan innebära att innebörden i avsnittet delvis skiljer sig från den ursprungliga rapporten. Forskningsrapporten 
finns alla ladda ner på www.bredbandivarldsklass.se. 
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Utgångspunkten i byalagsmodellen är som bekant att individer och grupper går 

samman och agerar kollektivt. Det kollektiva agerandet kan ske flera sätt men 

genomförs ofta genom en organisation så som en utvecklingsgrupp, ett byalag eller en 

vägförening. Sett i ett större perspektiv är denna typ av agerande ingen ny företeelse. I 

Sverige finns en tradition av att utveckling och samarbete på landsbygden sker inom 

sådana forum. Det är därför värt att framhålla att det som benämns byanätsrörelsen är 

en ny inriktning inom en etablerad rörelse med gamla anor.  

Landsbygden, i Sverige liksom i övriga Europa och världen, måste till stor del förlita 

sig på sina egna resurser och lokalbefolkningens intentioner och handlingar för att nå 

utveckling och förändring.
48

 Detta fordrar dock ett lokalt ledarskap, det vill säga att det 

är den lokala nivån som själva driver sin utveckling framåt. 

5.1.1 Det sammanhållande kittet i lokalt ledarskap 
Det lokala ledarskapet består av olika sammanflätade delar som kommer till praktiskt 

uttryck i en rad processer. Hårddraget går det dock att nagla in begreppets 

underliggande element, själva kittet i det lokala ledarskapet, genom tre faktorer: 

 

 Socialt kapital – Ett första utmärkande drag för lokalt ledarskap är socialt 

kapital. Denna faktor handlar om förekomst av till exempel nätverk och 

mötesplatser, att tillsammans ta resurser i anspråk, att lita på och ha relationer 

med andra i sin närhet. 

 

 Governance – Ett annat utmärkande drag för lokalt ledarskap är governance. 

Denna faktor fångar in förekomst av samarbete som inbegriper privata och 

offentliga aktörer liksom civilsamhället. Detta kan exempelvis gestalta sig 

genom en fungerande relation mellan kommunal nivå och byalagsnivå när det 

gäller att påverka politiken, influera nätverk och skapa delaktighet. 

 

 Resiliens - Ett tredje utmärkande drag för lokalt ledarskap är resiliens. Denna 

faktor återspeglar en utvecklingskraft och förmåga att möta förändringar, att på 

individ eller gruppnivå utveckla en social hållbarhet eller robusthet.
49

 (Se figur 

13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
48 Urbana områden är i högre grad planerade och har tillgång till mera resurser. 

49 Här finns också ett stort inslag av pragmatism. Ett utslag av resiliens är förmågan att kunna urskilja vad som kan 
förändras (i en given kontext) och vad som mer eller mindre måste accepteras.
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Figur 13. Underliggande komponenter i ett lokalt ledarskap 

 

Källa: Stenbacka, 2013 

För att hålla samman de tre delarna krävs också organisering av lokalbefolkningen - 

det kan vara i form av byalag, lokala aktivitets- och utvecklingsgrupper eller andra 

former av sammanslutningar som bygger på en lokal gemenskap. Organiseringen 

bidrar till att människor interagerar. Utmärkande för organiseringen är dock att platsen 

eller bygden utgör utgångspunkt och därmed själva basen för de aktiviteter som 

företas.
50

 I mångt och mycket handlar denna organisering om att ta kontroll över 

utvecklingen, att skapa utrymme för att kunna sätta den lokala agendan.
51

  

En viktig aspekt att understryka är att de lokala grupperna (byalag, utvecklingsgrupper, 

vägföreningar etc.) alltid befinner sig i skilda lokala och regionala sammanhang. Att de 

har liknande förutsättningar för att till exempel söka medel och organisera 

bredbandsutbyggnad, sett från statens perspektiv och de stödformer som finns på en 

nationell nivå, betyder inte att liknande förutsättningar råder genom hela processen. 

Regionala och lokala sammanhang har betydelse, och politiska intentioner och mål 

landar i dessa sammanhang med olika resultat.
52

 

5.1.2 Lokal styrka och lokal sammanhållning 

Utöver vikten av organisering är en underliggande utgångspunkt för lokalt ledarskap 

att lokalsamhället har bättre reella möjligheter att styra över det lokala jämfört med 

både stat och marknad. Detta går också igen i byanätsmodellen. I sitt upplägg 

appellerar modellen just till det lokala, i termer av småskalighet, närhet, 

överblickbarhet och korta avstånd – vilket anses generera förutsättningar för så väl 

handlingskraft som socialt hänsynstagande.
53

 Kraften i det lokala kanaliseras också i en 

stark tro på lokalsamhällets förmåga att exempelvis upprätthålla en godtagbar 

servicenivå liksom att fördela resurser och åtaganden jämt.
54

 Detta är också en 

bidragande förklaring till varför ”solidaritetsprincipen” (att alla delar lika på 

                                                      
50 Den fysiska platsen spelar roll. Platsen ger till exempel tillhörighet (‘sense of belonging’) och ett sammanhang. Den 
kan också ge tillgång till sociala nätverk (och det stöd som sådana nätverk kan ge) samt identifikation med andra 

människor. 

51 Ytterst handlar det om att kunna behålla och förbättra förutsättningarna för ett gott liv på den plats där man bor. 
52 Notera exempelvis att hur en lokalgrupp som arbetar gentemot andra aktörer på kommunal, regional eller statlig nivå 

agerar ofta har ett stort mått av spårbundenhet. Valet av handlingsalternativ präglas i hög utsträckning av lokala 

bakgrundsfaktorer som befolkningssammansättning, ekonomiska förutsättningar, historiska och kulturella förhållanden. 
53 Symptomatiskt är också att nackdelar i form av långa avstånd till centrum, gleshet och ett begränsat 

befolkningsunderlag i dessa sammanhang vänds till fördelar. 

54 Det lokalas – eller civilsamhällets – medverkan i att praktisera liksom att definiera lokal policy kan ses som ett sätt 
att uppväga statens och marknadens förlorade legitimitet.
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kostnaden) blivit vägledande och accepterad princip i de flesta byanätsprojekt. (Se 

figur 14) 

Figur 14. Skillnader i investeringskostnader för bredband på landsbygden utjämnas 

ofta genom solidaritetsprincipen, det vill säga att alla delar lika på kostnaden.  

 

Källa: Bredbandsforum, 2013 

De aspekter av det lokala ledarskapet som sammantaget utmärker sig som särskilt 

betydelsefulla och som inbegriper såväl möjligheter som begränsningar kan 

sammanfattas så som: 

- Ansvar, ett ansvar som delas av de ingående parterna, det kan gälla ansvar för 

olika delar i en utvecklingsprocess. 

- Insikter, vilket inbegriper kunskap om såväl lokala som regionala och 

institutionella kontexter. 

- Drivkrafter, aktörers intentioner att skapa utveckling. Drivkrafter i 

kombination med insikter och ansvar kan leda till anpassning efter rådande 

omständigheter men också att man utmanar och söker alternativ. 

- Dynamiska rum där dessa processer kommer till uttryck. Det kan vara sociala 

eller fysiska mötesplatser, relationer mellan människor samt mellan människa-

plats. 

5.1.3 Resultat av lokalt ledarskap  

Genom att mobilisera byalag genom lokalt ledarskap och nyttja den kraft som finns på 

lokalplanet kan flera fördelar nås. I byggnation av byanät blir detta särskilt tydligt 

eftersom det innebär möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Det är det lokala 

ledarskapet som ligger till grund för byanätsprocessen och som bland annat skapar 

möjligheter att: 

 

 Mobilisera en tillräcklig stor efterfrågan och kundbas, något som underlättas 

av det förtroende som ofta finns mellan berörda hushåll i en by.  
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 Katalysera byggnation tack vare korta beslutsvägar och pragmatism - vilket 

sparar tid och pengar. 

 

 Använda kunskap och arbetsmaskiner (exempelvis grävmaskiner och traktorer) 

som finns tillgängligt på landsbygden - vilket minskar kostnader att hyra in dyr 

utrustning eller konsulter. 

 

 Hantera ersättning för markupplåtelse direkt mellan de olika aktörerna som 

ofta är markägare - vilket minskar de höga juridiska kostnader som uppstår för 

marknadens aktörer.  

 

 Generera engagemang i form av dagsverken - vilket stärker den sociala 

samhörigheten och leder till att flera ansluter sig till nätet. 

6 Modell för samarbete mellan byalag och 
kommuner 

Det finns många sätt att organisera arbetet med byanät i en kommun. Detta är i sig inte 

konstigt eftersom förutsättningarna varierar starkt mellan olika regioner. Medan 

skillnaderna är påfallande finns det även gemensamma nämnare som skapar grogrund 

för ett bra samarbete mellan kommuner och byalag. Bland de framgångsfaktorer som 

kan identifieras märks: 

 Kontaktperson – De kommuner som har haft en resurs dedicerad för 

bredbandsfrågan sänker effektivt tröskeln för mobilisering av civilsamhällets 

krafter. Det ger också en språngbräda för kontakt med operatörer och nätägare. 

Kontaktpersonen kan antigen vara en internkommunal resurs eller delas mellan 

flera kommuner inom en och samma region. 

  

 Strategi – En färdplan med mål och medel är centralt för att dra upp 

riktlinjerna för bredbandsarbetet. En strategi inkluderar nästintill undantagslöst 

en kartläggning av bredbandstillgången och planerad utbyggnad. Den kan 

därmed ge en grund till det marknadsanalysarbete som måste göras vid 

ansökningar om exempelvis bredbandsstöd.
55

 

 

 Samarbete – Om ambitionen finns att inkludera aktörer i bredbandsarbetet, 

skapas en efterfrågan att även inkludera byanätsföreträdare. En vilja till 

samarbete underlättar också möjligheten att beakta befintlig infrastruktur när 

utbyggnad ska ske, liksom möjligheten att samordna grävarbeten och få till 

stånd samförläggning. Om byanätsföreträdarna är organiserade genom 

landsbygdsorganisationer
56

 underlättas ofta kontakterna. 

Exemplen är många över hur samarbetet organiserat på den lokala nivån för att skapa 

möjligheter för bredbandsutbyggnad. Tre goda exempel på kommunalt arbete för att 

                                                      
55 Strategin kan dessutom ge en indikation på hur prioriteringar av bredband förväntas göras i ett specifikt område. 
56 Exempelvis på landsbygdsorganisationer är LRF och Hela Sverige ska leva.
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främja samverkan med byalag kan ges från Gotland, Säffle i Värmland och Munkedal i 

Västergötland.  

6.1.1 Exemplet Gotland 

På Gotland finns i storleksordningen 27 000 fastigheter, varav en stor del är 

lokaliserade på landsbygden. Ön är av tradition indelat i ca 90 ”socknar”. Socknarna 

utgörs av administrativa områden bestående av flera intilliggande byar som knyts 

samman av bland annat lokalt engagemang.   

För att nå en effektiv utbyggnad av bredband har regionen, kommunen och det civila 

samhället
57

 på Gotland enats om en modell för utbyggnad av bredband till alla. Denna 

”sockenmodell” baseras på en gemensam strategi. Strategin tar sin utgångspunkt i en 

etappmässig utbyggnad som hålls samman av regionen, men där arbetet drivs fram av 

lokala föreningar i socknarna. Näten byggs enligt två vägledande principer: 

Robusthet - Näten ska byggas robust och säkert för att de ska nå en fullgod kvalitet. 

Detta innebär att ansatsen är att näten skall vara konstruerade för god drift och 

samhällskritiska tjänster.  

Inkludering - Kapaciteten i näten skall dimensioneras för samtliga hushåll, även om 

inte alla fastigheter, initialt, väljer att ansluta sig. Detta innebär att nätet planeras för att 

inkludera hela befolkningen. Nätet planeras helt enkelt som en helhet vilket gör att 

”vita fläckar” (områden utan bredbandstillgång) kan byggas bort. 

Gotlands ambition om bredband till alla har medfört att regionen såväl som 

länsstyrelsen sett behovet av att tillhandahålla resurser för att underlätta utbyggnad i 

områden där de kommersiella krafterna inte kan bygga ut på egen hand. Samsynen har 

medfört att samtliga tillgängliga offentliga medel kunnat ses i ett helhetsperspektiv. 

Detta innebär flera fördelar.  

 Effekt - För det första räcker medlen längre genom att tillgängliga resurser
58

 

kan användas effektivare tillsammans än om varje aktör försöker optimera 

användningen på egen hand.  

 

 Prioritering - För det andra skapar samordningen bättre översikt av medlens 

användning med en tydlig prioriteringsgrund och vägledning genom den 

strategi som de offentliga aktörerna står bakom.  

 

 Enkelhet - För det tredje förenklar enhetligheten för de sökande. Detta genom 

att reglerverket blir mer stringent och det finns en ”väg in”, vilket minimerar 

risken att frågor hamnar mellan stolarna. 

Gotland har valt att utforma sitt stödsystem med beaktande av att de offentliga medlen 

skall användas för att kompensera de merkostnader som uppkommer för att nätet skall 

                                                      
57 Detta innefattar ett aktivt samarbete med både enskilda byalag (”sockenlag”) och landsbygdsorganisationer så som 

LRF och Hela Sverige skall leva. 

58 Avser exempelvis resurser i kanalisationsstödet, landsbygdsprogrammet och regionala tillväxtmedel (så kallade 1:1 
medel)

 



Bredband i hela landet – Slutrapport från Byanätsgruppen 

 

 

 

 

 

Bredbandsforum 33/69 

byggas säkert och nå alla.
59

 Därtill tas hänsyn till att förutsättningarna på landsbygden 

varierar, vilket innebär att kostnaderna kommer att variera.
60

 Stödsystemet avser därför 

parera de skillnader som kan uppkomma i utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen. 

Genom nära samarbete med marknadsaktörerna har också ett erbjudande kunnat 

utvecklas som innebär att byanätsanslutningar kan rabatteras om de boende väljer 

exempelvis en gruppanslutningslösning.
61

 Baksidan av ett sådant erbjudande är dock 

att detta kan innebära en risk för att konkurrensmöjligheterna minskar. (Se figur 15) 

Figur 15. Organisationsskiss över Gotlandsmodellen62 

 

Källa: Bredband Gotland, 2013 

I nuläget har ca 1/3 av alla socknar byggt fiberbaserat bredband enligt sockenmodellen 

och fler förväntas följa. Det har därtill bildats en gemensam paraplyorganisation av 

Gotlands sockennät (Fibernät Gotland) som avser svara för drift och underhåll. 

