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Digitaliseringen som pågått de senaste 
decennierna har förändrat vårt sam-
hälle i grunden. Förändringarna har 
skett snabbt och hastigheten med vilka 
förändringarna sker förväntas tillta i 
framtiden. I alla delar av vårt samhäl-
le kan vi se dess påverkan, i företags 
affärsmodeller och tjänster, i det sätt 
vi arbetar på och i våra krav på vår 
omvärld. Digitalisering förväntas även 
framgent vara den enskilt starkaste för-
ändringsfaktorn. Nya möjligheter inom 
IoT, dataanalys och artificiell intelligens 
kommer att bidra till högre effektivitet 
och nya möjligheter till individuellt 
anpassade produkter och tjänster.

En förutsättning för denna utveckling 
mot det smarta samhället är att det finns 
en infrastruktur med hög tillgänglighet 
och säkerhet. I många av Sveriges kom-
muner har det legat på det kommunala 
energibolagets ansvar att bygga ut infra-
strukturen och leverera på de utbygg-
nadsmål som kommun och stat satt upp. 
På många håll har fiberutbyggnaden 

Förord

kommit långt och utbyggnadstakten är 
avstannande. Men verkligheten är krass, 
på de allra flesta håll är de kvarstående 
anslutningarna för att uppnå utbygg-
nadsmålen kostsamma. Vi frågar oss om 
betalningsviljan är tillräckligt hög hos 
dessa kunder eller om anslutningsav-
gifterna inte kommer vara tillräckliga 
för att täcka kostnaderna och vilka 
konsekvenser detta kommer att få. Med 
denna utveckling ser vi nya utmaningar 
för statsnätsägarna och bolagen har att 
ta ställning till om de ska kliva upp i 
värdekedjan och hitta nya intäktsflöden 
genom att erbjuda nya tjänster eller om 
organisationen ska ställas om till en 
förvaltande verksamhet. 

Vår studie visar på att energibolagens 
fokus hittills primärt varit på fiberut-
byggnad, men i allt större utsträckning 
börjar man se andra möjligheter. För att 
få maximal utväxling krävs dock större 
samarbete inom kommunen och en 
tydlig politisk vision. 

Genom Vem gör vad i en smart kommun? 
vill vi tydliggöra var de kommunala 
stadsnätsägarna befinner sig i utveck-
lingen och hur de ser på framtiden 
för sin stadsnätsverksamhet. I vilken 
utsträckning samarbetar kommunen 
och stadsnätsägaren i kommunens 
digitaliseringsarbete och inom vilka om-
råden ser man att samarbete med andra 
aktörer krävs?

Om du har frågor eller vill veta mer är 
du välkommen att kontakta oss eller 
någon av våra andra branschspecialister 
som arbetar med telekom.

Trevlig läsning!

Anna Elmfeldt
Ansvarig energibranschen,
PwC

Christian Käfling
Expert fiber och stadsnät
Director, PwC
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Vi har frågat de kommunala energi- och stadsnätsbolagen 
vilken roll de har i kommunens digitaliseringsarbete. Vilka 
utmaningar och hinder ser de? Inom vilka områden finns 
den stora utvecklingspotentialen? Hur ser de på framtiden, 
samarbeten och ekonomin? Studiens syfte är att fastställa hur 
energibolagen ser på sin roll i kommunernas digitaliserings-
resa och även hur de ser på att kliva upp i värdekedjan och gå 
från att vara rena infrastrukturförvaltare till att erbjuda nya 
tjänster och driva den digitala agendan i kommunen.

Studien bygger på 61 intervjuer med VD:ar eller andra perso-
ner i ledningsgruppen hos kommunala energi- och stadsnäts-
bolag. Underlaget motsvarar 62 % av de kommunala energi- 
och stadsnätsbolagen.

Studien har genomförts av PwC på uppdrag av Telia.
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Digitalisering som lösning på  
kommuners utmaningar 

Kommunerna står inför stora utmaningar 
i form av demografiska förändringar, 
stora investeringsbehov och förväntning-
ar på höjd kvalitet och effektivisering 
inom offentlig sektor. En konsekvens 
av den demografiska utvecklingen är 
att kommunernas intäkter väntas öka 
långsammare än behoven av välfärd med 
nuvarande finansiering, vilket beräknas 
skapa ett gap på 40 miljarder kronor 
2020, enligt beräkningar från Sveri-
ges Kommuner och Landsting (SKL). 
Digitalisering förväntas vara den enskilt 
starkaste förändringsfaktorn under de 
kommande åren, men även en av de 
främsta möjliggörarna för att infria dessa 
förväntningar och erbjuda kostnads-
effektiva lösningar på utmaningarna. 
Enligt SKL uppgår besparingspotentialen 
från digitalisering och automatisering 
i välfärden till 25-35 procent på lång 
sikt. Samtidigt visar PwC:s rapport Den 
digitala kommunen från 2018 att Sveriges 
kommuner generellt har en låg digital 
mognad och statistik från SKL visar att 
3 av 4 medborgare är missnöjda med sin 
hemkommuns digitala erbjudande. Med 
andra ord finns ett skriande behov av att 
sätta digitalisering högre på agendan i 
Sveriges kommuner.

