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E
n god digital infrastruktur utgör grunden för att 
digitaliseringens möjligheter ska kunna tillvara-
tas. Vi vet att efterfrågan på kapacitet och 
hastighet fullkomligt exploderar i takt med att 
vi blir allt mer uppkopplade. I Norden finns idag 
dubbelt så många uppkopplade enheter som 

det finns människor och i Sverige har genomsnittssvensken 
tre apparater som är uppkopplade – till år 2021 räknar man 
med att detta har dubblerats1. Med fiber så är kommunen 
redo för dagens och morgondagens krav på hastighet och 
kapacitet. För oberoende av nya tekniker, såsom 5G, så 
kommer fiber spela en avgörande roll för snabb, säker och 
stabil uppkoppling även framöver.

Men digitaliseringen slutar inte när fibern ligger i marken. 
Det är bara början. För att potentialen i digitaliseringen ska 
realiseras behöver processer och arbetssätt bytas ut. Här 
finns det otroligt stora möjligheteter för kommuner att ef-
fektivisera och trygga välfärden, inte minst på landsbygden. 
Många kommuner har en pressad ekonomi. Avfolkning och 
åldrande befolkning gör att skattebasen försvinner samti-
digt som välfärdskostnaderna ökar. Här är digitalisering inte 
något modeord – det är ett måste för att trygga välfärden.  

Regeringen har satt ambitiösa mål för bredbandsutbyggnad 
och digitalisering. Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter och till år 2025 bör alla 
ha tillgång till en snabb uppkoppling. 

Vi på Telia delar regeringens ambition, men för att ambi-
tion ska bli verklighet behöver skjortärmar kavlas upp och 
spadar sättas i marken. Kommuner ska fibreras, välfärds-
tjänster digitaliseras och inte minst behövs krafttag mot det 
digitala utanförskapet. Idag är det uppskattningsvis fler än 
en miljon människor i Sverige som saknar kunskapen, för-
mågan och tekniken för att ta del av den digitala världen. 

Vi samarbetar med kommuner från norr till söder och 
vill vara den naturliga partnern på digitaliseringsresan. I 
Fiberrapporten har vi låtit intervjua ett antal kommuner som 
kommit särskilt långt i fibreringen och digitaliseringen. Vad 
har varit nyckeln bakom deras framgång? Och hur ser stra-
tegin ut framåt? 

Vi har också pratat med användarna. Vad ger digitalise-
ringen för möjligheter för äldre med vänner över hela värl-
den? Vad innebär en snabb uppkoppling för entreprenören 
Erik? Och hur funkar ett uppkopplat samhälle i praktiken? 

Med förhoppning om fortsatt gott samarbete för ett 
uppkopplat Sverige,

Hélène Barnekow, vd Telia Sverige

FIBER GÖR 
SVERIGE  
REDO FÖR 
FRAMTIDEN

INLEDNING

Digitaliseringen har på ett par 
decennier helt förändrat sam-
hället. Digitaliseringen skapar 
möjligheter till nya arbetstill-
fällen och företagsetableringar. 
Och nya digitala tjänster inom 
skola, vård och omsorg ger oss 
möjlighet att ta del av samhälls-
tjänster på ett helt annat sätt  
än tidigare. 

Fiber och 4G är en helhet ur ett 
användarperspektiv, inte två konkur-
rerande alternativ. Vi vill ha samma 
tillgång till tjänster med hög kvalitet 
i hemmet, när vi är på språng och 
när vi är på arbetsplatsen. Fiber 
används också för att säkra kapa-
citeten till mobilnätens basstationer 
för både befintliga och kommande 
generationens mobilnät. Därför är 
det nödvändigt att investera i både 
mobil och fast infrastruktur. Dessa 
två delar hänger ihop.

Mobila bredband, som 5G, kommer 
att fortsätta utvecklas och vara ett 
bra komplement framförallt när man 
är på rörlig fot. Med fiber har du 
däremot en stabil och kraftfull ”egen 
lina” som inte påverkas av andra 
användare, väder, vind eller om 
grannarna surfar samtidigt. Därtill 
så väntas 5G lanseras kommersiellt 
först efter 2020, med start i stor-
stadsområden.

Post- och telestyrelsen har från 
r  egeringen ett återkommande upp-
drag att på årsbasis samla in sta-
tistik om tillgången till och utbygg-
naden av bredbandsinfrastruktur i 
Sverige. Statistiken visar andelen 
hushåll i respektive kommun per 
den 1 oktober 2016 med möjlighet 
att få tillgång till bredband via fiber. 
Den kommer från den bredbands-
kartläggning som presenterades  
i mars 2017. Aktuell ranking hittar  
du på Post- och telestyrelsens  
hemsida, www.pts.se.

Telia tror på fri konkurrens och 
stödjer en öppen marknad. Fri kon-
kurrens ger företag och hushåll ökad 
valfrihet, samtidigt som det främjar 
utveckling. Därför bygger vi fibernät 
som är öppna och möjliggör för hus-
håll och företag att fritt välja tjänster 
från de tjänsteleverantörer som finns 
tillgängliga i vårt nät. Vi satsar på 
såväl kommuner och företag som 
på fastighetsägare – villahushåll 
och flerfamiljshus. Vi hjälper även 
samfälligheter och byalag att bygga 
fibernät.

FIBER OCH 4G 
ÄR EN HELHET

KOMMER 5G  
ERSÄTTA FIBER?

SÅ RANKAS DIN 
KOMMUN I FIBER-
UTBYGGNADEN

FRI KONKURRENS 
OCH ÖPPNA NÄT

”DIGITALISERING ÄR 
INTE NÅGOT MODEORD 
– DET ÄR ETT MÅSTE 
FÖR ATT TRYGGA 
VÄLFÄRDEN”

1 Rapporten Connected Things 2017 av Telia Company och Arthur D. Little 
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Digitaliseringen genomsyrar allt större delar 
av samhället, och än har vi bara sett början 
av utvecklingen. För kommunerna gäller det 
att börja se på fibrering med samma själv
klarhet som el, vatten och vägar. 

I dag förknippar nog många fiberuppkoppling 
med möjligheten att streama film i hög kvalitet 
eller att spela onlinespel utan fördröjningar. Men 
även om det kanske är vad som först dyker upp 
i huvudet när man pratar om snabbt bredband 
så finns det mycket annat i vardagen som 
påverkas av fiberutbyggnaden. Allt, för att vara 
mer exakt. 

– Allting kommer att digitaliseras. Allt som 
innehåller information – från element och dörrar 
till bilar och sjukvårdsutrustning – kommer att 
vilja dela den informationen och det kommer 
att ske genom digital infrastruktur. Det säger 
Crister Mattsson, senior advisor på Acreo, 
ett statligt ägt forskningsinstitut som ingår i 
Swedish ICT. 

DEN VIKTIGASTE FRÅGAN  
FÖR KOMMUNERNA
Crister Mattsson forskar om vilken betydelse 
bredband har för samhällets utveckling, en 
betydelse som enligt honom inte går att över-
skatta. 

– Bredband är en av de absolut viktigaste 
frågorna för kommunerna, och det offentliga 
över huvud taget. Därför måste man i stadspla-
neringen inte bara prata om vägar, el och vat-
ten, utan även om den digitala infrastrukturen. 
Kommunerna kommer inte att överleva utan 
att ha en plan för att digitalisera sin kommun, 
säger han.