Sistnämnda innebär att de enskilda sockenbolagen kan hålla nere sina kostnader och 

dra nytta av stordriftsfördelar vad gäller förvaltning. Organisationen samlar också 

kunskap och lärdomar från byggnation enligt sockenmodellen och medverkar på 

informationsmöten på Gotland. Det finns också en kontinuerlig dialog mellan 

organisationen och myndigheterna på ön om den fortsatta utbyggnaden. 
63

 

                                                      
59 Detta innebär att varje bebyggd fastighet har ett grundstöd på 2000 kr.  

60 I de fall kostnaderna är exceptionellt höga (på grund av svåra förhållanden för grävning, långa avstånd eller få 
invånare) tillämpas en alternativ stödmodell. En socken kan i denna modell erhålla 27 procent av kostnaderna för 

grävning, kanalisation och söktråd . Ståhl-Mousa Anne, ”Bredband Gotland – Bredband till alla”, presentation 2013-03-

24 
61Ståhl-Mousa Anne, ”Bredband Gotland – Bredband till alla”, presentation 2013-03-24 

62 Bilden hämtad från Region Gotlands bredbandsstrategi. Region Gotland, ” Region Gotland Bredbandsstrategi 2010-

2015”,  2010-03-30 
63 Ståhl-Mousa Anne, ”Bredband Gotland – Bredband till alla”, presentation 2013-03-24
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6.1.2 Exemplet Säffle 

I Säffle – beläget i Värmland med ca 15 500 invånare, har tio ekonomiska föreningar i 

samarbete med kommunen, och med stöd av EU, byggt ett fiberbaserat bredbandsnät 

på landsbygd. Bredbandsarbetet påbörjades 2006 på initiativ av landsbygdsbor men 

kom tidigt att stödjas att kommunen. År 2007 valde kommunen att anta en 

bredbandsstrategi med höga ambitioner för landsbygden.
64

  

Bredbandsbyggnationen utformades som ett sammanhållet projekt och pågick under 

fyra år. Genom kommunens försorg kunde även EU-medel användas för utbyggnaden 

vilket innebar en totalfinansiering på i storleksordningen 30 mkr
65

 till stamnät. 

Finansieringen matchades från byalagen, som själva byggde accessnät till en kostnad 

av totalt ca 37 mkr. Därtill har byalagen investerat egen tid som motsvarar över 6 000 

dagsveken. Det är med andra ord tydligt att samverkan mellan kommun och byalagen 

skapat stora synergieffekter. Två positiva effekter är särskilt tydliga: en hög 

anslutningsgrad och en ekonomiskt effektiv utbyggnad. 

Anslutningsgrad - För det första har samarbetet möjliggjort att ett genuint intresse för 

bredband på landsbygden kunnat uppbådas Detta märks tydligt i anslutningsgrad, det 

vill säga antal hushåll som valt att ansluta sig till fibernätet. Andelen uppgick redan vid 

starten till över 90 procent och nätet omfattar i nuläget strax under 1 000 km 

fiberkabel. 

Kostnadsbesparingar - För det andra har samarbetet inneburit att kostnader kunnat 

hållas i schack. Trots stora avstånd mellan hushållen på Säffles landsbygd
66

 har det 

varit möjligt att anlägga nätet på ett väldigt ekonomiskt sätt. Schaktkostnaden har 

uppgått till under 25 kr/metern – vilket gett en total projektkostnad för hela fibernätet 

på ca 75 kr/meter.  

En viktig komponent i samarbetet har utgjorts av att hela nätet byggts samtidigt – av 

samma organisation. Den ekonomiska fördel som byalagsmodellen innebär, kom 

därmed även stamnätet till del i form av engagemang och ideellt arbete. Detta har 

underlättats av att kommunen haft en stor tillit till byalagens förmåga och initiativkraft. 

Som ett resultat har också kommunen valt att formulera sin roll utifrån 

byalagsperspektiv. Konsekvensen har blivit att det kommunala engagemanget varit av 

kompletterande karaktär vilket innebär  

1. att bistå med myndighetskontakter och tillståndshantering,  

 

2.  att ha formellt ansvar för byggprojektledning av näten,  

 

3. att koordinera entreprenörer, 

 

4. att hantera geografisk information så som kartor, fastighetsregister och 

nätdokumentation. 

                                                      
64 Strategin anger bland annat att: ” Alla kommuninnevånare och företag i Säffle kommun ska ha möjlighet att ansluta 
sig till höghastighetsnät med en kapacitet av minst 100 Mbit/s. Nätet ska vara ett öppet nät. Det ska finnas ett brett 

utbud av konkurrensutsatta bredbandstjänster.” Säkom, ”Fibernät i Säffle – ett framtidssäkert bredband”, 2013-04-18 

65 Hälften av medlen kom från Säffle kommun och hälften från EU genom strukturfonderna.  
66 Det genomsnittliga avståndet uppgår till 400 meter.
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Tack vare denna roll har byalagen kunnat fokusera på att organisera och leda det 

ideella arbetet, något som bland annat inneburit projektering, anslutnings- och 

markavtal samt förläggning av kanalisation.
67

 (Se figur 16) 

Figur 16. Kartbild över byanätsanslutningar i Säffle, 2013 

 

 

Källa: Säkom, 2013 

Utöver ovanstående finns det flera aspekter som gör Säfflemodellen intressant, här 

märks inte minst tre faktorer:  

 Stadsnätets intresse för landsbygden: Den första aspekt som är särskilt 

påtaglig är engagemanget från det kommunalägda stadsnätet, SäKom. 

Säkom var tidigt en mycket aktiv aktör på landsbygden. Ambitionen hos 

bolaget och dess ägare har hela tiden varit att ta ett samordningsansvar för att 

nå ut till hela kommunen. Detta har gjort att nätet planerats i en helhet och att 

                                                      
67 Sistnämnda innefattar markförberedande och återställningsarbete, att arbetsleda schaktentreprenörer, att hantera 
kanalisationsmaterial samt svetsning av fiber i hushållen.  

• Södra Näset

– 457 anslutningar

• By

– 130 anslutningar

• Huggenäs

– 70 anslutningar

• Bro

– 233 anslutningar

• Södra Ny

– 70 anslutningar

• Kila

– 352 anslutningar

• Gillberga

– 310 anslutningar

• Långserud

– 296 anslutningar

• Svanskog

– 187 anslutningar

• Tveta

– 216 anslutningar
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utgångspunkten varit att bredband skall nå samtliga boende. Företaget har 

dessutom kunnat agera bank avseende entreprenadkostnader, vilket gjort att 

likviditetsproblem kunnat undvikas.  

 

 Samarbetsorganisation för byalagen: En annan aspekt som varit 

karaktäristiskt för Säffle är att de tio föreningarna (som byggt byanät) har 

institutionaliserat sitt samarbete genom bildandet av SäffleBygdens fibernät 

(Säby). Säby har successivt utvecklat sin roll och fungerar idag som en 

paraplyorganisation för föreningarna, vilket bland annat inkluderar att hålla en 

kontinuerlig dialog med Säffles kommun och stadsnät, SäKom. 

 

 Lokalt ägarskap: En tredje aspekt som är utmärkande är att nätet idag ägs 

samfällt av föreningarna och kommunens bolag, Säkom. Detta har skapat ett 

gemensamt ansvarstagande för att nätet måste hanteras professionellt. 

Modellen är också uppbyggd på så sätt att tillkommande hushåll (som önskar 

ansluta sig) måste bli medlemmar i en förening och därmed även delägare av 

nätet. Koordineringen av föreningarna och ägarskapet underlättas av att 

samtliga föreningar har samma stadgar, samma syfte och tillämpar samma 

anslutnings- och markavtal
68

 

6.1.3 Exemplet: Munkedal 

År 2012 utsågs Munkedals kommun till årets landsbygdskommun av organisationen 

Hela Sverige ska leva. Kommunen som ligger i Västra Götalands län med ca 10 000 

invånare är i mångt och mycket präglad av sin landsbygd. Detta tar sig bland annat 

uttryck i att kommunen är glest befolkad. Även om efterfrågan funnits från hushåll och 

företag har intresset från marknadskrafterna varit begränsat att investera i bredband. 

Tillsammans med Västra Götalandsregionen har därför kommunen aktivt satsat på 

utbyggnad av ett stomnät för att få ut anslutningspunkter även på landsbygden. Detta 

har skapat möjligheter för byalag (”fiberföreningar”) att kunna etablera spridningsnät i 

hela kommunen enligt byanätsmodellen. 

Totalt är tio ”fiberföreningar” verksamma inom Munkedals kommun.
69

 Av dessa har 

fem byggt klart sina nä. Tre är i slutskedet och övriga två i projekteringsfasen. Det 

finns således en omfattande aktivitet på lokal nivå i Munkedal. Samarbetet med 

kommunen har bidragit till denna framgång. Bland de faktorer som kan identifieras 

som framgångsfaktorer märks: 

 Strategiska politiska beslut – Munkedals kommun såg tidigt värdet av att ta 

sig an frågan om bredbandstillgång på ett strategiskt sätt. Detta innebar att 

kommunen initierade en bredbandsstrategi
70

 som bland annat inkluderade en 

inventering av befintlig bredbandsinfrastruktur. Med hjälp av denna gick det 

                                                      
68 Samordningen gör det exempelvis lättare att administrera och upphandla tjänster. 
69 För fullständig lista och kontaktuppgifter se Munkedals kommuns hemsida. Munkedals kommun, ”Fiberföreningar i 

Munkedal”, 

[http://www.munkedal.se/naringslivochentreprenorskap/bredband/fiberpalandsbygd/fiberforeningar.4.501d5b712f37c9b
c7580007014.html] 2013-03-18 

70 Munkedals bredbandsstrategi finns att läsa på kommunens hemsida. Munkedals kommun ”Bredbandsutbyggnad 2.0” 

[http://www.munkedal.se/download/18.4774c46d13224c20bcb80003229/IT-
infrastrukturplan_f%C3%B6r_Munkedals_kommun_110831.pdf] 2013-03-10
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att få en översikt och samstämmighet av bland annat synen på bristområden, 

d.v.s. områden där fiberutbyggnad vore särskilt önskvärt. Detta underlättade 

insatser för utbyggnad. 

 

 Nätverksträffar och eldsjälar – Munkedal har en stark tradition av 

föreningsliv. Detta innebär bland annat att boende på landsbygdens har en vana 

att ta egna initiativ. För bredbandsutbyggnaden har detta varit värdefullt då det 

inneburit att det funnits eldsjälar som kunnat initiera och driva arbetet. Arbetet 

har dock också utvecklat relationerna bland de boende och skapat nya sociala 

nätverk vilket förstärkt sammanhållningen på det lokala planet. För kommunen 

har detta lokala engagemang varit betydelsefullt eftersom det inneburit att 

initiativ och efterfrågan kommit från de som är direkt berörda av utbyggnaden. 

 

 Positiv grundsyn från kommunen – Det är dock inte enbart bland gräsrötterna 

som intresse och engagemang för bredband etablerats. I hela den kommunala 

administrationen, det vill säga bland både tjänstemän och politiker, har det 

funnits en bred övertygelse om vikten av bredband för utvecklingen. Därmed 

har frågan om utbyggnad och tillgång inte reducerats till en teknikfråga utan 

bibehållits på en strategisk nivå, dvs som en fråga av vikt för hela kommunens 

utvecklingskraft.
71

  

6.2 Byalagsmodeller 
De tre exemplen ovan ger en bild av hur utbyggnaden organiseras. Den bärande tanken 

i alla exemplen är det lokala ledarskapet där de boende själva måste vara aktiva. 

Därmed fordrar de att byalagen investerar tusentals timmar egen tid för att näten skall 

komma till stånd. Ett projekt i Sydsverige utgör i detta sammanhang ett bra exempel. 

Här har tio personer under drygt fem år investerat över 11 000 timmar ideellt arbete, 

vilket motsvarar ett värde på nästan 2 miljoner kr.
72

  

Det bör observeras att olika regioner och län har valt olika modeller. Det finns således 

viktiga skillnader med avseende på hur själva byggnationen sker, både om graden av 

involvering från marknaden och de offentliga aktörerna samt vem som kommer att äga 

näten. Nedan redovisas exempel på olika byanätsmodeller som kunnat identifieras i 

Sverige 2013. (Se tabell 1) 

Tabell 1. Identifierade byanätsmodeller i Sverige, 2013 

 
Modell Lyfter 

moms73 

Långsiktig 

förvaltning 

Anläggningskuns. Ekonomiskt stöd 

Modell 1 

”Gotlandsmodellen” 

 

Ja Byalag anlägger, 

äger och driver 

anslutningsnätet. 

Gemensam 
organisation för 

D&U (Fiber 

Byggnation sker i 

samarbete med 

marknadsaktörer 

och med assistens 
via regionen. 

Stöd till 

fullständiga nät. 

                                                      
71 Kommunen har därtill stött de lokala initiativen genom att anordna nätverksträffar för att få en beskrivning av hinder 

och utmaningar i de pågående processerna samt möjlighet för de involverade byalagen att byta erfarenheter. 

72 Baseras på kostnadsschablonen för Leader som uppgår till 175 kr/timme. Beräkningen baseras vidare på antagandet 
om att personerna jobbat i snitt 4 timmar i veckan under de 5,5 år som projektet varit verksamt.  

73 Av kolumnen framgår Byanätsgruppens bedömning. Frågan prövas dock av Skatteverket i enskilda fall. Se vidare 

Skatteverkets ställningstagande Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt från den 5 maj 2012 
(Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 ).
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Gotland). 

Marknadsaktör 

anlägger och äger 

stomnätet.  

Modell 2 

”Skanovamodellen” 

Nej Byalag anlägger och 

äger kanalisationen 

initialt. 

Marknadsaktören 
ansluter till 

stomnätet, blåser in 

fiber och svarar för 

D&U  av hela nätet. 

Marknadsaktör 

övertar 

anläggningen i 

enlighet med 

offentligt regelverk. 

Byggnation sker i 

samarbete med 

marknadsaktörer.  

Enbart offentligt 

stöd till 

kanalisation. 

(Marknadsaktörer
na subventionerar 

anslutningsavgift) 

Modell 3 

”Säfflemodellen” 
 

Ja Nybildat kommunalt 

bolag (SÄKOM) 
bygger stomnät. 

Byalag bygger 

anslutningsnät 

SÄKOM ansvarar för 

D&U av hela nätet. 

SÄKOM svarar för 

administration och 

har fungerat som 

”bank” avseende 

entreprenadkostnad
er.  

Byggnation sker i 

samarbete med 
kommunen.  

Stöd till 

fullständiga nät 

Modell 4 

”Stadsnätsmodellen” 

Nej Stadsnätet bistår i 

planering och 

projektledning. 

Byalaget ansvarar 

för anläggningen av 

anslutningsnätet 

fram till respektive 

fastighet. 