Energibolagets nya roll i den smarta kommunen

Fokus skiftar från utbyggnad till 
nya tjänster 
I mer än 90 % av Sveriges kommuner 
bedrivs stadsnät i kommunal regi. 
Under de senaste åren har fokus legat 
på att bygga ut infrastrukturen för att 
nå regeringens mål om 98 % anslutning 
till bredband om 1 Gbit/s. Emellertid 
handlar bredbandsutvecklingen idag 
inte bara om en snabb uppkoppling för 
TV eller internet, utan om att bygga en 
digital infrastruktur för hela samhällets 
funktion. Trots att utvecklingen gått 
snabbt framåt inom bredband under de 
senaste åren, med kraftigt ökande has-
tigheter, har intäkterna per anslutning 
inte ökat i samma takt – detta indikerar 
att användarnas krav ökar, men inte 
betalningsviljan.  I takt med att bred-
bandet används allt mer och nya krav 
ställs på såväl tjänsteleverantörer som 
nätägare måste energi- och stadsnäts-
bolagen utveckla sitt erbjudande för att 
fortsatt kunna möta kundernas behov.

Energibolagets nya roll 
De kommunala energi- och stadsnäts-
bolagen besitter redan idag en hög grad 
av teknisk kompetens och bör genom 
sitt ägande av näten ha goda förutsätt-
ningar att vara en drivande aktör för 
det kommunala digitaliseringsarbetet. 

The digitization of utilities, en rapport 
från PwC/Strategy& från 2016, visar att 
energibolagen förstår potentialen i IoT 
för verksamheten, men att investerings-
takten i teknik, kompetens och visioner 
måste öka. De energibolag som vågar 
ta en ledartröja för digitaliseringen av 
samhället har stora konkurrensfördelar 
att hämta – konkurrensfördelar som 
kommer att vara kritiska i det digitala 
samhället. 

Med den utveckling vi ser på marknaden 
och det behov som finns i kommunerna 
bedömer vi att energibolagens traditio-
nella roll som infrastrukturförvaltare 
blir mindre relevant i takt med att den 
digitala infrastrukturen blir färdigut-
byggd. Vi tror därför att energibolagen 
har en möjlighet att öka sin relevans och 
säkra sin ekonomi genom att förflytta 
sin kärnverksamhet från drift av infra-
struktur till att vara möjliggörare i ett 
kommunalt ekosystem och från detta 
erbjuda sina medborgare värdeadderan-
de digitala tjänster.

Sveriges energibolag står inför många kostsamma utmaningar men besitter samtidigt en unik 
position för att utveckla sin roll genom att leda och skapa förutsättningar för kommuner och 
regioners digitaliseringsresor.



Illustrativ kostnad för att bygga ut fiber i tätort, småort och på landsbygd
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Regeringen har satt som mål att 98 % 
av alla hushåll ska vara anslutna till 1 
Gbit/s 2025. Enligt Post- och telestyrel-
sen var 78 % av Sveriges hushåll anslut-
na med 100 Mbit/s under 2017, upp från 
67 % 2015. Med andra ord är vi på väg 
åt rätt håll, men mycket arbete återstår 
för att nå målen i tid. PTS lyfter i sin 
uppföljning av bredbandsmålet 2017 att 
ökade investeringar och en ökad sam-
verkan mellan olika aktörer är kritiskt 
för att kommunerna ska nå målen.  2016 
svarade kommunala stadsnät för 51 % 
av samtliga fiberanslutningar, vilket gör 
att det vilar ett tungt ansvar på Sveriges 
kommuner för att nå utbyggnadsmålen.

Återstående anslutningar är mer 
kostsamma 

Vår undersökning visar att 39 % av bo-
lagen bedömer att de är mitt i utbyggna-
den, medan de flesta bolagen bedömer 
att de är färdiga med utbyggnaden eller 
att utbyggnaden är avstannande. Detta 
indikerar att den lågt hängande frukten 
redan är plockad – fiberutbyggnaden 
i de flesta tätorter är mer eller mindre 
avklarad, bland annat av  konkurre-
rande kommersiella aktörer, och de 
anslutningar som återstår för att möta 
målen finns framför allt på landsbygd. 
Utbyggnaden utanför tätorterna förvän-
tas medföra  kostnader på en så pass hög 
nivå att de inte längre täcks av anslut-
ningsavgifter, som också väntas minska 
i takt med att utbyggnaden avstannar. 
En svagare kommersiell affär minskar 
sannolikt intresset från privata aktörer 
framöver, vilket potentiellt gör stadsnä-
tens roll i den fortsatta fiberutbyggna-
den ännu viktigare.

Kostsamma investeringar återstår för att nå målen 

Investeringar om minst 50 miljarder 
kronor krävs för att nå målen 
Enligt PTS hade endast 31 % av hushål-
len utanför tätort och småorter tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s 2017, 
och man uppskattar att investeringar 
om cirka 35 miljarder kronor krävs för 
att nå totalt 90-93 % tillgång. Givet att 
småorter och glesbygd är upp till 3-4 
gånger dyrare att ansluta än flerfamiljs-
hus i tätorter är PwC:s uppfattning att 

den återstående investeringskostnaden 
för att nå 98 % uppgår till minst 50 
miljarder kronor, vilket är mer än fyra 
gånger stadsnätens historiska inves-
teringar under 2009-2016 eller lika 
mycket som samtliga marknadsaktörer 
investerat under perioden.
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I undersökningen har energibolagen 
fått svara på vad digitalisering innebär 
för dem. Generellt har respondenterna 
en relativt snäv definition och i flera 
mindre kommuner förknippas digitali-
seringsbegreppet uteslutande med fiber-
utbyggnad. Samtidigt visar analysen att 
utbyggnaden är avstannande eller avslu-
tad i de flesta kommunerna. Den bilden 
speglas i att de kommunala energi- och 
stadsnätsbolagen generellt inte ser sig 
själva som nyckelspelare i digitalisering-
en av kommunerna framöver.