STORA SUMMOR ATT 
SPARA PÅ FIBER

INLEDNING

BÄTTRE HEMTJÄNST MED SMART TEKNIK
I sin forskning har Crister Mattsson bland annat 
tittat på hur äldreomsorgen kan bli effektivare 
och bättre med digital teknik. Genom smart 
användande av teknik inom hemtjänsten skulle 
Skåne och Blekinge med sina 1,46 miljoner 
invånare kunna spara mellan 500 och 600 miljo-
ner kronor per år. Det motsvarar ungefär 5 000 
gymnasieplatser. Men det kräver ett väl utbyggt 
fibernät.

– Fler människor behöver omsorg, samtidigt 
som mängden personer som ska försörja syste-
met inte ökar lika mycket. Därför måste vården 
bli effektivare, och ett sätt är att digitalisera, 
säger Crister Mattsson och fortsätter: 

– Jag har en gammal mamma som börjar bli 
dålig. Genom att ha sensorer på olika ställen 

”KOMMUNERNA KOMMER 
INTE ATT ÖVERLEVA 
UTAN EN PLAN FÖR ATT 
DIGITALISERA”

i hemmet kan hennes tillstånd kommuniceras 
till hennes läkare utan att hon behöver göra 
nånting. Men då gäller det att kommunen har 
en snabb och stabil uppkoppling. 

I samma undersökning kom man även fram 
till att en tioprocentig bredbandspenetration 
räcker för att minska bilåkandet med 24 miljo-
ner mil, vilket skulle innebära 46 500 ton mindre 
koldioxidutsläpp. 

LIKA SJÄLVKLART SOM ELEKTRICITET
Att ett utbyggt bredbandsnät gör att människor 
i större utsträckning arbetar hemifrån och 

5 000
GYMNASIEPLATSER
Genom smart användande av teknik inom hemtjänsten 
skulle Skåne och Blekinge med sina 1,46 miljoner invånare 
kunna spara mellan 500 och 600 miljoner kronor per år. Men 
det kräver ett väl utbyggt fibernät.

sparar tid och minskar miljöbelastningen vet vi 
alltså redan, men att förutse alla konsekvenser 
ett fullt utbyggt fibernät får för ett samhälle är 
omöjligt, enligt Crister Mattsson.

– Tänk dig för 100 år sedan när man började 
rulla ut el till medborgarna. Hur många kunde 
föreställa sig vad el skulle göra för samhället? 
Nu skulle man inte kunna komma på tanken att 
bygga en stad utan el. Precis samma sak kom-
mer det att bli med fiberbredband, säger han. 
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DEN UPPKOPPLADE 
KOMMUNEN

30 % ÅR 2020
EFTERFRÅGAN 
PÅ DATA I NÄTEN 
VÄNTAS TREDUBB-
LAS DE NÄRMASTE 
FEM ÅREN.  1 Markaryd kommun hade 

Sveriges snabbaste fiber
utbyggnad under 2016.  
Andelen hushåll med till
gång till fiber ökade med  
30 procentenheter under 
året.

66,4 % av hushållen hade 
tillgång till fiber den  
1 oktober 2016. Regeringen 
har som målsättning att 
95 procent av alla hushåll 
och företag bör ha tillgång 
till bredband om minst 100 
Mbit/s år 2020. 

För kommuner finns det många nyttor med 
fiberanslutning. Det främjar företagslivet och 

adderar ökad livskvalitet för medborgarna, 
något som i förlängningen gör kommunen 
till en attraktivare plats att arbeta och bo i. 

Och i takt med att vi blir allt mer digitala blir 
det ännu viktigare med en bra uppkoppling. 

Det finns flera olika sätt att gå till väga när 
det gäller fibrering. Här är några exempel 

på  kommuner som valt olika metoder för att 
säkra fiberutbyggnaden.

Källor: Rapporten The Zettabyte Era av Cisco, Post- och telestyrelsens mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 samt regeringen. 



Nyckeln till framgången låg i att nå ut med 
bra information. Matz Persson, kommunens 
bredbandssamordnare, blev en drivande kraft 
bakom den snabba utvecklingen. Genom infor-
mationsmöten lyckades han få både politiker 
och invånare att förstå varför det gamla kop-
parnätet inte kommer att räcka till, och därför 
behöver ersättas med fiber som framtidens 
kommunikationsbärare.

SAMVERKAN VÄSENTLIGT  
Den dåliga utgångspunkten gjorde att arbetet 
krävde stora resurser, och behovet ökade i takt 
med att allt fler invånare ville ansluta sig. 

– Samverkan är jätteviktigt. Många kom-
muner väljer att bygga helt själva, men det tar 
oftast onödigt lång tid och blir väldigt dyrt, 
säger Matz.

Det var först när Telia kom in i bilden som de 
fick gehör från politiskt håll. Man kunde då få i 
gång diskussionen om vad som behövde göras 
för att nå målet att alla skulle få del av den nya 
tekniken. Matz förklarar:

– Att politiker och tjänstemän fick full förstå-
else för vad som måste göras var avgörande. 
Vi är en liten kommun som aldrig hade kunnat 
bygga så snabbt, säkert och kvalitetsmässigt 
utan de investeringar som Telia har gjort.

INGA VITA FLÄCKAR
När utbyggnaden på landsbygden drog i gång 
var ett viktigt mål att det inte fick finnas några 
”vita fläckar”, det vill säga att ingen skulle läm-
nas utanför nätet. Tillsammans med de fiberför-
eningar som hade bildats runt om i kommunen 
tog Matz fram ett så kallat områdesförslag. Det 
resulterade i att föreningarna slogs ihop och 
man ombildade till fyra nya, större föreningar 
som tillsammans täckte in hela kommunens 
landsbygd. Samtliga föreningar försökte få 
bidrag från Länsstyrelsen till utbyggnaden, men 

Markaryd är en riktig framgångshistoria i 
fibersammanhang. För inte så länge sedan 
låg kommunen steget efter med ett föråldrat 
kopparnät. Men efter en omfattande fiber  
utbyggnad kom förra året kvittot på att arbe
tet varit en framgång; de hade ökat mest av alla 
kommuner i Sverige i senaste PTSrankingen. 

– Vi insåg att det inte går att stå och se på när 
alla andra gräver ned fiber, speciellt när utbudet 
av e-tjänster ökar allt mer. Vi höll på att bli 
omkörda, men tack vare avtalet med Telia har vi 
kommit ikapp, säger Bengt Germundsson (KD), 
kommunstyrelseordförande i Markaryd.

SÅ LYCKADES MARKARYD 
MED SVERIGES SNABBASTE 
FIBERUTBYGGNAD

DEN UPPKOPPLADE KOMMUNEN

”FIBERUTBYGGNADEN  
ÄR BARA BÖRJAN
PÅ MARKARYDS 
DIGITALISERINGSRESA”

10 000 
INVÅNARE I MARKARYD 
Under första kvartalet av 2017 har Markaryd kommit upp i 10 000 invånare, 
vilket är en positiv vändning av de tidigare årens nedåtgående trend.  