Stadsnätet svarar 

för drift och 
förvaltningen av 

nätet och övertar 

anläggningen i 

enlighet med 

offentligt regelverk.  

Byggnation sker i 

samarbete med 

stadsnät och lokala 

entreprenörer.  

Fullständiga nät 

(Rabattmöjlighet 

på material och 

installation) 

Modell 5 

”Lantmäterimodellen”  

 

Tveksam

t, enligt 

Skatteve

rket 

Byalag anlägger 

bredbandsnät som 

knyts till 

fastigheten genom 

bildande av en 

Gemensamhetsanlä
ggning (GA). 

(Precis som en 

vägsamfällighet). 

GA:en ansvarar för 

D&U. 

Marknadsaktör äger 

stomnät där detta 

nät ansluts.  

 

Byggnation sker i 

samarbete med 

marknadsaktörer 

Stöd till 

fullständiga nät 

Modell 6 

”Enköpingsmodellen” 

Nej Byalag gräver fram 

till 
anslutningspunkt. 

Privat aktör tar över 

ägandet av nätet 

samt tillhandahåller 

material, driftar och 

förvaltar nätet. 

Erbjuder tjänster i 

alla nivåer av 

värdekedjan inkl. 
slutkundstjänster. 

Byggnation sker i 

samarbete med 
marknadsaktörer 

Bygger utan stöd. 
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7 En intresseorganisation för byanät 
Tanken om en nationell samarbetsorganisation för byanät har uppkommit i takt med att 

byanätsmodellen etablerats och expanderat.
74

 Bakgrunden till behovet av samarbete har 

sin bakgrund i att byalagen ställs inför en stor mängd frågor av väldigt skiftande 

karaktär. Förmågan att hantera alla frågeställningar skiftar naturligtvis mellan 

byalagen, men i huvudsak är frågorna nya för människorna i byalagen. Detta är inte 

deras huvudprofession. En samarbetsorganisation kan också, genom att den samlar 

flera, påverka i större utsträckning än ett enskilt byalag. Lägg där till att kommunala 

exempel från bland annat Säffle och Gotland stärker bilden av att en organisation kan 

ge flera fördelar. 

 

Det faktum att det inte finns en naturlig kontaktyta för bredband på landsbygden får till 

följd att byalagen ges skiftande svar beroende på vem de kontaktar. Vilken kompetens 

byalagen möter är i viss mån också beroende av var i landet de bor eftersom 

engagemanget i bredbandsfrågan varierar. En annan konsekvens är att byalagen kan 

hamna i en beroendeställning till konsulter, nätägare eller operatörer på grund av 

informationsunderskott.  

 

Behovet av en samarbetsorganisation kan även ses från ett nationellt perspektiv. 

Centrala organisationer, så som t.ex. myndigheter, har ett behov av en sammanhållen 

bild av utvecklingen. Det samma gäller för operatörer. Antalet byanät uppgår i 

dagsläget till cirka 800. En bedömning är att det kan finnas upp till 5 000 byanät
75

 om 

några år. Detta gör det svårt att adressera varje enskild aktör. 

 

Tillskapandet av en nationell organisation för samarbete är dock inte tillräckligt. 

Erfarenheten från de organisationer som är verksamma på lokalnivån, exempelvis LRF 

och Hela Sverige ska leva, visar tydligt vikten av regional och lokal förankring. En 

regional och lokal förankring behövs eftersom förutsättningarna skiljer sig åt i olika 

delar av landet.
76

 Utöver förankringen fordras dock även att organisationen: 

I. Kan vara oberoende - Med oberoende menas att det inte ska råda något tvivel 

om var lojaliteten ligger. Det som efterfrågas är en part som tar byanätens 

intresse.   

 

II. Har sakkunskap inom bredband och telekom – Med sakkunskap menas tillgång 

till expertis inom området som både omfattar tekniska, ekonomiska och 

juridiska aspekter. 

 

III. Orienterar medlemmar i finansieringsmöjligheter (stöd) - Med orientering 

menas att organisationen måste ha översikt om de stödmöjligheter som byalag 

kan ta del av samt praktisk möjlighet att bidra med råd och stöd vid 

ansökningsförfarande.  

 

                                                      
74 Detta kapitel baseras på en undersökning utförd av konsultföretaget Stelacon på uppdrag av Bredbandsforum. 

Studien baseras på intervjuer med ett tjugotal organisationer. Stelacon, ”Samarbetsorganisation för byanät”, 2012 
75 Baserat på antagandet att det är ca 5 000 byar på landsbygden som idag saknar bredbandsuppkoppling om minst 100 

Mbit/s.  

76 Förutsättningar avser här att stödets omfattning och regler skiljer sig åt, men kan också inkludera att mark och 
befolkningsförutsättningar varierar.
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IV. Bära sina egna kostnader - Med kostnadstäckning menas att det är rimligt att 

organisationen tar ut en skälig avgift från sina medlemmar så att en del av 

kostnaderna för verksamheten finansieras av de som berörs.  

Bilden av hur en nationell samarbetsorganisation ska se ut är dock inte helt entydig. 

Skillnaden i uppfattning ligger i vilka frågor som bedöms prioriterade. Tre tydliga 

linjer kan identifieras:  

 En intresseorganisation – med detta avses en vilja att skapa en organisation 

som tar parti för byanätens sak och representerar byanäten som en specifik 

aktörsgrupp bland andra. För en sådan typ av organisation är opinionsbildning 

och att kunna företräda sina medlemmar centralt.  

 

 En informationsorganisation – med detta avses en vilja att skapa en 

organisation som primärt fungerar som förmedlare av material och kunskap om 

byanätsprocessen och förvaltning. För en sådan typ av organisation är 

objektivitet centralt. 

 

 En affärsorganisation – med detta avses en vilja att skapa en organisation som 

har mandat att för byanätens räkning sluta avtal och förhandla med 

marknadsaktörer. För en sådan typ av organisation är enhetliga affärsmodeller 

centralt.  

Avsikten med en nationell organisation avgör givetvis dess utformning. Innan 

inriktningen på en organisation fastställts är det därför mindre meningsfullt att 

diskutera hur den praktiska utformningen skulle kunna se ut. De olika synsätten på vad 

en organisation ska fylla för syfte är dock delvis avhängigt vilket tidsperspektiv som 

anläggs. Grovt sett kan dock behovet delas in i tre delar: kort sikt (2013), medellång 

sikt (2016) och lång sikt (2020).
77

 (Se figur 17) 

Figur 17. Tidsperspektiv för bildande av en samarbetsorganisation för byanät 

 

 I ett kortare perspektiv (2013) är det akuta behov som står i centrum. Dessa 

utgörs av att säkerställa möjligheten till stöd och råd kring byggnation och 

                                                      
77 Det kan mycket väl finnas exempel på byanät som redan i nuläget ser behovet av en samlad röst och som skulle 

föredra en lösning där organisationen kan förhandla centralt. Bedömningen är dock att dessa perspektiv i nuläget är i 
minoritet.  

Kort sikt (2013) Medellång sikt (2016) Lång sikt (2020)

Rådgivningsfunktion En gemensam röst En gemensam förvaltning
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förvaltning.  

 

 I ett medellångtperspektiv (2016-2018) är behovet att även kunna ge en samlad 

röst för byanäten och fungera som strategisk part och remissinstans, att agera 

som en ombudsman.  

 

 I ett långt perspektiv (2020-) är behovet att kunna säkerställa en hållbar 

förvaltning och möjlig motpart för marknadsaktörer och myndigheter, att 

fungera som ”en-dörr-in” till byanäten. Detta gäller särskilt om flertalet byanät 

väljer en modell där de fortsätter att äga näten. 

8 Information om byanäten  

8.1 Avsaknad av översikt 
En utmaning i arbetet att bistå byanäten har varit svårigheten att identifiera var de finns 

i geografin. Totalt estimeras det finnas ca 800 byanät som är under produktion eller 

blivit färdigställda. Mätt i antalet ansökningar som finns hos stödhanterande 

myndigheter verkar flera vara på gång. Information om var näten finns är dock spridd 

på olika aktörer runt om i landet. Detta har gjort att det saknats en möjlighet att nå dem 

på ett samlat sätt. 

En inventering har dock visat att, det saknas en god överblick nationellt, men att det i 

vissa fall finns god kunskap om byanäten regionalt och lokalt.  

 Gräsrotsorganisationer så som Hela Sverige ska leva och LRF organiserar 

landsbygdens befolkning, vilket även i nuläget omfattar många byalag som är i 

färd med att bygga nät eller som redan fullföljt byggnationsprocessen. Hela 

Sverige ska leva tillhandahåller också ”Bygdebanken” via sin hemsida. Detta 

är ett sökverktyg med filtreringsfunktion för att hitta kontaktuppgifter för de ca 

5 000 byalag som finns i Sverige. Detta innebär att regionala och lokala 

avdelningar hos Hela Sverige ska leva har en god uppfattning om 

bredbandsaktiva byalag och hur dessa kan kontaktas. I viss utsträckning har 

även marknadsaktörerna börjat samarbeta direkt med gräsrotsorganisationerna 

i syfte att nå ut lokalt.
78

 

 

 Kommunerna har, i varierande grad, extensiva kontakter med byalag. I de fall 

det finns en bredbandskoordinator, det vill säga en ansvarig person för 

bredbandsfrågorna är såväl kunskaperna som de löpande kontakterna relativt 

utförliga. För dessa ses de lokala grupperna på landsbygden som viktig 

”spokesperson” i utvecklingsfrågor som rör landsbygden. På exempelvis 

Munkedals hemsida finns alla byanät med intresse för fiber listade, samma sak 

på Gotland.  

 

                                                      
78 Ett exempel på detta är Telia Sonera som ordnat ett gemensamt informationsarbete med Hela Sverige ska leva i 

samband med det pågående teknikskiftet. Organisationerna ordnar bland annat gemensamma möten där elektronisk 
kommunikation på landsbygden diskuteras.  
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 Länsstyrelserna och regionerna har genom sitt arbete med bredband och 

landsbygdsutveckling, i vissa fall, en god överblick av byanäten regionalt. Det 

ingår i uppgiften att ha kontinuerliga kontakter med alla intressenter på 

bredbandsområdet, vilket även inkluderar byanät. Detta innebär att det finns – 

formella och informella - förteckningar av byanäten och kontaktpersoner hos 

dessa.  

 

 Jordbruksverket för fortlöpande register över byanätsprojekt. Denna kunskap 

och kontaktuppgifter används redan i den operativa handläggningen av stöd 

och vid besök i bygdegårdar och byalagsmöten för exempelvis följeforskare 

inom Landsbygdsprogrammet. 

 

 PTS har en samlad bild av bredbandsaktörer i landet genom sin årligt 

återkommande bredbandskartläggning. Denna information kompletteras 

kontinuerligt genom att PTS är en viktig medfinansiär till byanätsprojekt.  

8.2 Bristande dokumentation av byanäten 
De byanät som uppförts runt om i Sverige har många likheter, men skiljer sig också åt. 

I nuläget saknas information om var näten byggts och hur de konstruerats. Denna typ 

”byanätsdeklaration” det vill säga en översikt innehållande nyckeldata över byanäten 

har efterfrågats av flera aktörer, inte minst de nationella stödhanterande 

myndigheterna. Det finns nät som konstrueras på ett sätt som gör dem sårbara, bland 

annat genom att undermåligt material och komponenter används eller genom oprövade 

anläggningstekniker. Även om det inte finns underlag för någon annan bedömning än 

att merparten byanätsprojekten genomförts seriöst och professionellt är 

dokumentationen varierande och inte lätt tillgänglig. För att säkerställa kvalitén i näten 

och kännedomen om den så bör uppföljningen stärkas. Detta var också syftet när 

frågan om en ”byanätsdeklaration” adresserades under 2012 och 2013.
79

 En deklaration 

syftar till att göra nyckeltal om byanäten tydliga. För att uppgifterna ska kunna samlas 

in från byalag är tre vägledande punkter av stor betydelse: 

 Relevans – För det första är det centralt att uppgifterna som inkluderas 

uppfattas som relevanta. Aktörerna (byalagen) är i princip införstådda i vikten 

att samla in grundläggande uppgifter men vänder sig starkt mot att frågor är av 

ingående teknisk natur eller kräver att markförhållanden graderas.  

 

 Enkelhet - För det andra är det väsentligt att frågorna som inkluderas utformas 

så enkelt som möjligt. Eftersträvansvärt är frågor med förvalda alternativ så att 

det räcker med att kryssa det alternativ som är relevant. Detta finns dock en 

förståelse för att detta inte alltid är möjligt. 

 

 Automatik – För det tredje är det önskvärt att uppgifter som samlats in en gång 

bör återanvändas. Ansvariga myndigheterna bör samverka så att byalag bara 

behöver lämna nödvändiga uppgifter en gång. Det kan ske genom att olika 

system kommunicerar med varandra så att uppgifter kan extraheras utan 

                                                      
79 I syfte att testa en tentativ deklaration genomfördes under första hälften av 2013 ett pilotprojekt med länsstyrelsen 

för Västra Götaland. Utfallet av detta arbete gav viktiga lärdomar om vilken typ av information som en deklaration bör 
och kan inkludera. Arbetet baserades dock på den prototyp av deklaration som tagits fram inom LSB 2.0 under 2012.
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inblandning från byalagen. En möjlighet kan vara att inkludera frågorna eller 

koppla en deklaration till Statens Jordbruksverks (SJV) system för 

slutrapportering.  