Energibolagen kan ta en mer aktiv roll i digitaliseringen

Energibolagen vill driva  
digitalisering i kommunerna 

Även om 75 % anser att de har ett aktivt 
samarbete med kommunen för att ta 
tillvara på digitaliseringens möjligheter, 
är cirka hälften av respondenterna av 
uppfattningen att mer kan göras tillsam-
mans med kommunen för att ta tillvara 
på digitaliseringens möjligheter och 80 
% anser att energibolaget skulle kunna 
ta en större roll för att driva arbetet. Vår 
uppfattning är att detta har sin förkla-
ring i att det i många kommuner räcker 
med ett samarbete kring fiberutbyggnad 
för att samarbetet ska räknas som aktivt 
– men utifrån de förändringar vi ser på 
marknaden tror vi att det skulle finnas 
stora vinster i att energibolagen tog en 
bredare och mer drivande roll. 

Låg kännedom om digitaliserings-
strategi indikerar bristande  
samordning 
Undersökningen visar att 67 % av 
respondenterna uppger att de känner 
till att kommunen har en digitalise-
ringsstrategi, men endast 43 % känner 
till innehållet. 33 % av respondenterna 
känner över huvud taget inte till om 
kommunen har en digitaliseringsstrate-
gi eller uppger att kommunen saknar en 
sådan. Att en så stor andel av responden-
terna inte har kännedom om kommu-
nens digitaliseringsstrategi indikerar att 

kommunerna saknar central samord-
ning, vilket stämmer överens med den 
bild som visats i PwC:s tidigare under-
sökning Den digitala kommunen.

Från infrastrukturförvaltare till 
digitaliseringsmotor 

Idag ser sig cirka 43 % av bolagen som 
infrastrukturförvaltare, med främsta 
uppgift att enbart tillhandahålla passiv 
konnektivitet, medan 33 % ser sig som 
digitala möjliggörare, där man dessut-
om tillhandahåller verktyg för datain-
samling och dataanalys. 21 % ser sig 
redan idag som digitaliseringsmotorer i 
kommunen. När man frågar bolagen hur 
rollen ser ut om fem år är trenden tydlig 
– 50 % av respondenterna uppger att 
de har förflyttats uppåt på den digitala 
stegen och tar ett större ansvar i att driva 
digitaliseringsarbetet i kommunen.
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Det är intressant att notera kontrasterna 
i detta sammanhang – energibolagen 
definierar i stor utsträckning digitali-
sering som fiberutbyggnad och säger 
att deras främsta uppgiften är att vara 
infrastrukturförvaltare samtidigt som 
de tror att de kommer  förflyttas uppåt i 
värdekedjan. Trots nuläget och synen på 
digitalisering indikerar det en viss insikt 
i att man kommer att omdefiniera sin roll 
och digitaliseringens del i den rollen.



Hur långt har ni kommit med implementeringen av IoT?
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IoT är en viktig del av energibolagens framtida verksamhet

De flesta har inte påbörjat  
implementeringen av IoT 

Internet of Things, eller IoT, är en 
central del av digitaliseringen som 
förväntas ge positiva effekter i sam-
hället, såsom ökad effektivisering och 
ökad kunskap. 70 % av respondenterna 
uppger att de ännu inte har implemente-
rat IoT-tjänster i någon del av verksam-
heten, och hela 28 % har inte ens påbör-
jat planering eller utveckling av sådana 
tjänster. I den andra änden av skalan är 
det endast 7 % av de kommunala energi- 
och stadsnätsbolagen som har imple-
menterat IoT-tjänster i mer än hälften 
av sina verksamhetsområden. Samtidigt 
tror hela 81 % att IoT kommer att vara 
viktigt eller mycket viktigt för bolagets 

verksamhet i framtiden, vilket visar på 
en generellt god förståelse för potentia-
len inom energibolag för att effektivise-
ra verksamheten och ta fram värdeska-
pande tjänster för kunder. Undantaget 
är framför allt mindre kommuner, där 
det finns en utbredd misstro till IoT som 
dyr ”lyx” utan kommersiellt underlag 
– vilket kan härröra från den smala 
definitionen av IoT och digitalisering. 
Vi bedömer däremot att IoT kan vara ett 
sätt för energibolagen och kommuner-
na att effektivisera sin verksamhet och 
möta medborgarnas önskemål om bättre 
digitalt erbjudande samt genomföra de 

förändringar som krävs för bibehållen 
kvalitet. Undersökningen visar dock 
tydligt att det finns ett stort gap mellan 
dagens situation och bolagens egna 
bedömningar om betydelsen av IoT.