Källa: markaryd.se
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MARKARYDS FRAMGÅNGSKONCEPT 

1. Information  
Enkel och tydlig information presenterades 
för politiker och invånare, främst genom 
möten som hållits av bredbandssamordnare. 
Sammanlagt har omkring 1 500 personer  
(15 procent av kommunens invånare) 
deltagit.

2. Samverkan 
Samarbetet med Telia ledde till starkt 
politiskt stöd, vilket stöttade den snabba 
utvecklingen. Zitius tog över fiberförsälj-
ningen och det bidrog till att 85 procent av 
landsbygden anslöt sig – det som krävs för 
att en fiberförening ska få bidrag och kunna 
bygga ut.

3. Bannlysning av ”vita fläckar” 
Dessa är ett problem som uppstår om 
fiberföreningarna lämnas att spela fritt, 
och bara rår om sin egen by eller socken. 
Då hamnar enskilda fastigheter lätt mellan 
stolarna och blir utan nät.

bara en ansökan gick igenom. Det var genom 
möjligheten att låta Zitius, ett helägt dotterbolag 
till Telia, ta över utbyggnaden för de andra tre 
föreningarna som allt förändrades. 

 – Zitius insats resulterade i att vi fick 
ytterligare 30 miljoner kronor till de resterande 
tre fiberföreningarna. Det medför att vi nu kan 
bygga ut till ungefär 80 procent av ytan på vår 
landsbygd. Det pågår ett intensivt arbete för att 
finna en lösning på de 20 procent som är kvar 
tillsammans med Zitius och invånarna, förklarar 
Matz.

I dag har målet att göra Markaryd fritt från 
vita fläckar uppnåtts. Kommunen tar sin digitala 
resa på allvar och nu har den centrala lednings-
gruppen fått i uppdrag att börja titta på en 
digitaliseringsstrategi. 

– Vi bygger inte bara nät i den här lilla kom-
munen – själva fiberutbyggnaden är bara början 
på Markaryds digitaliseringsresa! 
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Strängnäs är ett lysande exempel på hur en 
kommun kan komma långt med en intern 
översyn av gamla, till synes oväsentliga, 
rutiner. Genom att förändra villkoren för 
grävning och återställning lyckades kom
munen nästintill halvera kostnaderna för 
fiberutbyggnaden. Nu kan dubbelt så många 
i kommunen få fiber under 2017.

2016 visade en undersökning att invånarna i 
Strängnäs (och Gnesta) var minst nöjda med 
sitt fasta bredband av alla kommuner i Sörm-
land. Anledningen till att det byggts så lite fiber 
visade sig vara att villkoren för utbyggnad på 
kommunal mark var väldigt oattraktiva. 

Göran Hedström, tillförordnad bredbands-
strateg i kommunen, förklarar att de gamla 
villkoren för grävning och asfaltering bidrog till 
att fiberutbyggnaden blev onödigt dyr. Sträng-
näs hade, likt många andra kommuner, inte 
uppmärksammat nya och effektivare metoder.

– Traditionellt har det grävts ett 60 cm brett 
schakt som dessutom ska asfalteras igen med 
marginaler på båda sidor – för en fiberkabel 
som inte är mer än några centimeter bred. Det-

ta är väldigt onödigt då det med nya metoder 
går att gräva schakt som är omkring hälften 
så breda. Och med spårfräsning, som vis-

serligen inte är optimalt överallt, är det möjligt 
att göra ett spår som bara är någon centimeter 
brett, säger Göran Hedström. 

INTERNA KONFLIKTER EN STOR UTMANING
Förutom de gamla villkoren fanns i Strängnäs 
en annan utmaning: interna intressekonflik-
ter. Kommunens olika avdelningar hade sina 
egna prioriteringar som gjorde att det konstant 
blev avvägningar mellan positiva och negativa 
aspekter av fibreringen. 

Därför initierades projektet ”Effektivare 
Fiber process”, där chefer och representanter 
från de olika avdelningarna ingick. 

– Det var viktigt att driva detta som ett 
tvärfunktionellt projekt och samtidigt få med sig 
ledningen som kunde ta de slutgiltiga besluten.

Ett mål var att få en bättre administrativ 
hantering, då utbyggnaden skulle innebära 
omfattande nybyggnadsprojekt med 
många olika aktörer. Det andra 
målet var att Strängnäs skulle bli 
en av Sveriges mest attraktiva 
kommuner för fiberinveste-
rare, däribland Telia, vilket 
betydde att man behövde 
göra det så enkelt som möjligt 
att investera.

STORA KOSTNADSBESPARINGAR 
OCH INVESTERINGAR
Insatsen gav fantastiska resultat. De nya 
villkoren bidrog till att kostnaderna för fibre-
ringen minskades enormt. Genom att minska 
schaktens bredd och djup drogs kostnaden för 
grävning ned med 40 procent, och 60 procent 
där spårfräsning kunde användas. Detta ledde 
till att även målet att bli en attraktiv kommun 
att bygga fiber i uppnåddes. Investeringarna 
har ökat med hela 350 procent sedan förra  
året – från 10 miljoner 2016 till 45 miljoner 
kronor 2017. 

För att hjälpa andra kommuner att uppnå 
liknande framgång har avtalen gjorts tillgängliga 
för andra kommuner i syfte att vara en ”best 
practice”-mall.

– Den som vill se ett gott exempel att in-
spireras och använda sig av är välkommen att 
kontakta oss eller Sörmlands regionförbund, 
säger Göran Hedström.

NYA KOMMUNVILLKOR  
SPARADE IN MILJONER  
FÖR STRÄNGNÄS

DEN UPPKOPPLADE KOMMUNEN ”DET VAR VÄLDIGT 
VIKTIGT ATT DRIVA 
DETTA SOM ETT 
TVÄRFUNKTIONELLT 
PROJEKT”

350 %
har investeringarna 
ökat med på ett år.

VINSTERNA MED FÖRNYADE KOMMUN
AVTAL FÖR FIBERUTBYGGNAD 

• 40 % lägre kostnader för grävning och  
 återställning

• 60 % lägre kostnader där den nya  
 grävmetoden spårfräsning kan användas 

• 350-procentig ökning i investeringar på  
 ett år från 10 till 45 miljoner kronor

•  ≈ 50 % fler invånare i Strängnäs  
 kommun kan nu få fiber
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HÖÖR-MODELLEN HAR  
SKAPAT SAMARBETE ÖVER 
KOMMUNGRÄNSERNA

DEN UPPKOPPLADE KOMMUNEN I maj kom det glädjande beskedet till 
 invånarna i Höör kommun: alla hushåll och 
företag, både på landsbygden och i tät orter, 
skulle bli erbjudna fiber. Kommunens itstra
teg Hans Magnusson var en drivande kraft 
bakom framgångskonceptet, där understöd 
för engagemang ute i byarna blev en avgö
rande pusselbit.

Höörs fiberresa började med ett samverkans-
avtal som tecknades med Telia 2014, vilket 
innebar att de kunde bygga ut i tätorterna. 
Men det var en färsk upphandling med Telias 
landsbygdspartner Zitius, tillsammans med en 
gedigen insats från kommunens it-strateg Hans 
Magnusson, som ledde till att kommunen kun-

de påvisa att det går att bygga kommersiellt 
även på landsbygden.