PTS bör få i uppdrag att ta fram riktlinjer om vilka uppgifter som stödmyndigheterna 

ska samla in om de nät som fått stöd. Byanätsgruppen enades om att nedanstående 

uppgifter bör inkluderas. (Se tabell). Notera dock att en del av dessa uppgifter redan 

idag samlas in i slutrapporten. Poängen är inte att samla in uppgifterna dubbelt utan att 

se till att de finns sammanställda hos en ansvarig och att de är lätt tillgängliga vid 

förfrågningar. Önskvärt är också att uppgifterna  publiceras samlat. (Se tabell 2) 

Tabell 2. Förslag på koncept till deklaration 

 

Kontaktuppgifter 

föreningen/verksamheten 

 

*Jag samtycker enligt 10§ personuppgiftslagen 

att Post- och telestyrelsen får behandla mina 

personuppgifter för statistiska ändamål såsom 

kartläggning och redovisning av insatser på 

bredbandsområdet 

 Namn förening/verksamhet:  

 Organisationsnummer 

 Kontaktperson*: 

 Telefon: 

 e-post: 

 Hemsida (till 

föreningen/verksamhet): 

Verksamhetsform 
(Kryssa ett alternativ) 

 Ideell förening 

 Ekonomisk förening 

 Samfällighet 

 Annan 

Nätets längd  
(Km) 

 Total längd färdigt fibernät (Km): 

 Total längd med bara kanalisation 

(Km): 

Hur lång sträcka har byggts genom 

samförläggning? 
(Avser samförläggning med t ex ett energibolag)  

 

 Km: 

Hur många hushåll/företag finns det 

totalt inom byanätets 

täckningsområde?  
(Antal) 

 Hushåll (inklusive hushåll där det 

också bredrivs företag): 

 Företag (fristående, ej kopplade till 

ett hushåll): 

 Fritidshus och övriga byggnader (t 

ex bygdegårdar, idrottshallar mm): 

Hur många av dessa är anslutna till 

nätet? 
(Antal) 

 Hushåll (inklusive hushåll där det 

också bedrivs företag): 

 Företag (bara de som inte är 

kopplade till ett hushåll): 

 Fritidshus och övriga byggnader 
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(tex bygdegårdar, idrottshallar etc.): 

 

Är nätet förberett för att ansluta fler 

hushåll och företag?  
(Antingen genom att kanalisation förberetts 

och/eller att det finns ledig fiber/utrymme för 

fler fiber) 

 

(Kryssa ett alternativ) 

 Ja  

 Nej 

Vilket datum togs nätet i drift? 

 

 Driftsättningsdatum  

(ååååmmdd) 

Är nätet inregistrerat i 

Ledningskollen? 
(Kryssa ett alternativ) 

 Ja 

 Nej 

Har standarder eller motsvarande 

följts vid byggnationen av nätet som 

gör att kvaliteten kan garanteras? I 

så fall vilken? 

 
(Avser riktlinjer från exempelvis SSNf eller 

Skanova om hur nät skall byggas)  

 Ja 

 Nej 

Har nätet dokumenterats på det sätt 

som standarder rekommenderar? 

(Avser riktlinjer från exempelvis SSNF eller 

Skanova om hur nät skall dokumenteras) 

 Ja 

 Nej 

Vem äger följande delar av 

nätet/utrustningen? (Ex byalaget 

själva, Skanova, stadsnätet etc.) 

 Kanalisationen: (Namn på ägare) 

 Fibernätet: (Namn på ägare) 

 Teknisk utrustning: (Namn på 

ägare) 

Vem är ägare av stamnätet till vilket 

föreningens nät har kopplats? (Ex 

stadsnät eller Skanova)  

 Namn på ägare av stamnät 

Vilka är koordinaterna för nätets 

kopplingspunkt till stamnätet? 

(Byanoden) 

 X 

 Y 

eller 

 Long 

 Lat 

Vilken typ av avtal finns för  Nyttjanderätt (markägaravtal) 

 Inskrivning 
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markupplåtelse? 

(Kryssa ett alternativ) 

 Ledningsrätt 

 Gemensamhetsanläggning 

Kostnader för utbyggnaden och stöd  

Med stöd avses pengar från offentliga parter 

(stat, kommun, region) genom stöd från 

landsbygdsprogrammet, kanalisationsstödet och 

eventuell medfinansiering från PTS och 

kommun 

 Total kostnad för projektet (kr) 

 Stöd till projektet (kr) 

Hur mycket ideell tid uppskattats ha 

lagts ner i projektet? 

 
(Kryssa ett alternativ) 

 Mindre än 500 timmar 

 500-1500 timmar 

 1500-3000 timmar 

 3000-5000 timmar 

 Mer än 5000 timmar  

9 Likviditetsutmaningar för byanät 
Byanätsmodellen baseras på lokalt engagemang. Även om engagemang kan uppbringas 

och eget arbete delvis kan understödja en byggnation av bredband så krävs också 

kapital.  

Idag erbjuds stödmöjligheter för byggnation av bredbandsnät på landsbygden primärt 

via landsbygdsprogrammet. Det finns dock en icke försumbar ställtid från det att en 

ansökan om byggnation av ett bredbandsnät beviljas till dess att en utbetalning av 

stödmedel kan göras. Under denna period behöver ett byalag eller en utvecklingsgrupp 

ha tillgång till krediter. Krediterna behövs för att betala löpande räkningar till 

entreprenörer och projektörer som hyrs in för att genomföra olika delmoment i 

bredbandsbyggnationsarbetet.  

9.1  Bankernas inställning till utlåning 
Utmaningen för byalagen och de lokala utvecklingsgrupperna är dock att långivarna 

generellt är ovilliga att ge krediter för ”byanät”. I vissa fall har Skanova och stadsnäten 

gått in som garanter och löst finansieringen. Detta har dock inte varit möjligt överallt 

och är inte deras huvudsakliga uppgift. I och med finanskrisen och den efterföljande 

finansiella instabiliteten har kraven höjts från bankerna generellt.
80

 Därmed har också 

tröskeln för att få lån vuxit ytterligare.
81

  

                                                      
80 Notera särskilt att flertalet orter i Sverige inte har någon lokal bank (”sparbank”) som kan ta särskild hänsyn till 
utvecklingsprojekt och aktivt stödja samhällelig utveckling I de fall det finns en lokal bank förefaller utmaningen vara 

något mindre. Erfarenheter från projektet ”Fiber till byn” indikerar att bankerna initialt har en hög riskperception av 

byanät. När kunskapen ökat har också intresset och villigheten att låna ut pengar ökat. Bankrepresentanter har bland 
annat medverkat vid de seminarier som hölls inom Fiber till byn projektet under 2011.   

81 Det finns exempel, exempelvis från Gotland, där bland annat Swedbank och JAK utformat produkter som är 

anpassade för byanätsbyggnation. Gotland Bredband, ”Finansiering”, 
[http://www.bredbandgotland.se/finansiering.html] 2013-04-09 
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Ur en långivares perspektiv har de bredbandsnät som ska byggas på landsbygden ett 

marginellt alternativvärde. Likväl kräver de en ansenlig investering. Detta gör att 

risken blir hög och att det följaktligen, generellt sett, är rationellt för de kommersiella 

långivarna att: 

1. Avslå kreditansökan och eventuell låneansökan 

 

2. Kräva garantier så som borgenärer 

 

3. Ställa oproportionellt höga räntekrav på de sökande för att bevilja lån 

9.2  Organisationsformernas inverkan på lånemöjligheter 
Byalagens förhandlingsposition försämras ytterligare av det faktum att de ofta är 

organiserade i form av ideella föreningar.
82

 Detta är praktiskt i den löpande 

verksamheter och när aktiviteter ska vidtas, men skapar en verklig utmaning när 

kontraktsrättsliga förbindelser ska upprättas. En ideell förening får exempelvis inte 

bedriva vinstdrivande verksamhet. 

För att vinna ökade frihetsgrader och hantera utmaningen är det i och för sig möjligt att 

förändra föreningsform. Juridiskt har exempelvis en ekonomisk förening (organisation 

för att gynna det ekonomiska intresset hos medlemmarna) eller en 

samfällighetsförening (samägande och förvaltande av mark, anläggningar, rättigheter 

med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter) större möjligheter att få lån, inte 

minst i sistnämnda fall där de enskilda medlemmarna är ömsesidigt personligt 

betalningsansvariga. 
83

 

Ur en långivares perspektiv finns det flera fördelar att ha en samfällighetsförening som 

motpart. Långivarens fordran säkerställs genom att föreningen har förmånsrätt för sina 

fordringar i de deltagande fastigheterna.
84

 I praktiken förefaller dock det solidariska 

betalningsansvar som samfälligheter är förknippade med skapa tröghet, vilket 

ytterligare förstärks av tidskrävande förrättningar vid varje ny medlem.
85

 Valet av 

organisationsform hamnar därför oftare på ekonomisk förening. 

För en bank som har en ekonomisk förening som motpart är möjligheten att reglera 

skulder dock något mindre och omfattar bara föreningen och de i föreningen ingående 

tillgångarna. I praktiken torde därför medlemmarna i den ekonomiska föreningen 

behöva gå i borgen för föreningens lån för att en långivning ska kunna verkställas. 

9.3  Praktiska lösningar i nuläget 
Det finns ett flertal lösningar som kan användas för att minska utmaningen att få 

tillgång till likviditet i byggnationsfasen.  

                                                      
82 En ideell förening är enkel att bilda (kräver lite fomalia) och kan därför vara en lämplig form för att få till stånd en 

juridisk person i vilken man kan börja arbetet med att bygga ut bredband på landsbygden. För att ideell förening ska 

anses bildad (och vara en juridisk person) krävs i praktiken endast att medlemmarna antagit stadgar (som registreras hos 
ansvarig myndighet) och valt en styrelse. 

83 Lantmäteriet, ”Bredbandsutbyggnad på landsbygden”, 2011 

84 Se bland annat lag om förmånsrätt för fordringar enligt Förmånsrättslagen (1970:979).
 

85 Eriksson, Hasse, Bynet, 2011-12-04 
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En lösning bygger på att nyttja det privata sparandet. I medeltal har var och en av 

Sveriges nästan 9,5 miljon invånare 110 000 kronor på ett bankkonto, sammanlagt över 

1 000 miljarder kronor.
86

 I det fall privat sparande saknas (helt eller delvis) för att 

kunna täcka de erforderliga investeringskostnaderna
87

 kan de individer (som ingår i den 

förening som ska bygga bredbandsnätet) utfärda reverser (skuldbrev
88

) på insatsen till 

föreningen som därefter lyfter ett byggkreditiv
89

 på hela summan med reverserna som 

säkerhet.  

Upplägget kräver ett relativt omfattande pappersarbete från bankernas sida, vilket gör 

att bankerna är restriktiva att använda denna lösning. Ur byalagets perspektiv är den 

dock positiv eftersom den innebär att amorteringen startar efter att projektet 

färdigställts, räntekostnaden under byggnationen blir därmed en del av 

projektkostnaden. En alternativ lösning är att föreningen skapar ett avtal med banken 

där den enskilde medlemmen tecknar ett "blancolån" som sätts in på föreningens 

konto. Det handlar således om ett privatlån som medlemmarna får av banken och som 

de kan använda som insatser eller lån till föreningen. I detta fall startar dock 

amorteringarna innan projektet påbörjats. Ett tredje alternativ är att ansöka om bidrag 

och sedan låna den summa som motsvarar det godkända stödbeloppet. Om föreningen 

beviljats stöd betraktas risken som reducerad varpå banken kan gå in med lånekapital. 

(Se tabell 3)  

 

Tabell 3. Hantering av likviditetsfrågan i byalag när finansiell säkerhet i en 

ekonomisk förening saknas 

 
Lösning Beskrivning Kommentar 

Privat sparande (medlemslån) Medlemmarna nyttjar sitt eget 

sparande som lån till föreningen 

Inblandning av bank blir överflödig. 

Fordrar dock att medlemmar har 

det kapital som krävs i likvida 

medel. Villkoren avtalas individuellt. 

Revers 

(kan användas i ett läge när 

medlemmar inte direkt kan 

betala insatsen) 

Medlemmarna lämnar en revers 

(skuldbrev) på insatsen till 

föreningen som därefter lyfter 

ett byggkreditiv på hela summan 

med reverserna som säkerhet. 

Amorteringen startar efter projektet 

färdigställts, räntekostnaden under 

byggnationen blir en del av 

projektkostnaden. Endast de lokala 

bankerna / Sparbankerna 

godkänner lösningen. Storbankerna 
uppfattar att den medför för höga 

administrationskostnader. 

Förmedlingslån Föreningen skapar ett avtal med 
banken där den enskilde 

medlemmen tecknar ett 

"blancolån" som sätts in på 

föreningens konto. 

Amorteringarna startar innan 
projektet påbörjats. Medlemmar 

med betalningsanmärkningar kan 

inte få lån. 

Föreningslån Föreningen får låna den summa Löser likviditetsfrågan eftersom 

                                                      
86 Hela Sverige ska Leva, ”Handbok i lokal finansiering”, 

(http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.4b2051c513030542a9280009784/Handbok+i+lokal+finansiering.pdf) 
2013-03-06 

87 Kostnaderna för utbyggnad varierar starkt mellan olika delar av landet beroende på geografi, avstånd till 

anslutningspunkter och densiteten på de hushåll som önskar bli anslutna till nätet.
  

88 Kan skrivas som ett löpande skuldebrev 

89 När det gäller nybyggnationer, där inga tillgångar finns från början gäller det för banken att se till att en säkerhet 

skapas genom att granska att byggnationen verkligen sker som det ska. Banken behöver i detta fall ta del av bland annat 
kostnadsofferter och beräkningar från företag avseende de kostnader som förväntas belasta bygget. Upplägget fungerar 

mer eller mindre som en checkkredit. Det betyder att föreningen självt inte får pengar till förfogande för att betala 

kostnaderna. Däremot kommer utgifter för de fakturor som presenteras i samband med husbygget att kunna skickas till 

banken, som i sin tur täcker kostnaderna.
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som motsvarar ett godkänt 

bidrag och begär in resterande 

av medlemmarna 

bidragen betalas ut i efterhand. Kan 

kombineras med reverslösning eller 

blancolånlösning. 

 

9.3.1  Framtidens finansiering 

Även med ovanstående lösningar så innebär bankernas generella ovilja att ge lån ett 

problem. Det har därför förts fram förslag om att offentliga medel borde tillskjutas i 

syfte att kunna fungera som riskkapital och täcka de lånebehov som finns. Varken på 

nationell eller lokal nivå finns det dock i nuläget några fonderade medel för mindre 

projekt som skulle kunna användas för att de kapitalbehov som uppstår i 

byanätsprojekt.
90

 En viss skepticism kan även skönjas lokalt. Kommunerna är generellt 

negativa till borgensåtagande - även om det finns sporadiska exempel på kommuner 

som tagit en annan inställning till lokalprojekt.
91

  

En alternativ färdväg är att i större utsträckning nyttja möjligheten från 

Jordbruksverket att begära förskottsutbetalning och sätta sökt stöd i pant hos en bank. 

Modellen är vanligt förekommande i landsbygdsprojekt men har inte använts i någon 

större omfattning för bredbandsbyggnation. En kritisk faktor i modellen är dock att 

handläggningstiderna på länsstyrelserna är rimliga så att tiden mellan ansökan om 

utbetalning och själva utbetalningen minimeras. 

Som ett alternativ till finansieringsmodeller av typen ovan har det också framförts att 

staten borde ge ett bredbandsavdrag per fastighet där exempelvis hälften av kostnaden 

som överstiger 10 000 kr berättigar till ett skatteavdrag i deklarationen, en lösning inte 

olik den som idag finns för ROT-avdrag. Detta löser utmaningen med finansiering och 

har potential att reducera en del av den oförutsägbarhet, administration och frustration, 

som nuvarande system innebär.  