Energibolaget driver främst  
digitaliseringsprojekt nära den 
egna verksamheten 

De digitaliseringsprojekt som energibo-
lagen huvudsakligen samarbetar med 
kommunen eller andra kommunala 
bolag kring är utöver fiberutbyggnad 
fastighetsstyrning och verksamhet som 
är närliggande energibolagets egen, t 
ex övervakning av vatten och styrning 
av fjärrvärme. Eftersom dessa tjänster 
liknar energibolagets egen verksamhet 
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är det även naturligt att energibola-
get tar en drivande roll i kommunens 
IoT-arbete. Vidare kräver projekt utanför 
energibolagets traditionella kärnverk-
samhet, t ex smart stadsplanering eller 
parkering, andra kompetenser och 
samarbete för att kunna anpassa pro-
cesser och arbetssätt. Dessutom uppstår 
merparten av effektiviseringsvinsterna 
utanför den egna verksamheten, vilket 
gör att trösklarna för energibolaget att 
driva den typen av projekt blir högre. 
Samtidigt nämner flera energibolag att 
även mjukare tjänster som rör t ex vård 
och omsorg också står på agendan, vil-
ket visar att bolagen har en ambition att  
vara drivande i ett bredare perspektiv.

IoT  “Internet of Things” 
Internet of Things eller Sakernas inter-
net är ett begrepp för den utveckling 
som innebär att maskiner, fordon, elek-
tronik och andra saker förses med in-
byggda sensorer och processorer. Detta 
medför att enheterna kan uppfatta sin 
omvärld, kommunicera med den och 
på så sätt anpassa sig och medverka 
till att skapa smarta och hjälpsamma 
miljöer och tjänster. SKL bedömer att 
den totala besparingspotentialen inom 
kommunal sektor från digitalisering 
och automatisering genom IoT-lösning-
ar uppgår till 25-35 %.
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Case: 
Umeå Energi kan bidra med kompetens i kommunens digitaliseringsresa
Jonas Edvardsson, verksamhetsutvecklare Umeå Energi

På Umeå Energi har man sedan fem år 
tillbaka arbetat med digitalisering av 
den egna verksamheten, i huvudsak 
för att för att förbättra elkvaliteten och 
mäta kvaliteten på den el som kommer 
från kunders anläggningar. 

- För fem år sedan genomgick branschen 
en förändring och vi insåg vikten av 
att ha rätt information och vara mer 
proaktiva. Vi behövde få ut smartare 
utrustning närmare kunderna, säger Jo-
nas Edvardsson på Umeå Energi när han 
berättar om hur bolagets arbete med di-
gitalisering började. Numera har bolaget 
utvecklat verktyget, som ursprungligen 
var avsett för internt bruk, till att vara 
en tjänst som bolaget planerar att börja 
sälja till företagskunder som är intres-
serade av sin egen elkvalitet. Tanken är 
att det skulle fungera som en abonne-
mangstjänst där man betalar för infor-
mationen man får tillgång till. Bolaget 
har även satsat på att arbeta med smarta 
hem. Tillsammans med samarbets-
partners har de arbetat fram en smarta 
hem-lösning där kunder kan köpa ett 
paket med sensorer till hemmet för att 
kunna styra, planera och övervaka olika 
funktioner i hemmet från en app.

- Digitaliseringsarbetet har varit möjligt 
tack vare att Umeå Energi har haft en 
ledning som varit förändringsbenägna 
och som förstått vikten av hög säkerhet, 
tillgänglighet och att ta tillvara på med-
arbetarnas idéer och förslag, säger  
Jonas Edvardsson.

Jonas Edvardsson tror att Umeå Energi 
kan fungera som en digitaliseringsmotor 
i kommunen och framför allt bidra med 
kompetensöverföring till andra verk-
samheter.

- Vi har erfarenheten men även infra-
strukturen, så vi är en naturlig diskus-
sionspart när man väljer att bygga nytt i 
kommunen, t ex när det gäller laddstatio-
ner och liknande. Vi kommer därför kun-
na ha en rådgivande funktion framöver, 
tror Jonas Edvardsson. Det arbetet har 
bolaget redan påbörjat då de tillsammans 
med en fastighetsägare är involverade i 
utvecklingen av en smart stadsdel i kom-
munen med målet att integrera smarta 
lösningar redan från början. 

- Vi kan hjälpa till med smartare laststyr-
ning och hantering av effekttoppar, bill-
addning, cykelladdning, feldetektering 
och liknande, säger Jonas Edvardsson.

Umeå Energi bedömer att de har goda 
förutsättningar att hitta kompetens för 
att fortsätta sitt digitaliseringsarbete då 
Umeå är en universitetsstad, även om de 
huvudsakligen hoppas kunna jobba mer 
effektivt med befintliga resurser.
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Energibolagen ser positivt på ekonomin trots utmaningar

Två tredjedelar av respondenterna 
svarar att de ser förbättrade ekonomiska 
utsikter för stadsnätsverksamheten. Den 
mest positiva bilden finns hos de företag 
som anser att de fortfarande befinner sig 
mitt i utbyggnadsfasen. Samtidigt tror 
75 % av de företag som ser en avstan-
nande utbyggnadstakt inte att ekonomin 
kommer att utvecklas till det sämre. 
För att stadsnätsverksamheterna ska 
fortsatta utvecklas positivt och ha en 
bibehållen lönsamhet bedömer vi att det 
finns ett behov av att utveckla nya tjäns-
ter och förändra organisationer. Bland 
de företag vars utbyggnad är färdig är 
andelen som ser en förbättrad ekonomi 
över 90 %, vilket delvis kan förklaras av 
att dessa i större utsträckning än andra 

redan har implementerat nya tjänster 
och affärsmodeller. Samtidigt är den 
generellt positiva bilden av den framtida 
ekonomin något överraskande givet att 
många bolag faktiskt inte kommit så 
långt i sin tjänsteutveckling. Detta kan 
indikera att bolagen generellt vill kom-
municera en positiv bild.

