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Abstract 

This thesis is examining the barriers that exists in the implementation of the Swedish 

governments broadband policy. It examines eleven municipalities in the Swedish county 

Östergötland and how they handle the implementation of the broadband policy. It answers 

three questions, what barriers exist, how do they handle them, and why do different 

municipalities handle barriers differently. To answer the questions, interviews with people 

who are in charge or knows the most about the implementation process in each municipality 

were conducted. There answers were analyst with an implementation analysis with focus on 

internal and external factors that can impact the implementation process. The answer to the 

thesis first question was that two types of barriers were most prominent in the implementation 

process, economical and collaborative barriers. In the two barriers the internal and external 

factors were analysed with an analysis model that provided the tools to answer the thesis 

second and third questions. 

The conclusions of the thesis are that the two most prominent barriers in the implementation 

process of the Swedish broadband policy are economical and collaborative barriers. The 

municipalities handle these barriers differently and that mainly depends on the municipalities 

different approach to how they can or if they want to handle the barriers. 

 

Keywords: Implementation, Barriers, Broadband, Municipalities. 
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1.Inledning 

”Mot bakgrund av att Sverige redan är en ledande IT-nation bör ambitionen vara att Sverige 

som första land blir ett informationssamhälle tillgängligt för alla.”1 

Inledningscitatet är hämtat från propositionen ”Ett informationssamhälle för alla” från den 28 

mars 2000. I den skriver regeringen Persson att inom de närmsta åren bör alla hushåll och 

företag i hela landet ha tillgång till en IT-infrastruktur med hög hastighet.2 2005 lämnade 

regeringen Persson en ny proposition till riksdagen ”Från IT-politik för samhället till politik 

för IT-samhället” den bygger vidare på den tidigare propositionen och trycker på vikten av en 

stabil IT-infrastruktur som är tillgänglig för alla.3 2009 kom Sveriges första bredbandsstrategi 

under regeringen Reinfeldt ”Bredbandstrategi för Sverige”. I den sattes målet att senast 2020 

ska 90 procent av Sveriges befolkning ha tillgång till bredband på en hastighet av minst 100 

Mbit/s.4 2016 tog regeringen Löfven fram den nuvarande bredbandsstrategin ”Sverige helt 

uppkopplat 2025” där målen har höjts till att år 2020 ska 95 procent av Sveriges hushåll och 

företag ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s och 2025 ska alla 

medborgare ha tillgång till ett snabbt bredband.5 Denna långa process visar att målet är svårt 

att nå. 

Trots att frågan har varit aktuell i snart 20 år är det fortfarande många som inte har tillgång till 

ett snabbt och stabilt bredband i Sverige. Det tyder på att det finns implementeringsproblem i 

de policys för bredband som tagits fram. Gemensamt för propositionerna och 

bredbandsstrategierna är att de vill att där det är möjligt ska bredbandsutbyggnaden ske på ett 

marknadsdrivet och kostnadseffektivt sätt, men att det offentliga har ett ansvar för att alla ska 

få tillgång till ett snabbt och stabilt bredband. I den senaste bredbandsstrategin skriver 

regeringen att det är kommunerna som får huvudansvaret att se till att 

                                                 

1 Regeringens proposition “Ett informationssamhälle för alla” Prop. 1999/2000:86 
2 Ibid 
3 Regeringens proposition “Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället” Prop. 2004/05:175 
4 Näringsdepartementet “Bredbandsstrategi för Sverige” 2009 
5 Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, Diarienummer: N2016/08008/D 
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bredbandsinfrastrukturen finns tillgänglig för alla, implementeringsutmaningen överlämnas då 

till en annan nivå i det fler nivå demokratiska systemet. 

Vad händer då när det inte går att bygga ut en digital infrastruktur till alla medborgare på ett 

marknadsdrivet och kostnadseffektivt sätt? Bredbandsinfrastrukturen kan inte byggas ut i hela 

Sverige på marknadsmässiga grunder. Det innebär att kommunerna måste arbeta aktivt med 

att genomföra regeringens bredbandsmål, de måste implementera dem och hantera de problem 

som finns i implementeringen. Det finns fortfarande många områden i nästan alla Sveriges län 

som inte har tillgång till snabbt bredband. I Östergötland har ännu ingen kommun nått upp till 

regeringens mål. Flera är på god väg, medan andra är längre ifrån. Det innebär att det finns 

problem och hinder med implementeringen av bredbandsmålen i kommunerna. Vilka hinder 

finns i implementeringen av bredbandsmålen för Östergötlands kommuner? I denna 

undersökning ska jag analysera det samt analysera hur de hanterar dessa hinder och svara på 

varför de hanterar dem på olika sätt.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera implementeringen av bredbandsmålen i Östergötlands 

kommuner, de hinder de upplever i implementeringen, samt analysera hur de hanterar hindren 

och varför de hanterar dem olika. Till min hjälp kommer jag använda följande 

frågeställningar: 

Vilka hinder upplever Östergötlands kommuner i arbetet med implementeringen av 

regeringens bredbandsmål?  

Hur hanterar kommunerna dessa hinder? 

Varför arbetar kommunerna olika med att överkomma de hinder som finns i 

implementeringen? 

1.3 Avgränsningar och begreppsdefinitioner  

I detta avsnitt presenteras avgränsningarna i undersökningen och begrepp som är viktiga att 

definiera. 
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Undersökningen avgränsas i flera aspekter. Det görs en geografisk avgränsning då det endast 

är kommuner i Östergötland som undersöks. Kommuner i Östergötlands väljs då ännu ingen 

av dessa kommuner har uppnått bredbandsmålen och för att det ger en blandning mellan stora, 

mellan och småkommuner, med stor variation på befolkning, geografi och övriga 

förutsättningar. Kommunerna avgränsas till sammanlagt elva stycken. Samtliga tretton 

kommuner i Östergötland har blivit tillfrågade att vara med i undersökningen, varav elva 

ställde upp. Ytterligare en avgränsning görs eftersom undersökningen handlar om vilka hinder 

som kommunerna upplever i implementeringen av bredbandsmålen. Det kommer att framgå 

hur kommunerna arbetar med implementeringen, för att utan det går det inte att analysera 

vilka hinder de upplever, men fokus i frågeställningarna och analysen ligger på hinder i 

implementeringen. 

Återkommande begrepp i uppsatsen är bredband, bredbandsinfrastruktur och 

bredbandsutbyggnad. Bredbandsdelen i dessa begrepp syftar på bredband via fiber. Bredband 

kan fås på ett flertal olika sätt, men i uppsatsen är det bredband via fiber som menas om inget 

annat nämns. 

1.4 Disposition 

Efter inledningskapitlet som presenterat forskningsproblemet, syfte och frågeställningar, samt 

avgränsningar och begreppsdefinitioner kommer kapitel två som innehåller metoden och 

materialet som används i undersökningen. Efter det kommer kapitel tre som är en genomgång 

av tidigare forskning inom området, följt av kapitel fyra som presenterar kommunerna som är 

med i undersökningen. Sedan kommer kapitel fem som mer noggrant går igenom vad det är 

som kommunerna ska implementera och visar vilka förutsättningar som finns och den hjälp de 

kan få med implementeringen. I kapitel sex presenteras det teoretiska perspektivet som 

används i undersökningen. I kapitel sju presenteras och analyseras det empiriska materialet 

och i sista kapitlet, kapitel åtta presenteras svaren på frågeställningarna och övriga tankar om 

forskningsproblemet.  
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2.Metod och material 

I detta kapitel presenteras metoden och materialet i undersökningen samt vad för 

statsvetenskaplig relevans undersökningen har och vilket bidrag den kan ge till den övriga 

forskningen. 

2.1 Metod 

Mitt forskningsproblem utgår från det faktum att under nästan 20 år har Sveriges olika 

regeringar tryckt på vikten av att hela Sverige ska få tillgång till en snabb och stabil 

bredbandsuppkoppling, men trots det är det ett arbete som har lång väg att gå. Det går att se 

det som ett mysterium. Mysteriet är varför hela Sverige inte har tillgång till en snabb och 

stabil bredbandsuppkoppling, och svaret på det är lösningen av mysteriet. Eftersom det är 

kommunerna som har huvudansvaret för att alla ska få tillgång till ett snabbt och stabilt 

bredband, behöver kommunernas arbete med frågan undersökas för att få fram svaret på 

varför de inte har lyckats.6 Svaret på varför kommer vara de hinder som kommunerna 

upplever med implementeringen av bredbandsmålen. Varför (hindren) kommer analyseras 

genom en implementeringsanalys för att analysera svaret på varför genom ett teoretiskt 

perspektiv. 

Undersökningen är en implementeringsanalys av hur elva kommuner i Östergötland arbetar 

med sitt uppdrag från regeringen att bygga ut bredbandsinfrastrukturen. Undersökningen 

avgränsas till hur elva kommuner i Östergötland arbetar med implementeringen, fokus 

kommer ligga på vilka hinder som kommunerna har i implementeringen av bredbandsmålen 

och hur de hanterar dessa hinder.  

Undersökningen är både beskrivande och förklarande. Jag beskriver vilka 

implementeringshinder som kommunerna upplever, och hur de hanterar dessa hinder, men jag 

förklarar också varför de hanterar det som de gör och gör en teoretisk analys av alla delarna.7 

                                                 

6 Alvesson, Mats & Kärreman, Dan, ”Kreativ metod: skapa och lösa mysterier” 2012 
7 Esaisasson Peter m.fl. ”Metodpraktikan” 2012 (29–43) 
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Den empiriska delen av studien har en induktiv ansats. Vilket innebär att insamlingen av 

empirin var öppen och utan fokusering på hur materialet skulle kunna analyseras. Jag kom 

därefter fram till att implementeringsanalys som ett teoretiskt ramverk skulle kunna hjälpa 

mig att förstå mitt material. Då det visade sig att kommunerna upplevde ett flertal hinder i 

implementeringen av bredbandsmålen. Min ansats blev därför induktiv då det empiriska 

materialet fick hjälpa mig att komma fram till ur vilket teoretiskt ramverk jag kan analysera 

det. Jag utgår inte från ett teoretiskt perspektiv och försöker inte se om det stämmer eller inte. 

Det gör att undersökningen inte kommer att vara deduktiv.8    

Studien har en kvalitativ ansats; med fokus på vilka hinder kommunerna upplever i 

implementeringen och hur de hanterar dessa. För att få fram vilka hinder kommunerna 

upplever har jag använt mig av intervjuer med tjänstepersoner som jobbar på kommunerna 

med frågan. Fokus i intervjuerna har legat på hur kommunerna arbetar med implementeringen 

och efter det har jag analyserat deras svar utifrån det implementeringsteoretiska perspektivet 

och fått fram vad de säger om hinder i implementeringen. Intervjuerna utgör den största delen 

av mitt empiriska material. Intervjuerna har varit semistrukturerade. Det innebär att jag 

använde mig av en intervjuguide som innehåller de frågor jag vill få svar på från respektive 

respondent. Det gjordes för att få en struktur som används vid intervjuerna med alla 

respondenter. Men det gjorde även att det fanns utrymme för frågor som uppkom under själva 

intervjun. Fördelen med att göra en semistrukturerad intervju istället för en helt strukturerad 

intervju är att det blir enklare att få respondenten att prata om sådant som respondenten tycker 

är det viktiga. Och att mera fokus kan läggas på det, istället för att få korta svar på alla frågor. 

Det gör att det är viktigt för frågeställaren att vara flexibel och förstå vad det är som 

respondenten tycker är viktigt för att få ut det mesta av intervjun. Med denna metodologiska 

intervjuform finns även rum för att gå tillbaka till respondenten och ställa fler frågor, eller be 

dem att konkretisera någonting. Något som det inte skulle finns utrymme för i den helt 

strukturerade intervjumetoden.9  

                                                 

8 Bryman Alan ”Social research methods” 2012 (24-27) 
9 Ibid (469-490) 
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För att intervjuerna skulle bli informationsrika och effektiva fanns följande saker i åtanke när 

den semistrukturerade intervjuguiden togs fram. Vikten av att ha en välstrukturerad ordning 

på de områden som frågorna kommer ställas om, för att leda respondenten in på samtalsämnet 

på ett effektivt sätt. Därför började jag med frågor om respondenten för att sedan snabbt gå in 

på hur de arbetar med utbyggnaden av bredband i kommunen. Utifrån de svar som framkom 

och vilken väg intervjun tog var jag beredd på att ändra ordningen på mina frågor. Jag 

försökte även formulera frågorna på ett sätt som kunde ge svar på mina frågeställningar, men 

inte på ett allt för specifikt sätt, för att undvika enbart ja- och nej-svar. Jag försökte använda 

mig av ett språk under själva intervjun som var förståeligt och relevant för respondenterna. 

Jag hade även i åtanke att inte ställa ledande frågor, men försökte även fråga respondenten 

frågor som kan användas för att sätta deras svar i en kontext som framstår i redovisningen av 

deras svar i uppsatsen. Andra saker som var viktiga för mig när jag genomförde intervjuerna 

var att spela in intervjun för att det skulle vara enklare att transkribera den. För att få en tydlig 

överblick över svaren, för att underlätta i analysen av dem. Detta krävde en bra 

inspelningsutrustning och att intervjun skedde på en lämplig plats utan störande omgivning. 

Ytterligare en viktig aspekt var att vara inläst på respondenten. Det ger en förförståelse till 

vad det är respondenten arbetar med, för att undvika att ställa frågor som respondenten inte 

kan svara på.10  

I analysen av mitt empiriska material använder jag mig av en implementeringsanalys. Mycket 

i implementeringsanalysen bygger på implementeringsforskaren Evert Vedungs perspektiv 

men även med inslag av andra forskare. Vedungs perspektiv på implementeringsanalys och 

implementeringsprocess används för att han i sin bok ”Implementering i politik och 

förvaltning” detaljerat går igenom de olika delarna av implementeringsprocessen som kan 

påverka en implementering.11 Jag kommer använda mig av några faktorer som behövs för att 

en implementering ska lyckas samt vilka olika aspekter som kan påverka implementeringen 

av bredbandsmålen. Detta kommer sedan visas i en analysmodell, vilket kommer att kunna 

hjälpa mig att besvara de frågeställningar som jag har i undersökningen både när det gäller 

                                                 

10 Bryman 2012 (469-490) 
11 Vedung Evert “Implementering i politik och förvaltning” 2016 
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vilka hinder Östergötlands kommuner har med implementeringen av bredbandmålen, och hur 

de hanterar dessa hinder samt varför de hanterar dem olika. När intervjusvaren sedan 

analyseras kommer det framkomma vilka hinder de har med implementeringen samt hur de 

hanterar dem. Detta kommer sedan analyseras med hjälp av teoretiska perspektivet. 

I analysen kommer kommunerna och intervjupersonerna att vara anonyma. Detta sker av 

följande anledningar. Vissa intervjupersoner har velat vara anonyma i undersökningen och jag 

ser inte det som ett problem för att det ledde till att de och övriga intervjupersoner kunde vara 

så frispråkiga som möjligt utan att det skulle kunna återkopplas till dem, samt att det för 

undersökningens resultat inte spelar någon roll om läsaren vet exakt vilken kommun det är 

som upplever vilka hinder och vad de tycker om dem och hur de arbetar för att övervinna 

dem. Då det bara är intressant vilka hinder som finns och hur det arbetas med att övervinna 

dem, och inte vem som upplever vad och gör hur.  

Undersökningen är statsvetenskapligt relevant eftersom den fokuserar på problem som kan 

finnas i implementeringen av en policy. Genom att titta på frågan om implementeringen av 

bredbandsmålen och se hur elva kommuner i Östergötlands län arbetar med implementeringen 

och vilka hinder de upplever samt vad de gör för att övervinna dessa hinder kan vi dra 

paralleller till andra policys och implementeringen av dessa och förstå vilka aspekter som är 

viktiga i en implementeringsprocess samt om att hur en policy utformas påverkar även 

implementeringen. 

2.2 Material 

Jag har sammanlagt genomfört elva intervjuer med personer i olika kommuner i Östergötland. 

Intervjuerna genomfördes i februari och mars 2019. Intervjuförfrågningar skickades till 

samtliga tretton kommuner i Östergötland. Två av kommunerna ansåg inte att de hade någon 

som kunde svar på mina frågor på kommunen. Kommunerna är Linköping och Åtvidaberg. 

Eftersom jag undersöker implementeringshinder i bredbandsutbyggnaden genom att 

genomföra intervjuer med personer som är ansvariga eller välinsatta i frågan på respektive 

kommun, blev bortfallet av dessa två naturligt eftersom de inte ansåg att de hade någon som 

kunde svara på frågorna. Hur det påverkar mina slutsatser i undersökningen går att diskutera, 

men eftersom övriga elva av tretton kommuner är representerade i studien anser jag att det går 
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att dra slutsatser utifrån deras svar för hur kommunerna i Östergötland upplever och arbetar 

med hinder i implementeringen av bredbandsmålen.  