– Jag blev anställd för att hjälpa till med 
att söka EU-bidrag för fibreringen, och då 
upptäckte jag att det är fullt möjligt att fibrera 
på kommersiella villkor med förutsättningen att 
vi fick en bra anslutningsgrad, berättar Hans 
Magnusson.

ELDSJÄLAR KNACKADE DÖRR
Sagt och gjort, arbetet med att få alla kommu-
nens invånare att ansluta sig sattes i gång. 

Andra kommuners framgång har i flera fall 
berott på de aktiva fiberföreningar som skapats 

naturligt, tack vare ett gemensamt intres-
se att få fiber. Dessa har sedan an-

sökt om bidrag för att kunna bygga 
ut i föreningens by eller socken. I 
Höörs fall saknades det fiberför-
eningar i flera områden, men som 
tur var hade Hans en lösning.

– Jag delade in kommunen i 
nio olika områden, och där vi såg 

att fiberföreningar saknades utlystes 
områdesansvariga projektgrupper. Grupper-

na bestod av omkring tio eldsjälar som vi för-
såg med listor, underlag och skyltar från Zitius. 

Genom att gå från dörr till dörr i sina respek-
tive områden, bidrog de lokala ambassadörer-
na till både marknadsföringen och försäljningen 
av fiber i alla delar av kommunen.

– Det var en enorm förutsättning för vår 
framgång, eftersom du litar mer på en granne 
som kommer och knackar på än en säljare. 
Tack vare dessa eldsjälar lyckades vi öka 

intresset för fiber i hela kommunen och uppnå 
den anslutningsgrad som krävdes.

FRAMGÅNGSRIK MODELL SOM INSPIRERAR
Idén blev en central del av vad som kom att 
kallas ”Höör-modellen”, vilken sedan spred 
sig till grannkommunerna Eslöv och Hörby. De 
tre kommunernas bredbandssamordnare har 
numera gemensamma avstämningsmöten för 
att inte kommungränserna ska orsaka ”vita 
fläckar”, det vill säga att vissa fastigheter ham-
nar emellan och blir utan nät. Projektgrupperna 
finns dessutom kvar. För även om invånarna 
är ombord på fibertåget finns det fortfarande 
många frågor.

– Vi fortsätter att ordna ”fiberfika” för att 
hålla kontakten med grupperna och bjuder in 
alla i området. Där får de träffa mig, Zitius och 
även Skanova, som sedan kommer att äga nä-
tet. De undrar över allt från rotavdrag och vart vi 
ska gräva till om de kan köra två teveapparater 
samtidigt – och det är bra att de får svar från 
ansvariga direkt. 

Utbyggnaden i Höör kommer att pågå hela 
2017 och beräknas vara färdig under 2018, 
där Telias erbjudande omfattar omkring 8 800 
hushåll och företag i de tre kommunerna. 

Grannars  
engagemang är  

nyckeln till att hela 
Höör kommun  

fibrerades. 

”DET ÄR FULLT 
MÖJLIGT ATT FIBRERA 
PÅ KOMMERSIELLA 
VILLKOR” 

HÖÖRMODELLEN

• Vid områdesindelningen av Höör  
 visade det sig att det fanns fiberområden  
 som gick in i andra kommuner. Det  
 ledde till samarbeten och att andra  
 kommuner inspirerades att använda  
 samma upplägg.
• Områdesansvariga projektgrupper  
 utsågs i de områden där fiberfören- 
 ingar saknades, och intresset för fiber  
 spreds, vilket bidrog till en tillräcklig  
 anslutningsgrad.
• Kommunen handlade upp totalentre- 
 prenörer och kommunikationsoperatörer,  
 och stod för kostnaden av fiberbygget  
 under byggtiden. 
• När nätet blir klart säljs det till Zitius  
 som tar över, vilket i Höör betyder att  
 fiber dras till alla fastigheter i hela  
 kommunen.
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DEN UPPKOPPLADE KOMMUNEN

– Tidigare fick kommunen många samtal från 
frustrerade företagare som upplevde att det 
ständigt blev stopp i linan. För tre år sedan fick 
jag därför i uppdrag av kommunen att arbeta 
för att fiberutbyggnaden skulle ta fart. Sedan 
dess har privata aktörer gjort över 11 000 instal-
lationer till företagare och boende i kommunen. 
I dag har missnöjet försvunnit och vi får goda 
omdömen från våra företagare och medborg-
are, säger Stefan Pellén, kommunens närings-
livschef.

Närheten till Stockholm gör att Ekerö tra-
ditionellt har varit en pendlingskommun, men 
med hjälp av fiber hoppas kommunen minska 
resandet.

– I takt med fiberutbyggnaden kan allt fler 
välja att arbeta hemifrån, vilket inte bara sparar 
på miljön utan även gör att folk slipper de långa 
köerna till och från Ekerö och därigenom får 
mer tid över till familj och fritid, säger Stefan 
Pellén.

KLÄTTRAR PÅ KOMMUNRANKING
Sedan den stora fibersatsningen började för 
tre år sedan har Ekerö inte bara klättrat på 
Post- och telestyrelsens årliga kommunranking, 
kommunen rankas dessutom högt i flera företa-
garundersökningar.

– Fibern har varit mycket betydelsefull för 
det positiva företagsklimatet på Ekerö. Nu 
satsar vi för att nå regeringens bredbandsmål 
och samtidigt digitalisera skolan, vården och 
äldreomsorgen, säger Stefan Pellén.

Nyckeln till att få med näringslivet på fiber-
tåget har enligt Stefan Pellén dels varit att hålla 
företagen informerade kring utvecklingen och 
planerna, dels att vara lyhörda och stötta före-
tagen samt markägare när de stött på problem 
eller haft frågor.

– Det har varit framgångsrikt att hela tiden 
hålla näringslivet i loopen. Som kommun gäller 
det att man lägger tid och kraft på fibern, även 
om utbyggnaden genomförs av en privat aktör. 
Vi har haft kontinuerliga avstämningar med våra 
företagare för att höra efter vilka möjligheter de 
ser, vilka utmaningar de möter och på vilket sätt 
vi kan stötta dem, säger han.

Ekerö kommun väster om Stockholm om
fattar 140 öar, kobbar och skär i Mälaren.  
Av de cirka 28 000 invånarna driver drygt var 
tionde ett företag – i Ekerö finns 3 300 före
tag, varav 80 procent är småföretag med en 
till fem anställda. Dessa företag är beroende 
av en snabb och stabil uppkoppling för att 
kunna bedriva sin verksamhet och fiber
utbyggnaden har därför hög prioritet hos 
kommunen.

EKERÖS SMÅFÖRETAG
FRODAS TACK VARE FIBERN

EKERÖ KOMMUN

ca 28 000 invånare

384,53 kvadratkilometer yta  
(219:e största kommunen)

3 300 företag

80 % småföretag

”DET HAR VARIT 
FRAMGÅNGSRIKT ATT
HELA TIDEN HÅLLA 
NÄRINGSLIVET I LOOPEN”

80 %
PÅ EKERÖ ÄR SMÅFÖRETAG



18   Fiberrapporten 2017 Fiberrapporten 2017   19

2
DET SMARTA 
SAMHÄLLET

STORA BESPARINGAR 
INOM VÅRDEN

43
MILJARDER

DIGITALISERING 
KAN ÖKA INTÄK-
TERNA I SVENSK 
HANDEL MED 
26 MILJARDER 
KRONOR PER ÅR.