61%
av bolagen närmar 
sig slutet av 
utbyggnadsfasen 
eller har byggt 
färdigt stadsnätet

80%anser att energibolaget 
kan ta en större roll i 
digitaliseringen i
kommunen.

75%
av bolagen med 
avstannade 
utbyggnad tror inte 
att ekonomin kommer 
att försämras 
framöver

80%anser att energibolaget 
kan ta en större roll i 
digitaliseringen i
kommunen.
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Kompetens- och resursbrist hindrar digitaliseringen

Vad hindrar energibolagen från att ta 
en större roll i kommunernas digitalise-
ringsresa redan idag? Som främsta skäl 
lyfts kompetens (51 % av respondenter-
na) och resurser (54 %). Detta bekräftar 
den bild som lyftes av kommunerna i 
PwC:s tidigare rapport.

Kompetenser och resurser är  
fokuserade på fiberutbyggnad 

Många energibolag uppger att deras upp-
drag från kommunen idag är inriktat på 
fiberutbyggnad, och att samtliga bolagets 
resurser inom stadsnätsverksamheten 
därför är fokuserat på det. Att bygga IoT-
nät och utveckla tjänster kommer även 
att kräva nya typer av resurser och kom-
petenser som bolagen i stor utsträckning 
upplever saknas i organisationen idag. 
Därtill upplever 30 % att man saknar en 
organisation och processer för att bedriva 
denna typ av verksamhet.

Politisk vision saknas i flera  
kommuner 

I flera kommuner, framför allt mindre, 
saknas en politisk vision – hela 39 % av 
respondenterna upplever att digitalise-
ring bortom bredbandsanslutning inte 
är en prioriterad fråga inom kommunen. 
Detta hinder görs ännu starkare då kom-
petens, resurser och processer saknas, 
eftersom många av respondenterna 
upplever sitt företag som för litet för att 
på ett uthålligt och effektivt sätt kunna 
driva strategiskt digitaliseringsarbete 
utan kommunens medverkan.Avsakna-
den av en politisk vision är ett särskilt 
stort hinder för de kommuner som inte 
kommit lika långt i utbyggnaden av 
fibernätet, vilket i sig utgör den största 
utmaningen.

Tekniska utmaningar är inget  
hinder i digitaliseringen 

Varken bolag som befinner sig mitt i 
utbyggnaden, de vars utbyggnad närmar 
sig slutet eller de som byggt klart ser 
tekniska utmaningar som ett hinder i 
digitaliseringen av kommunen. Detta in-
dikerar att energibolaget har en hög grad 
av kompetens som kan komma till stor 
nytta utanför den egna verksamheten.

 

Ansvaret övergår i takt med att 
fibernätet byggs klart 

38% av respondenterna uppger att det 
faktum att någon annan i kommunen 
har uppdraget att driva digitalisering 
utgör ett hinder, medan motsvarande 
siffra för de bolag som befinner sig mitt 
i utbyggnaden är 17%. När definitio-
nen av digitalisering endast innefattar 
fiberutbyggnad upphör ansvaret så fort 
utbyggnaden är klar.

54%
lyfter ekonomi och 
resurser som en 
utmaning för att driva 
digitaliseringsarbetet

80%anser att energibolaget 
kan ta en större roll i 
digitaliseringen i
kommunen.

30%
uppger att 
avsaknaden av
en politisk vision 
hindrar digitaliseringen 
av kommunen.

80%anser att energibolaget 
kan ta en större roll i 
digitaliseringen i
kommunen.

Upplevd utmaning för att ta en större roll att digitalisera kommunen beror av hur långt fibernätutbyggnaden kommit

Vi saknar resurser Vi saknar 
kompetens

Avsaknad av 
politisk vision

 Någon annan 
har uppdraget

Vi har inte en 
fungerande 
organisation

De tekniska 
utmaningarna är 

för stora

Övrigt

Utbyggnad färdig Avstannande utbyggnad Mitt i utbyggnaden

38% 38%

58%

50%

58%

31%
38%

25%
29%

17%
23%

29%
33%

8%

38%

29%
33%

8%0%

63%

50%
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Case: 
På Karlskoga Energi är digitalisering en del i arbetet för ökad hållbarhet
Jesper Bjärvall, Digitaliseringschef på Karlskoga Energi och Miljö

Karlskoga Energi och Miljö genomförde 
i början av 2018 en omorganisation som 
bl a  syftade till att öka koncernens fo-
kus på hållbarhet. En viktig kugge i det 
arbetet är digitalisering. Omorganisatio-
nen innebar ett stort omtag där sju olika 
dotterbolag slogs ihop och gemensam-
ma hållbarhetsfunktioner och digitali-
seringsfunktioner skapades för samtliga 
dotterbolag i syfte att skapa en strävan 
mot ökad hållbarhet. Vid omorganisatio-
nen knöts funktioner som bl a IT, stads-
nätet, automation och karthantering, d v 
s allt som genererar mätvärden av olika 
slag, till digitaliseringsfunktionen.