Intervjuförfrågningarna skickades till de personer som stod som ansvariga för frågan om 

bredbandsutbyggnaden på respektive kommuns hemsida, eller utifrån uppgift från 

Länsstyrelsen i Östergötland. I de flesta fall gjordes intervjun med den som blev först 

tillfrågad men i vissa fall gjordes den med en person efter vidarehänvisning. I ett par fall 

gjordes intervjun med två respondenter medan i de flesta fall gjordes de med en respondent. 

De som intervjuats har olika positioner och roller i respektive kommun. Det har varierat stort, 

det har varit allt från statsnätsamordnare, personer som jobbar med samhällstrategisk 

utveckling, näringslivsutvecklare, bredbandshandläggare, kommundirektörer och i ett fall ett 

kommunalråd. Gemensamt har varit att det är de som har ansvaret för frågorna på respektive 

kommun eller besitter den största kunskapen om hur kommunerna arbetar med 

implementeringen av bredbandsmålen. Intervjuerna varade mellan 30–60 minuter, de spelades 

i alla fall utom ett in och har sedan transkriberats. En spelades inte in för informanten inte 

ville det, under den intervjun fördes istället utförliga anteckningar. Utifrån svaren i 

intervjuerna har ett antal implementeringsförsvårande faktorer identifierats och dessa 

analyseras utifrån det teoretiska ramverket för att ge en bild av vilka implementeringshinder 

som kommunerna har och hur de arbetar för att övervinna dessa hinder.  

Övrigt material som används i undersökningen är policys och dokument på nationell nivå. 

Dessa används för att presentera vad det är som kommunerna ska implementera och varför det 

är viktigt att det implementeras. Ur ett källkritiskt perspektiv är inte detta material ett 

problem, det är detta material som presenterar vad bredbandsmålen innebär och varför de ska 

uppnås. Intervjuerna är klurigare ur ett källkritiskt perspektiv, ska det informanterna säger i 

intervjuerna tas som fakta. Det som går att dubbelkolla av vad informanterna säger har gjorts. 

Detta är inget som presenteras i undersökningen då det inte är dessa aspekter som är viktiga 

för undersökningen. Eftersom vikten ligger på vilka hinder som finns i implementeringen av 

bredbandsmålen och att det är de som arbetar med implementeringen som intervjuats. Det är 

vad de upplever som hinder och hur de ser på hur kommunen arbetar med implementeringen 

som är det viktiga. Det är också därför kommunernas egna bredbandsstrategier och Region 

Östergötlands bredbandsstrategi inte redovisas i uppsatsen. Alla kommuner har inte 
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bredbandsstrategier och de som har dem lägger inte särskilt mycket eller inget fokus på 

hinder. Även om kommunerna måste ta hänsyn till Region Östergötlands bredbandsstrategi är 

det målen i den nationella strategin som är det som ska implementeras, därför redovisas bara 

den nationella strategin och bakgrunden till denna. När det kommer till validitet och 

reliabilitet i uppsatsen kan det finnas bekymmer. När det kommer till validiteten har inte 

frågor som vilka hinder upplever ni ställts, utan frågorna har handlat om hur de arbetar med 

implementeringen och hindren har sedan framkommit i analysen av intervjusvaren. När det 

kommer till reliabiliteten går det att fråga sig ifall någon annan som blivit tillfrågad svarat 

annorlunda. Eftersom det är de personer på kommunerna som är ansvariga för frågorna eller 

som vet mest av frågorna som har intervjuats, är det de som kan ge de bästa svaren. Hade jag 

intervjuat någon annan mindre kunnig hade svaren kanske varit annorlunda, men jag hade 

förmodligen då haft ett större reliabilitetsproblem än med de personerna som nu är 

respondenter i uppsatsen.  

Kommunerna i undersökningen delas in i två kategorier för att underlätta analysen och 

redovisningen av densamma. Kategorierna utgår ifrån befolkningsstorleken där de delas in i 

stora/mellankommuner och i småkommuner. Kommuner med 20 000 eller fler invånare ingår 

i stora/mellankommuner. Dessa kommuner i undersökningen är; Norrköping, Mjölby, Motala 

och Finspång. Kommuner med färre än 20 000 invånare ingår i kategorin små kommuner. I 

undersökningen är dessa; Söderköping, Kinda, Vadstena, Valdemarsvik, Boxholm, Ödeshög 

och Ydre. De olika kommunernas förutsättningar kommer också att presenteras i tabellform i 

kapitel fyra som handlar om vilka kommuner som är med i undersökningen. 

För att hänvisa på ett korrekt sätt till vilken kommun som säger vad, har kommunerna 

tilldelats en bokstav. Det fyra stora/mellankommunerna är bokstav A-D och småkommunerna 

E-K. Bokstaven har tilldelats kommunerna slumpmässigt. 
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3.Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom området. Kapitlet kommer visa på bredden 

av områden som finns när det kommer till implementering av bredbandspolicys. Det kommer 

handla om implementeringen av bredbandspolicys internationellt och vilka hinder som kan 

förekomma, vilket ger en inblick i hur det ser ut inom området internationellt. Det kommer 

även handla om fördelarna med att människor har tillgång till bredband, och visar varför detta 

är policys som implementeras. Jag kommer även gå in på implementering av 

bredbandspolicys i Sverige och visa varför det finns ett utrymme för min studie inom detta 

område. 

Forskning om implementeringshinder i bredbandsutbyggnaden är inget som det finns ett 

överflöde av, men viss forskning har gjorts. I boken ”Strategies for rural broadband: An 

legal and feasibility analysis” från 2010 presenteras de utmaningar som finns med att bygga 

ut bredbandsnätet på landsbygden. Undersökningen utgår från ekonomiska perspektiv och är 

en jämförande fallstudie mellan fall i Tyskland, Nederländerna, Australien och USA. De 

kommer fram till att det inte går att bygga ut hela bredbandsnätet på landsbygden på 

marknadsmässiga förhållanden. Utgifterna är helt enkelt för stora och de som bor på 

landsbygden är inte beredda att betala den höga anslutningsavgiften som skulle tillkomma. 

Utan det krävs ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer för att alla på landsbygden 

ska få tillgång till snabbt bredband till ett rimligt pris. De menar också att frågan politiker bör 

ställa sig är inte en vanlig cost-benefit analys. Utan om de har råd att inte bygga ut 

bredbandsnätet. Att bygga ut en bredbandsinfrastruktur över ett helt land är dyrt och är något 

som ifrågasätts, men författarna menar att den demokratiska kostnaden att inte göra det är 

betydligt större. De menar att det går att jämföra med utbyggnaden av elnätet, där vi inte 

skulle acceptera att människor inte har tillgång till det. De anser att det är dags för politiker att 

ta frågan på allvar.12 Detta visar på att det finns ett implementeringsproblem av bredband på 

                                                 

12 Holznagel Bernd, Picot Arnold, Deckers Sebastian, Grove Nico och Schramm Marc ”Strategies for rural 

broadband: An legal and feasibility analysis” 2010 
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landsbygden. Samt att det finns ekonomiska hinder i implementeringen, men att det kan visa 

sig vara ett större ekonomiskt problem i framtiden att inte bygga ut bredband på landsbygden.  

Det finns också forskning på vilken roll som kommuner har i implementeringen av 

bredbandspolicys internationellt. Det finns ett flertal faktorer på vad det är som påverkar 

vilken roll kommuner tar i implementeringen. Det kan bland annat handla om vilken roll som 

de som framtagit policyn vill att kommunerna ska ha, men även vad det finns för intresse hos 

privata aktörer att bygga ut bredbandsinfrastrukturen. Även om det finns likheter mellan hur 

kommuner i Europa arbetar med frågan kan vilka förutsättningar som finns i de olika länderna 

påverka implementeringsarbetet i kommunerna mycket. De vanligaste tre gemensamma 

nämnarna för hur kommunerna arbetar finns också identifierade. Antingen är det ett 

kommunalt bolag som tillhörighet till annan verksamhet som arbetar med infrastrukturfrågor 

och vänder sig till redan befintliga kunder som finns kopplade till verksamheten som sköter 

utbyggnaden i kommunerna. Eller ett privat bolag som bygger ut fristående eller med hjälp av 

stödpengar. Det tredje är att kommunerna själva sköter utbyggnaden, antingen med sina egna 

medel eller med stödpengar. En sak som är en förutsättning för en lyckad implementering för 

många kommuner i Europa och speciellt EU är de stödpengar som finns och går att söka. De 

är ofta en förutsättning för att många bredbandsprojekt ska bli av.13 

Hur policyn utformas kan också spela en roll i hur väl implementeringen kan lyckas. Det finns 

forskning som visar på att om den som tagit fram policyn också arbetar hårt med att stimulera 

den och ge förutsättningar för att den ska kunna implementeras lyckas de bättre. Detta har 

framgått genom att implementeringen av bredbandspolicys har studerats i ett par olika länder. 

Det har konstaterats att i länder där människor genomsnittligt har en högre inkomst har lägre 

tillgänglighet till ett snabbt och stabilt bredband än vissa länder med lägre inkomst. Det 

konstaterades att i landet med lägre inkomst fanns större förutsättningar för implementeringen 

av bredbandspolicyn än i landet med den högre inkomsten. I landet med den högre inkomsten 

antogs att utbyggnaden skulle kunna ske överallt på kommersiella villkor medan i landet med 

                                                 

13 Maglaris Vasilis och Troulos Costas ”Factors detemining municipal broadband strategies across Europe” 

2011 
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den lägre inkomsten arbetades det mer med att hjälpa till med implementeringen. Vilket i 

slutändan visade sig vara en fördel, då implementeringen gått bättre där.14 

I kapitlet “The Geography of Barriers to Broadband Adoption” i boken “Digital Cities: The 

Internet and the Geography of Opportunity” framkommer vilka hinder som finns i tillgången 

till bredband och varför en tillgång till bredband inte nödvändigtvis kommer motverka ett 

digitalt utanförskap. Deras forskning handlar om hur det ser ut i USA inom området. Det 

handlar inte direkt om varför människor har tillgång till bredband för att utbyggnaden av 

bredband inte genomförts. De tar upp att ja det är en anledning till att människor i 

glesbebyggda områden inte har tillgång till bredband och att kostnaden för utbyggnaden är ett 

problem. De tar upp att kostnaden även är ett problem i områden där bredbandsnätet är 

utbyggt. Det kostar att ansluta sig och det kostar att ha tillgång till nätet, en kostnad som 

måste betalas varje månad. De menar att bara för att det finns en möjlighet att ansluta sig till 

ett bredbandsnät innebär det inte att människor har tillgång till det. I urbana områden är 

kostnaden ett hinder för att få tillgång till bredband något som främst drabbar 

låginkomsttagare och minoritetsgrupper. De menar också att på landsbygden är det främst de 

som har en god ekonomi, unga människor och de som är digitalt kunniga som får mest 

fördelar av att bredbandsinfrastrukturen byggs ut och även når dem. Låginkomsttagare och 

människor som är digitalt intresserade kommer vara i samma sits som människorna som inte 

har tillgång till fördelarna med bredbandsinfrastrukturen i de urbana områdena.15 Denna 

forskning ger mig insikten i att bara för att det finns en utbyggd bredbandsinfrastruktur 

innebär det inte att alla kan ta del av den och fördelarna som kommer med den.  

I det finns även forskning som visar vikten av bredband för både ekonomisk utveckling och 

lokalutveckling som var bra att veta om när jag genomförde min studie. Det finns forskning 

som visar att bredbandstillgång i småsamhällen kan leda till en befolkningsökning och att 

arbetslösheten minskar. Befolkningsökningen sker genom att samhället blir mer attraktivt att 

leva i då det finns till gång till en bra bredbandsinfrastruktur men även genom att 

                                                 

14 Falch Morten “Penetration of broadband services- The role of policies” 2007 
15 Mossberger Karen, Tolbert Caroline J och Franko William “Digital cities: the Internet and the geography of 

opportunity” 2013 
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arbetstillgången ökar vilket leder både till att folk flyttar in och att arbetslösheten minskar för 

de redan boende. Det finns dock inget som tyder på att bredbandstillgången leder till högre 

löner, men det leder till värdeökningar på fastigheter och kan leda till högre skatteintäkter.16 

Den här forskningen visar även en motsägelse mot ett av de skäl som ofta nämns som varför 

det är viktigt med bredbandstillgång i småkommuner. Ett skäl om varför det är viktigt som 

framkommit i intervjuerna är att folk får möjlighet att arbeta hemifrån om de har tillgång till 

en snabb och stabil uppkoppling. Medan den här forskningen säger att de inte har sett något 

som tyder på att den typen av arbeten och arbetsmöjligheter blir fler tack vare 

bredbandsutbyggnaden. Dock bör det framkomma att den data som de bygger detta på är 

framtagen mellan 1999 och 2006 i USA, det kan ha förändrats med åren och det kan också 

finnas skillnader i möjligheten beroende på vilket land det handlar om.  

Det finns även forskning som visar på hur investeringar i bredbandsinfrastruktur påverkar 

ekonomisk tillväxt i hela landet. Den visar också att det har gett olika mycket effekt i olika 

länder. De nordiska länderna har haft en större ekonomisk tillväxtökning genom investeringar 

i bredbandsinfrastrukturen än de flesta andra länderna i västvärlden.17 Det här visar på att 

Sverige har vunnit på att bygga ut bredbandsinfrastrukturen, men det kan också diskuteras om 

de områdena som är kvar att bygga ut kommer påverka den nationella ekonomiska tillväxten 

särskilt mycket, eller om den mer görs ur ett demokratiperspektiv som innebär att alla ska ha 

tillgång till det. 

Det finns också studier som visar varför det är viktigt för de som bor i glesbefolkade områden 

att få tillgång till ett snabbt och stabilt bredband både ekonomiskt och för att kunna vara en 

del i samhället. Här finns det indikatorer som motsäger den tidigare forskningen om att 

tillgången inte ökar efterfrågan på eller möjligheterna för de som jobbar hemifrån. Här 

framkommer det att många arbetsgivare kräver att deras anställda är digitalt tillgängliga när 

de inte är på arbetsplatsen. Vilket påverkar människors möjligheter att bo i de områden som 

inte har denna tillgänglighet. Den visar också på hur viktigt det är för lantbruken som främst 

finns på landsbygden, att de har tillgång till ett snabbt och stabilt bredband. Lantbruken blir 

                                                 

16 Kolko Jed “Broadband and local growth” 2012 
17 Koutroumpis Pantelis ”The economic impact of broadband on growth: A simultaneous approach” 2009 
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allt mer digitaliserade, och digitala informationsvägar behövs för att de ska kunna finnas kvar 

och för att de ska kunna utvecklas. Den visar även vikten av tillgången till bredband för att 

kunna ta del av välfärdstjänster som blir allt mer digitaliserade, det kan handla om allt från 

kontakt med sjukvården till trygghetslarm till hemtjänsten som allt mer blir digitaliserade.18 

Även om det här visar på exempel från Storbritannien har många av dessa aspekter också 

framkommit i mina intervjuer när samtalen har gått in på varför det är viktigt att alla har 

tillgång till bredband. 

För att se mer på de svenska förhållandena finns det en undersökning som jämför hur Sverige 

och Finland har lagt upp sina policys för att bygga ut bredbandsinfrastrukturen. I Finland har 

strategierna till högre grad grundats på att det är marknaden som ska sköta utbyggnaden 

medan det i Sverige funnits mer fokus på hur det offentliga ska hjälpa till med utbyggnaden. 

Det har inte lett till några skillnader i hur utbyggnaden har lyckats, utan båda länderna har 

överstigit de förväntningar de hade i hur mycket som skulle kunna bli utbyggt.19 Den här 

undersökningen är från 2008 och mycket tyder på att saker har förändrats. I mina intervjuer är 

alla respondenter överens om att staten behöver göra mer för att utbyggnaden ska bli klar. 

Den här undersökningen är också gjord innan Sveriges första riktiga bredbandsstrategi togs 

fram 2009. Där höga mål har satts och målen har höjts efter det, mål som många av 

kommunerna i min studie inte kommer klara. Detta visar att på tio år kan förhållanden ändras 

mycket och förutsättningar kan förändras. 

En svensk forskare som pratar om det offentligas roll i bredbandsutbyggnaden är Elin 

Wihlborg i ”Kommunala bredbandsbyggen- lokal politik för IT-samhället” från 2003. Hon 

kommer i denna studie fram till att förutsättningarna för kommuner i frågan är väldigt olika. 