10  Överlåtelse och värdering av byanät 
Genom att många byanät byggs med offentliga stöd omges näten av ett relativt 

komplext juridiskt ramverk. Regelverk som styr tilldelningen av offentligt projektstöd 

innehåller bland annat skrivningar när det gäller överlåtelse/försäljning av 

bredbandsnätet, som skapar osäkerhet och kan tolkas olika av berörda intressenter. 

Idag saknas en gemensam och förankrad tolkning av de regelverk som styr 

tilldelningen och uppföljningen av offentligt projektstöd vid byggandet av byanät och 

det saknas rättspraxis på området.  

10.1  Hur hanteras överlåtelser? 
De förordningar och regelverk som styr hanteringen av offentligt projektstöd innehåller 

exempelvis krav på återbetalning av beviljat projektstöd om stödmottagaren inte 

                                                      
90 Coompanion, EKO-banken och Hela Sverige ska Leva har dock initierat ett projekt kallat Mikrofonden för att 

försöka skapa underlag för uppbyggnad av en fond som kan hantera små lokala utvecklingsprojekt. Mer information 
finns exempelvis här, HSSL, ”Mikrofonden”, 

[http://www.helasverige.se/fileadmin/user_upload/HSSL_Kansli/PDF/Informationsmaterial/Mikrofonden_folder.pdf] 

2013-04-09 
91 Växjö och Nordmaling är exempel på sådana kommuner.
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uppfyller ställda villkor. Några av dessa villkor är inte helt entydiga och skapar 

osäkerhet hos byalag när frågan om en eventuell överlåtelse blir aktuell. Främst gäller 

det tolkningen av den så kallade ”femårsregeln” och villkoret att ”Stödmottagaren ska 

betala tillbaka stödet om stödmottagaren eller annan part får en otillbörlig förmån”.
92

 

Läget försvåras av att det från berörda myndigheter saknas tydliga rekommendationer 

och exempel på hur dessa villkor ska tolkas.  

En ytterligare komplikation vid en överlåtelse/försäljning är hur nätet ska prissättas. 

Byalagets hantering av marknadsvärde, restvärde och försäljningspris kan utöver 

felaktigheter som utlöser återbetalningskrav av stödet också ställa till problem när det 

gäller skatt och moms. Sker överlåtelse/försäljning inom fem år efter beviljat stöd 

uppstår frågor som otillbörlig förmån och att någon annan än den beslutade 

stödmottagaren kan bli stödmottagare genom en konstruktion om överlåtelse som 

innehåller motprestationer. Det finns inte heller något känt prövat fall avseende 

överlåtelse/försäljning och prissättning av byanät vid en överlåtelse som kan ge 

vägledning för ett byalag.
93

  

På grund av den rådande osäkerheten finns idag en rad olika tillämpningar. Exempel på 

detta är att: 

 operatören ofta erhåller nyttjanderätten över anläggningen (byanätet) fram till 

överlåtelsen. För detta betalar de ingen eller en mycket låg avgift.  

 vid överlåtelseavtal för kanalisation förekommer att byalag inte äger rätt till 

tillträde till kanalisationen under tiden fram till överlåtelsen.   

 operatören inkluderar drift- och underhåll av anläggningen i överlåtelseavtalet. 

Vid överlåtelsen tecknas ett köpeavtal och operatören betalar ingen, eller en 

symbolisk summa (t.ex. 1 kr) för anläggningen baserat på att operatören svarat 

för drift och underhåll av anläggningen fram till överlåtelsen.  

 det vid överlåtelse saknas uppgifter om hur marknadsvärdet på anläggningen 

fastställts och om något faktiskt värde inkluderats på det drift och underhåll 

operatören har svarat för fram till överlåtelsedagen.  

 avtalen om överlåtelse ofta innehåller krav på att operatören ska iaktta 

(alternativt att operatören övertar ansvaret för att följa) föreskrifter och 

anvisningar som utfärdats av myndighet. Det finns inga förtydligande om att 

stödmottagaren kvarstår som ansvarig gentemot stödmyndigheten för de 

villkor som är tillämpliga efter överlåtelsen. 

                                                      
92 Jordbruksverket föreskrifter om företagsstöd och projektstöd (SJVFS 2007:43). 
93 Också i statsstödsutredningens betänkande om ”Olagligt statsstöd” (SOU 2011:69) aktualiseras frågeställningarna 

ovan och utredningen föreslår att det införs en ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler. Den 

lagen ska innehålla regler om stödgivares och stödmottagares skyldigheter när stöd är på väg att lämnas eller har 
lämnats i strid med genomförandeförbudet. Av dessa regler ska framgå att den som har tagit emot olagligt stöd ska 

betala tillbaka stödet jämte ränta och att den som har lämnat olagligt stöd ska återkräva stödet. SOU, ”Olagligt 

statsstöd”, [http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/89/23/ce872586.pdf] 2013-03-09 
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De lokala tillämpningarna är många. Det finns dock ett signifikant exempel på modell 

som avviker från exemplen ovan och som därför är av särskilt intresse i detta 

sammanhang. Denna modell kan sammanfattas enligt nedan:  

 Ett byalag har bestämt sig för att bygga ett byanät, ansöker och beviljas 

projektstöd från landsbygdsprogrammet. 

 En operatör offererar en totalentreprenad inklusive anslutning till operatörens 

nät samt att kostnadsfritt svara för drift och felavhjälpning. Operatören 

ansvarar också för att anslutna fastigheter får tillgång till ett tjänsteutbud. 

Avtal tecknas mellan operatören och byalaget.  

 Operatören övertar byalagets åtagande i ansökning och beviljande av bidrag 

för utbyggnad av anläggningen.   

 I avtalet stipuleras att operatören ska överta ägandet av anläggningen efter 

fem år utan ersättning till byalaget. Operatören står för kostnaderna för 

övervakning, underhåll och förvaltning av anläggningen i 20 år vilket anges 

svara mot värdet på fibernätet.    

 Efter att byanätet är byggt och driftsatt ersätter (inklusive moms) byalaget 

operatören för den kompletta anläggningen.  

Hanteringen enligt exemplen ovan kan hårddraget liknas vid att teckna ett optionsavtal 

som löser ut ett övertagande efter fem år. Detta förfarande kan få juridiska 

konsekvenser, men det är oklart vad som gäller.   

10.2  Vad är ett byanät värt?  
Det är dock inte bara processerna som omger överlåtelsen som innebär utmaningar. 

När ett byanät ska byta ägare blir också sättet att värdera nätet väsentligt. Det är därför 

centralt hur nätet är bokfört. 

Inom ramen för årsredovisningslagen
94

 anges principerna för hur en 

anläggningstillgång, i detta fall ett byanät ska värderas. Anläggningstillgångar skall 

normalt värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade systematiska 

avskrivningar. Utgångspunkten för värderingen är det verkliga värdet för byanätet, 

vilket i sin tur utgör byanätets marknadsvärde. Vid försäljningen av byanätet är det 

därför viktigt att kunna fastställa det verkliga värde som ska ligga till grund för priset 

och som är hanterbart för både köpare och säljare.  

Med marknadsvärde avses det pris som näringsidkaren skulle ha fått om tillgången 

bjudits ut på marknaden på villkor som med hänsyn till den skattskyldiges 

affärsmässiga situation framstår som naturliga. När två aktörer bjuder på nätet är det 

möjligt att få ett svar på vad ”marknaden” värderar nätet till. 

                                                      
94 SFS nr: 1995:1554, 4 kapitlet, Värderingsregler 
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I de fall det inte finns en marknad måste värderingen göras med utgångspunkt i andra 

parametrar. Det saknas i nuläget en tydlig modell för hur en sådan värdering ska 

utföras. I nuläget går det därför enbart att konstatera att när en värdering görs kommer 

den att behöva inkludera och hantera två perspektiv. 

Det ena perspektivet är byalaget (nätägaren) som byggt nätet med hjälp av offentlig 

finansiering och egen finansiering. Om dessa skrivit av nätet
95

 kommer det att ha ett 

restvärde som torde motsvarar försäljningspriset och gör att medlemmarna i byalaget 

får tillbaka sina insatser - utan vare sig vinst eller förlust.
 
 

Det andra perspektivet är köparens. Köparens (operatören) kommer med stor 

sannolikhet vilja erbjuda ett pris per anslutning, men inte nödvändigt betala det fulla 

bokförda restvärdet. Skälet till detta kan vara flera. Det kan exempelvis bero på 

kostnader för drift, underhåll och förvaltning som operatören vill kompensera sig för. I 

detta fall täcks inte kostnaderna till fullo. (Se figur 18) 

Figur 18. Perspektiv att beakta när ett byanät skall överlåtas och värdering genom 

konkurrens (minst två aktörer som bjuder på nätet) inte kan göras 

 

11 Kunskapsspriding om byanät 

11.1 Några exempel 
Värdering av byanät och de utmaningar som detta innebär visar på vikten av att samla 

och sprida information. Kunskapsförmedling är också bakgrunden till att en rad 

informationskällor upprättats för att adressera byanätsprocessen. Nationellt har skriften 

”Bredband till dig som bor på landsbygden”, även kallad ”Fiber till byn” fått störst 

spridning. Skriften, som funnits tillgänglig sedan 2009, har spridits i en tryckt upplaga 

                                                      
95 Resonemanget förutsätter att byanätet behållit nätet i egen ägo fem år.  
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på motsvarande 2 000 exemplar och laddats ner i stor omfattning från ett flertal 

hemsidor
96

. 

Ett exempel på skriftens organiserade spridning utgörs av det ”informationskit” som 

skickades ut till byalag som är medlemmar i Hela Sverige ska leva under 2010. 

Materialet bestod av ett brev som beskrev möjligheter att söka stöd, broschyren 

”Bredband till dig på landsbygden”, samt en folder från Lantmäteriet angående 

ledningsrätt. Utskicket gick till i storleksordningen 1 000 utvecklingsgrupper.  

Broschyren har också utgjort grundläggande information i de över 50 seminarier som 

arrangerats av PTS och SSNf från norr till söder med i storleksordning 2 500 deltagare. 

11.2 Behov och utmaningar 
Återkopplingen från dessa seminarier, liksom från bredbandssamordnare och 

civilsamhällets organisationer, är att behovet av översiktlig, lättfattlig information är 

stort. Det finns också indikationer på att behovet dessutom har tilltagit i styrka i takt 

med att byanätsmodellen mognat och möjligheterna ökat att få bredbandsstöd. Inom 

ramen för landsbygdsprogrammet har exempelvis tillgängliga resurser för 

bredbandsstöd ökat i flera steg. Sammantaget innebär detta att över 1,5 miljarder kr 

(inkl medfinansiering) avsatts inom landsbygdsprogrammet för bredbandsutbyggnad 

mellan 2007 fram till 2013.
97

 (Se figur 19) 

Figur 19. Tillskott av bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet 2007-2013. 

 

Under 2012 har inte minst länen och regionerna tagit fram egen information som 

delgetts personer som varit intresserade att etablera bredband på landsbygden. Inom 

                                                      
96 Hemsidorna för SSNf (www.ssnf.org) och LRF (www.lrf.se)  har utgjort viktiga källor.  
97 Uppgifter från Jordbruksverket, 2013.  
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ramen för Länssamverkan Bredband, länen och regionernas samarbete i 

bredbandsfrågor, har detta arbete vidareutvecklats och fördjupats bland annat genom 

arbete med mallar för avtal och upphandlingar.  

En utmaning ur kunskapsperspektiv har varit att regelverket som kringgärdar 

utbyggnaden av bredband på landsbygden varit stadd i förändring vilket gjort att 

information som producerats snabbt förlorat i värde. Förändringen ligger hårddraget på 

tre plan. 

 För det första har stödreglerna som kringgärdar bredband successivt förändrats. 

Detta innebär att det tillkommit en rad nya regler, riktlinjer och praxis som inte 

alltid fångats upp i informationsmaterial. 

 

 För det andra har lärdomar som vunnits genom lokalt arbete inte fått nationell 

spridning. De mesta av de erfarenheter och den kunskap som erhållits har inte 

kodifierats i dokument utan finns enbart som tyst kunskap hos utförarna. 

Denna kunskap nyttjas dock operativt lokalt och regionalt.  

 

 För det tredje har marknadsaktörerna blivit långt mer aktiva. Detta innebär att 

det pågår en rad experiment med olika affärsmodeller och 

byggnationsprinciper som ännu inte vunnit acceptans eller produktifierats till 

fullo. 

11.3 Åtgärder för ökad kunskapsspridning 
Då det finns en rad modeller för hur arbetet med bredbandsfrågan bedrivs regionalt är 

det svårt att se att en kraftig ökad centralisering av informationen skulle vara effektivt 

eller ens efterfrågat. För att upplevas som relevant måste informationen kunna anpassas 

efter regionala och lokala förhållanden. Ett visst mått av basinformation bör dock 

tillhandahållas från de nationella myndigheterna t.ex. i form av riktlinjer.   

Ett sätt att få till stånd ett ökat utbyte och bättre spridning har dock varit att öka 

samarbetet regionalt. En del i denna process har inkluderat att lägga information som 

framställs regionalt på en central plats, i detta fall en webbsida kontrollerad av 

Bredbandsforum (www.fibertillbyn.nu). Sajten har därmed blivit den inofficiella 

samlingsplatsen för allt som rör offentligt stödd byggnation av bredbandsnät på 

landsbygden och uppdateras kontinuerligt.  

En annan åtgärd har varit gruppens arbete med att ta fram och sprida broschyren 

Bredband på landsbygden – en broschyr som både skickats ut nationellt och finns 

tillgänglig för nedladdning.  

12 Marknadsanalyser för byanät 
När ett byanät skall byggas räcker det dock inte med att få grepp om byanätsprocessen. 

Det krävs även kunskap om marknadsaktörernas planer. I samtliga policydokument 

tydliggörs att bredbandsutvecklingen i Sverige skall vara marknadsdriven. Endast där 
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det finns ett marknadsmisslyckande ska staten intervenera. Detta är särskilt centralt för 

byanät som ofta är beroende av stöd för att kunna katalysera utbyggnadsprocessen. 

För att vara berättigad till bredbandsstöd behöver därför ett byalag som önskar bygga 

ett bredbandsnät kunna säkerställas att marknaden inte kommer att bygga ut på 

kommersiell grund. Som ett led i detta ställs krav på att en marknadsanalys ska 

genomföras innan offentliga stöd kan komma ifråga. Jordbruksverket - som i nuläget är 

den primära myndigheten för bredbandsstöd till landsbygden - understryker därför att 

en stödsökande: 

… måste göra en marknadsanalys för att bland annat visa hur tillgången på 

bredband ser ut... Länsstyrelsen och kommunen kan hjälpa till med vissa 

uppgifter. Det är bra… (att) i ett tidigt skede ta kontakt med kommunen för att få 

veta vilka planer som finns. Din marknadsanalys ska innehålla:  

 En beskrivning av det område där du tänker anlägga bredbandsnätet. 