- Alla initiativ inom digitalisering ska 
koordineras av vår funktion, det tror 
jag är en framgångsfaktor, säger Jesper 
Bjärvall, digitaliseringschef på Karlsko-
ga Energi och Miljö.

I sitt arbete prioriterade bolaget 60-70 
initiativ som de nu jobbar aktivt med 
och som knyter an till det övergripande 
målet om ökad hållbarhet.

- Vårt angreppssätt kommer att ge 
effektiviseringsvinster och en ökad 
lönsamhet. Vi behöver vara proakti-
va för att klara oss när vi ser ändrade 
konsumtions- och beteendemönster på 
marknaden.

Omorganisationen innebar också att nya 
kompetenser behövdes, bl a behövdes en 
vass systemutvecklare. Det visade sig att 
det var svårt att hitta en sådan på den 
lokala arbetsmarknaden och efter att ha 
vägt fördelarna mot nackdelarna beslöt 
man att rekrytera en person som kunde 
arbeta på distans.

- Det gick jättebra! Vi fick in massor med 
ansökningar. Jag rekommenderar verk-
ligen andra kommuner att göra likadant 
och vi planerar redan för att använda 
samma modell för andra rekryteringar.

På Karlskoga Energi och Miljö utgår di-
gitaliseringsarbetet från de egna näten.

- Det finns så mycket information i alla 
våra nät som vi inte har tillgång idag. Vi 
ser därför att den stora nyttan i digitali-
seringsarbetet är att vi kan börja arbeta 
mer förebyggande. Vår roll är att göra 
nätet smartare, inte att vi ska tillhanda-
hålla andra typer av tjänster till kom-
munen, då finns privata aktörer som kan 
göra det istället.

Karlskoga Energi och Miljö har också 
valt att ta hjälp av andra aktörer i olika 
typer av samarbeten.

- Samarbeten ger oss jättemycket värde. 
Då kan vi hämta kunskap från olika håll 
och testa oss fram. Vi kan jobba mer agilt 
och hitta de lösningar som funkar för oss 
och som olika aktörer kan bidra med.
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Är ni intresserade av att samarbeta med en 
extern operatör inom IoT eller fiber?

Är ni intresserade av att samarbeta med en 
extern operatör inom fiber?

20

40

60

80

100

Samarbete kring 
IoT

Samarbete kring 
fibernätet

Mitt i utbyggnaden Avstannande 
utbyggnad

Utbyggnad färdig

Ja Nej Vet ej

88%

57%
65%

57%
42%

58%
43%

30%41%

2% 4%5%
7%

Digitaliseringen är beroende av samarbete med andra aktörer

Digitaliseringen av samhället är långt 
ifrån en lokal angelägenhet begrän-
sad till kommunen. Flera energibolag 
uppger att dess organisationer och de 
kommuner där de verkar inte är tillräck-
ligt stora för att ensamma bygga upp de 
kompetenser och aggregera de resurser 
som krävs för att framgångsrikt driva 
digitaliseringsarbetet, vilket även fram-
går av enkätsvaren. Resurs- och kompe-
tensbrist är hinder som kan övervinnas 
genom samarbete med andra aktörer 
som tillför kunskap, erfarenhet och en 
plattform för att energibolaget ska kun-
na ta rollen som digitaliseringsmotor i 
kommunen. Att samarbete är kritiskt för 
digitaliseringen är något som under-
stryks av PTS, som i sin uppföljning av 
regeringens bredbandsmål uppger att 
för att målet ska kunna nås krävs ökad 
samverkan mellan olika aktörer.

Intresset för samarbeten inom IoT 
är stort 

88 % av de tillfrågade energibolagen har 
redan ett samarbete eller är intresserade 
av att etablera samarbeten med externa 
aktörer inom IoT. Denna andel är större 
än de som anser IoT vara av mycket vik-
tig eller viktig betydelse, vilket innebär 
att vikten av samarbete är en insikt som 
finns även i de energibolag där IoT ännu 
inte är en prioriterad fråga. Intresset är 
som störst för verksamhetsutveckling 

och implementering av verktyg för data-
insamling och analys, vilket kan anses 
vara de områden som ligger längst ifrån 
energibolagens traditionella kärnkompe-
tens, att bygga och drifta infrastruktur.

Bolag med större fibernät samarbe-
tar ofta bredare inom kommunen 
Storlekens betydelse för vikten av sam-
arbete märks tydligt genom att bolag 
med fler anslutningar till stadsnätet 
oftare samarbetar bredare med olika 
avdelningar inom kommunen, medan 
mindre fiberägare främst är inriktade 
på fiberutbyggnad. Ju större nätägare, 
desto troligare är det att bolaget sam-
arbetar med kommunen kring tjänster 
som ligger längre från energibolagets 
kärnverksamhet, vilket kan ses som en 
indikation på  att det krävs substans och 
en kritisk massa i nätet för att kunna 
rikta fokus åt nya  håll.

Avsaknad av politisk vision kan  
kompenseras genom samarbeten 
Vidare är de bolag som uppger avsaknad 
av politisk vision som största hinder för 
digitalisering och som är mitt i utbygg-
naden mest benägna att söka samarbe-
ten utanför kommunen, vilket indikerar 
att bristande intresse från kommunen 
kan kompenseras genom initiativ från 
andra håll och genom att söka kompe-
tens från marknaden.