Med hjälp av uppkopplade sensorer 
beräknas antalet sjukhusnätter som 
krävs för patienter med kroniska 
sjukdomar kunna minskas med upp 
till 50 procent. Om en tredjedel av 
dessa patienter dessutom valde 
 digitala vårdbesök skulle det inne
bära en årlig besparing på upp till  
370 miljoner kronor.

kronor per år beräknas 
digitalisering av offentlig 
sektor ge i ökat ekono
miskt utrymme till och 
med 2020. Det är mer än  
dubbelt så mycket som  
statens utgifter för hela  
Polismyndigheten år 2015. 

Vi lever i den digitala tidseran och allt fler 
delar av samhället blir uppkopplade. Allt från 
sjukhus till kollektivtrafik nyttjar digital teknik 

för att kostnadseffektivisera och optimera sin 
verksamhet. Här är några digitala pionjärer 

som redan nu har börjat att anamma de  
möjligheter en god uppkoppling kan medföra. 

Källor: Rapporten Connected Things 2017, rapporten Digital transformation av Telia Company och Arthur D. Little samt ekonomifakta.se
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DET SMARTA SAMHÄLLET
En stabil, snabb och säker uppkoppling 
gör det möjligt att koppla upp allt fler 
delar av kommunen. Detta medför många 
möjligheter för såväl medborgare som den 
offentliga sektorn och infrastrukturella 
funktioner. 
  Fördelarna handlar om allt från kostnads
effektivisering till bättre nyttjande av 
resurser och framför allt ett enklare liv för 
dem som bor och verkar i kommunen. 
  Här är några exempel på hur den smarta 
kommunen kan se ut. 

Bra uppkoppling gör det 
möjligt att bo och driva 
företag på distans och 
minskar därmed arbets-
kraftsutflyttning.

Koppla upp fastighetens 
utrustning för ökad  
säkerhet och fjärrstyrning 
av till exempel el och 
värme.

Med digitala verktyg 
kan vårdresurser nyttjas 
bättre, patientsäkerheten 
öka och kostnadsbe-
sparingar göras inom 
sjukvården. 

Lokaler kan bli mer energi-
snåla och miljöanpassade och 
företag kan därigenom bidra 
till ökad hållbarhet i samhället 
och samtidigt spara pengar.

Med digitala plattformar och verk-
tyg kan utbildningar skräddarsys 
och indvidanpassas. Lärarnas 
arbete effektiviseras också och 
resurser kan nyttjas på bästa sätt.

När maskiner kopplas 
upp med sensorer kan 
slitage upptäckas och 
produktionsstopp före-
byggas.

Soptunnor försedda 
med sensorer talar om 

när de behöver tömmas 
och gatlyktor som tänds 

när någon passerar  
i uppkopplade  

parkmiljöer.

En stabil uppkoppling  
skapar flexiibilitet för före-
tag och anställda genom 
exempelvis användning 

av digitala arbetsverktyg, 
som virtuella skrivbord och 

videomöten.

När fordonen blir  
uppkopplade kan trafik-
flödet optimeras. Trafik-
stockningar motverkas 

genom snabba eller 
förebyggande insatser.

INDUSTRI

KONTORSLOKALER

SKOLA

VILLAOMRÅDE

SJUKHUS

LANDSBYGD

LÄGENHETER



Nu digitaliseras vården i allt snabbare takt. 
Hos landstinget i Kalmar län ska patient
säkerheten och kvaliteten inom vården 
förbättras med digitala verktyg. En viktig 
förutsättning för att lyckas är en stabil och 
snabb uppkoppling.

I likhet med många andra vårdgivare står 
landstinget i Kalmar län inför utmaningen 
med en åldrande befolkning och ett sviktande 
skatteunderlag, i kombination med att det går 
att behandla fler sjukdomar än tidigare. För att 
upprätthålla en god kvalitet i vården med de 
förutsättningarna krävs nya lösningar.

Just nu driver landstinget i Kalmar län en 
pilotstudie för att se vilken nytta det går att få 
genom att göra patientinformationen tillgänglig 
för all vårdpersonal hela tiden.

– Personalen kommer åt samlad patientdata 
från det centrala vårdsystemet direkt i digitala 
plattor, och kan också lyfta fram information på 
stora skärmar där personalen tillsammans går 
igenom vårdplaneringen för patienten, säger 
Johan Hallenborg, it-direktör vid landstinget i 
Kalmar län.

KALMAR KOPPLAR UPP 
SJUKVÅRDEN

DET SMARTA SAMHÄLLET
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En av utmaningarna i detta är att kunna 
säkerställa den personliga integriteten och 
hantera den känsliga information som detta 
handlar om. Det är en fråga som ligger högt 
på agendan för alla vårdgivare i samband 
med digitaliseringen. 

KAN SE BILDER I OPERATIONSSALEN
Landstinget i Kalmar län ser även till att digi-
talisera hela flödet i bildhanteringen, vilket ger 
uppenbara vinster, menar Johan Hallenborg:

– Alla bildkällor håller på att länkas samman 
så att man kan nå dem från en central miljö. 
Det kan vara till stor nytta exempelvis under en 
operation; kirurgen kan vid behov direkt få fram 
bilder som hör till fallet på den högupplösta 
skärmen i operationssalen.

FÄRRE ONÖDIGA SPECIALISTBESÖK
Ett annat exempel på hur digitaliserade bild-
flöden kan förbättra vården är ett genomfört 
pilotprojekt med fokus på hudförändringar. Då 
lät man två hälsocentraler samarbeta med en 
hudklinik.

Hudåkommorna fotograferades med ett så 
kallat dermatoskop och bilderna överfördes 
direkt till hudkliniken. Där gjorde de en bedöm-
ning och kunde ge snabb återkoppling.

– Det var ett mycket framgångsrikt test. 
 Under de första sju veckorna användes meto-
den vid 38 fall på hälsocentralerna. I 25 av 

fallen kunde patienten få besked om att det 
antingen inte var någon fara och att det inte 
behövdes något besök på hudkliniken, alter-
nativt att det fanns behov av en remiss för ett 
kirurgiskt  ingrepp, säger Johan Hallenborg.

Det innebär i praktiken att endast 13 av 
patienterna behövde remitteras för ett besök, 
i stället för alla 38 som hade varit fallet vid 
en traditionell hantering. Det sparade förstås 
stora resurser för vården, samtidigt som alla 
icke- remitterade patienter slapp både ett extra 
 besök och att vänta på besked. Det talar för att 
stora besparingar även inom många andra om-
råden är möjliga med hjälp av den nya tekniken.

VILL DU VETA MER 

om hur det går att koppla upp sjukvården i din 
region? Gå in på telia.se/connectivity

”KIRURGEN KAN DIREKT 
FÅ FRAM BILDER PÅ DEN 
HÖGUPPLÖSTA SKÄRMEN 
I OPERATIONSSALEN”

ÅR 2025
SKA SVERIGE VARA BÄST
i världen på e-hälsa. Det är målet med regeringens och SKL:s vision för  
digitaliseringen av den svenska vården.