 

 En kartläggning av vilka möjligheter till bredband som redan finns i området. 

 

 Vilket sorts bredband som du tänker bygga, om det är ett grundläggande nät för 
bredband eller nästa generations snabba bredbandsnät. 

12.1 Varför genomförs en marknadsanalys? 
Marknadsanalysen tar sikte på att ringa in det område som kan vara aktuellt för stöd 

och samtidigt redogöra för befintlig infrastruktur och marknadsaktörernas 

utbyggnadsplaner för de kommande tre år. Inom ramen för processen ingår också att 

analysen skall offentliggöras och vara tillgänglig
98

 i en månad innan beslut fattas om 

ett projekt skall beviljas bredbandsstöd eller inte. Som underlag för marknadsanalysen 

har Jordbruksverket tagit fram en mall som fungerar vägledande för de uppgifter som 

är av vikt att inkludera.
 99

  Blanketten innehåller utöver ovannämnda punkter även 

frågor om det tänkta projektet i termer av estimerat antal timmar, antal hushåll och 

kilometer nät. 

 

12.2 Hur fungerar marknadsanalysen i praktiken? 
Även om regelverket stadgar riktlinjer för genomförandet visar en genomgång av ett 

urval av publicerade marknadsanalyser att det finns en skillnad i praxis kring 

genomförandet. Denna skillnad går bland annat observera i:  

 

- Bristande kunskap: För det första är det påtagligt att flertalet av de analyser 

som undersökts baseras på mycket begränsad kunskap om bredbandstillgången 

och vad analysen ska syfta till att åskådliggöra. 

 

- Bristande standardisering: För det andra har en handfull av de sökande i sina 

marknadsanalyser valt att inte använda standardiserade blanketter för 

                                                      
98 Publiceringen ska ske på  Jordbruksverket och den aktuella länsstyrelsens webbplats. 

99 I de fall projekt finansieras utan stöd från PTS måste projektsumman överstiga 200 000 euro (ca 1,8 miljoner kr) för 
att analysen ska publiceras. 
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marknadsanalysen. Detta inkluderar också att de sökande tagit sig större 

frihetsgrader i fråga om vad de bedömer som relevant innehåll.
100

 

 

- Bristande underlag: För det tredje saknas i mer än hälften av de studerade 

marknadsanalyserna en karta över de områden som är föremål för den tänkta 

utbyggnaden. 

 

En återkommande ståndpunkt är att marknadsanalysen ska kunna fungera som ett 

kvitto på hur bredbandstillgång och utbyggnad ser ut i ett visst område. I verkligheten 

förefaller dock marknadsanalyserna uppfattas som ett formkrav utan reellt värde (i 

form av beslutsunderlag när stödansökningar ska bedömas).
101

 De frågor som 

marknadsanalysen ska ge svar på och som stipulerats i Jordbruksverkets blankett för 

ändamålet är dessutom föremål för tolkning. Ett exempel på detta utgörs av uppgiften 

över antalet hushåll och företag som anges få bredband via projektet.  

 

För det första är det ofta svårt att avgöra vilken typ av hushåll som avses; är det 

exempelvis antalet hushåll som tecknat sig för utbyggnad eller på annat sätt bekräftat 

att de är med i projektet, eller är det alla hushåll som finns i ett specifikt område?  

 

För det andra är uppgifterna ofta svåra att följa upp. Vanligtvis saknas källa och 

förklarande text till de uppgifter som lämnas.
102

  

  

En ytterligare kritik som kan riktas mot marknadsanalyserna är också att de inte 

efterfrågar information om framtida utbyggnadsplaner. Denna aspekt gör det svårt att 

snabbt verifiera om marknaden har intention att bygga ut bredband inom tre-fem år, 

vilket är ett grundkriterium för att vara stödberättigad.  

 

Summan av ovanstående är att det i nuläget finns en stor variation i den process som 

föregått marknadsanalysernas fullbordande. De marknadsanalyser som genomförts 

baseras på olika tolkningar om hur mycket information som behöver presenteras och 

verifieras. Detta har gett upphov till stora skillnader med avseende på såväl omfång 

som kvalitet och vilka uppgifter som i praktiken inkluderats. Skillnaderna bidrar till 

osäkerhet och skapar transaktionskostnader, vilket kan försvåra en effektiv utbyggnad 

av bredband  

13 Framtider för byanät 
Det är inte bara marknadsutvecklingen som är svår att avgöra. Hela framtiden för 

byanäten omges av osäkerhet. För att få tentativa bilder av framtiden lät 

Byanätsgruppen genomföra en workshop
103

 med inbjudna experter från marknaden, 

offentlig verksamhet och civilsamhället. Diskussionen under workshopen 

                                                      
100 De som inte använt Jordbruksverkets blankett har gjort beskrivningar efter get tycke och smak. Omfångsmässigt är 
dessa ca en halv till ett par sidor.  

101 Lägg där till att vissa uppgifter som ”antalet uppskattade ideella timmar” betraktas som irrelevanta.
 

102 En anledning till detta tolkningsutrymme kan vara att det in nuläget saknas skriftlig information om hur 
marknadsanalysen ska genomföras, även avsaknad av instruktioner/anvisningar kring ifyllande och 

förklaringar/definitioner av termer som används skapar uppenbart visst utrymme för tolkningar. 

103 Workshopen hölls i PTS lokaler 23 oktober 2012. Fullständig dokumentation finns tillgänglig på Bredbandsforums 
hemsida.
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strukturerades runt fyra scenarier som vart och ett accentuerar tänkbara utvecklingsspår 

till år 2025. (Se figur 20) 

Figur 20. Scenarier av relevans för att diskutera byanätens framtider 

 

Scenarierna tog sin utgångspunkt ifrån två huvudparametrar: omfattning av stöd och 

antal verksamma aktörer. Parametrarna var valda mot bakgrund av att de omges av 

stor osäkerhet och speglar två centrala dimensioner som påverkar bredbandsaktiviteter 

på landsbygden. 

Med omfattning av stöd avsåg i detta sammanhang vilken volym som kan förväntas av 

de privata och offentliga åtagandena för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Inte 

minst kan den totala volymen sannolikt sätta ramverket dels för viken teknik som väljs 

samt hur långt olika accesstekniker kan nå. Dikotomin indelades i ”begränsat stöd” till 

”generöst med stöd”.  

Med antalet verksamma aktörer avsågs på motsvarande sätt antalet nätägande aktörer 

som är aktiva på bredbandsmarknaden på landsbygden. Antalet verksamma aktörer kan 

förväntas styra vilka affärsmodeller som utvecklas och omfattningen på det samlade 

utbudet. Särskillnad gjordes i detta fall mellan å ena sidan ”flera aktörer” och å den 

andra sidan ”fåtal aktörer”. 

I korthet kan scenarierna sammanfattas enligt nedanstående  

Scenario I

Nära nuläget

”Variation och småskalighet”

Scenario II

Ökad ordning 

”Samordning och struktur”

Scenario III

Avtrubbning 

”Avkylt intresse 

från alla parter” 

Scenario IV

Konsolidering

”Attraktionskraft och 

aktivitet”

Flera aktörer

Fåtal aktörer 

Generöst med stödBegränsat stöd
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13.1  Scenario I – ”Nära nuläget” (Många aktörer – begränsad 
tillgång till stödmedel) 

En tänkbar framtid kan karaktäriseras av begränsat stöd men med en bred uppsättning 

aktörer. I detta scenario finns en rik variation av modeller för organisering – i allt från 

ideella föreningar, till ekonomiska föreningar och samfällighetsföreningar. 

Förekomsten av offentliga medel och stöd är här begränsat vilket innebär att det finns 

skillnader i engagemang och kunskap för olika delar av landet. Byar på landsbygden 

fiberiseras men kostnadshöjande hushåll lämnas utanför. Näten byggs ad hoc utan 

övergripande plan. Utbyggnadstakten regleras mer eller mindre av när 

finansieringsalternativ erbjuds, d.v.s. när det finns offentliga stödmedel tillgängligt. 

Detta innebär ett begränsat organiserat utbyte mellan olika byalag, såväl som mellan 

byalag och andra marknadsaktörer. Ett utfall av detta blir också att antalet unika 

konstellationer och variationer i upplägg vad gäller ägande, drift och förvaltning är 

påfallande hög. Näten utgörs till stor del av små öar. Småskalighet utmärker vidare 

förvaltningen och den rika variationen av modeller gör det sammantaget svårt att få en 

överblick av såväl aktörer som nätsträckningar. Möjligheten att göra en affär på nätet 

hör i stort sett till undantagsfallet. En av anledningarna till detta är att det är förknippat 

med för höga transaktionskostnader för de nationella aktörerna att överhuvudtaget 

försöka kontakta byanät. Detta gör att faktiska avtal att köpa kapacitet eller på andra 

sätt nyttja den infrastruktur som byggts är begränsad. I de fall infrastruktur måste 

förläggas (av de nationella aktörerna) görs detta oberoende av om det finns byanät eller 

inte. 

13.2  Scenario II – ”Ökad ordning” (Många aktörer – Generöst 
med stöd) 

En annan tänkbar framtid är att det finns generöst med stöd och en bred uppsättning 

aktörer som är verksamma. I detta scenario har intresset för bredband på landsbygden 

tilltagit i styrka. Med ökat stöd ökar behovet av att tydligare strukturera utbyggnad, 

drift och förvaltning. Fler hushåll, även de belägna i glesare delar, kan omfattas av 

bredbandsplaner. Byggnationen kan ske mer planerat och i samarbete, inte minst med 

de kommunalägda stadsnäten. I detta scenario bibehålls ägandet av näten, till stor del, 

av de enskilda byalagen. Volymen av resurser, exponeringen på byanätskonceptet (i 

media och politiska dokument) kombinerat med utbredningen av näten gör att intresset 

ökar att gå samman i en federativ struktur. Byanäten initierar därför samarbete genom 

att tillskapa en intresseorganisation. De får därmed större professionalism vad gäller 

möjligheten att kunna hantera juridiska, tekniska och ekonomiska spörsmål. 

Organisationen bidrar till att ge en överblick av näten och handfasta rekommendationer 

om ägande och förvaltning. I detta scenario blir byanäten en kraft med reell möjlighet 

att påverka bredbandsmarknaden på landsbygden. De har också en egen tydlig agenda. 

Genom samarbetet kan byanäten nå en högre grad av standardisering, utveckla 

affärskoncept för att upplåta sina nät och samtidigt nyttja skalfördelar vid upphandling 

av drift och underhåll.  

13.3  Scenario III: Avtrubbning – Avkylt intresse från alla 
parter 

En tredje plausibel framtid utgörs av en situation med begränsat stöd och med ett fåtal 

verksamma aktörer på bredbandsmarknaden på landsbygden. I denna framtid har 

intresset från byalag och det engagemang som präglat 2010-2012 avklingat. 
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Byanätsprocessen framstår som för komplicerad. I områden med kvalitetsbrister i 

bredbandsinfrastrukturen sprids också en allmän uppfattning om att landsbygden per 

definition måste acceptera sämre kommunikationsmöjligheter, och att detta är ett val 

som personer som vill bo på landet gjort. En stor grad av prisdifferentiering gör sig 

också gällande för att tydligare avspegla att byggnation av bredbandsnät på 

landsbygden är dyrare än i städerna. Som enda alternativ övervägs trådlös teknik med 

goda yttäckningsegenskaper. De byalag som byggt sina nät i egen regi säljer, i den mån 

det är möjligt, successivt av dessa till professionella aktörer. Sistnämnda är dock 

restriktiva i sina investeringar och de koncept som testats för kommersiellt understödd 

bredbandsutbyggnad på landsbygden läggs på is.  

13.4  Scenario IV: Konsolidering – Attraktionskraft och aktivitet 
En fjärde möjlig framtid utmärks av få verksamma aktörer men där det finns generöst 

med stöd. God tillförsel av bland annat offentligt medel har i detta scenario skapat 

marknadsincitament. I denna framtid har marknadsaktörerna utvecklat sina koncept 

och satsar offensivt på landsbygden. Detta innebär att de ser en affär att samarbeta med 

byalag för byggnation av bredbandsnät. För marknadsaktörerna är näten på 

landsbygden (i detta scenario) en förlängd del i den nationella infrastrukturen. Detta 

innebär att de har utvecklat affärsmodeller som gör att de kan dra nytta av 

nätverkseffekter, stordriftsfördelar vid förvaltning och ha en sammanhängande 

planering. Slutkundspriserna hålls nere, inte bara med offentliga stöd, utan genom att 

marknadsaktörerna själva, ur egen kassa, är beredda att subventionera installationer 

som ett led i ett långsiktigt samarbete. Byalagen är i detta scenario aktiva och en viktig 

del för att uppbåda tillräckligt hög efterfrågan lokalt. Deras engagemang är dock enbart 

en transitpunkt och det finns inga intentioner att det skall hålla kvar näten i egen regi. 

Samarbetet mellan marknadsaktörerna och byalagen bidrar i detta scenario till att 

bredbandsutbyggnaden kan nå ut till fler och att näten byggs sammanhållet enligt 

vedertagen standard och med intention att bli en del i en större helhet. Ett fåtal aktörer 

dominerar i hela Sverige med standardiserade erbjudanden.  

13.5  Slutsatser om framtider 
Samtliga av de ovan angivna scenarierna är möjliga. Avgörande blir hur det lokala 

engagemanget utvecklas. Sammantaget finns det dock tre aspekter som är av särskild 

vikt och en god utgångspunkt för den fortsatta diskussionen om byalagens framtid: 

 Ägande - Den första aspekten handlar om ägande. Idag finns krafter som 

verkar för att byalagen ska vara ägare av sina nät även på längre sikt. Frågan 

om ägande kopplas samman med möjligheten att kunna garanterar öppenhet på 

infrastrukturnivå på lång sikt. Denna ståndpunkt återspeglar måhända en 

misstro mot marknadsaktörer och deras möjlighet att leverera tjänster till 

konkurrenskraftiga priser. Frågan om ägande och drift kan dock särskiljas 

mellan å ena sidan ägande och å andra sidan drift och underhåll.  