Beroende på om de är stora eller små och deras geografiska läge. Hon skriver även att de 

flesta kommuner inte ser på frågan som en utvecklingsfråga, utan en förvaltningsfråga. De 

flesta kommuner hade tagit fram en utvecklingsplan för IT-infrastrukturen, men att de såg 

väldigt olika ut. Hon skriver även om att implementeringen av utvecklingsplanerna drivs av 

                                                 

18 Philip Lorna m.fl. ”The digital divide: Patterns, policy and scenarios for connecting the “final few” in rural 

communities across Great Britain” 2017 
19 Eskelinen Heikki, Frank Lauri och Hirvonen Timo ”Does strategy matter? A comparison of broadband 

rollout policies in Finland and Sweden” 2008 
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tjänstemän, engagerade invånare och marknadsaktörer.20 Detta visar på hur villkoren och 

förhållandena för en lyckad implementeringen av bredbandsutbyggnaden såg ut tidigare och 

är bra att veta om när de nuvarande förhållandena undersöks. 

Den tidigare forskningen visar på hur många olika nyanser implementeringen av 

bredbandmålen kan ses ur. Den visar till viss del vilka hinder som finns i implementeringen, 

men även varför implementering är viktigt. Den visar också att forskning om de 

implementeringshinder som finns i bredbandsutbyggandet inte finns i särskilt stort 

omfattningen och att det finns utrymme för min studie som gör mer av en djupdykning på en 

region och elva olika kommuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

20 Wihlborg Elin ”Kommunala bredbandsbyggen- lokal politik för IT-samhället” 2003 
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4.Kommunerna i undersökningen 

I denna del presenteras de kommuner som är med i undersökningen. De delas upp i två 

kategorier stora/mellankommuner och småkommuner. Kommunerna har väldigt olika 

förutsättningar för implementeringen av bredbandsmålen. Nedan kommer dessa presenteras i 

tabeller, men först en förklaring vad det är som presenteras i tabellerna. Kommunernas 

politiska styre kommer presenteras, vilket styre de har idag och vilket styre de hade i 

föregående mandatperiod. Det politiska styret kan påverka implementeringen av en policy 

vilket vi kommer se i teori avsnittet. Det är därför viktigt att presentera detta för att kunna se 

likheter och skillnader i kommunerna. Antalet invånare i kommunerna kommer också 

redovisas. Antalet invånare påverkar hur resursstark en kommun är både ekonomiskt och 

kompetensmässigt och detta är självklart något som påverkar vilka förutsättningar som finns 

för att implementera en policy. Det visar också på de stora skillnader invånarmässigt som 

finns i Östergötlands kommuner, där den största som är med i undersökningen, Norrköping, 

har 141 676 invånare och den minsta, Ydre, har 3 743 invånare. Kategorin kommunalförbund 

visar om kommunen är medlem i ett kommunalförbund som arbetar med IT-frågorna och 

delvis också bredbandsutbyggnaden i kommunen. Alla de kommuner som är med i ett 

kommunalförbund är med i samma förbund ITSAM. Det skiljer sig i vilken roll som 

kommunalförbundet har i bredbandsutbyggnaden. Kategorin kommunalt bolag visar om 

kommunen har ett kommunalt bolag eller är delägare i ett bolag som är med och sköter 

bredbandsutbyggnaden. Avtal med företag visar om kommunen har ingått i något avtal med 

ett företag som ska sköta bredbandsutbyggnaden som inte kommunen är ägare i. Procent 

utbyggt visar hur stor andel av kommunens hushåll som har tillgång till bredband via fiber 

eller har möjlighet att ansluta sig till fiber i sin närhet. Med kategorierna förklarade börjar vi 

med stora/mellankommuner.21 

 

                                                 

21 Uppgifterna i tabellerna kommer från intervjuerna, kommunernas hemsidor, samt från PTS 

bredbandskartläggning. 
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Tabell 1: Stora/mellankommuner i undersökningen 

Stora/mellankommuner Norrköping Mjölby Motala Finspång 

Politiskt styre 2018- S+C+L+KD 

(Minoritet) 

S+C+L+KD+MP M+C+L+KD 

(Minoritet) 

S+C+KD (Minoritet) 

Politiskt styre 2014–2018 S+C+L+KD S+C+KD+MP S+V+MP S+V+MP 

Invånare 141 676 27 373 43 687 21 758 

Kommunalförbund Nej Nej Nej Nej 

Kommunalt bolag Ja Precis avslutat ägande Nej Ja 

Avtal med företag Nej Nej Nej Nej 

Procentutbyggt 2018 92,89 93,72 82,90 81,41 

 

Tabell 2: Småkommuner i undersökningen 

Småkommuner Söderköpin

g 

Kinda Valdemarsvi

k 

Vadsten

a 

Boxholm Ödeshög Ydre 

Politiskt styre 

2018- 

M+C+L+KD S+C+L+LP

o 

S+C+V M+S+M

P 

S 

(Minoritet

) 

KD+S+C C+S+M 

Politiskt styre 

2014–2018 

S+M+MP S+M+KD S+NB+MP+V S+Kons S KD+M+

C (2014-

2016) 

KD+S+C 

S+C+M+MP+KD+S

D (Samstyre) 
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(2016-

2018) 

Invånare 14 618 9 915 7 956 7 514 5 449 5 323 3 743 

Kommunalförbun

d 

Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Kommunalt bolag Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

Avtal med företag Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Procentutbyggt 

2018 

77,80 81,14 63,49 85,32 85,17 76,22 69,46 

LPO=Landsbygdspartiet oberoende, NB=Nybyggarpartiet, Kons=Konsensus-För Vadstenas Bästa, Samstyre=Alla partier 

som är representerade i kommunfullmäktige styr tillsammans 
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5.Bredbandspolitiken  

Efter att kommunerna i undersökningen har presenterats är det dags att gå in detaljerat på vad 

det är kommunerna ska implementera och vilken hjälp de kan få. 

Redan är 2000 lämnade den dåvarande svenska regeringen in propositionen ”Ett 

informationssamhälle för alla”. Den gick bland annat ut på att hela landet skulle få tillgång 

till en bra IT-infrastruktur.22 2005 lämnade regeringen en ny proposition ”Från IT-politik för 

samhället till politik för IT-samhället” den byggde vidare på den tidigare propositionen och 

tryckte på vikten av att ha en IT-infrastruktur tillgänglig för alla medborgare.23 2009 kom 

Sveriges första bredbandsstrategi från den dåvarande regeringen Reinfeldt ”Bredbandstrategi 

för Sverige”. I den sattes målet att år 2020 skulle 90 procent av Sveriges befolkning ha 

tillgång till minst 100 Mbit/s i bredbandshastighet.24 Detta visar att från statligt håll har frågan 

varit aktuell i nästan 20 år. I detta kapitel presenterar jag vad den senaste strategin från den 

svenska regeringen säger. Då det är de nuvarande målen som kommunerna har att 

implementera blir de också det mest väsentliga att prata om. I slutet av kapitlet kommer även 

de ekonomiska stöd som går att söka för bredbandsutbyggnaden att presenteras. 

5.1 Den svenska bredbandsstrategin  

2016 lanserade den svenska regeringen sin nationella bredbandsstrategi ”Sverige helt 

uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”. Strategin är uppdelad i fyra delar. Del ett går 

igenom strategins vision och mål. Del två går igenom strategins strategiska områden och 

aktiviteter. Del tre går igenom strategins förvaltning, uppföljning och utvärdering och del fyra 

går igenom förutsättningarna för bredband och bredbandsmarknaden.25 Jag börjar med att 

presentera del ett, strategins vision och mål. 

Visionen som regeringen har är ”ett helt uppkopplat Sverige”. Det innebär att 

bredbandsinfrastrukturen ska motsvara det behov invånarna har. De vill inte att bristen på 

                                                 

22 Regeringens proposition “Ett informationssamhälle för alla” Prop. 1999/2000:86 
23 Regeringens proposition “Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället” Prop. 2004/05:175 
24 Näringsdepartementet “Bredbandsstrategi för Sverige” 2009 
25 Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi 
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tillgång ska kunna begränsa invånarna. De menar att det är i likhet med elen. Kapaciteten ska 

inte understiga behovet. Det måste också finnas en kvalitetssäkerhet, som gör att användaren 

kan lita på att tjänsten fungerar när den behövs. Detta menar de bidrar till ett demokratiskt, 

jämlikt och jämställt samhälle, samt att det behövs för att digitaliseringen ska kunna nå sin 

fulla potential.26  

Bredbandsstrategin innehåller också mål. Målen bygger på de mål som finns i ”En 

digitalagenda för Europa” och på Sveriges tidigare bredbandsstrategi från 2009. Den nya 

bredbandsstrategin har dock högre ställda mål. I ”En digitalagenda för Europa” är målen att 

alla Eus invånare ska ha tillgång till en bredbandsuppkoppling på minst 30 Mbit/s och 50 

procent ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. I den svenska bredbandsstrategin som 

beskrivs här ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi” är målen högre ställda. I 

den är målen att till 2020 ska minst 95 procent av befolkningen ha till gång till mins 100 

Mbit/s. Det finns även mål för mobila tjänster. 2023 ska alla Sveriges invånare ha tillgång till 

stabila och säkra mobila tjänster där de normalt befinner sig. Det innebär både i hemmet och 

arbetet, men även på platser mellan dessa två, som på bussen eller ute i samhället. Det innebär 

att användaren av digitala mobila tjänster inte ska behöva känna sig begränsad på platser som 

de normalt befinner sig på. Målen som är satta i strategin ska motsvara den efterfrågan som 

finns bland invånarna på dessa tjänster.27  

Till 2025 har strategin högre satta mål. Där är målen att 98 procent av alla hushåll och företag 

ska ha tillgång till en hastighet på minst 1 Gbit/s, 1,9 procent till 100 Mbit/s och den sista 0,1 

procenten till 30 Mbit/s. Det målet påverkar inte målet för mobila tjänster 2023, utan målen 

till 2025 gäller enbart fasta platser, som arbetet eller hemmet. Målen är teknikneutrala, och får 

uppnås både genom fast och trådlös teknik. Idag är det bara fast teknik som kan nå upp till det 

högsta målen, men genom teknikutveckling finns det även potential för att det ska kunna nås 

genom den trådlösa tekniken enligt strategin. Målen innebär inte att alla måste ha dessa 

                                                 

26 Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi 
27 Ibid 
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tjänster. Det innebär att de ska ha tillgång till dem. Exempelvis att en fastighet ska ha tillgång 

till att koppla in sig till en tjänst som kan förmedla dessa hastigheter till ett rimligt pris.28 

5.1.1 Strategiska områdena  

I bredbandsstrategin finns tre strategiska områden, dessa är. Roller och spelregler, 

Kostnadseffektiv utbyggnad, samt Nät och tjänster till alla. Jag ska nu presentera dessa 

närmare, och jag börjar med Roller och spelregler. 

En av de saker regeringen trycker hårdast på i strategin när det gäller roller och spelregler, är 

att rollerna och spelreglerna måste bli tydligare för de involverade aktörerna för att målen ska 

kunna nås. Aktörerna det handlar om är offentliga aktörer samt företag, både privata och 

offentliga. Utgångspunkten är att utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen ska vara 

marknadsdriven, men att det ska ske i samklang med det offentligas behov. Incitament ska ges 

att för att det så långt som det är möjligt ska byggas ut på kommersiella grunder, men att det 

offentliga spelar en stor roll. Det offentliga kommer behöva investera i 

bredbandsinfrastrukturen, men det ska inte behöva ske på de privatas bekostnad, det måste ske 

genom en försiktighetsprincip. Det krävs också att det finns en tydlig roll och 

ansvarsfördelning. Som redan nämnts vill regeringen att utbyggnaden ska ske på 

kommersiella grunder. Strategin påpekar även att det finns delar i Sverige, på landsbygden där 

detta inte är möjligt. Och där måste offentliga aktörer ta ansvar och vara drivande i 

utbyggnaden. Det kan ske både genom administrativa åtgärder, som ekonomiska stöd till 

projekt i dessa områden, men även genom att det offentliga genomför projekten själva.29   

I strategin beskrivs ansvarsfördelningen i det offentliga, att bredbandsinfrastrukturen bör vara 

en central fråga hos alla offentliga berörda aktörer, på statlig, regional och kommunal nivå. 

De menar att en förändring måste ske, för att bredbandsinfrastrukturen ska ses som en viktig 

samhällsplaneringsfråga. Staten har ett ansvar för att den statligt ägda infrastrukturen nyttjas 

på ett effektivt sätt. Samt att det på statlig nivå tas fram strategier och mål för hur 

utbyggnaden ska ske. På regionalnivå handlar det om att frågan lyfts i de regionala strategier 

                                                 

28 Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi 
29 Ibid 



26 

 

för utveckling som finns, samt att bredbandskoordinatorer stärker samverkan på den 

regionalnivån. Ansvaret att utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen i områden där det inte 

går att göra på kommersiella grunder sker, faller på kommunerna. I strategin står det att 

regeringen därför vill nå en samsyn med kommunerna hur detta ska kunna ske. De skriver 

också att det skiljer sig mellan vilka behov kommunerna har. De skriver också att Sveriges 

kommuner och landsting, SKL har en viktig roll, då de kan hjälpa till att vägleda kommunerna 

i frågor som exempelvis åtkomst till mark och ersättning för detta, med hjälp av olika 

riktlinjer från myndigheter.30 

För att få alla aktörer att arbeta för att bygga ut bredbandsinfrastrukturen har regeringen tagit 

fram ett antal aktiviteter som ska motivera dem. Bredbandsforum, ska främja samverkan 

mellan de inblandade aktörerna för att hitta lösningar på de problem som finns i 

bredbandsutbyggnaden. Regeringen vill även införa tydligare och enklare regler, både på 

hemmaplan och i EU. De vill även öka informationen om varför det är viktigt med en bra 

bredbandsanslutning för att öka betalningsviljan hos de som ännu inte är anslutna, för att 

underlätta de ekonomiska svårigheterna i utbyggnaden.31 

5.1.2 Kostnadseffektiv utbyggnad 

Det andra strategiska området är kostnadseffektiv utbyggnad. Det går ut på att det offentliga 

ska underlätta så mycket som möjligt för att utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen ska 

vara så kostnadseffektiv som möjligt. Det ska uppnås genom tydliga regler och kortare 

handläggningstider. Det innebär exempelvis att kommuner ska förtydliga vilka regler och 

krav de har på kommunal mark används i arbetet. De ska ha en transparens och dialog med 

aktörerna. De vill även att kommunerna sammanställer efterfrågan på bredbandstjänster för att 

kunna locka kommersiella aktörer att investera. I bredbandsstrategin presenterar regeringen 

ett antal aktiviteter som de anser kan hjälpa till att nå målet med kostnadseffektivare 

utbyggnad. Det måste till snabbare och enklare tillståndsprocesser. Detta gäller på alla 

offentliga nivåer, både statligt och kommunalt. PTS kommer få uppdrag om att ta fram 

vägledning till de offentliga verksamheterna som kan tänkas beröras för att få ner deras 
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handläggningstider. Regeringen vill även att lokala och regionala bredbandsstrategier tar med 

trådlösa alternativ och PTS kommer att få till uppdrag att hjälpa till med vägledningen även i 

denna fråga. Regeringen kommer även ge PTS till uppdrag att ta fram en modell på 

nyttoberäkning av effekterna av investeringarna i bredbandsinfrastrukturen. Regeringen 

kommer även arbeta mer för att förtydliga vilka ansvarsområden de olika statliga 

myndigheterna har som är verksamma i frågan.32 

5.1.3 Nät och tjänster till alla 

Det tredje och sista strategiska området är nät och tjänster till alla. Det går ut på att alla ska 

kunna ta del av nät och tjänster oavsett var de bor i landet. Det skapar utmaningar att nå ut till 

alla på landsbygden och i glesbygden. Det kan leda till att i vissa delar av landet använder sig 

av alternativa trådlösa tekniker. Mobilnätens täckning ökar i Sverige för varje år men på flera 

områden i land och glesbygd är det fortfarande dåligt. Regeringen presenterar ett antal 

aktiviteter som ska hjälpa alla att få tillgång till nät och tjänster. Det kommer även i framtiden 

att finnas ett behov av statligt ekonomiskt stöd för att hjälpa till med utbyggnaden där det inte 

är kommersiellt gångbart. Regeringen har därför ökat anslaget för bredbandsstöd som finns i 

landsbygdsprogrammet från 3,25 miljarder till 4,25 miljarder kronor. Det mesta statliga 

medlet fördelas genom landsbygdsprogrammet, men även via regionalfondsprogrammet kan 

de nordligaste delarna i Sverige få stöd. Regeringen tycker att stödfördelningen har fungerat 

bra och fått effekt och avser att fortsätta se till att stöden är så effektiva som möjligt. För att få 

bredband till mest svåråtkomliga områdena kan radiolänkteknik användas. Det innebär att 

inget behöver grävas ner i marken och är väldigt kostnadseffektivt ur den synvinkeln. Även 

radiofrekvenser är en viktig teknik som är begränsad men som det bör finnas tillgång till. 