Fiberrapporten 2017   23
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Bussar och tåg har börjat kopplas upp och 
man kan se nyttoeffekter av ökad digitali
sering. Men det finns fortfarande mycket 
outnyttjad potential som kan förbättra rese
närernas upplevelser och spara kostnader 
för trafikbolagen.

När kollektivtrafiken blir uppkopplad uppstår 
många fördelar för resenärerna, bland annat 
att tidtabeller uppdateras i realtid och gör det 
möjligt att exempelvis veta exakt när en buss 
kommer att avgå från hållplatsen. Samtidigt kan 
resenärerna också se fram emot fler och bättre 
tjänster i de kanaler de är aktiva i – både fysiska 
och digitala.

Men detta är bara ett första steg mot en 
verkligt smart kollektivtrafik. I och med att fler 
it-relaterade tjänster placeras ombord – som 
passagerarräkning, positionering, biljettvalide-
ring, skyltstyrning, infotainment och trafikled-
ning – skapas ett ökat värde för alla inblandade. 

Att börja nyttja framtidens uppkopplingsmöj-
ligheter är därför relevant för alla intressenter 
– resenärer, transportörer och offentlig förvalt-
ning. Ökad tjänstekvalitet och effektiviserade 
logistiska flöden är en annan fördel med detta. 

SMARTA RESOR  
I KOLLEKTIVTRAFIKEN

DET SMARTA SAMHÄLLET

SÅ FÖRBÄTTRAR SMART  
KOLLEKTIVTRAFIK …

… för passagerarna:
•  Bättre och snabbare  
 trafikinformation för rese-  
 närer via realtidspositionering.
•  Trafiken följer tidtabellerna bättre,  
 tack vare effektivare trafikplanering  
 med real tidspositionering och online- 
 passagerarräkning.
•  Ökad tillgänglighet på tjänster som kan  
 erbjudas i de kanaler som kunden är aktiv i,  
 både digitala och fysiska.

… för trafikbolagen:
•  Möjlighet att planera trafiken bättre, vilket  
 leder till ökad kvalitet och maximalt nyttjande  
 av tillgängliga resurser.
•  Lägre bränsleförbrukning och mindre slitage  
 till följd av smart körning med uppkopplade  
 fordon. 
•  Ökade reklamintäkter genom infotainment- 
 lösningar.
• Minskat bedrägeri genom ökad möjlighet att  
 validera biljetter, vilket också möjliggör en  
 mer flexibel prissättning.

NY MOBIL TEKNIK  
OCH KONNEKTIVITET KAN 
FÖRBÄTTRA RESENÄRERNAS 
UPPLEVELSE OCH INNEBÄRA  
EN KOSTNADS BESPARING  
FÖR TRAFIKBOLAGEN.

EN ENKLARE VARDAG

Tänk att som resenär få veta på minuten när 
bussen kommer och få realtidsuppdateringar 
om den blir försenad på grund av att något 
oväntat inträffar. Och för föraren blir det 
enklare att validera biljetter men också att köra 
klimatsmart och kostnadseffektivt. Allt detta 
plus mycket mer blir möjligt med snabb och 
på litlig uppkoppling i samhället.  

Det är dock fortfarande en bit kvar innan 
vi kan se de riktigt värdefulla effekterna av en 
smart kollektivtrafik, och det är få trafikbolag 
som har dragit full nytta av mobil teknik och 
högkvalitativa uppkopplingar. En av svårig-
heterna för dem är att det bara finns ett fåtal 
aktörer som är beredda att ta ett helhetsansvar 
för infrastruktur, nät och teknik. Den typen av 
helhetstänkande kan vara avgörande för att få 
optimal effekt av en satsning.

VILL DU VETA
mer om hur du kan 

koppla upp kollektiv-
trafiken i din kommun. 

Gå in på telia.se/
smartkollektivtrafik
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VILL DU VETA
mer om hur du kan 

koppla upp din  
kommun. Gå in på 

telia.se/connectivity

BÄTTRE KRISBEREDSKAP 
MED STADENS  
KONTROLLRUM

DET SMARTA SAMHÄLLET

”DET HÄR SKULLE DÅ 
LEDA TILL VAD VI KALLAR 
ETT MER RESILIENT 
SAMHÄLLE, DET VILL 
SÄGA ATT DET GÅR ATT 
FÖRUTSE, TÅLA OCH 
ÅTERHÄMTA SIG BÄTTRE 
VID EN KRISSITUATION”

Det kommunala energibolaget i Västerås, 
Mälarenergi, arbetar sedan några år med 
flera projekt kring itanvändning för ökad 
samhällsnytta. Ett av projekten syftar till att 
göra samhället bättre förberett för kriser och 
katastrofer.

Mälarenergis stora satsning på att använda 
digitalisering för att öka hållbarheten rymmer 
bland annat ett projekt som ska mynna ut i ett 
slags ”stadens kontrollrum”. I dagens läge är 
det stora mängder information som 
samlas in av olika aktörer i samhäl-
let, bland andra Räddningstjäns-
ten, Trafikverket, elbolag och 
bussbolag.

Informationen används dock 
oftast enbart av varje enskild 
aktör, men Mälarenergi ser att 
det finns en möjlighet att samla 
informationen för att kunna få en 
bättre helhetsbild. Det är dock inget som 
skulle ske dagligdags – informationen bör som 
regel vara uppdelad av integritetsskäl – men vid 
exempelvis en krissituation eller en naturkata-
strof skulle det kunna vara ytterst användbart.

– Det här skulle då leda till vad vi kallar ett 
mer resilient samhälle, det vill säga att det går 
att förutse, tåla och återhämta sig bättre vid 
en krissituation, säger Stig Olaisen, it-chef på 
Mälarenergi.

För närvarande har Mälarenergi omkring 
150  000 el-, vatten- och värmemätare som 
levererar information. 

– Nu testar vi en ny infrastruktur för insam-
lingen av denna information, och vill då hitta en 
lösning som gör att vi kan erbjuda datainsam-
ling även från andra aktörers sensorer.

KRÄVER SMART DATAINSAMLING
Mälarenergi utvecklar just nu tillsammans med 
olika partners den automationsplattform som 
ska kunna ligga till grund för insamling och 
hantering av dataflödena. En av utmaningarna 
är att det behöver vara en energisnål kom-
munikation, inte minst på grund av att en del 
sensorer är batteridrivna.

– Våra egna sensorer är som regel lätthan-
terliga, eftersom det ofta rör sig om mätare som 
kan anslutas till elnät och förmedla information 
via radiolänk, mobilnätet eller wifi. Men i många 

andra fall är det ytterst viktigt att kunna hitta en 
annan strömsnål teknik för informationsöverfö-
ringen, säger Stig Olaisen.

På det sättet kan man dels hushålla med 
energin ur en ren hållbarhetsaspekt, dels för att 
snåla med batteriresurserna i sensorerna, 
konstaterar han.

– Här har vi ett samarbete med Telia 
kring så kallad Narrowband-teknik, 
något som vi hoppas ska kunna vara 
en passande lösning framöver.

Tekniken som Telia använder är 
en ny radio teknik som är utvecklad 

specifikt för Internet of Things 
för att bland annat kunna få ned 
energiförbrukning så mycket som 
möjligt. Det gör att förväntad livs-
längd på sensorerna kan uppgå 

till hela 10 år.