 

 Ansvar - Den andra aspekten handlar om ansvar. Ägande av nät ger 

möjligheter men innebär också skyldigheter. Det är högst osäkert om enskilda 

små aktörer kan hantera de kostnader som lagstiftningens krav på robusthet, 

dokumentation och datalagring innebär. Många mindre aktörer förefaller 

dessutom omedvetna om de krav som redan idag gäller. Farhågor finns att 
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kraven kan komma att öka i magnitud (inom en snar framtid) om 

samhällskritiska tjänster ska kunna distribueras i näten.  

 

 Organisering - Den tredje aspekten handlar om vikten av organisering. Det 

finns goda skäl att förmoda att byalagen kan stärkas och klara fler utmaningar 

om de organiserar sig. Avsaknaden av en samlande organisation gör det också 

svårare för marknadsaktörer och myndigheter att hantera och möta byanäten. 

Frågan om organisering har dock olika infallsvinklar.  

14 Konklusioner och rekommendationer  

14.1  Slutsatser 
Under de senaste åren har intresset för landsbygdens kommunikationsmöjligheter 

exploderat. Över hela landet inrapporteras ”fiber till byn”-projekt där byalag genom 

lokalt ledarskap etablerar bredband. Denna folkrörelse bygger vidare på den tradition 

av utvecklingsgrupper och byalag som länge funnits i Sverige, där människor på 

frivillig basis slutit sig samman för att driva en fråga eller förvalta en 

gemensamhetsanläggning.
104

 Modellen har varit framgångsrik och i nuläget finns ca 

800 byanät som färdigställts eller är under uppbyggnad.  

 

Som ovanstående genomgång påvisat är en katalysator för utbyggnaden möjligheten att 

söka och få bredbandsstöd. Det är därför helt centralt att medel avsätts för 

bredbandsstöd även fortsättningsvis. Avsaknad av stödmedel kan få förödande 

konsekvenser för den folkrörelse som nu finns i alla delar av landet och som 

positionerat Sverige och den svenska modellen i utlandet. Enbart stöd är dock inte 

tillräckligt. 

14.1.1  Det lokala ledarskapet är kärnan för att få fiber till byn 

För att en utbyggnad på landsbygden ska kunna realisera i rimlig takt krävs en högre 

grad av lokalt engagemang och ledning. Lokalsamhället måste sätta den lokala agendan 

och ta lokala resurser i bruk. Genom att mobilisera byalag för bredbandsutbyggnaden 

kan flera fördelar nås. Ett framgångsrikt lokalt ledarskap kan resultera i en möjlighet 

att: 

 

 Mobilisera en tillräcklig stor efterfrågan och kundbas, något som underlättas 

av det förtroende som ofta finns mellan berörda hushåll i en by.  

 

 Katalysera byggnation tack vare korta beslutsvägar och pragmatism, vilket 

sparar tid och pengar. 

 

 Använda kunskap och arbetsmaskiner (exempelvis grävmaskiner och traktorer) 

som finns tillgängligt på landsbygden, vilket minskar kostnader att hyra in dyr 

utrustning eller konsulter. 

                                                      
104 Traditionen med byalag och lokal förvaltning har gamla rötter. Under 1900-talet användes byalag för att elektrifiera 

Sveriges landsbygd och bygga ut telefoni. I nuläget finns det många byalag som förvaltar enskilda vägar och lokala 

tillgångar i form av bygdegårdar, sportanläggningar och vindkraftverk
.  
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 Hantera ersättning för markupplåtelse direkt mellan de olika aktörerna som 

ofta är markägare, vilket minskar de höga juridiska kostnader som uppstår för 

marknadens aktörer.  

 

 Generera engagemang i form av dagsverken, vilket stärker den sociala 

samhörigheten och leder till att flera ansluter sig till nätet. 

 

Det lokala ledarskapet synliggör att byanätsprocesen handlar om mer än enbart 

stödmedel. Det krävs en organisation och en platsgemenskap för att initiativ skall 

kunna väckas och drivas till framgång. Saknas drivkrafterna lokalt kommer 

byanätsprocessen inte att fungera.  

14.1.2  Processen för bredbandsbyggnation kräver engagemang 
och råd  

Det finns idag en omfattande kunskap om hur byggnation av byanät går till och 

medvetenhet om vad som krävs för att nätet skall komma på plats. De boendets egna 

insatser är grunden, vilket i praktiken innebär att de måste vara beredda att investera 

tusentals timmar frivilligt arbete. För att detta ska bära frukt krävs ett nära samarbete 

med nätägare så som Skanova och stadsnäten. Nätägarna är centrala för att säkerställa 

att byanäten inte blir isolerade öar. Det krävs också lyhördhet från myndigheter för att 

byalagen ska kunna navigera i den byråkrati som det innebär att hantera ansökningar, 

upphandlingar och tillståndsvillkor. Inte minst har kommunen en uppgift att erbjuda 

översikt av befintliga nät och planerade sträckningar. På samma sätt fordras skickliga 

grävmaskinister och materialleverantörer för att nätet ska hålla en kvalitet som lever 

upp till krav om robusthet. Dokumentation av näten är helt centralt i denna process.  

 

Trots att ett viktigt arbete utförts i syfte att tydliggöra och förenkla processer och 

praktiskt kunnande uppkommer kontinuerligt frågor av ekonomisk, juridisk och teknisk 

natur när ett byanät skall anläggas. Behovet av opartisk rådgivning kvarstår därför. Det 

behövs handfast stöd, en ”bredbandskoordinator” eller ”fiberlots”, som kan hjälpa 

föreningarna med det praktiska: att navigera runt mellan länsstyrelse, region, 

kommuner och privata företag för att slutligen föra ett byanätsprojekt i hamn. Idag 

finns en stor spridning mellan olika län vilken service som erbjuds. I realiteten gör 

detta att möjligheten att kunna ro ett byanätsprojekt i hamn är beroende av var i landet 

verksamheten initieras.  

14.1.3  Kapitaltillgången för byanät är en utmaning 

En särskild utmaning för byanäten är kapital. Detta grundar sig i att landsbygden har en 

generellt lägre befolkningsdensitet som gör att det är färre personer som ska dela på 

den initiala kostnaden för investeringar. Detta gör det relativt mer kostsamt att bygga 

bredband på landsbygden. Totalt har det avsatt ca 1,5 miljarder kr
105

 (2007-2013) inom 

landsbygdsprogrammet för att katalysera utvecklingen av byanät. Stödreglerna har 

dock varierat mellan länen vilket gjort att det skapats skillnader i vilka kostnader som 

bedömts som stödberättigade och hur villkoren som omger nätbyggnationen ska 

utformas. En utmaning har också varit att långsiktighet saknats i stödsystemet vilket 

skapat en ryckighet som inverkat negativt på möjligheten att mobilisera och involvera 

                                                      
105 Siffran inkluderar medfinansiering. 
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de boende på landsbygden. Ryckigheten har också försvårat för stödhanteringen och 

planeringen på länsstyrelserna. 

 

En närliggande utmaning har också berört att stödmedel betalas ut efter att projekt 

slutförts. Detta har på sina håll inneburit att byalag hamnat i likviditetsbrist eftersom 

fakturor för exempelvis entreprenad och material måste betalas kontinuerligt under 

hela byggnationen. Att kunna finansiera nätbyggnationen genom banklån har visat sig 

vara en utmaning och istället har stadsnät och nätägare fått gå in och agera bank. I takt 

med att byanätsprocessen mognat och antal byanät växt i numerär torde sannolikheten 

öka att marknadsprodukter för långivning lanseras av exempelvis de större bankerna. 

Till dess att så är fallet kommer det finns ett fortsatt stort behov av den typ av ad hoc 

lösningar som hittills använts. Jordbruksverkets möjlighet till förskottsbetalning av 

stöd och pantsättning av stödet är i detta sammanhang ett mycket välkommet 

alternativ.  

14.1.4  Samordning av byanät ger stora fördelar 

Modellen för byanät baseras på en decentraliserad ansats. Där det lokala ledarskapet 

finns kommer näten att byggas. Detta leder dock till att näten runt om i Sverige, i stor 

utsträckning, byggs frikopplat från varandra. Detta är en utmaning eftersom det i 

praktiken innebär att varje byalag måste uppfinna hjulet på nytt och riskerar att 

upprepa de misstag som andra byanät begått. Isoleringen reducerar också möjligheten 

att kunna få mer attraktiva erbjudanden från nätägare och leverantörer. Därtill 

försvagas förhandlingspositionen mot myndigheter på såväl lokal som regional nivå. 

Att inte kunna koordinera aktiviteter inom ett specifikt geografiskt område (exempelvis 

en socken eller en kommun) gör också att stordriftsfördelar inte kan realiseras. När 

varje enskilt byalag kontaktar operatörer, myndigheter och leverantörer med 

frågebatterier och offertförfrågningar riskerar resurserna att inte räcka till. Resultatet 

blir långa handläggningstider, uteblivna svar och frustration.  

 

Behovet av samarbete och organisering kommer sannolikt växa i styrka i och med att 

fler byalag startar sitt arbete med nätbyggnation och förvaltning av näten. Potentialen 

är också tydlig. I de områden där frivillig organisering skett av byalagen, exempelvis i 

form av kommunala kluster så som i Säffle och på Gotland, har stora vinster i form av 

effektivare planering och anläggning kunnat erhållas. Detta talar för att samarbete 

mellan byalag, oavsett vilken formell form det tar och vem som står som organisatör,
106

 

bör uppmuntras och premieras.  

14.1.5  Förvaltning av byanät är en vägvalsfråga 

En stor del av uppmärksamheten kring byanät har koncentrerats till utmaningar att få 

näten på plats. Detta har dock gjort att förvaltningsfasen hamnat i skymundan. Detta är 

olyckligt eftersom drift och underhåll är centralt för att näten ska fungera utan 

störningar och driftsavbrott.  

 

Ett ägande av nät ger möjligheter men innebär också skyldigheter. Att driva ett nät 

innebär krav på robusthet, dokumentation och datalagring. Kraven kan komma att öka i 

                                                      
106 

Redan i nuläget uppvisar modellerna för byanätsutbyggnad stora skillnader på olika håll i landet. Detta ger också 

olika förutsättningar att kunna organisera samarbete mellan byalag. I vissa fall är en möjlig lösning renodlade 

byanätssamarbeten, i andra fall är det effektivare att använda civilsamhällets befintliga organisationer så som LRF och 
Hela Sverige ska leva vilka redan har regional verksamhet över hela landet.   
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magnitud inom en snar framtid om samhällskritiska tjänster ska kunna distribueras i 

näten. Detta talar för att förvaltningen måste hanteras av en professionell aktör som kan 

garantera god drift men också borga för att de skyldigheter som ställs upp efterlevs. I 

en förvaltningsfas har byanäten två tydliga val. Det första alternativet är att avhända sig 

ansvaret genom att helt enkelt sälja nätet till en professionell nätägare som kan 

införliva det i sitt övriga nät. Fördelen är att nätet då säkras för överskådlig framtid 

medan nackdelen är att kontrollen minskar. Det andra alternativet är att upphandla 

förvaltningen men behålla ägandet. Fördelen är att byalaget då bibehåller hur nätet då 

ska skötas. Nackdelen är detta samtidigt kräver kompetens om nätdrift så att en 

upphandling inkluderar de parametrar som är av särskild vikt att beakta. Det är också 

viktigt att poängtera att det alltid är nätägaren som är ytterst ansvarig och kan ställas 

till svar, även om en annan aktör sköter den operativa driften.  

14.1.6  Bristande  dokumentation på byanät  

Även om PTS ställer krav på att de byanät som anläggs ska följa vedertagen standard 

för att få medfinansiering för bredbandsstöd, finns i övriga stödformer inga 

motsvarande krav. Det finns variationer mellan stödhanterande myndigheter i fråga om 

vilka krav som ställs exempelvis vad gäller robusthet. Avsaknaden av sammanhållna 

regler gör att det finns en skepticism mot att byanäten håller en lika god kvalitet som 

de som återfinns hos professionella nätägare. Det finns bland annat misstankar om att 

undermåligt material och komponenter används, att oprövade anläggningstekniker är 

vanligt förekommande och att ingen uppföljning sker. Medan anekdotiska exempel 

som verifierar brister har dryftats finns det i nuläget inget som samlat stärker bilden av 

att näten inte håller en rimlig nivå. Tvärtom finns det goda skäl att förmoda att de 

aktörer som är aktiva på marknaden följer de standarder som satts upp av SSNf eller 

tillämpas av exempelvis Skanova. Byanäten använder i stor omfattning professionella 

aktörer för såväl projektering av näten som besiktning. Krav från myndigheter, 

däribland PTS och länsstyrelserna, har också bidragit till att det finns en god 

medvetenhet om vikten av att näten som anläggs ska ha en kvalitet som motsvarar 

marknadsaktörernas och myndigheternas krav.
107

 Den stora utmaningen ligger dock i 

att dokumentationen brister och inte hålls samlad. Detta begränsar starkt möjlighen att 

verifiera att näten har den kvalitet som efterfrågas.  

14.2  Rekommendationer 
Med utgångspunkt i de ovan presenterade slutsatserna går det att sluta sig till att den 

situation som föreligger och måste hanteras kännetecknas av följande: 

1. Intresset för byalagsbaserad utbyggnad kommer att öka  

 

2. Antalet byanät i byggnationsfasen kommer att öka. 

 

3. Antalet byanät i förvaltningsfas kommer att öka. 

 

4. Byanäten kommer bli viktigare på landsbygden och mer synbara. 

 

5. Antalet frågor som rör byanätens förehavanden kommer att öka. 

                                                      
107 Detta är också centralt i de fall byalagen väljer att sälja sina nät. Eftersom kvaliteten sannolikt påverkar 
försäljningsvärdet torde det finnas goda incitamenten att göra rätt från början.
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Detta innebär att byanätskonceptet och den process som följer med utbyggnad och 

förvaltning kommer att vara en påtaglig del av bredbandsutvecklingen på landsbygden 

för överskådlig tid framåt. Var och en av punkterna ger upphov till utmaningar. I 

nuläget förefaller det dock vara mest angeläget att underlätta för fortsatt utbyggnad och 

förvaltning. Mest kritiskt är att tillse att ytterligare bredbandsstöd tillförs. Stöd i form 

av pengar är nödvändigt men räcker inte. Rekommendationen från Byanätsgruppen är 

att - i ett första steg - prioritera nedanstående åtgärder (angivna utan inbördes 

prioritering): 

 Inför enhetliga stödregler hos stödhanterande myndigheter 

 

 Fortsätt sprid  samlad, enhetlig och översiktlig information riktad till byanät 

 

 Skapa en officiell samlingspunkt för all information om byanät 

 

 Inrätta en ”helpdesk” för att hantera byanätsfrågor 

 

 Inför ”fiberlotsar” / bredbandskoordinatorer i varje län 

 

 Uppmuntra byanäten att organisera sig lokalt, kommunalt och regionalt 

 

 Befria byalagen från genomförande av marknadsanalyser 

14.2.1  Skapa en officiell samlingspunkt för all information om 
byanät 

Det finns idag en rad relevanta källor kring den information som omger byanät. Det 

saknas dock en översikt och kvalitetsstämpel. Byanätsgruppen föreslår därför att efter 

första steg tas att samla den information som idag finns utspridd. Ett lämpligt forum i 

ett kortare perspektiv vore sajten www.fibertillbyn.nu
108

. Sajten fungerar redan idag 

som en inofficiell förmedlare av fortlöpande information
109

 för byanät, och 

kompletterar den information som myndigheter och regionala aktörer erbjuder 

regionalt och lokalt. Informationen kan sedan föras över om något annat forum eller 

aktör åtar sig uppgiften att hålla all information sammanställd. 