Intresset för samarbeten inom IoT 
ökar i takt med att fiberutbyggna-
den närmar sig sitt färdigställande 
Vilken typ av samarbete som eftersöks 
är också beroende på hur långt man 
kommit i utbyggnaden – ju längre man 
kommit, desto troligare är det att man 
söker samarbeten inom IoT, medan 
kommuner som inte har kommit lika 
långt främst är intresserade av samarbe-
te för fibernätet.
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Energibolagen vill fortsatt ha kontroll över infrastrukturen 
– men kraven på näten ökar

Ägande av infrastrukturen är en kritisk 
fråga för många kommuner 
78 % av respondenterna anser att det är 
kritiskt eller mycket viktigt att kommu-
nen är ägare av den digitala infrastruk-
turen. Som skäl för detta uppges främst 
kommunal kontroll över infrastrukturen, 
men även samordningsvinster inom kom-
munkoncernen och integritetsfrågor. 

Det är dock tydligt att om bolagen ens 
ska överväga att sälja näten, så krävs en 
modell där de är trygga med köparen 
och att de fortfarande har en grund-
läggande kontroll över näten. Oavsett 
inställning till ägandet kvarstår faktum 
att intresset för samarbete för att driva 
digitalisering är stort.

Ökande krav på nätägare driver  
kommunal kontroll 
Ett annan viktig aspekt i sammanhanget 
är säkerhetsfrågor, vilket anges av 18 
% av respondenterna som anledning 
till att kommunen ska äga den digitala 
infrastrukturen. Kraven på nätägare har 
under de senaste åren ökat, bland annat 
genom lagen om informationssäkerhet 
för samhällsviktiga och digitala tjänster. 
Respondenterna är rörande överens 
om att kraven kommer att fortsätta öka 
i takt med att risken för cyberhot och 
terrorism ökar. Även om 72 % av res-
pondenterna anser att de idag har avsatt 

tillräckliga resurser för att möta högre 
säkerhetskrav, bedömer 28 % att de idag 
inte har resurser för att möta kraven.

97%
bedömer att det 
kommer att ställas 
högre krav på 
säkerhet kopplat till 
den digitala 
infrastrukturen.

80%anser att energibolaget 
kan ta en större roll i 
digitaliseringen i
kommunen.

72%
har avsatt tillräckliga 
resurser för att möta 
högre säkerhetskrav.

80%anser att energibolaget 
kan ta en större roll i 
digitaliseringen i
kommunen.

Hur viktigt bedömer ni att det är att kommunen via energibolagen har 
kontroll över de digitala infrastrukturtillgångarna?

Kritiskt

Mycket viktigt

Inte viktigt

Viktigt

0 50

47%

18%

3%

32%
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Case: 
Förändrade branschmönster och digitalisering kommer att påverka 
energibolagens värdekedja
Helena Tillborg, chef Affärs- och verksamhetsutveckling, Kraftringen

Kraftringen arbetar idag med digitalise-
ring utifrån tre ben. Det första handlar 
om att effektivisera internt, det andra 
handlar om att utveckla affärer genom 
att exempelvis hantera sina mätvärden 
smartare och det tredje handlar om att 
utveckla och förbättra kundupplevelsen. 
Bolaget jobbar för närvarande med att 
försöka utforska dessa möjligheter på 
olika sätt, både själva och tillsammans 
med andra.

- Vi har ett samarbete med kommunen 
som kallas Future by Lund där vi kan 
testa hur vi kan använda lättillgänglig 
teknik för att bli mer effektiva och ge 
bättre service, säger Helena Tillberg, 
chef Affärs- och verksamhetsutveckling 
på Kraftringen. Future by Lund är en 
innovationsplattform där Lunds kom-
mun i samarbete med andra parter kan 
verka för att hitta smarta och hållbara 
lösningar för växande städer. Sam-
arbetet ger Kraftringen möjlighet att 
utforska vilken roll de har i digitalise-
ringsarbetet även om de inte har några 
strategiska diskussioner med kommuner 
kring digitaliseringen.

Samarbete är viktigt för att överleva, 
tror Helena Tillborg.

- Andra kan ha nytta av vår kompetens 
och vi kan bidra med kompetens till 
andra. För att möta de förändringar som 
sker behövs samarbete mellan branscher 
och mellan det privata och det offent-
liga. För oss är samarbete en naturlig 
del av affärsidén. Vi är tillräckligt stora 
för att utveckla en del själva, men inte 
tillräckligt stora för att jobba helt en-
samma.

På Kraftringen ser de hur digitalisering-
en kommer att påverka hela bolagets 
affär och hela branschens värdekedja. 
Helena Tillborg beskriver det som att 
det fortfarande inte har klarnat hur 
branschen kommer att se ut om några 
år, vilka aktörer som kommer att verka 
och vilken roll energibolagen faktiskt 
kommer att ha. Av det skälet anser hon 
att digitalisering är en strategiskt viktig 
fråga för bolaget.

- Jämför med Klarna eller hotels.com, 
de är aktörer som förändrar marknaden 
och det är tydligt att det kommer att ske 
i energibranschen också. Vi måste vara 
på tårna och se vad vi kan påverka, vilka 
kompetenser vi behöver, vilka 

samarbeten vi kan göra och om våra till-
gångar fortsatt är en tillgång eller något 
som gör oss för trögrörliga. Även om vi 
ser att våra anläggningar är ryggraden i 
en samhällsfunktion så behöver vi hitta 
en modell där kunderna är villiga att 
betala för den funktionen.