ANVÄNDA RESURSER SMARTARE
Det handlar alltså i slutändan om att kun-

na hantera kriser mer effektivt, att minimera 
konsekvenser och att kunna använda resurser 
smartare.

– Exempelvis märkte vi bristerna i dagens 
system vid den stora skogsbranden i Västman-
land för några år sedan. Hade vi haft bättre 
koll på resurserna hade det gått snabbare att 
organisera arbetet.
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3
DEN UPPKOPPLADE 

MEDBORGAREN

FLEXIBELT JOBB 
LOCKAR UNGA 5

I SVERIGE  
GÖRS VARJE ÅR  
1,1 MILJON 
TJÄNSTERESOR, 
MEN DETTA KAN 
MINSKAS MED  
DIGITALA TJÄNSTER.

Den digitala transformationen har 
lett till att allt fler arbetsgivare 
tillåter flextid och distansarbete, 
och detta kommer att bli en allt 
viktigare faktor när det gäller att 
attrahera morgondagens arbets
kraft. Redan i dag rankar perso
ner under 30 år flexibilitet högst 
vid val av arbetsgivare.

uppkopplade saker 
beräknas nordbor 
i snitt ha år 2020. 
Då kommer det att 
finnas 150 miljoner 
uppkopplade prylar i 
Norden.

I det digitala samhället vi i dag lever i är god uppkopp-
ling inte bara en bonus, det är en hygienfaktor. För allt 

fler invånare är beroende av teknologin för att kunna 
leva fullt ut. Det kan handla om att hålla kontakten med 

nära och kära eller att få ihop livspusslet genom att 
arbeta på distans. Möt några personer som alla har fått 

en ökad livskvalitet tack vare sin uppkoppling. 

Källor: Rapporten Connected Things 2017 och rapporten Den Digitala Arbetsplatsen av Telia Company och Arthur D. Little.



För Erik Ståhl är internet och digital kommu
nikation avgörande i både vardagen och job
bet. Som föreläsare far han kors och tvärs 
över landet, men hans sjukdom gör också 
att han vissa dagar måste kunna sköta allt 
från sängen. 

Som företagare på en mindre ort med kunder 
över hela Sverige gäller det att ha tillgång till 
bra kommunikationsmedel, både fysiska och 
digitala. För Erik Ståhl, författare och föreläsare, 
är villan i den lilla skånska orten Sösdala en 
bas.

– Jag föreläser i hela Sverige och tillbringar 
mycket tid borta. Då är det skönt att komma 
hem till lugnet i Sösdala, säger han. 

SKA ÄNTLIGEN FÅ FIBER
Både Erik och hans fru driver egna företag 
hemifrån, och ser fram emot att kunna utveckla 

BRA UPPKOPPLING ETT 
MÅSTE NÄR SJUKDOMEN 
SLÅR TILL

DEN UPPKOPPLADE MEDBORGAREN

sina verksamheter när Sösdala inom kort får 
Öppen Fiber från Telia.

– Min fru är personlig tränare och driver en 
träningsplattform på nätet. Hon skulle vilja ut-
veckla den med mer videoinnehåll, vilket kräver 
bättre uppkoppling än vi haft tidigare. Och när 
jag ska skicka exempelvis filmklipp till föreläs-
ningsbokare har det hänt att jag tagit tåget ner 
till min bror i Malmö som har fiber, säger Erik. 

Han tror att många kanske inte förstår 
vidden av vad tillgång till en fiberuppkoppling 
innebär för landsbygden. 

– Fiber förändrar spelplanen för både 
näringslivet och kommunen. Du kan flytta 
centraliserade jobb ut på landet; folk kan jobba 
hemifrån och slipper pendlingsavstånd.

GYMNASIUM PÅ DISTANS
Erik Ståhls kärlek till internet väcktes tidigt. Han 
föddes med en ovanlig blod- och immunbrist-

”INTERNET FICK EN STOR 
BETYDELSE EFTERSOM DET 
VAR DET ENDA SÄTTET ATT 
KOMMUNICERA MED VÄNNER 
UTANFÖR SJUKHUSET”

sjukdom som heter Wiskott-Aldrichs syndrom. 
Under uppväxten tillbringade han mycket tid på 
sjukhus och hamnade efter i både skolarbetet 
och det sociala livet. 

– Internet fick en stor betydelse eftersom 
det var det enda sättet att kommunicera med 
vänner utanför sjukhuset. Genom internet hade 

ERIK STÅHL

Ålder: 30 år
Yrke: föreläsare, författare, konsult
För mig är det mest positiva med fiber: Att 
med en stabil och ökad digital tillgänglighet 
kunna utveckla mitt företag. 

jag kvar en identitet som var mer än bara min 
blodgrupp och mitt personnummer.

Som mest vårdades han 150 dagar per år på 
sjukhus. Sjukdomen gjorde att hans livsutsikter 
var små, men med hjälp av en ny behandling 
fick han nytt hopp. Plötsligt var han tvungen att 
planera för ett liv och en framtid. 

– Eftersom jag låg efter i skolan började jag 
plugga på ett distansgymnasium på nätet, det 
enda som fanns då. 

OPTIMERAR VARDAGEN
I dag föreläser han om hur det är att leva med 
sjukdomen och hur han lärt sig att optimera 
sin vardag för att kunna göra så mycket som 
möjligt trots en kropp som kämpar emot. 

– Allt jag gör, det gör jag med sjukdomen i 
grunden. Den påverkar mitt liv extremt mycket. 
Vissa dagar är jag rätt pigg, andra dagar är jag 
sängliggande hela dan, säger han och fortsätter:

– Där spelar det digitala en stor roll, både 
socialt och yrkesmässigt. Nästan allt jag gör 
ska gå att göra från sängen. Jag skulle kanske 
kunna föreläsa från sängen, men det har jag 
inte testat än, säger han och skrattar. 
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En digital livsstil har inget med ålder att 
göra. Det är Rune och Birgitta Kjernald 
 ypperliga bevis på. Båda är pensionärer 
sedan flera år och har en teknisk utrustning 
som skulle imponera på den mest inbitne 
tekniknörden.

I lägenheten i Skövde som Rune och Birgitta 
Kjernald delar finns mer teknik än hos de flesta. 
Smartphones, surfplatta, datorer, Apple TV, 
robot dammsugare och Sonos-högtalare är 
något av det som återfinns i maskinparken. 

Sommaren 2016 flyttade paret från villan i 
Mariestad till det nybyggda trygghetsboendet 
i Skövde. Huset i sig har en hel del smarta 
tekniska lösningar, som porttelefoner kopplade 
till mobilen och en digital anslagstavla för att 
exempelvis boka gästlägenhet. Men framför allt 
fick de fiberuppkoppling när de flyttade, något 
som de inte haft tidigare. 

HÅLLER KONTAKTEN MED FAMILJEN
Fiber underlättar kommunikation via Skype med 
barn, barnbarn, och vänner både i Sverige och i 
utlandet. Men det gör också att de kan hålla ett 
öga på den tredje familjemedlemmen: 

– Vi har en webbkamera som vi använder för 
att titta på vår hund när vi inte är hemma. När vi 
flyttade till lägenhet var det svårt för henne att 
anpassa sig så hon skällde mycket, men det är 
bättre nu, berättar Rune.