Ur Byanätsgruppens perspektiv finns det tre stora fördelar med att samla allt på ett 

ställe. För det första skulle sajten kunna fungera som en naturlig start för den 

intresserade oavsett del i byanätsprocessen. För det andra skulle det vara lättare att 

hålla material uppdaterat och kvalitetssäkrat. För det tredje skulle det innebära 

obetydliga ställtider (och i princip inga uppstartskostnader) eftersom sajten redan finns 

tillgänglig. 

14.2.2  Sprid information om byanätsprocessen 

Behovet av information om hur en byanätsprocess genomförs är stort (se kap 12). 

Arbetsgruppen har därför i enlighet med gruppens direktiv tagit fram grundläggande 

                                                      
108 Domännamnet användes ursprungligen inom projektet ”Fiber till byn” som initierades av LRF och SSNf och senare 

kom att finansieras av PTS.  

109 Med detta avses mallar för exempelvis upphandling och avtal, beskrivning av modeller för byggnation och 
förvaltning av byanät, frågor och svar, kontaktpersoner med mera.  
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information och rekommenderade arbetssätt. Informationen har sammanställt i 

broschyren ”Bredband på landsbygden”
110

.  

I stora drag ger broschyren en översiktlig, enhetlig och samlad introduktion om byanät 

och kompletterar den löpande informationsgivning som tillhandahålls av en rad aktörer 

i aktuella frågor. Efterfrågan har varit mycket stor. I nuläget har broschyren 

distribuerats i nästan 5 000 exemplar till i första hand samarbetsorganisationer, men 

också direkt till byalag. Broschyren finns dessutom tillgänglig elektroniskt och 

avsikten är att, med jämna intervall, uppdatera informationen så att innehållet förblir 

relevant. Behovet av fortsatt distribution kvarstår dock för översiktlig tid framåt.  

14.2.3  Inrätta en ”helpdesk” för att hantera byanätsfrågor  

Även om all information samlas på en gemensam portal kvarstår behovet av att kunna 

få råd och vägledning i informationsfloran. Efter att seminarieserien ”Fiber till byn” 

avslutades finns det ingen nationell instans som besvarar frågor kring byggnation och 

förvaltning av byanät. Detta gör att förutsättningar att få hjälp skiljer sig åt mellan 

landets olika delar.
111

 Ett pilotprojekt med en nationell ”helpdesk” bör därför initieras. 

Byanätsgruppen föreslår att ett pilotprojekt bör riktas till en länsstyrelse som får till 

uppdrag att organisera en funktion som kan svara på inkommande frågor. (Se figur 21) 

Figur 21. Tänkbar modell för en nationell ”helpdesk” 

 

 

I uppdraget bör den utvalda länsstyrelsen instrueras att åta sig följande: 

1. Upprätta en förteckning över inkommande frågor vilka fortlöpande publiceras 

på en för ändamålet dedicerad webbplats fritt tillgängligt för alla att ta del av. 

 

2. Regelbundet återrapportera till en referensgrupp bestående av relevanta 

aktörer. Återrapporteringen bör syfta på lägesstatus, men också ge möjlighet 

för synpunkter och kompletterande perspektiv.  

 

3. Sammanställa slutsatser av pilotprojektet med betoning på önskvärd inriktning 

i ett nästa steg, det vill säga att organisera stödfunktionen till en fullskallig 

organisation och en permanent lösning.   

                                                      
110 Broschyren finns bland annat tillgängliglig på www.fibertillbyn.nu [2013-05-01] 

111 Vissa länsstyrelser hanterar idag frågor via sina ordinarie handläggare. Dessa upplever att detta tidskrävande arbete 
får konsekvenser genom att det bland annat fördröjer handläggning av stödärenden och annat operativt arbete. 

 

Referensgrupp

Byalag

Helpdesk

Uppdrag Pilotprojekt

http://www.fibertillbyn.nu/
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Byanätsgruppen rekommenderar att den utvalda länsstyrelsen bör ges i uppdrag att 

utforma helpdesken. I uppdraget bör det dock säkerställas att landsbygdens 

organisationer så som LRF, HSSL och Coompanion ges insyn i projektet. Samarbete 

med centrala myndigheter och intresseorganisationer bör också beaktas. En utmaning 

är den kompetensbredd som efterfrågas. 

14.2.4  Det behövs ”fiberlotsar” / bredbandskoordinatorer 

Även med inrättandet av en helpdesk kvartstår utmaningen att ha en kontakt som 

handgripligt kan hjälpa till att arrangera möten och bistå med erfarenheter från den 

lokala kontexten. För detta ändamål vore en fiberlots, det vill säga en koordinator i 

bredbandsfrågor, angeläget. 

”Fiberlotsar” finns idag i bland annat Västra Götaland och Skåne och har mötts med 

positiva omdömen. Rollen innefattar att samtala med marknadens aktörer och skapa 

möjligheter till samordningseffekter. Den handlar om att skapa förståelse för hur de 

olika delarna i bredbandssystemet hänger samman, hur frågor kring utveckling är 

relaterad till elektronisk infrastruktur. Det kräver också lokalkännedom och att kunna 

ta fram underlag och besvara förfrågningar från allmänheten och byalag, och ge dem 

ett bollplank samt vara vägledare. Arbetet inkluderar också att kunna utbilda 

exempelvis kommunala företrädare (organisatoriskt, tekniskt och stödmässigt) kring 

bredbandsbyggnation.  

 

I nuläget kan det konstateras att det framstår som för dyrt för flertalet kommuner att ha 

en egen resurs i de strategiska bredbandsfrågorna. Även på länsstyrelserna och 

regionerna som handlägger bredbandsfrågorna finns ett underskott på resurser som gör 

det svårt att prioritera en lokal närvaro i så stor utsträckning som skulle vara önskvärt.  

Rekommendationen är därför att ge länsstyrelserna eller regionerna motsvarande minst 

en halvtidstjänst  för att skapa ekonomiskt utrymme för en ”fiberlots. Målet borde vara 

att varje län ska ha minst en fiberlots i sitt län som kan avlasta handläggare på 

exempelvis länsstyrelserna och vara ett proaktiv stöd. 

14.2.5  Uppmuntra byanäten att organisera sig lokalt och 
regionalt  

Det är en påtaglig utmaning för ett enskilt byalag att ensamt bygga ett nät. Utmaningen 

blir ännu större i förvaltningsfasen, det vill säga när nätet väl är på plats. För att kunna 

hantera en växande mängd byanät behövs organisering lokalt och regionalt. En ökad 

grad av organisering skulle kunna bidra till bättre kunskapsuppbyggnad, större 

erfarenhetsutbyte och starkare nätverk mellan involverade aktörer. Organisering lokalt 

och regionalt skapar också förutsättningar för stordriftsfördelar och öppnar för 

effektivare samarbete med exempelvis Skanova och stadsnät.  

På samma sätt som villkoren för bredbandsutbyggnad skiljer sig åt, på samma sätt finns 

det skillnader i förutsättningar till loka och regional organisering. Ett första steg vore 

därför att alla byanätsintressenter (marknadsaktörer, myndigheter, civilsamhället etc.) 

samfällt uppmanar byalag att organisera sig – antingen genom egna lokala eller 

regionala konstellationer eller genom medlemskap i någon av de organisationer som är 

aktiva på landsbygden, exempelvis LRF eller Hela Sverige ska leva. 
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14.2.6  Inför enhetliga stödregler hos stödhanterande 
myndigheter 

Möjligheten till regional och lokal anpassning är bra och nödvändig för att kunna få 

effektivitet. Det finns dock i dag en allt för skarp skillnad mellan olika delar av landet 

vilket försvårar möjligheten att utveckla affärsmodeller och standardisera koncept för 

att nå stordriftsfördelar. Ett betydande skäl för de stora skillnaderna är att många frågor 

i dagsläget inte är reglerade på nationell nivå. Det finns därför skäl att se över de regler 

som styr bredbandsstöd och som uttolkas av länsstyrelserna.  

Byanätsgruppen rekommenderar en ökad tydlighet, enkelhet och långsiktighet i 

stödhanteringen. Det vore därför önskvärt att hitta gemensamma principer för hur 

stödtilldelning ska ske. Principerna bör premiera lokalt ledarskap vilket innefattar 

enskildas och byars engagemang. Det bör dessutom utformas med hänsyn tagen till att 

densiteten skiljer sig åt. Byanätsgruppen föreslår därför följande vägledande principer 

för bredbandsstöd som ett första steg mot mer enhetlighet: 

 Basera stödet på en schablonkostnad för antal meter som behöver förläggas, 

dvs. en maxkostnad per meter. 

 

 sätten mininivå för egen kontantinsats från hushållet, som också anger en 

bottennivå för när stöd kan vara aktuellt. (15 000 kr – 25000 kr) 

 

 Ge enbart stöd till passiv utrustning (exempelvis kanalisationsrör, fiber och 

master) 

14.2.7  Stötta byalagen i arbetet med marknadsanalyser 

Marknadsanalyserna är en viktig del i arbetet att säkerställa att offentliga investeringar 

inte tränger undan marknadskrafterna. Samtidigt är den nuvarande formen av 

marknadsanalyser inte optimal. Skillnader i tolkningar, processer och innehåll gör det 

svårt att jämföra marknadsanalyserna och säkerställa användbarheten. Det blir också 

tydligt att en starkt bidragande orsak till bristerna i den nuvarande ordningen kan 

knytas till att byalag utan tillräckligt stöd åläggs genomföra marknadsanalyser. När 

människor som har begränsade kontakter med operatörer och planerade insatser för 

infrastruktur ska leda i bevis att bredbandsutbyggnad inte kommer att ske – är det föga 

förvånande att resultatet varierar. Det underlag som produceras (och som ska användas 

som beslutsstöd) pekar på att processen runt marknadsanalys bör förändras.  

Ur ett nationellt perspektiv finns ett stort behov att försöka föra in frågan om 

marknadsanalys i det övergripande planeringsarbetet runt bredband som bedrivs på 

kommuner och i regioner. Frågan kring marknadsanalys kan - och bör - kopplas till det 

regionala arbetet med bredbandsstrategi och digital agenda. Länsstyrelserna och 

regionerna har en central roll att fylla i detta avseende och bör se en sammanhängande 

empiriskt grundad marknadsanalys som en av sina uppgifter på bredbandsområdet.  

För en fullgod analys torde det bland annat fordras god insikt i tillgången till 

bredbandsinfrastruktur, översikt av pågående markarbeten och möjlighet till 

samförläggning, planerade byggnationer (exempelvis planering av nya 

bostadsområden) samt vetskap om kontaktvägar med centrala aktörer (exempelvis 

nätägare och väghållare). Detta har både kommuner och länsstyrelser men saknas hos 
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byalag. Byalagen måste därför i betydligt större utsträckning än idag få stöd i arbetet 

med marknadsanalyser. I syfte att förbättra marknadsanalysen med avseende på 

kvaliteten rekommenderar därför Byanätsgruppen att åtgärder vidtas för att: 

1. Stärka kvaliteten på inlämnade uppgifter. Ett första steg vore att ange källor 

till de uppgifter som presenteras i marknadsanalysen så att det blir transparent 

hur uppgiften inhämtats och att marknadsanalyser alltid skall publiceras – och 

därmed möjliggöra offentlig granskning av dem.  

2. Göra en översyn av innehållet i de nuvarande marknadsanalyserna. Detta 

inkluderar att tydliggöra syfte och säkerställa att innehållet svarar upp mot de 

uppgifter som behövs för en ackurat bedömning av den kommande 

bredbandstillgången. Uppdraget borde också innefatta att från centrala 

myndigheter ge instruktioner som minskar tolkningsutrymmet kring vad 

uppgifterna avser belysa.  

 

3. Förtydliga kommunernas respektive länsstyrelsernas roller och ansvar för 

marknadsanalys. Ansvariga myndigheter på kommunal och länsnivå bör få ett 

ansvar att genomföra marknadsanalyserna för att på så sätt underlätta för 

byalagen att göra en bedömning.  

14.3  Förslag till fortsatt arbete 
Både 2012 och 2013 har varit händelserika år för bredbandsutbyggnaden på 

landsbygden. En rad initiativ från regeringen har stärkt möjligheten att etablera 

bredband i hela landet. Samtidigt pågår i nuläget ett flertal processer som kan möblera 

om förutsättningar och spelregler. Detta innefattar bland annat slutet på innevarnade 

stödperiod av strukturfonderna och landsbygdsprogrammet, två program som är av stor 

betydelse för bredbandsutbyggnaden. Nya programperioder förväntas starta i början av 

2014 och kan innebära substantiella tillskott av medel för bredbandutbyggnaden på 

landsbygden. Under 2013 kommer även bredbandsstrategin utvärderas. Utvärderingen 

kan få genomgripande effekter på handlingsmöjligheterna för de aktörer som idag är 

involverade på bredbandsmarknaden. Andra processer av betydelse är att Lantmäteriet 

under 2013 genomför en seminarieserie kring bredbandsutbyggnad och markfrågan 

och att Trafikverket har getts en ny roll. Sistnämnda är av betydelse då Trafikverket 

har ett fibernät med ledig kapacitet. Nätet går genom hela Sverige och skulle kunna 

nyttjas bättre, exempelvis som ett verktyg för att öka landsbygdens tillgång till 

bredband.  

Med beaktande av ovanstående ser Byanätsgruppen att arbetet i nuläget är avslutat. 

Någon omedelbar fortsättning förefaller inte nödvändig. Dock finns det ett mervärde i 

att gruppens reslutat, liksom bredbandstillgången på landsbygden, följs om upp ett år. 

På så sätt blir det möjligt att kunna ta ställning till hur läget utkristalliserat sig och om 

nuvarande förslag och rekommendationer är tillräckliga. Ordföranden för gruppen 

erbjuder sig därför att återkomma till Bredbandsforums styrgrupp i frågan om ett år.  
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