Många aktörer använder sig av radiofrekvenser som försvaret, räddningstjänst och public 

service. Regeringen anser att även efterfrågan på den tekniken måste mötas och behöver ha en 

högre geografisk täckning. Regeringen vill därför se över hur den efterfrågan ska kunna 

mötas.33 
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Regeringen avser även att ge Bredbandsforum i återkommande uppgift att göra 

omvärldsanalyser på den potential som finns i nya tekniker för bredband. För att öka 

kunskapen om på vilka alternativa sätt som målet med nät och tjänster till alla kan uppnås.34 

5.1.4 Strategins förvaltning, uppföljning och utvärdering 

Det finns även en del i strategin som handlar om dess förvaltning, uppföljning och 

utvärdering. PTS är den organisation som får ansvaret för dessa områden, även om flera andra 

offentliga organisationer har ansvar för genomförandet av strategin. Det PTS ska göra är att 

analysera hur arbetet för att nå bredbandsmålen går. Samt att kommunicera ut 

bredbandsstrategin och agera sammanhållande myndighet för de andra offentliga 

organisationerna. Samt att visa varför det är viktigt att bygga ut bredbandsinfrastrukturen. 

Bredbandsstrategin har visat hur bredbandsutbyggnaden ska gå till. Det som främst berör 

kommunerna är de tre strategiska områdena. Som vi kommer märka i analysen finns det 

problem inom de tre områdena. Det är flera av de saker som nämns i strategin som 

nödvändiga för att bredbandsutbyggnaden ska lyckas som inte fungerar, mer om det i 

analyskapitlet. Först kommer en genomgång av de ekonomiska stöd som går att söka för 

bredbandsutbyggnaden. 

5.2 Stöd till bredbandsutbyggnad 

Ekonomiskt stöd till bredbandsutbyggnad finns att söka i landsbygdsprogrammet och det görs 

hos Jordbruksverket. Landsbygdsprogrammet i Sverige finansieras av EU och den svenska 

staten. Handläggningen av stödet görs av länsstyrelsen i det län som ansökan berör. För hela 

landet fanns en budget från början på 4,25 miljarder kronor, I Östergötland fanns från början 

189 miljoner kronor, i dagsläget finns cirka 15–20 miljoner kronor kvar.35 Det innebär inte att 

de övriga pengarna har delats ut, men de är reserverade av bredbandsprojekt som beviljats 
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stöd. Pengarna betalas ut först när projekten är genomförda och bredbandet i projektområdet 

har anlagts.36  

De som kan söka stödet är juridiska personer vilket innebär att det är alla typer av föreningar, 

organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter som får söka stödet. Privat 

personer kan inte söka stödet. Ett projekt måste ha minst 100 tusen kronor i utgifter för att 

kunna få stöd och det högsta stödbeloppet som får delas ut är 10 miljoner euro. Hur stor 

procentandel av projektet en sökande kan få ser olika ut från län till län, i Östergötland är det 

60 procent av utgifterna som kan ges i stöd. Regelverket begränsar var de övriga procenten 

kan komma ifrån och de får inte komma från andra offentliga medel.37 Vilket begränsar 

kommunernas möjligheter i utbyggnaden eftersom det är de fastigheter som ska anslutas som 

måste stå för den övriga kostnaden. Även om kommunerna vill hjälpa till med kostnaden 

utöver stödet får de inte det. 

För att kunna få stöd från landsbygdsprogrammet för att bygga ut bredband måste projektet 

ske på landsbygden. Det innebär utanför en tätort, definitionen av en tätort är en ort som har 

minst 200 invånare som har som mest 150 meter mellan varje hus. Orter som är mindre än 

tätorter är också stödberättigade. Stödet får bara ges till områden där det inte är möjligt att 

bygga ut bredband på kommersiella grunder. Projekten som görs måste stämma överens med 

kommunernas och regionens bredbandsstrategier i de berörda projektområdena. Det finns 

även ett antal tillstånd som måste finnas för att projekten ska kunna bli av och vara 

stödberättigade. Det måste finnas tillstånd från alla markägare vars mark påverkas av 

projektet. För att dra ledningar i ett vägområde krävs tillstånd från Vägverket. I områden som 

skyddas av kulturmiljölagen eller miljöbalken krävs tillstånd från länsstyrelsen och om 

området är planlagt eller strandskyddsområde krävs tillstånd från kommunen.38 

Tillståndsprocessen är något som kan påverka kommunernas implementering av 

bredbandsmålen vilket kommer att framkomma i analyskapitlet. 
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I och med detta avslutas kapitlet om Sveriges bredbandspolitik och stöden i 

landsbygdsprogrammet. Vi går nu över till de teoretiska perspektiven som används i 

undersökningen implementeringsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

6.Teorier om implementeringsanalys 

I detta kapitel kommer de teoretiska perspektiv som jag använder mig av i undersökningen att 

presenteras. Jag börjar med att visa var i policyprocessen som implementeringen kommer in 

för att sedan förklara vad som behövs för att implementering av bredbandsmålen ska bli 

framgångsrik och att dessa är uppdelade i interna och externa faktorer. Jag kommer sedan visa 

vad som kan påverka de interna och externa faktorerna. Jag avslutar med att presentera den 

analysmodell som visar vilka områden som påverkar implementeringen av bredbandsmålen 

mest i de undersökta kommunerna och vilka de interna och externa faktorerna är inom dessa. 

6.1 Implementeringen i policyprocessen 

Implementeringen är genomförandet av en policy. Genom att undersöka implementeringen av 

en policy går det att förstå hur en policy genomfördes och vilka problem som funnits i dess 

genomförande. Genom att undersöka implementeringsprocessen går det att förstå varför en 

policy som beslutats om inte har genomförts och vilka orsaker det finns till detta.39 

Implementeringen kan också beskrivas som genomförandet av politiken. Eftersom politik 

handlar om mer än beslutsfattande det är även genomförandet av politiken, 

implementeringen.40 För att kunna undersöka implementeringen behöver vi förstå var i 

policyprocessen implementeringen kommer in.  

                                                 

39 Vedung 2016 (13-28) 
40 Hertting Nils, red Rothstein Bo ”Politik som organisation, förvaltningspolitikens grundproblem” 2014 (185-

187) 



32 

 

 

Källa:Illustration baserad på Vedung (2016 sid 19) Implementering som fas eller stadium i den offentliga policycykeln  

I policyprocessen är interventionen det objekt som ska implementeras. I policyprocessen 

skiljs interventionen och implementeringen åt, det kan vara problematiskt. Det är viktigt att 

förstå vad interventionen är då det är objektet som ska implementeras. För att förstå 

implementeringsprocessen och varför den ser ut som den gör, måste interventionen, det som 

ska implementeras förstås. Vad det är i interventionen som gör att implementeringsprocessen 

ser ut som den gör. Det är därför viktigt att forskaren som ska studera en 

implementeringsprocess förstår vad det är som ska implementeras och detta är någonting som 

forskaren själv måste komma fram till.41 Jag kommer använda mig av ordet 

implementeringsobjekt istället för intervention.  

6.2 Vad behövs för en framgångsrik implementering 

Vad exakt det är som behövs för att en implementering ska lyckas varierar beroende på vad 

det är som ska implementeras, men det finns ett antal faktorer som behövs för att den ska vara 
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framgångsrik som har framkommit när implementeringsprocesser har studerats.42 Jag kommer 

använda mig av två av dessa faktorer analysen. De två bygger på att det finns goda 

ekonomiska förutsättningar för att klara av implementeringen, och att de organisationer, 

verksamheter och de personer som arbetar med implementeringen kan samarbeta med 

varandra.43 Ekonomiska och samverkans faktorerna, om dessa inte fungerar uppstår det hinder 

i implementeringen. Det är dessa två faktorer som kommer att användas i analysen. Båda 

faktorerna har i sig ytterligare faktorer som de kan ses ur, interna och externa. Jag kommer 

visa vad det är som kan påverka inom de interna och externa faktorerna som kan påverka 

implementeringsprocessen innan jag använder dessa i analysen. 

6.3 Interna faktorer i implementeringen 

I det här avsnittet kommer jag visa vilka aspekter det är som kan påverka den interna faktorn i 

implementeringen av bredbandsmålen. Inom det interna är det de områden inom 

implementeringen som sker inom kommunens verksamhetsområde menas. Jag börjar med vad 

som kan påverka implementeringen inom det som kallas den högst och mellersta nivån, själva 

ledningen i kommunerna och deras ”förstå”, ”vilja” och ”kunna”.44 

6.3.1 Högsta och mellersta nivån 

”Förstå”, ”vilja” och ”kunna” dessa tre frågor kan ställas till implementerarna på alla nivåer 

och de innebär. ”Förstå”; i vilken grad förstår implementerarna vad implementeringsobjektet 

innebär? ”Vilja”; i vilken utsträckning vill de faktiskt genomföra implementeringen av 

objektet? ”Kunna”; i vilken utsträckning kan de (har resurser till etcetera) att genomföra 

implementeringen av objektet? Den första ”förstå”, handlar om implementerarna begriper 

innebörden av implementeringsobjektet. Det räcker inte att bara allmänt förstå innebörden i 

objektet utan de behöver förstå i detalj vad det innebär. Exempelvis med ändrad betygsskala. 

Det räcker inte för implementerarna att förstå att betygsskalan ska ändras, de måste även 

                                                 

42 O´Toole, JR, Laurence J “The Theory-Practice Issue in Policy Implementation Research” 2004 
43 Ibid 

    Rothstein Bo ”Vad bör staten göra” 2010 (90)  
44 Lundquists Lennart ”Implementation Steering: An ActorStructure Approach” 1987  
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förstå hur och vad det innebär. Att förstå handlar heller inte enbart om att förstå objektet. Det 

handlar också om att förstå vilka möjligheter som finns i hur implementeringen av objektet 

kan gå till väga. Exempelvis vilket handlingsutrymme som finns och vilka styrmedel som kan 

användas.45 

Den andra frågan, ”vilja”. Innebär att implementerarnas politiska uppfattning kan påverka 

deras vilja att implementera. Se exemplet socialpolitiken. I Sverige ska kommunerna 

genomföra statens socialpolitik. Om kommunen har en annan politisk färg än de som 

bestämmer på statlig nivå. Kan det påverka kommunensvilja att implementera den statliga 

politiken som kanske gå mot deras egna politiska uppfattningar. Det kan även vara tvärtom, 

att de har samma politiska färg och att det då finns en större vilja att implementera den statliga 

politiken.46 Det finns politiserade tjänstemannen. Det är en tjänsteman vars professionella 

yrkesutövning påverkas av vilken politisk färg som de har. Detta fokuserar mer på tjänstemän 

som har en ledande ställning inom exempelvis förvaltningen i en kommun som har ansvaret 

för att implementera en viss policy.47 Utfallet kommer dock bli desamma, om policyn inte 

överensstämmer med den politiska färg tjänstemannen har kommer implementeringen 

påverkas negativt. Om tjänstemannen håller med om att policyn är något bra, men inte håller 

med hur den ska implementeras, kan det istället påverka hur implementeringen utförs. 

Liknande resonemang går att använda på alla som ska implementera politiska beslut, oavsett 

om det är organisationer eller individer. 

Den tredje frågan, ”kunna”. Kunna, handlar om vilken förmåga som finns för att 

implementera objektet. Förmågan innebär om resurserna finns för att implementera objektet. 

Resurserna är både immateriella och materiella. Finns det tillräckligt mycket pengar hos den 

offentliga organisation som ska implementera objektet att anställa den personal som behövs 

finns det tillräckligt med pengar, kan det finnas en brist på kompetens hos personalen och det 
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finns ingen tillgänglig kompetent personal som kan anställas för implementeringen av 

objektet. Detta är exempel på om det finns ett ”kunna”, att implementera objektet.48 

Det personliga spelar också en roll i implementeringen på högsta och mellersta nivå. Om det 

finns entreprenörer, eldsjälar eller förkämpar som har ett stort intresse av det som ska 

implementeras kan det underlätta implementeringen. Det kan vara både personer som länge 

arbetat inom verksamheten, eller helt nya som kan formas. Om en sådan person försvinner 

från en pågående implementering kan det påverka implementeringen negativt. Då personen 

som ersätter kanske inte besitter samma kunskap eller engagemang för frågan som den som 

försvann.49 Vilken typ av tjänsteman det är som ska genomföra implementeringen kan 

påverka implementeringsprocessen stort. Det finns flera olika sorters tjänstemän som kan 

påverkar implementeringen på olika sätt. En annan typ av tjänsteman är direktören. 

Direktören är en tjänsteman som har en högre position i inom offentligverksamhet exempelvis 

en förvaltningschef inom en kommun. De hämtar ofta inspiration från det privata näringslivet 

om hur verksamheten ska skötas och är väldigt mål inriktade och måna om att det som 

genomförs görs på ett effektivt sätt med små resurser.50  

En sista aspekt som kan påverka implementeringen i högsta och mellersta nivån är ”Public 

choice-teorin” byråkraternas egenintresse. Teorin går ut på att administrationen främjar sitt 

egenintresse för allmänhetens bästa. Administrationen vill bli större och få mer makt. 

Samverkan och effektiviseringar som påverkar administrationens ställning och autonomi 

kommer att motarbetas. Det innebär att de som ska implementera, först och främst ser till sitt 

eget bästa. Om de får i uppdrag att implementera något som går mot detta kommer de att 

försvåra implementeringen. Det kan även ske om själva implementeringsprocessen ger 

administrationen mer makt och autonomi och de vill dra ut processen för att bibehålla den. 

Teorin går även att använda på skilda medarbetare. Om de enbart ser till sitt egenintresse först 

kan det innebära att det utför privata ärenden på arbetstid, de gör annat än att arbeta som de 

                                                 

48 Vedung 2016 (86) 
49 Ibid (87) 
50 Hysing och Olsson 2012 (93-103) 



36 

 

tycker är roligare. De kan även använda sin betalda arbetstid att utföra arbete i sina privata 

företag. Allt detta leder till implementeringen blir lidande av byråkraternas egenintresse.51  

6.3.2 Frontbyråkrater 

Ytterligare en aspekt som kan påverka implementeringen på inom det interna/kommunen är 

frontbyråkraterna. Deras inverkan på implementeringsprocessen är väldigt stor och hur deras 

arbete påverkas och ser ut kommer är väldigt olika utifrån vad frontbyråkraten arbetar med. I 

detta avsnitt presenteras två delfaktorer som kan påverka frontbyråkraternas implementering 

när det handlar om bredbandsmålen. Frontbyråkraterna har redan nämnts i föregående avsnitt 

och den första delfaktorn är deras ”förstå”, ”vilja” och ”kunna”. Men först måste vi förstå vad 

en frontbyråkrat är för något. 

Frontbyråkraten är den som tillämpar en policy, men inte skapar den. Deras uppgift är att 

applicera det gällande regelverket på inkomna fall. Det finns många olika typer av 

frontbyråkrater. Och de har en varierande grad av autonomi. Bilprovningens kontrollanter är 

en typ av frontbyråkrat. Det finns ett regelverk som säger vad som gäller för att en bil ska bli 

godkänd, och det är kontrollantensjobb att kolla det. Frontbyråkrater kan alltså vara 

privatanställda som utför en policy, de implementerar den. Andra exempel på det är lärare och 

vårdpersonal som kan vara både privat och offentligt anställda. Andra typer av frontbyråkrater 

kan vara handläggare på myndigheter och olika typer av tillsynspersonal. Där den första har 

mycket direktkontakt med medborgarna och den andra lite.52 

Den första delfaktorn, frontbyråkratens ”förstå”, ”vilja”, ”kunna”, fungerar på liknande sätt 

som på högsta och mellersta nivån. Förstår frontbyråkraten vad det är som ska implementeras 

och vilka möjligheter den har att implementera det på. Vill frontbyråkraten implementera 

objektet, här kan det finnas personliga politiska åsikter som gör att frontbyråkraten blir mer 

eller mindre benägen att implementera objektet. Kan frontbyråkraten implementera objektet? 

Besitter de den kompetens som behövs för att implementeringen ska lyckas. Finns resurser 

tillgängliga för att implementeringen ska lyckas. Detta är de väsentliga aspekterna i 
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frontbyråkratens ”förstå”, ”vilja”, ”kunna”.53 Det finns en tjänstemanstyp som kallas 

aktivisten. Denna går att koppla till frontbyråkratens vilja. Aktivisten är en tjänsteman som 

bortser från sin roll som en neutral utövare av den policy som bestämts, utan utgår istället från 

sina personliga åsikter och värderingar.54 Om den frontbyråkrat som ska implementera en 

bestämd policy inte håller med om policyn och agerar som en tjänstemansaktivist kommer 

implementeringen av policyn att försvåras.  