Paret prenumererar inte längre på några 
dags tidningar i pappersformat, utan har  
morgontidningen och två lokaltidningar i  
digital form. 

– De främsta digitala nyhetstjänsterna vi 
använder är Omni och News 55 som riktar sig 
till äldre. SVT Nyheter och SR Play är förstås 
mycket användbara också, och även BBC för 
att få ett utrikesperspektiv. 

SPÄNNANDE EPOK ATT VARA DEL AV
Rune har en bakgrund som politiker och 
tjänste man inom landstinget i Skaraborg,  
och har bland annat jobbat som it-chef. 

– Det var där jag fick upp intresset för tekni-
ken och såg dess möjligheter och utmaningar. 
Det händer så otroligt mycket på det här områ-
det så jag är glad att få vara en del av epoken 
då tekniken tar fart på riktigt, säger han. 

Sedan flera år har han även arbetat för att 
öka datormognaden bland äldre genom 
sitt engagemang i SPF Seniorerna. 

– Om man ska få samhället att 
fungera med ambitionen att bli 
det mest digitaliserade landet i 
Europa – eller världen som man 
säger ibland – är en väldigt viktig 
förutsättning att användarna är 
med på tåget. 

ROBOTAR I FRAMTIDEN
Själv ser han fram emot att hälso- och sjuk-
vårdstjänsterna utvecklas i framtiden, för att 
enklare samla all hälsoinformation och även 
kunna koppla till hälsoappar som puls- och 
stegräknare. Men han är heller inte främmande 
för robotar inom vården.

– Det är en kittlande tanke att ha en hjälp-
reda i form av en robotvarelse när man inte  
orkar själv. Jag tror att det nästan inte finns 
några gränser för vad som kommer, säger han. 

SKYPE MED BARNBARNEN 
OCH ROBOTAR I HEMMET

DEN UPPKOPPLADE MEDBORGAREN

8  
TIMMAR
ägnar de över 65 år  

i snitt åt internet  
varje vecka.*

RUNE OCH BIRGITTA KJERNALD

Ålder: 77 respektive 70 år
Bor: Skövde
Yrke: pensionärer
Har haft fiber sedan: juni 2016
Bäst med att ha fiber: Tillgängligheten, snabb-
heten och inte minst kapaciteten för framtida 
behov av bandbredd för nya digitala tjänster. 

”DET ÄR EN KITTLANDE TANKE 
ATT HA EN HJÄLPREDA I FORM 
AV EN ROBOTVARELSE NÄR 
MAN INTE ORKAR SJÄLV”

*Källa: soi2016.se
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CHECKLISTA FÖR 
DIGITALISERING AV 
KOMMUNER

1KOMMUNAL  
BREDBANDSSTRATEGI

Varje kommun behöver en lokal bredbands-
strategi för att på bästa sätt kunna hantera det 
nationella bredbandsmålet. Bredbandsstrategin 
ska vara en långsiktig plan för utvecklingen av 
bredbandsinfrastrukturen i kommunen, och bör 
ha en nära koppling till kommunens övriga verk-
samhetsplaner. Det är också viktigt att fundera 
över, och i strategin klargöra, vilken roll kom-
munen kan och vill ha och vad det kommunala 
ansvaret bör omfatta. Det valet får bland annat 
konsekvenser för vilka kostnader som utbygg-
naden kan innebära både på kortare och längre 
sikt. Därför är det särskilt viktigt att ta fram 
kostnadskalkyler för olika typer av lösningar.

2   SAMORDNARE FÖR  
BREDBANDSFRÅGOR

Arbetet med en bredbandsstrategi kan vara 
relativt omfattande. Därför kan det vara bra att 
utse en person som har huvudansvaret för att 
samordna bredbands frågorna i kommunen. 
Ansvaret kan till exempel omfatta att följa hur 
den lokala utvecklingen vad gäller bredband ser 
ut, att samverka med olika aktörer på området, 
och att bedöma i vilka områden det behövs sär-
skilda insatser för att öka bredbandstillgången 
till både företag och kommuninvånare. 

3 SAMVERKAN MELLAN  
OLIKA AKTÖRER

En viktig del i att förankra arbetet är att främ-
ja samverkan mellan kommunen och andra 
aktörer som på ett eller annat sätt berörs av 
bredbandsfrågorna, till exempel näringsliv, 
kommuninvånare, grannkommuner och mark-
nadsaktörer. Bredbandsutvecklingen omfattar 
många olika samhällsaktörer och det är av stor 
betydelse att föra en dialog med dessa under 
hela processen – inte minst för att skapa delak-
tighet och förståelse för vikten av att driva på 
utvecklingen. Kommunen har även en viktig roll 
i att skapa en smidig och snabb tillståndshan-
tering under arbetets gång. Genom att dess-
utom satsa på kostnadseffektiva bygg- och 
grävmetoder skapas goda förutsättningar för en 
framgångsrik fiberutbyggnad i kommunen.

4KONTROLLERA RELEVANTA  
LAGAR, PRINCIPER OCH  

REKOMMENDATIONER
Att säkerställa att gällande lagar, principer och 
rekommendationer efterföljs är naturligtvis en 
kontinuerlig och viktig del i processen. Det 
handlar till exempel om statsstödsregler, plan- 
och bygglagen och om de principer för kommu-
nala insatser inom bredband som PTS, SKL och 
Konkurrensverket har tagit fram.
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5HUR FIBER KAN MÖJLIGGÖRA 
VERKSAMHETSMÅL OCH  

UTVECKLINGSPLANER
Vi går mot ett samhälle där områden som hälsa, 
sjukvård och skola blir allt mer beroende av 
digital infrastruktur. För att bredbandsutveck-
lingen ska skapa så stor nytta för kommunen 
som möjligt bör arbetet därför kopplas samman 
med kommunens övriga visioner och utveck-
lingsplaner.

Använd bredbandsstrategin som ett stöd i 
att tydliggöra hur bredbandsfrågorna hänger 
ihop med kommunens utveckling i övrigt. Se 
dessutom över möjligheter att förbättra och 
effektivisera servicen till invånare och näringsliv 
genom digitala tjänster.

6 FINANSIERINGSSTÖD FÖR 
BREDBANDSUTBYGGNAD

Bredbandsutveckling kan innebära betydande 
investeringar, och det finns flera olika möjligheter 
till ekonomiskt stöd till kommuner som vill se till 
att fler får tillgång till bredband. SKL och läns-
styrelserna har en god översikt över vilka typer 
av stöd som finns tillgängligt.

7 INSPIRERAS AV HUR ANDRA 
KOMMUNER HAR HANTERAT 

BREDBANDSFRÅGAN
Olika kommuner har olika lösningar och olika 
tillvägagångssätt. Ett ömsesidigt kunskapsutby-
te kan vara både stimulerande och givande. 

8 SKAPA NYA TJÄNSTER  
FÖR MEDBORGARE OCH  

NÄRINGSLIV
När infrastrukturen börjar komma på plats är 
det viktigt att komma i gång med att utveckla 
tjänster. Förutom att effektivisera den offent-
liga verksamheten genom att se vilka fysiska 
tjänster som kan digitaliseras och därmed 
utföras enklare, snabbare, billigare och med 
mindre miljöpåverkan kan man också uppmuntra 
entreprenörer att utveckla tjänster baserat på 
öppna data.
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