- Vi ser inte att vi behöver äga näten för 
att använda dem. I en framtid där vi be-
höver vara snabbrörliga kan det bli svårt 
för bolag med stora balansräkningar att 
överleva, vi måste därför vara öppna för 
att omdefiniera vår roll.
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Energibolagen står inför en förändringsresa

Vår studie visar att energibolagen 
hittills huvudsakligen har satsat på att 
fungera som infrastrukturförvaltare 
och på att utveckla tjänster som är 
relevanta för den egna verksamheten 
eller som ligger nära den egna verk-
samheten. I takt med att allt fler ser en 
avstannande utbyggnad eller är färdiga 
med utbyggnaden behöver fokus flyttas 
om för att möta den efterfrågan och de 
förväntningar som kommer att finnas 
på nätet i framtiden och som till viss del 
redan finns idag, inte bara inom de egna 
områdena.

Energibolagen kan ta en mer  
drivande roll i digitaliseringen 
Flera kommuner har visioner om att 
kunna använda sig av smart teknik för 
att koppla upp, styra, planera och driva 
fastigheter, larmtjänster, fordon och 
kollektivtrafik på ett mer effektivt sätt 
än idag. Vår studie visar att energibola-
gen ser att det finns goda möjligheter för 
dem att utveckla sina tjänster inom IoT 
och att även fungera som motorer för en 
ökad digitalisering i den egna kommu-
nen, vilket bekräftar den hypotes vi 
tidigare lyft fram. De tjänster energi-
bolagen huvudsakligen har utvecklat 

hittills är utöver fiberutbyggnad tjänster 
som ligger nära den egna verksamheten, 
t ex tjänster relaterade till vatten och 
fjärrvärme, vilket sannolikt hänger 
samman med att det är enklare att 
självständigt driva utveckling inom de 
områden där man har bäst kunskap och 
kontroll och där trösklar kring samord-
ning är lägst. Samtidigt finns potentiellt 
stora effektiviseringsvinster att hämta 
för bolagen och kommunerna i att öka 
samordningen med kommunen och där 
krävs troligen ytterligare arbete, i syn-
nerhet som en stor del av energibolagen 
inte har tillräcklig kunskap om kommu-
nernas digitaliseringsstrategi trots att 
man har ett pågående samarbete. 

Digitaliseringen är beroende av 
definierade roller och samarbeten 
med andra aktörer 

Vi bedömer att energibolagen tillsam-
mans med kommunerna bör föra en 
mer aktiv diskussion kring hur bolagen 
kan bidra för att möta kundernas och 
de övriga kommunala verksamheternas 
efterfrågan. Bolagen bör också göra en 
analys över hur man ser på sin egen roll 
framöver och vad man ser att privata 

aktörer kan bidra med. För att alla kom-
muner och energibolag – stora som små 
– ska klara utbyggnadsmålen är sam-
arbete viktigt och det absoluta flertalet 
av respondenterna vill också se ett ökat 
samarbete, huvudsakligen kring kom-
munikationsoperatörsrollen, men även 
för verksamhetsutveckling och imple-
mentering, både inom fibernät och IoT. 
Primärt bedömer vi att energibolagen, 
utöver att fungera som tjänsteutvecklare 
eller infrastrukturleverantör, kan funge-
ra som en garant för att infrastrukturen 
är applicerbar för alla de verksamhets-
områden som kommunerna behöver 
för att nå sina mål och för att det finns 
plattformar för utbyte av data mellan de 
olika funktioner som eftersträvas. 

Digitalisering av 
kommunal sektor

Energibolagens
primära fokus

Övriga kommunala 
nyttor/tjänster med 
digitaliserings- 
potential
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Bristande kompetens och  
resurser hindrar digitaliseringen 
Undersökningen visar också att energi-
bolagen, liksom kommunerna, ser bris-
tande kompetens och bristande ekonomi 
samt avsaknad av politisk vision som de 
största hindren för att driva utveckling-
en i kommunen.

Vem gör vad på den fortsatta  
digitaliseringsresan? 
Sammanfattningsvis bedömer vi att 
energibolagen står inför en förändrings-
resa där bolagen kommer att behöva 
flytta fokus från fiberutbyggnad och 
infrastruktur till tjänsteutveckling och 
paketering inom digitalisering och IoT. 

Vi rekommenderar därför bolagen att 
själva sätta sig ner och göra en analys 
kring den egna marknaden och framti-
den kring digitalisering och fiberutbygg-
nad och också våga ifrågasätta vilken 
roll bolaget ska ha på marknaden och 
vilka frågor som är prioriterade i deras 
närområde. Energibolagen behöver 
också utifrån de prioriteringarna ifråga-
sätta om de har kompetens, resurser och 
vilja att driva förändringarna på egen 
hand eller om de vill göra det tillsam-
mans med en extern samarbetspartner.

Vi bedömer att energibolagen har bäst 
förutsättningar att utvecklas och vara 
långsiktigt lönsamma och relevanta 
om de vågar röra sig både vertikalt i 
värdekedjan och horisontellt genom 
att bredda tjänsteutbudet utanför sin 

kärnkompetens. Driver bolagen det här 
arbetet tillsammans med kommunerna 
kommer de dessutom kunna få en mer 
central och drivande roll och kan vara 
starkt bidragande till ökad effektivi-
sering inom kommunen och till ökad 
medborgarnytta.
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