Den andra delfaktorn är brukarmedverkan. Det handlar om hur de personer som är 

slutmottagare av implementeringsobjektet också kan vara med och påverka hur 

implementeringen sker på frontbyråkratnivå. På högre nivåer sker oftast brukarmedverkan 

genom deltagande i val. Medan på frontbyråkratnivå kan de ha en mer direktpåverkan. Detta 

kan ske genom medverkan på föräldramöten där de kan påverka hur undervisningen sker, 

eller genom att de sitter med i en skolstyrelse etcetera. Detta handlar både om att brukarna ska 

få vara med och styra implementeringen, men även genom att det skapar legitimitet till 

implementeringsobjektet i efterhand. Det leder även till ett ökat stöd för implementeringen 

och underlättar densamma.55 

6.4 Externa faktorer i implementeringen 

Även externa faktorer kan påverka implementeringen. Det kan handla om allt från att den som 

tagit fram implementeringsobjektet inte är den som sköter själva implementeringen och att 

hur de har tagit fram det som ska implementeras även påverkar implementeringen. Det 

handlar också om hur de som är slutmottagare av implementeringen kan påverka den. Jag 

börjar med de som tagit fram implementeringen och hur det kan påverka. 

6.4.1 Implementeringsobjektets initiativtagare 

Hur implementeringsobjektet togs fram och hur det ser ut kan påverka förutsättningarna för 

implementeringen, även de styrmedel som finns kan påverka, samt den uppföljning och 

utvärdering som görs. Detta ska jag redovisa i detta avsnitt. Jag börjar med hur framtagandet 
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kan påverka, sedan går jag in på hur implementeringsobjektet ser ut kan påverka jag delar upp 

det i tre delfaktorer av hur och sedan vilka styrmedel som finns för att avsluta med 

uppföljning och utvärdering. 

Om de aktörer som kommer vara verksamma i implementeringen av objektet också får vara 

med och ta fram och forma objektet kommer det att underlätta implementeringen. Om 

exempelvis den myndighet som ska sköta implementeringen även har tagit fram det som ska 

implementeras kommer implementeringen bli effektivare än om det fått uppgiften att sköta 

implementeringen tilldelad sig av någon annan som kommit fram till vad det är som ska 

implementeras.56 I mitt fall med bredbandsmålen har inte kommunerna kunnat vara med och 

påverka framtagandet av de särskilt mycket, något som kommer framkomma tydligare i 

analysen.  

En andra faktor är politiskt stöd vid tillblivelsen. Om implementeringsobjektets framtagande 

sker genom en konsensus i politiken kommer det underlätta implementeringen än om den 

möter motstånd. Eftersom det kan ge signaler till de som ska sköta implementeringen att detta 

är något viktigt. Än om det skulle vara motsatsen.57 Detta går det att dra tydliga associationer 

till frågan om vilja i de tidigare avsnitten. Om alla är överens om att implementeringsobjektet 

är något bra kommer och viljan att implementera den att öka. 

Nu över till hur implementeringsobjektet ser ut och den första delfaktorn otydlighet som 

hämnar. Om det finns otydligheter i implementeringsobjektet kan det leda till svårigheter i 

implementeringen. De som ska genomföra implementeringen blir osäkra på vad det är de 

faktiskt ska göra och det kommer självklar påverka deras arbete. Otydligheten kan delas upp i 

två kategorier. En där det är vad som faktiskt ska implementeras som är otydligt, språkliga 

oklarheter. Beskrivningen av det som ska implementeras är diffus och det finns flera 

tolkningsmöjligheter vilket gör att de som ska genomföra implementeringen blir osäkra på 

vad det är beslutsfattarna faktiskt vill att de ska göra. Den andra är att det finns flera 
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handlingsvägar. Objektet kan implementeras på flera olika sätt och det kan leda till problem i 

implementeringsprocessen då de inte vet vilket av de olika sätten de ska välja.58 

Den andra delfaktorn är otydlighet som främjar. Otydlighet i det som ska implementeras 

behöver inte vara något negativt. Det kan tvärtom hjälpa implementeringsprocessen. 

Beslutsfattarna som tar fram implementeringsobjektet kanske inte besitter kunskapen om hur 

det bäst ska genomföras. Det kan ha en generell idé om vad det är de vill genomföra men inte 

exakt hur. Då kan det vara främjande att de som ska genomföra implementeringen själva får 

utforma hur det ska göras. Speciellt nationella reformer som ska genomföras på lokalnivå kan 

främjas av att vara otydliga. Det finns stora skillnader i hur kommuner styrs och vilka 

förutsättningar som finns och där kan otydligheterna ledan till att kommunerna kan utföra 

implementeringen på det sätt som bäst passar dem och deras invånare. Istället för att det ska 

ske på ett sätt som kanske passar i en kommun men inte i en annan. Ska implementeringen 

genomföras i samverkan med flera olika parter kan otydligheten vara främjande för att 

samarbetet mellan parterna kan utformas på det sätt som passar bäst för dem och för att 

genomföra implementeringen.59 

Den tredje delfaktorn kan ses som en förlängning av den andra, otydlighet som främjar, den 

dolda handens princip. Det går ut på att otydligheter i implementeringsobjektet kan bidra till 

att den implementerandeorganisationen utvecklas och anpassas. Det kan även leda till att om 

de stöter på hinder i implementeringsprocessen kommer det att finnas större möjligheter att 

ändra hur objektet implementeras än om det inte hade funnits några otydligheter. Vilket gör 

att organisationen både utvecklas och arbetet med implementeringen underlättas.60  

Nästa del är styrmedel. Det finns tre olika typer av styrmedel, regleringar, ekonomiska 

styrmedel och information. Käppen, moroten och predikan. Vilka styrmedel som väljs 

påverkar hur objektet implementeras. Styrmedlen kan vara både positiva och negativa. 

Regleringarna kan förbjuda och de kan påbjuda. Ekonomiska styrmedel, kan ta ifrån resurser 

och de kan tilldela resurser. Informationen kan avråda eller råda. Regleringar kan beskrivas 
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som föreskrifter som säger hur något ska göras, ”regleringen är en föreskrift, införd av 

politiska eller administrativa organ, som är tvingande för målgruppen och som den måste 

åtlyda”61. Ekonomiska styrmedel handlar om att genom att tillföra eller beröva en aktör 

ekonomiska medel försöka styra deras handlande. Aktören är inte tvingad att göra någonting, 

men om den gör det tilldelas den resurser men om det inte gör det, kan den berövas resurser. 

Informationen handlar om att försöka påverka genom övertygelse, övertalning eller 

faktaupplysning. Ett exempel på information är sluta röka kampanjer, objektet som ska 

implementeras är bättre folkhälsa genom att få människor att sluta röka. En del av detta är 

information om rökningens negativa konsekvenser.62 

Denna del handlar om uppföljning och utvärdering. Det handlar om att de som tagit fram 

implementeringsobjektet vill veta hur det går med implementeringen. Detta sker genom 

uppföljning och utvärdering. Detta kan ske i utvecklande eller kontrollerande syfte. Det går att 

dela in detta i informell uppföljning och i uppföljning/utvärdering. Informell uppföljning är 

den informella kontakt som sker mellan de som är ansvariga för att ha tagit fram 

implementeringsobjektet och implementerarna. Den kan vara av typen ta åt sig äran, eller 

undvika att få skulden. Ta åt sig äran kan innebära att de som tagit fram 

implementeringsobjektet framför varför det är så bra och populärt samt viktigt till 

implementerarna. Vilket ska få dem att jobba hårdare för att implementeringen sker. Undvika 

att få skulden är det motsatta. Implementeringsobjektet är opopulärt och de som har tagit fram 

det försöker distansera sig från det. Vilket leder till att implementeringen av det försämras.63  

Uppföljning och utvärdering kan användas för att ta reda på om implementeringen går som 

den ska och om inte, hur den behöver korrigeras. Det kan hjälpa till med 

implementeringsprocessen och bidra till den, men det kan också bidra till motsatsen. En 

kontroll kan bidra till oro hos implementerarna. De känner sig ifrågasatta och anser sig 

felaktigt utpekade vilket skapar en vi och dem situation vilket missgynnar implementeringen. 
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Det kan även leda till fusk med exempelvis statistik för att det ska se ut som implementerarna 

gör ett bättre jobb än de gör och det påverkar implementeringen negativt.64 

6.4.2 Slutmottagare 

Slutmottagaren är den som ett implementeringsobjekt riktar sig mot. Slutmottagaren kan vara 

en individ, den kan vara ett företag, en myndighet, eller en institution etcetera. I detta avsnitt 

kommer jag visa hur slutmottagaren kan påverka implementeringen. Jag kommer börja med 

att gå igenom slutmottagarens ”förstå”, ”vilja”, ”kunna”. 

Slutmottagarens ”förstå” handlar om att implementeringen av ett objekt påverkas av om 

slutmottagaren dels vet om att det finns, dels vet om hur det går att ta del av det. I mitt fall 

med bredbandsmålen kan det delvis handla om att slutmottagaren vet om att de kan få en 

fiberanslutning men även om att de förstår varför det kan vara bra att ha tillgång till en snabb 

bredbandsuppkoppling. Slutmottagarens ”vilja” kan delas upp i två kategorier, samproduktion 

och gratispassagerare. Den första handlar om att slutmottagaren anser att det som 

implementeras är något bra och vill ta del av det. Samt att de hjälper till med arbetet för att 

kunna ta del av det. I mitt fall kan det vara att invånarna i en viss del av en kommun, 

verkligen vill ha en bredbandsanslutning och att de lägger ner arbete och bekostar stora delar 

av arbetet själva. Gratispassagerare är som någon som ”gör som styrningen säger och beter 

sig som om det beror på styrningen, medan görandet i själva verket beror på beslut som de 

fattat oberoende styrningen.”65 Det skulle kunna vara att en husägare beslutat sig för att dra in 

fiber i huset som de har tänkt betalat för själv, men innan de gjort det införs ett bidrag som det 

kan söka för att göra det. De hade alltså tänkt göra det själva och stå för kostnaden. Men 

sedan för att implementera bredbandsmålen har kommunen valt att husägare kan få bidrag för 

det. Detta kan kallas för ”noll resursadditionalitet”. Poängen med bidraget var att ge 

husägaren det som behövdes för att genomföra åtgärden, men husägaren hade ändå tänkt 

genomföra det utan bidraget. Delar av meningen med bidraget har alltså fallit bort. 

Slutmottagarens ”kunna” kan dels handlar om de resursperspektiv som nämnts i tidigare 

avsnitt om ”kunna”. Det finns även en annan aspekt, formativt ögonblick. Att styrningen av 
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implementeringen kan ske vid rätt eller fel tillfälle. En slutsmottagares beslutssituation kan 

påverka implementeringen. Låt oss säga att en husägare på landsbygden med ett par kilometer 

till närmsta stora väg. Precis grävt upp och lagt ner en elkabel längs sin lilla väg som leder till 

den stora. Efter det arbetet är klart, beslutar sig kommunen för att dra fiber längs den stora 

vägen, där husägaren kunnat kopplats på. Men nu inte har möjlighet att göra det då de precis 

gjort ett stort arbete som hade kunnat samförläggas med fiberanslutningen om de vetat om att 

kommunen skulle dra den längs den stora vägen.66 

En sista aspekt är kundval som en del där slutmottagaren kan påverka implementeringen. Vid 

ett kundval kan slutmottagaren välja mellan minst två alternativ. Det kan handla om fria 

skolvalet att du kan välja mellan flera skolor, eller omsorg och sjukvård etcetera. Detta kan 

påverka den servicen, utbildningsförfarandet eller hur omsorgen går till, om vissa alternativ 

hela tiden väljs bort till fördel för andra. Det kan leda till att de verksamheter som väljs bort 

anpassar sig till det slutmottagaren vill ha och ändrar sitt sätt att driva verksamheten.67  

6.4.3 Parallella implementeringsobjekt och marknad  

Detta avsnitt handlar om hur andra implementeringar, aktörer och faktorer som inte har med 

vårt implementeringsobjekt att göra påverkar kontexten som implementeringsobjektet 

befinner sig i och därmed själva implementeringen. Det första är parallella 

implementeringsobjekt. Det finns en risk att som forskare bara fokusera på sitt 

implementeringsobjekt när implementeringsprocessen studeras och ignorera andra parallella 

implementeringsprocesser som kan påverka. Eftersom andra områden där det offentliga 

genomför något eller där lagar reglerar något kan påverka hur vår implementeringsprocess går 

till.68  

Marknaden kan också påverka implementeringen genom prisändringar. I mitt fall skulle 

utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen påverkas av hur mycket det skulle kosta att ansluta 
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sig till fibernätet. En högre kostnad skulle leda till lägre anslutningsgrad, och det skulle 

påverka implementeringen negativt.69  

Nu när de olika faktorerna som kan påverka de interna och externa faktorerna i 

implementeringsprocessen är presenterade är det tags att visa vilka de interna och externa 

faktorerna är i analysen. 

6.5 Analysmodell 

För att identifiera och analysera hindren som kommunerna upplever i implementeringen av 

bredbandsmålen och hur de arbetar med att övervinna dem använder jag mig av en 

analysmodell som är uppbyggd utifrån de teoretiska perspektiven och olika typer av hinder 

som framkommit under intervjuerna. Modellen bygger på att det finns två faktorer/perspektiv 

som hinder i implementeringen och att dessa har interna och externa faktorer som kan påverka 

implementeringen. Dessa interna och externa faktorer kan ligga i olika delar av 

policyprocessen och implementerarna kan påverka dem i olika grad och de kan påverkas i sig 

av de faktorer som presenterades i delarna 6.3 och 6.4. Jag börjar med att presentera och 

beskriva modellen för ekonomiska hinder. 

6.5.1 Ekonomiska hinder 

Tabell 3: Analysmodell ekonomiska hinder 

Ekonomiska hinder 

Interna Externa 

Anslutningsavgifter Vem sköter 

utbyggnaden 

Investeringsvilja Skattemedel Statligt/EU-stöd 
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Ekonomiska hinder används i analysen för att som jag tidigare presenterat i teorikapitlet är de 

ekonomiska förutsättningarna för en lyckad implementering något som är väldigt viktigt för 

att implementeringen ska gå att genomföra. Det går även att koppla de ekonomiska hindren 

till ”kunna” utifrån det som tidigare har presenterats i teorikapitlet. Har kommunerna de 

ekonomiska resurserna för att klara av implementeringen och hur försöker de överkomma 

hindret om det finns, samt varför försöker de övervinna hindret på just det sättet. För att 

analysera de ekonomiska hindren undersöks både interna och externa faktorer. De interna 

faktorerna är vad för anslutningsavgifter kommunerna tar, det är en faktor som kommunerna 

kan påverka själva, men som ska betalas av slutmottagarna. Vem är det som sköter 

utbyggnaden i kommunen, finns det en investeringsvilja i kommunen, samt spenderar de 

skattemedel på utbyggnaden. Dessa tre faktorer kan kommunerna påverka i olika grad, om 

ingen annan aktör är intresserad är de tvungna att sköta utbyggnaden själva. Investeringsviljan 

bestäms av politikerna i kommunen, hur mycket de är villiga att investera. Investeringsvilja 

påverkas också av om det har skattemedel att investera. Detta är inget som bestäms av de som 

sköter implementeringen.  

De externa faktorerna handlar om kommunen har tidigare sökt statligt stöd för utbyggnaden 

eller det nuvarande ekonomiska stödet ifrån EU. Det stöd som finns för utbyggnaden tas i den 

delen av policyprocessen där implementeringsobjektet utformas och är någon som 

implementerarna har väldigt lite påverkan på. Sammanfattningsvis visar detta både på var 

ifrån pengarna som finansierar utbyggnaden av bredband kommer ifrån, om det finns en vilja 

att investera pengar hos kommunerna och vem det är som tar hand om utbyggnaden av 

bredbandsinfrastrukturen i kommunen samt till vilken grad som implementerarna kan påverka 

dem. 
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6.5.2 Samverkanshinder 

Tabell 4: Analysmodell samverkanshinder  

Samverkanshinder 

Interna Externa 

Samverkan inom 

kommunensverksa

mhet  

Är kommunen 

medlem i ett 

kommunalförb

und eller 

ägare/delägare 

i ett kommunalt 

bolag 

 

Staten och 

Länsstyrels

en och 

samverkan 

Andra 

kommun

er och 

samverk

an 

Region 

och 

samverk

an 

Övriga 

bredbandsaktö

rer och 

samverkan 

Om det finns olika aktörer som är delaktiga i implementeringsprocessen är samverkan mellan 

dem viktig för att implementeringen ska lyckas. Den svenska regeringen trycker också i sin 

bredbandsstrategi på vikten av samverkan mellan alla aktörer som är inblandade i 

bredbandsutbyggnaden för att implementeringen av bredbandsmålen ska kunna lyckas. Därför 

är det viktigt om samverkan mellan aktörerna i bredbandsutbyggnaden fungerar eller om det 

finns ett samverkanshinder i implementeringsprocessen. Även här analyserar jag interna och 

externa faktorer. De interna är om samverkan fungerar inom den egna kommunen eller finns 

det motsättningar som kan hindra implementeringsprocessen. Samt hur samverkan fungerar 

om kommunen är med i ett kommunalförbund eller är ägare/delägare i ett kommunalt bolag 

som sköter utbyggnaden. Dessa används för att de kan spela en viktig roll i 

implementeringsprocessen och att det därför är viktigt att se hur detta fungerar De externa 

faktorerna är andra offentliga organisationer samt privata organisationer som kan vara 

involverade i bredbandsutbyggnaden. De offentliga organisationerna är staten, Länsstyrelsen, 

andra kommuner, och Regionen. Dessa organisationer är alla delaktiga i 
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implementeringsprocessen på olika sätt, statens roll är i utformningsdelen av 

implementeringsobjektet. Andra kommuner ska själva genomföra implementeringen, fast i sin 

kommun och är därför en egen implementeringsaktör men även en potentiell 

samverkanspartner. Region och Länsstyrelsen är där för att hjälpa till med implementeringen. 

De offentliga aktörerna har en viktig roll i implementeringsprocessen på olika sätt, därför är 

det viktigt att visa hur samverkan mellan en kommun och dem ser ut. Övriga 

bredbandsaktörer är främst företag som bygger bredbandsinfrastruktur i kommunen, 

kommunen kan ha ett avtal med dem, eller de kan göra det fristående. Eftersom de övriga 

aktörerna nämns som väldigt viktiga i bredbandsstrategin för att implementeringen ska lyckas 

är det viktigt att se på hur samverkan mellan kommunerna och dessa ser ut. Det kommer 

också finnas kommuner där dessa inte finns och hur det kan påverka implementeringen. 

6.5.3 Institutionella faktorers påverkan 

En sak till som är viktig att ta upp är institutionella faktorers påverkan. Som presenterats i 

kapitel fyra som handlar om kommunerna i undersökningen, skiljer det sig mellan 

kommunerna hur de arbetar med implementeringen av bredbandsmålen. En del kommuner har 

egna bolag som sköter implementeringen, medan andra är medlemmar i ett kommunalförbund 

som sköter den och vissa kommuner arbetar med de på egen hand eller på andra sätt. Detta 

kan påverka utfallet av implementeringen på olika sätt. Om ett kommunalt bolag sköter 

implementeringen kan det skapa andra möjligheter för hur utbyggnaden av bredband kan 

skötas. Ett bolag och en kommun sköts på olika sätt och det finns andra värderingar i 

verksamheten, samma sak med ett kommunalt bolag och en kommun. Bolaget kan skötas mer 

vinst drivande och finns det en möjlighet till det kan de bygga ut i områden som ger vins för 

att sedan återinvestera den vinsten i områden där det inte går att göra vinst. Kommunen flyttar 

även över kompetensbehovet från kommunen till bolaget, samma sak gäller i de kommuner 

som har ett kommunalförbund som sköter implementeringen. De kommuner som har ett avtal 

med en extern aktör som sköter utbyggnaden, skjuter också över kompetensbehovet till dem, 

samtidigt som det krävs ekonomisk vinning för den externa aktören för att den ska vara 

intresserad av att bygga ut bredbandsinfrastrukturen. 

Oavsett på vilket sätt som kommunerna väljer att sköta implementeringen har de påverkats av 

de två huvudfaktorerna i analysen i sitt arbete med implementeringen. De ekonomiska hindren 
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och samverkanshindren finns eller har funnits där oavsett implementeringsformen, men 

implementeringsformen kan påverka hur hindren hanteras och i vilken grad de upplevs.  

Nu när de teoretiska aspekterna och analysmodellerna är presenterade är det dags att gå över 

till analysen. 
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7.Analys av hinder i implementeringen 

I detta kapitel kommer de hinder som kommunerna har i implementeringen och hur de 

hanterar dem att beskrivas och analyseras utifrån analysmodellen de teoretiska perspektiven. 

Vi börjar med ekonomiska hinder.  

7.1 Ekonomiska hinder 

Ekonomiska hinder kan skapa stora problem med implementeringen. I detta avsnitt 

presenteras vilka ekonomiska hinder som kommunerna upplever och hur de hanterar dem 

utifrån de interna och externa faktorerna. Jag visar även en tabell utifrån analysmodellen som 

sammanfattar det som framkommit i analysen. Jag börjar med stora/mellankommuner.  

7.1.1 Stora/mellankommuner 

Alla fyra stora/mellankommuner anser att finansieringen av bredbandsutbyggnaden är ett 

problem. Problemet varierar dock mellan kommunerna där en kommun är i ett slutskede av 

implementeringen och därför till stora delar redan har överkommit hindret. Det ekonomiska 

hindret manifesterar sig på flera olika sätt. Den största är kostnaden att bygga ut 

bredbandsinfrastrukturen. Det är den som gör att privata aktörer inte vill bygga ut i stora delar 

då de inte kan göra en ekonomisk vinst. Personerna som har blivit intervjuade är alla överens 

om att det finns en standardkostnad i anslutningsavgift till ett fibernät för enskild fastighet 

som ligger på runt 20 000 kronor. Människor är inte villiga att betala mer även om det för att 

det ska gå ekonomiskt jämt ut för vissa borde vara en kostnad på i en del fall fem gånger så 

mycket och i andra fall tio gånger. Det bidrar till att för att dessa personer ska få tillgång till 

ett snabbt och stabilt bredband måste kommunen gå in och investera. Som personen i en 

stor/mellankommun säger om ett område i kommunen där de byggt fiber. ”Vi tar det som 

överstiger de 25 000 kronor de själva får betala” han fortsätter med att i de flesta fall handlar 

det om en kostnad på runt 100 000 kronor per hushåll, men i vissa fall har det blivit 200–

300 000 kronor.70 Detta visar på att endast upp till en viss summa är de flesta villiga att betala 

för en anslutning till en bredbandstjänst vilket visar att där det inte går att bygga ut på 
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kommersiella grunder blir kommunerna tvungna att själva vara med och finansiera 

utbyggnaden. Vilket det även går att se i övriga kommuner. 

I en annan av kommunerna har de en anslutningsavgift på 25 000 kronor och där har de räknat 

ut att om alla som inte har fiber idag skulle betala den avgiften skulle ändå kommunen behöva 

investera 130 miljoner kronor för att nå ut till alla. ”För jag tror det sista dyraste huset 

kostade nåt på 1,3 miljoner, alltså att gräva till en enskild fastighet”. Det kan sättas i 

perspektiv till att tjänstemannen i denna kommun har fått i budget att investera i utbyggnaden 

av fiber 2,5 miljoner kronor för 2019. Han säger också att kommunen har redan i dag stora 

lån, även om det finns en vilja från politikernas sida att investera finns det inte pengar till 

det.71 Denna kommun visar ännu tydligare på vilket stort hinder kommunernas ekonomiska 

situation är i implementeringen av bredbandsmålen. Även om investeringsviljan finns i 

kommunerna har kommunen inte råd att spendera 130 miljoner av de skattemedlen som de 

har för att finansiera utbyggnaden. 

I en tredje kommun som har ett kommunalt bolag som idag sköter utbyggnaden har det pågått 

och fortfarande pågår en diskussion om bredbandsutbyggnaden är något som skattebetalarna 

ska betala för. I dagsläget står det kommunala bolaget för kostnaden, men det har lånat pengar 

av kommunen för att täcka kostnaderna. Även i denna kommun menar politikerna att 

utbyggnaden är något som ska göras, men de är oense hur. Speciellt eftersom kostnaden för 

utbyggnaden blir hög.72 Denna kommun visar också på att det finns en diskussion om det är 

rätt att det är skattebetalarna i kommunen som ska stå för kostnaden till utbyggnaden. 

Även i den fjärde kommunen finns det stora områden som inte är utbyggda. I den kommunen 

sköts utbyggnaden både av ett kommunalt bolag och av privata aktörer. Kommunen bestämde 

sig där för att bygga ett stamnät som sedan de privata aktörerna kan ansluta sina nät till för att 

hålla ner kostnaderna. Kommunen ha genom det kommunala bolaget byggt direkt till 

fastigheter och då tagit en anslutningsavgift på 20 000 kronor. Även om själva kostnaden har 

legat på 50–60 000 kronor. ”Det är ju det som vinsten från stan egentligen får ta” säger 
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intervjupersonen och menar att eftersom utbyggnaden i centralorten har gett det kommunala 

bolaget en vinst, har den vinsten lagts till att bygga ut på landsbygden. På det sättet menar de 

att vissa områden har kunnat byggas ut till, men inte alla. De hoppas på att de privata 

aktörerna ska kunna ta det mesta eftersom de inte behöver bygga långt för att nå stamnätet, 

men det de inte kan bygga till, ska kommunen göra. ”Vi får väl ta den takt som det tillåter 

med ekonomin och bolagets intäkter, vi ska ju inte tjäna grova pengar på det här”.73 I den här 

kommunen har det gått att finansiera utbyggnaden genom den vinst de gjort i andra områden. 

Men också att det är stora kostnader och ska utbyggnaden endast finansieras via vinst kommer 

implementeringen att ta tid, men det visar att kommunen har möjlighet att övervinna de 

ekonomiska hindren genom att använda vinsten. 

De ekonomiska hindren går även att ses utifrån den externa faktorn och vad upphovsmannen 

till implementeringsobjektet, regeringen gör för att underlätta de ekonomiska hindren. Där går 

det att titta på de styrmedel (6.4.1) som regeringen använder för att implementeringen ska bli 

av. Ett av styrmedlen som kan användas är ekonomiska. Den ekonomiska hjälp som 

kommunerna kan få kommer främst från stöden i landsbygdsprogrammet till 

bredbandsutbyggnad. Dessa styrmedel ses utifrån den teoretiska aspekten som positiva 

ekonomiska styrmedel. Kommunerna försöker genomföra implementeringen och kan därför 

ansöka om ekonomiskt stöd till den. Stödet är dock ingenting som regeringen styr över själva, 

stora delar av stödet kommer från EU och delar av regelverket som styr stödet bestäms av EU. 

Det gör att det från nationellt håll blir svårt att styra implementeringen med hjälp av det 

ekonomiska stödet.  

Vad anser då kommunerna om den ekonomiska hjälp de får utifrån? Alla kommunerna har på 

något sätt kommit i kontakt med de ekonomiska stöden för bredbandsutbyggnaden. De har 

sökt själva, genom kommunalt bolag eller genom att ha varit i kontakt med företag eller 

byalag som sökt stöd. Det alla har gemensamt är att de anser att sökprocessen är komplicerad 

och det är svårt att beviljas stöd samt att regelverket har blivit krångligare med åren. I en av 

de stora/mellankommunerna berättar de om hur de ser på saken. De har sökt stöd under 
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tidigare programperiod i landsbygdsprogrammet då kommunerna fick vara med och 

medfinansiera utbyggnaden även om de fick stöd från EU. Det tyckte de fungerade bra för då 

behövde inte de som skulle anslutas stå för hela den övriga kostnaden utan kommunen kunde 

gå in och hjälpa till. Dock anser de att när de skulle redovisa projektet för länsstyrelsen för att 

få stödet utbetalt var regelverket mycket krångligt och ”onödigt komplicerat”. De menar att 

för de byalag som söker stöd för utbyggnaden blir detta väldigt svårt. ”Det ligger lite i fatet, 

eller nackdelen, att inte fler byalag har varit intresserade, därför att ryktet sprider sig väldigt 

fort och en hel del säger att det är väldigt komplicerat sådana här saker och de besitter inte 

kunskapen fullt ut”. På kommunen menar de att detta har lett till att många byalag inte vill 

söka stöden eftersom den ekonomiska risken är alldeles för stor.74 Detta tyder på att det är 

svårt att söka och få de ekonomiska stöden, inte bara för byalag utan även för kommunerna 

själva. Även att regelverket för stöden har förändrats anses vara negativt, då kommunen inte 

kan gå in och medfinansiera projekt de får stöd för. Det visar också att de har nyttjat de stöd 

som finns för att försöka övervinna de ekonomiska hindren i implementeringen. 

I en annan kommun som också sökt och beviljats stöd är de kritiska till att det tog väldigt lång 

tid att få pengarna. ”Det tog nio månader att få pengarna från Jordbruksverket, det var en 

lång procedur och svår, för reglerna ändrades under resans gång, det blev mer tillägg” 

kommunen fick avdrag på stödet, dock bara med 30 000 kronor säger de, men de var inte 

överens med länsstyrelsen om hur regelverket skulle tolkas.75 Detta visar på att även denna 

kommun har kunnat nyttja stödet för att försöka övervinna de ekonomiska hindren, men det 

visar också att det är fler som tycker att regelverket är krångligt och att det har varit en lång 

och svår procedur. 

I en tredje av kommunerna har privata aktörer gått in och sökt stöd och sagt till kommunen att 

tack vare det kommer utbyggnaden gå utan problem. Kommunen märkte senare att det inte 

var fallet utan företagen fick inte de stöd de sökte eller andra problem kom i vägen vilket har 

lett till att kommunen själva har börjat arbeta mer med utbyggnaden.76 Det här tyder på att 
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kommunen hoppats att den privata aktören skulle kunna bygga ut med hjälp av stödet och 

bidra till att det blev mindre som kommunen fick ansvar för att bygga ut. Men när aktören inte 

fick stöd gick det inte längre att bygga ut. Det indikerar att stöden är väldigt viktiga för att 

utbyggnaden ska bli av i många områden i kommunerna, för utan dem kan varken privata 

aktörer eller kommunerna få utbyggnaden att gå ihop ekonomiskt. 

I den sista stora/mellankommunen har deras kommunala bolag sökt stöd och både beviljats i 

vissa projekt och fått avslag i andra. Även privata aktörer har sökt stöd för projekt i 

kommunen som de har blivit beviljade. I den kommunen har de haft problem med att 

projekten som den privata aktören har dragit igång har dragit ut på tiden. Personer har anslutit 

sig till utbyggnadsprojekt och skrivit på avtal men sedan har det gått flera år utan att projektet 

har avslutats och ingen har fått någon bredbandsanslutning. På kommunen menar de att 

organiseringen hos den privata aktören har brustit men att den har förbättrats och att de nu tror 

att projekten kan bli av. ”De har ändrat i sin organisation och rättat till de fel som de gjort 

när de grävt fel ute på gårdar och lantbruk, man kan säga att det börjar rulla på, och jag har 

ju ganska bra kontakt med dem. Det var synd att det gick lite för fort för dem i början, för det 

hade vem som helst kunnat räkna ut att det inte skulle funka och det borde vi från kommunen 

också kunnat se”. Även om kommunen och den privata aktören inte har något avtal eller 

ägandeförhållande, hör många av sig till kommunen när projekten drar ut på tiden. Därför har 

kommunen fört en nära dialog med aktören eftersom de är den enda privata aktören som är 

verksam i kommunen när det kommer till bredbandsutbyggandet.77 Att en privat aktör även i 

denna kommun påbörjar projekt där de hoppas på stöd men att de sedan inte får det och 

projekten stannar upp visar på vikten av stöden för utbyggnaden. Här börjar även 

samverkansproblem synas och vikten av att samverkan fungerar, men mer om det i avsnittet 

om samverkan. Först småkommuners upplevelse av de ekonomiska hindren. 

7.1.2 Småkommuner 

Även bland småkommunerna anser de att ekonomin är ett hinder i implementeringen av 

bredbandsmålen. I ett par av småkommunerna har ingen privat aktör varit intresserad av att 
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bygga ut eftersom det inte finns någon ekonomi i det och i andra fall har kommuner skrivit ett 

avtal med en privat aktör om att de ska sköta utbyggnaden. I en kommun där de skrivit ett 

samverkansavtal med en stor aktör om att de ska sköta utbyggnaden av bredband i kommunen 

har kommunen efter det inte jobbat något med utbyggnaden utan litat på att aktören sköter 

det. I efterhand har det visats sig att aktören byggt ut i de områden där de kunnat tjäna pengar 

och sedan meddelat att de inte har för avsikt att bygga mer. Därför har kommunen först det 

senaste året börjat arbeta med frågan om hur utbyggnaden ska gå till där det inte är 

kommersiellt gångbart. Politikerna är intresserade av frågan och vill att det ska genomföras, 

men de säger också att de är en liten kommun som inte har resurserna för det. Därför är 

kommunen för nuvarande i ett läge där de inte vet hur de ska gå vidare. ”Jag vet att den 

nuvarande majoriteten har bredband som en ganska hög prioritering på listan, vilket är 

positivt, så vi får väl hoppas att de tar frågan på allvar”.78 Detta visar att kommunen 

hoppades på att utbyggnaden skulle kunna skötas av en extern aktör och att kommunen inte 

skulle behöva gå in och investera själva. Men de har nu fått inse att det inte kommer ske, och 

har upptäckt att det finns ett ekonomiskt hinder i implementeringen av bredbandsmålen. 

I en av småkommunerna där privata aktörer inte varit verksamma säger den intervjuade 

tjänstepersonen att det varit flera aktörer där och kollat och att de ”lovar guld och gröna 

skogar” men sen när de fått se hur verkligheten sett ut inte hört av sig igen eller sagt att nej, 

det blir alldeles för dyrt. I den kommunen har de skött utbyggnaden själva och där har de haft 

en anslutningsavgift på 15 000 kronor men då har fastigheterna själva fått sköta 

grävningsarbetet ut till gatan. Tjänstepersonen säger också att eftersom kommunen äger sitt 

eget nät kan de investera 10 000 per fastighet själva och ändå få det att gå runt affärsmässigt 

eftersom de får in pengar genom nätavgifter. Problemet uppstår när fastigheterna kostar 

betydligt mer att ansluta och fastighetsägaren inte är beredd att betala upp mot 100 000 

kronor. Även i denna kommun menar tjänstepersonen att kommunen är väldigt liten och 

pengarna som behövs investeras inte finns.79 Att kommunen blir tvungen att sköta 

utbyggnaden själva visar att även om kostnaden är ett hinder, arbetar de med att klara 
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implementeringen ändå samt att det går för kommunerna att få ekonomin i utbyggnaden att bli 

bättre genom de avgifter de kan ta in, även om denna kommun har en relativt låg 

anslutningsavgift. 

Även i nästa kommun har inga privata aktörer varit verksamma. I denna kommun som är med 

i ett kommunalförbund och det är kommunalförbundet som sköter utbyggnadsprojekten 

medan kommunen ger pengar till kommunalförbundet för att finansiera dem. Den intervjuade 

tjänstepersonen menar att det finns en investeringsvilja i kommunen, ”Ja, de har höjt 

budgeten i år kring bredbandsutbyggnaden. Det ser man väl egentligen hos alla kommuner nu 

att det finns en större investeringsvilja och jag kan väl tycka att man kanske skulle varit lite 

tidigare med det i vår kommun.” Tidigare har anslutningsavgiften legat på 5 000 kronor i 

kommunen, nu är den på 15 000 kronor. ”15 000 är fortfarande lågt, det är en känslig politisk 

fråga och de blir en väldigt stor skillnad att går från 5 till 15 000, men innan gick vi back vid 

varje anslutning, så det här är ju något”. Även här säger tjänstepersonen att eftersom de är en 

sådan liten kommun är resurserna väldigt begränsade vilket gör att budgeten för utbyggnaden 

inte blir särskilt stor.80 Det här visar att kommunen har insett att de måste investera för att 

klara implementeringen, men även att de måste ta in högre avgifter för att klara av det. De ser 

att ekonomin är ett hinder, och försöker dra in mer pengar genom att höja avgifterna för att 

klara av det. 

I nästa kommun har de kommit väldigt långt i utbyggnaden och är nästan färdiga. Det menar 

den intervjuade tjänstepersonen beror på att de började redan i början på 2000-talet med att 

bygga ut ”Jag började jobba här 2004 och utbyggnaden startade några år innan det”. Samt 

att de har sökt och fått stöd för stora områden som blivit utbyggda. Anslutningsavgiften var i 

början på 5 000 kronor men har i slutet legat på 20 000 kronor. Tjänstepersonen säger att även 

om de inte fått stöd för de områden de fått hade de ändå byggt ut. För ska kommunen kunna 

var attraktiv och få folk att flytta dit eller bo kvar krävs det att de har en bra 

bredbandsinfrastruktur. Själv har kommunen investerat cirka 20 miljoner kronor av egna 

pengar sen början av 2000-talet. Men för att kommunen ska kunna leva vidare säger 
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tjänstepersonen att det har det varit värt ”Ska man kunna ha ett företag så måste du ha 

bredbandsanslutning, och likadant ska du kunna bo kvar hemma och ha tillgång till sjukvård, 

försäkringskassa och arbetsförmedling, så är det ju via fiber”. Även om budgeten är 

ansträngd anser de att det varit värt att investera. Även denna kommun är med i 

kommunalförbundet, och utbyggnaden har skett varierande av kommunen, 

kommunalförbundet och det företag som kommunen är delägare i.81 Kommunen har 

investerat relativt mycket pengar själva för att klara av utbyggnaden, även om de fått mycket 

stödpengar som de sökt. Eftersom de började tidigt har de haft längre tid på sig att övervinna 

de ekonomiska hindren som finns, detta kombinerat med stödpengarna kan förmodligen ses 

som huvudorsaken till deras framgång, precis som den intervjuade tjänstepersonen säger. Här 

går det att se att det är en blandning mellan det som påverkar de interna och externa faktorer 

som är orsaken till framgången. 

Även nästa kommun är med i kommunalförbundet, där är det tjänstepersoner på 

kommunalförbundet som är ansvariga för kommunens bredbandsutbyggnad som har blivit 

intervjuade. I kommunen har 21 miljoner kronor avsats för bredbandsutbyggnad i centralorten 

”Det är ett politiskt beslut som togs 2016”. De säger också att anslutningsavgiften är 11 000 

kronor per fastighet om de gräver till gatan själva och 14 000 om grävningen ingår resten av 

kostnaden tas av de pengar kommunen avsatt. Detta är en väldigt stor satsning för kommunen 

men de har märkt att de måste göra den om utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen ska bli 

av. Privata aktörer har haft ett visst intresse i kommunen, men inte till den grad att 

utbyggnaden av hela kommunen ska kunna ske. Den satsning som kommunen gör kommer 

dock inte räcka till hela kommunen. ”Jag arbetade fram under förra året en nulägesanalys 

med ett förslag på strategi de kommande åren, och antingen så ska man avsätta då 100–120 

miljoner och fiberera allting, annars får man faktiskt sätta av en budget varje år och så får 

man enligt några speciella kriterier bygga område för område, samt söka samarbete med 

kommersiella krafter”.82 Detta visar att det krävs en rejäl satsning för att kommunen ska 

kunna implementera bredbandsmålen, och för en liten kommun är det väldigt stora pengar och 
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visar på ett stort ekonomiskt hinder i implementeringen. Men det visar också att de från 

kommunalförbundet har en idé om hur det ska kunna lösas. 

I en annan av småkommunerna arbetar inte kommunen med bredbandsutbyggandet. 

Intervjupersonen säger att även om det är i kommunens intresse att alla har tillgång till 

bredband anser de att det inte är något som de ska arbeta med. ”Efter förra valet 2014 så blev 

det en ny politisk konstellation som antog ett program för IT-infrastruktur. Där fastslog man 

att långsiktigt så ska kommunen inte äga och driva bredbandsnät, för det är ingen kommunal 

kärnverksamhet”. Kommunen har istället skrivit ett avtal med en stor privat aktör som sköter 

utbyggnaden och driver nätet. Intervjupersonen berättar att även den privata aktören har svårt 

att få ihop ekonomin för att bygga ut bredbandsinfrastrukturen i hela kommunen. Avtalet som 

kommunen skrev med aktören har inte varit helt okomplicerat och intervjupersonen säger att 

idag hade kommunen inte skrivit något sådant avtal. ”Man kan säga att idag finns ett 

tydligare regelverk kring vad som gäller, så att vi hade inte gått in i motsvarande process 

idag, som vi gjorde då. Men då ansågs det okej.”83 Detta visar på de olika avvägningarna som 

kommunerna har gjort i sitt arbete med implementeringen av bredbandsmålen. Här ansåg 

kommunen att detta inte var någon verksamhet som de skulle ta hand om, utan såg det som 

bäst om någon annan extern aktör tog hand om det. Det är också ett sätt att överkomma de 

ekonomiska hindren som finns, kommunen behöver inte satsa några pengar, men hoppas ändå 

att implementeringen ska ske ändå. Än går det inte att se vad utfallet blir, men en indikator 

kan vara att kommunen inte är helt nöjda med samarbetet med den externa aktören, vilket 

kommer framkomma tydligare i avsnittet om samverkanshinder.  

I den sista av småkommunerna har privata aktörer inte varit intresserade av att bygga ut på 

landsbygden, i centralorten har det funnits ett visst intresse, men det har inte varit stort. 

Kommunen började dock tidigt med att bygga ut, redan i början av 2000-talet. De har passat 

på att lägga ner fiber när annan infrastruktur har byggts och i dagsläget har kommunen 

bestämt sig för att göra stora investeringar för att hela centralorten ska ha tillgång till fiber. 

Kommunen har insett att de måste investera för att det ska bli utbyggt. De har även höjt 
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anslutningsavgiften från 5 000 kronor till 20 000 kronor för att underlätta de ekonomiska 

förutsättningarna. Intervjupersonen säger att de haft en fördel eftersom de börjat tidigt, men 

säger också att det har varit svårt att få stödpengar och att regeringen borde satsa mer på det.84 

Även här går det att se att kommunen har höjt anslutningsavgiften de har tagit ut för att 

övervinna de ekonomiska hindren. Samt att det har funnits en fördel med att börja 

implementeringen tidigt. 

När det kommer till den externa faktorn har småkommunerna liknande synpunkter på stöden 

de kan söka som de stora/mellankommunerna. Med ett undantag. Den kommun som har 

kommit väldigt långt i utbyggnaden och började tidigt, redan i början på 2000-talet. De har 

sökt stöd under hela vägens gång och kunnat bygga ut mycket tack vare stöden. Det tror den 

intervjuade tjänstepersonen på kommunen beror på att de tidigt satte sig in i stödsystemen och 

hade någon som arbetade med det. När andra kommuner inte hade börjat förstå vikten av 

bredbandsutbyggnaden eller ansåg att det inte var något de skulle syssla med började den här 

kommunen på en gång och kunde söka stöd när inte lika många sökte. Även när regelverken 

har ändrats har de sett till att ha koll på det, intervjupersonen säger att ”det är mer eller 

mindre en framgångssaga alla bidrag vi lyckats få för bredbandsutbyggnaden”.85 Detta visar 

återigen på vikten av stöden för utbyggnaden. Den här kommunen har verkligen hjälpts av det 

och det är mycket tack vare att de började arbeta tidigt och började söka stöd tidigt. 

Den framgångssagan har inte de övriga kommunerna haft. I en av kommunerna hade de sökt 

stöd och blivit beviljade för ett område 2016, men valde att avsluta projektet då det blev trots 

stödpengarna alldeles för dyrt ”Jag vet att 2016 sökte man här på kommunen och fick för ett 

område, men man valde att betala tillbaka pengarna för det blev för dyrt för varje 

anslutning”. De hoppas på kommunen att det kommer komma in nya stödpengar i framtiden 

som de kan söka. För utan dem kommer inte utbyggnaden bli av.86 Detta visar på att trots att 

en kommun beviljas stödpengar, är det inte säkert att de har råd att bygga ut. Det kan ha att 
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göra med att de själva inte får gå in och medfinansiera, men det kan även bero på att det 

saknas ett intresse hos slutmottagaren att ansluta sig. ”De fick inte upp anslutningsgraden”.87 

I den kommun som representerades av kommunalförbundet i intervjuerna har privata aktörer 

varit inne och fått folk att ansluta sig till projekt och skriva avtal, men när sedan aktören inte 

fått stöd för projektet har det inte blivit av och de har dragit sig ur. ”De söker bidrag för de 

vill inte bygga någonting om de inte får några bidragspengar”.88 Detta visar att det i många 

områden inte går att göra någon vinst för de privata aktörerna om de inte får något 

ekonomiskt stöd. För det finns inget regelverk som hindrar dem från att göra vinst bara för att 

de fått ekonomiskt stöd. Vilket skulle kunna leda till att visa aktörer sätter det i system att 

bygga ut med hjälp av stöd, även om det kanske skulle gått utan, för att kunna maximera 

vinstuttaget. 

I den kommunen som har ett samverkansavtal med ett företag har det företaget fått stöd för 

projekt, vilket har lett till att ett par områden som annars inte skulle blivit utbyggda har blivit 

det. De har också blivit beviljade stöd för områden där projekten ännu inte är klara och där det 

har uppstått problem. ”Men nu när vi pratar med entreprenören som just är knuten till det så 

visar det sig att pengen som företag vill ge dem inte räcker till, vilket sätter oss i en liten 

situation och det ska vi prata med företaget om”. Tjänstepersonen på kommunen hoppas 

skjutas till nya stödpengar i landsbygdsprogrammet då de som finns nu nästan är slut. För 

kommunen har stora områden kvar som inte är utbyggda, och de behöver ekonomiskt stöd för 

att det ska bli av.89  Även här visar det sig alltså att trots att företaget beviljats stöd finns det 

alltså problem att få pengarna att räcka till, men det skulle även kunna bero på att de vill 

kunna ta ut en större vinst. 

I en annan av småkommunerna är de kritiska till hur regelverket ser ut för hur det bestäms 

vem som får stöd. ”Poängsättningen är ju sådan att det är ju de mest tätbefolkade delarna 

som har störst chans att få bidrag”. Detta menar intervjupersonen leder till att ansökningar 

för väldigt glest befolkade områden inte har en chans att få stöd. Fast det är dessa områden det 
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är dyrast att bygga ut till och det är där som stöden behövs mest. ”Det är ju verkligen 

någonting jag hoppas och det tror jag, eller det vet jag egentligen att alla politiker och 

tjänstemän hoppas på att nästa programperiod, kommer se helt annorlunda ut, om det blir 

något mer statligt stöd”. Intervjupersonen fortsätter med att eftersom deras kommun helt 

består av glesbygd har inte stödpengarna direkt träffat dem.90 Denna kommuns erfarenhet 

visar att det är någonting med systemet för vem som får stöd som inte stämmer, eller visar det 

att det finns för lite medel till stöd, eftersom de som mest behöver det, har väldigt svårt att få 

det. 

I kommunen där de inte arbetar själva med att bygga ut berättar intervjupersonen att den 

privata aktören de har avtal med har sökt mycket stöd, fått en del, men i stora områden där det 

behövs har de inte fått. Intervjupersonen säger också att det finns en del kritik mot hur 

länsstyrelsen sköter handläggningen av stöden. ”Alltså Länsstyrelsens bidragsgivning kan jag 

ha en del funderingar kring, eftersom den inte är transparent, att man inte talar om på vilka 

grunder man ger beslut, och dom är inte överklagningsbara, och man har inga underlag”. 

Intervjupersonen säger också att arbetet med stöden inte varit tillräckligt prioriterat på 

Länsstyrelsen. ”Ansökningsperioderna har varit väldigt långa, och sen har man förlängt dem, 

så det tar väldigt lång tid innan det blir beslut. Och då blir Länsstyrelsen en bromskloss som 

försenar liksom bredbandsutbyggnaden i länet”. Vilket intervjupersonen är mycket kritisk 

mot, ”Länsstyrelsen ska ju liksom va en förlängning av staten, och då måste man liksom 

också jobba för att målen ska kunna uppnås så snabbt som möjligt”.91 Även om den här 

kommunen inte själva arbetar med utbyggnaden utan har avtal med en aktör som sköter den, 

är de väldigt kritiska mot hur fördelningen av stödet går till, vilket antyder vikten av stödet 

även för den här kommunen. 

I en kommun som började tidigt och kommit långt med arbetet har de en mer neutral bild till 

stödet. De har fått stöd för en del områden, men för andra inte. De säger även att de är i behov 

av att få stöd för att hela landsbygden ska kunna byggas ut. Samt att det är viktigt att stöden 
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även finns i framtiden och att vikten av de får ett större utrymme.92 Även om den här 

kommunen inte har särskilt mycket att säga om stödet, är det de säger en indikator på att 

någon form av ekonomiskt stöd behöver de, för att klara av att lyckas med implementeringen 

av bredbandsmålen helt, och inte bara delvis som annars skulle vara fallet. 

7.1.3 Tabell för de ekonomiska hindren  

Tabellen visar en sammanställning av det som framkommit i analysen om hur kommunerna 

upplevt de ekonomiska hindren och hanterat dem på olika sätt utifrån de interna och externa 

faktorerna.  

Tabell 5: Kommunerna och ekonomiska hinder 

                                                 

92 Kommun H 

Ekonomiska hinder 

Interna Stora/mellankommuner Småkommuner 

Anslutningsavgifter Samtliga kommuner har en 

anslutningsavgift på 20 000 kr 

eller högre. 

De flesta kommuner har mindre 

än 20 000 kr i avgift, men 

många har höjt avgiften. 

Vem sköter utbyggnaden Sköts av eller har skötts av 

kommunala bolag i samtliga 

kommuner. 

Två kommuner har avtal med 

externa aktörer som ska sköta 

utbyggnaden. Tre av fyra i 

kommunalförbundet låter 

förbundet sköta utbyggnaden, 

den andra sköter den själv. En 

kommun har kommunalt bolag. 

Investeringsvilja Finns en investeringsvilja men i 

nästan alla saknas medel. 

I alla utom två finns 

investeringsvilja. Av de två 

börjar en inse att de måste 

investera själva. 

Skattemedel Samtliga kommuner har 

investerat skattemedel men olika 

mycket. 

Alla utom två har investerat 

skattemedel. 
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7.1.4 Ekonomiska hinder i implementeringsprocessen  

För att analysera de ekonomiska hindren som kommunerna uppfattar utifrån de interna 

faktorerna lite noggrannare börjar vi med det som förklarades i 6.3.1 högsta och mellersta 

nivån. Kommunerna befinner sig på den mellersta nivån och deras ”förstå”, ”vilja”, ”kunna” 

spelar en stor roll i implementeringen. Alla kommunerna förstår vad det är som ska 

implementeras. Vid viljan skiljer de sig åt något. Vissa kommuner har skrivit avtal med 

privata aktörer och överlämnat ansvaret till dem om att det ska genomföras. Dessa beslut har 

tagits av politikerna i kommunerna och visar på att det inte är något som de själva vill 

implementera. De vill att det ska implementeras, men de vill inte att kommunen ska 

genomföra implementeringen själva. I ett fall har en kommun börjat inse att för att det ska bli 

av måste de själva börja arbeta med implementeringen, men det har uppstått problem då det 

avtal de har med den privata aktören ger vissa problem med vad det är som kommunen 

faktiskt kan göra. 

I de ekonomiska hindren är det ”kunna” av ”förstå”, ”vilja”, ”kunna” som är den stora 

faktorn. Eftersom ”kunna” innebär att det finns resurser både kompetensmässigt och 

ekonomiskt. Det är de ekonomiska resurserna som de flesta kommunerna anser att de inte har. 

Vissa av kommunerna anser att de inte har tillräckligt med personal för att implementeringen 

ska kunna genomföras och de har även inte råd att anställa den personal som behövs. De har 

heller inte råd att genomföra bredbandsutbyggnadsprojekt eftersom de inte har de ekonomiska 

resurserna. Båda dessa faktorer hänger givetvis ihop. Kommunerna saknar helt enkelt pengar. 

Det finns mycket annat som kommunerna behöver prioritera och eftersom 

bredbandsutbyggnaden inte är någon av kommunernas huvuduppgifter kommer andra 

uppgifter prioriteras före. 

Externa Stora/mellankommuner Småkommuner 

Statligt/EU-stöd Samtliga kommuner har varit i 

kontakt med stöden på något 

sätt, alla utom en behöver mer 

stöd för att målen ska nås. 

Alla har varit i kontakt med 

stöden på olika sätt, vissa har 

fått andra inte, de flesta överens 

om att det behövs för att klara 

utbyggnaden. 
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Sammanfattningsvis går det att säga att alla kommunerna har upplevt ekonomiska hinder i 

implementeringsprocessen både genom interna och externa faktorer och att de kommit olika 

långt i överkommandet av hindret. Den hjälp de kan få extern att överkomma hindret från 

staten och EU i form av stödpengar har de varierande åsikter om. En del har kunnat bygga ut 

mycket med hjälp av stöd, andra ingenting. Stödprocessen finns det också olika åsikter om. 

Vissa är inte alls nöjda medan andra är mer nöjda. Det de flesta dock är överens om är att utan 

stöd kommer inte bredbandsmålen att nås. Det finns även ett par kommuner som har lyft 

problematiken med att i tätorterna där det ger en ekonomisk vinning att bygga ut 

bredbandsnätet har externa aktörer kommit in och byggt ut och tagit ut vinsten. Medan i 

områden där det inte går att göra ekonomisk vinning har kommunerna själva fått ta ansvar för 

att bygga ut. Det finns en del motsättningar mot detta. Om kommunerna själva hade kunnat 

bygga ut där de kan göra vinst, hade de kunnat investera den vinsten i att bygga ut där det inte 

går att göra vinst. Men i och med att det är sagt att det ska byggas ut på marknadens villkor 

där det går, har detta varit svårt att göra i många kommuner. Vilket leder mig in på nästa 

hinder i analysen, samverkan. 

7.2 Samverkanshinder 

I regeringens bredbandsstrategi nämns vikten av samverkan mellan alla aktörer i 

bredbandsutbyggnaden för bredbandsmålen ska kunna nås. Jag kommer analysera detta 

genom att använda analysmodellen med de interna och externa faktorerna i samverkan samt 

det som kan påverka dem som presenterades i teorikapitlet. Jag visar även en tabell utifrån 

analysmodellen som sammanfattar det som framkommit i analysen. Hur ser då kommunerna 

på samverkan mellan de andra aktörer som de kommer i kontakt med.  

7.2.1 Stora/mellankommuner 

Samverkan mellan kommunerna och olika aktörer ser väldigt annorlunda ut bland 

kommunerna. Alla kommunerna är med i ett externt samverkansforum regionalt forum för IT-

infrastruktur som är ett samarbetsforum som leds av Region Östergötland, där Region 

Östergötland och Östergötlands kommuner samt Länsstyrelsen i Östergötland kan föra en 

dialog med varandra och diskutera olika delar av IT-infrastrukturen där 

bredbandsutbyggnaden är en del av det som diskuteras. Bland de stora/mellankommunerna 
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ser de detta samarbetsforum som något positivt där de kan få inblick i hur andra arbetar med 

bredbandsutbyggnaden och ge varandra tips och råd. Samverkan med en annan typ av aktör, 

de privata aktörerna som är verksamma i bredbandsutbyggnaden ser väldigt olika ut. 

I en av de stora/mellankommunerna har de ett något speciellt förhållande med en annan aktör. 

Detta är en aktör som är ett kommunalt ägt bolag i en annan kommun som är verksam i 

utbyggandet och driften av bredbandsnätet i även denna kommun. Den 

stora/mellankommunen har tidigare haft ett delägarskap i bolaget men det ägs nu helt av den 

andra kommunen. Trots det har denna aktören tagit på sig att bygga ut 

bredbandsinfrastrukturen i hela kommunen där alla som inte har en anslutning kommer 

erbjudas en till en kostnad på 19 900 kronor i anslutningsavgift för hushållen. Detta 

erbjudande ger aktören även till de boende i den kommunen som äger dem. Samarbetet med 

den kommunen menar intervjupersonen fungerar väldigt bra och är en stor anledning till att de 

anser att de kommer nå bredbandsmålen i deras kommun. Bolaget äger även och sköter 

driften av nätet i kommunen. Även samarbetet med andra kommuner har fungerat bra även 

om det har varit väldigt litet. Det har mest handlat om att grannkommuner ska söka stöd för 

projekt vid kommungränsen och vill räkna in några fastigheter i den andra kommunen. 

Intervjupersonen säger att för dem är det självklart okej ”vi är ju bara intresserade av att 

våra kommuninvånare får tillgång till fiber, skit samma från vilket håll det kommer, det bryr 

ju inte vi oss om”.93 Denna kommun har inte haft några interna samverkanshinder. Det 

intressanta är att de har samverkan med en aktör som varit intern, men sedan blivit extern. 

Samverkan fungerar fortfarande bra mellan dem. Att den aktören har tagit på sig att bygga ut 

det som är kvar, visar också på god samverkan, och att bra samverkan med andra aktörer leder 

till att förbättra implementeringen. 

I en annan kommun är intervjupersonen relativt nöjd med samarbetet med både Region 

Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland. ”Länsstyrelsen och Regionen fungerar 

fantastiskt bra, vi får väldigt bra hjälp, då vi begär hjälp eller frågar om något, där finns inga 

problem”. Denna kommun har fått ett erbjudande från samma bolag som föregående 
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kommun, bolaget som ägs av en annan kommun. Förslaget gäller dock inte i hela kommunen 

utan i vissa delar. Dock finns det vissa funderingar hur detta påverkar lokaliseringsprincipen. 

Frågan är något som de jobbar med fortfarande. Fast intervjupersonen är tydlig med att de inte 

kommer göra sig av med sitt ägande av nätet som den andra kommunen har gjort. 

Intervjupersonen menar att det skulle bara leda till en engångsinkomst, medan ägandet gör att 

de har både inkomster och minskade utgifter, eftersom kommunala verksamheter inte behöver 

betala något för att få tillgång till bredband.94 När det gäller de externa faktorerna tyder det 

här på att det finns en bra samverkan med de regionala aktörerna i denna kommun. Det finns 

också det som indikerar på att vissa regelverk som lokaliseringsprincipen kan försvåra 

samverkan mellan olika aktörer. I intervjun framkom ingenting om de interna faktorerna 

angående samverkan. 

En kommun som sköter utbyggnaden och driften av nätet genom ett eget bolag tycker att det 

är bra att det finns en bredbandssamordnare hos Region Östergötland och att det 

gemensamma forumet fungerar bra, men att det hade kunnat vara ännu bättre hade kunnat ha 

mer handlingskraft. Nu finns inte förutsättningarna för det, vilket intervjupersonen tycker är 

synd. De privata aktörer som varit verksamma i kommunen har samarbetet inte fungerat bra 

med anser intervjupersonen. I ett område där behovet av fiber var stort fick en privat aktör 

stöd för men utbyggnaden har ännu inte kommit igång. Eftersom det finns stort behov av fiber 

i området var kommunen intresserade av det, men den privata aktören sa att det ordnar de, 

men sen hände ingenting. Intervjupersonen säger att det är svårt att få något gjort när vissa 

inte jobbar seriöst. Samarbetet med andra kommuner anser de har fungerat sådär. Med vissa 

grannkommuner har det varit enkelt, medan med andra inte. Det handlar om fastigheter som 

ligger vid kommungränsen där om det hade funnits ett bättre samarbete, arbetet kunnat gå 

smidigare. Speciellt mellan det egna kommunala bolaget och en annan kommuns 

motsvarighet. ”Jag vet att vårat bolag försöker gå in där men har haft lite svårt med att få 

med den andra kommunens bolag på det eftersom de har ansvaret för det i den delen av den 

kommunen. Det är inte okomplicerat för det förutsätter att det är en god personkemi mellan 
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bolagen också”.95 Det har inte framkommit några samverkanshinder internt inom den här 

kommunen, men mellan de interna och externa faktorerna framkommer tydliga 

samverkanshinder. Det är både med andra kommuner och privata aktörer som är verksamma i 

kommunen. 

Intervjupersonen i den andra kommunen tar inte upp något sådant problem och kanske inte 

ens är medveten om det. Denna personen säger istället att ”Vi hade ett samarbete tidigt här, 

det var ju med kommun G, kommun E, kommun A och jag tror kommun D var med också, för 

då resonerade vi om olika varianter om vi skulle samarbeta och om vi skulle ha nåt eget 

bolag som höll på med det här. Men det blev inte så och varför kommer jag inte ihåg riktigt 

faktiskt”. Personen berättar också att det finns en privat aktör som de är missnöjda med och 

som många i andra kommuner verkar var missnöjda med. ”Alltså det företaget är ju alla arga 

på i stort sett”. Det är samma aktör som föregående kommun hade problem med. Aktören har 

projekt i stora områden i kommunen och de vet att aktören har haft en omorganisering och 

hoppas att det ska bli bättre nu.96 Inom de externa faktorerna visar detta att det funnits ett 

försök att få till en samverkan mellan flera olika kommuner men att det inte lyckades. Det 

visar också att kommunen har samverkanshinder med en privat aktör som ett flertal andra 

kommuner har samverkanshinder med. I intervjun framkom ingenting om de interna 

faktorerna angående samverkan. 

7.2.2 Småkommuner 

Av småkommunerna som är med i undersökningen tillhör fyra av dem samma 

kommunalförbund och fyra av dem är delägare i samma bolag som i varierande grad har 

arbetat med bredbands utbyggande. Av de kommuner som är med i kommunalförbundet 

sköter förbundet driften av bredbandsnäten som kommunerna äger. Kommunalförbundet 

arbetar även med utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen i varierande grad i dess 

medlemskommuner. Förbundet startades för att IT-frågor skulle hanteras gemensamt och vara 

effektivare för kommunerna. I och med att bredbandsutbyggnaden blivit en viktigare fråga har 

förbundet även fått ett varierande ansvar där. Kommunerna har olika uppfattning om hur väl 
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samarbetet med kommunalförbundet fungerar. Jag börjar därför med att gå igenom 

medlemskommunerna och vad de tycker om samarbetet med kommunalförbundet men även 

med de andra medlemskommunerna och övriga aktörer. 

I en av småkommunerna som är medlemmar i kommunalförbundet och kommit väldigt långt i 

arbetet med bredbandsutbyggnaden har kommunalförbundet huvudansvaret för 

bredbandsutbyggnaden. Intervjupersonen säger att anledningen till att de kommit långt är det 

företag som de är delägare i tillsammans med ett par av kommunalförbundskommunerna och 

en annan kommun. Det är samarbetet med det företaget som de är delägare i, i början som 

gjorde att bredbandsutbyggnaden kommit väldigt långt. Kommunalförbundet bildades 2009 

och vissa personer som arbetade i företaget började arbeta för kommunalförbundet. 

Intervjupersonen berättar att vissa av dessa personer var lite speciella men de fick saker 

gjorda. Intervjupersonen fortsätter med hur samarbetet mellan kommunerna inom 

kommunalförbundet har sett ut. ”Det har funnits en hel del oenigheter” säger han, 

kommunerna har kommit överens om att de ska använda samma IT-system men sedan har 

vissa kommuner bortsett från det och använt något annat, vilket försvårar arbetet för 

kommunalförbundet. Detta menar intervjupersonen delvis beror på olika kulturskillnader i 

kommunerna när det kommer till hur saker och ting ska skötas.97 Inom de interna faktorerna 

tyder detta på att denna kommun har haft en bra samverkan, både mellan kommunen och 

bolaget de är delägare i och mellan kommunen och kommunalförbundet. De externa 

faktorerna tyder på att det finns en del samverkanshinder. 

Dessa oenigheter mellan kommunerna och hur saker och ting ska skötas kan vara en 

anledning till att kommunerna som är med i kommunalförbundet använder sig av förbundet i 

olika utsträckning när det kommer till utbyggnaden av bredband. I en av 

medlemskommunerna tar förbundet hand om driften av nätet medan själva utbyggnaden 

sköter de på kommunen själva. Vilket intervjupersonen som har hand om 

bredbandsutbyggnaden i kommunen har delade åsikter om. ”Jag kan väl känna att min roll är 

ganska svårt här egentligen, att hantera för allt, egentligen skulle det vara antingen eller. 

                                                 

97 Kommun I 



67 

 

Antingen skulle kommunen sköta allting själv då eller så skulle det vara hos 

kommunalförbundet, men att det skulle ha mycket mer friare händer”. Han menar att det leder 

till en otydlighet vem som har ansvaret för vad och att inte alla medlemskommuner arbetar 

lika dant kan försvåra arbetet med utbyggnaden både för kommunerna och 

kommunalförbundet. Eftersom inga privata aktörer är intresserade av att anlägga bredband i 

kommunen blir det extra viktigt att samarbetet mellan de olika aktörer som finns i kommunen 

fungerar på ett bra sätt, menar han.98 Detta visar att de interna faktorerna i samverkan skulle 

kunna vara bättre, otydligheten i rollerna verkar ha en negativ påverkan på implementeringen. 

Vilket blir extra problematiskt när samverkan med de inom de externa faktorerna inte är 

särskilt stor. 

I en annan kommun som också är med i kommunalförbundet och är delägare i företaget tycker 

intervjupersonen också att det varit otydligt vem som har ansvar för vad när det kommer till 

arbetet med bredbandsutbyggandet. På kommunen ska de ta fram projektområden och sedan 

lämna över det till kommunalförbundet som sköter resten. Intervjupersonen menar att det 

finns mycket där i mellan som gör att en del saker ”faller mellan stolarna”. Dock säger han 

att det verkar som om det kommer bli bättre, då de från kommunalförbundets sida har utsett 

en projektledare som är ansvarig för kommunen. De som är ansvariga för 

bredbandsutbyggnaden i varje kommun som är med i kommunalförbundet har inget direkt 

samarbete sig emellan berättar han. Utan de träffas samtidigt som alla andra i Östergötland på 

regionalt forum för IT-infrastruktur. I övrigt har de bara kontakt med kommunalförbundet.99 

Även här finns indikationer på att inom de interna faktorerna finns det en otydlighet i 

samverkan mellan kommunen och kommunalförbundet. Det visar också att inom de externa 

faktorerna är samverkan väldigt liten mellan de olika kommunerna, även de som är med i 

samma kommunalförbund. 

I den sista kommunalförbundsmedlemmen som är med i undersökningen är det representanter 

från kommunalförbundet som ställt upp på intervju, då de från kommunens sida ansåg att 

kommunalförbundet hade bäst koll på frågan. Intervjupersonerna berättar att arbetet ser olika 
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ut i alla medlemskommuner, men att de från denna kommun har relativt fria händer att sköta 

utbyggnaden. Kommunen skjuter till medel och förväntar sig att det ska räcka till så många 

anslutningar som möjligt. De berättar även att de jobbar främst med att bygga ut fiber i 

centralorten för tillfället och att det uppstått en viss konkurrens mellan en privat aktör och 

kommunalförbundet då båda varit intresserade av att bygga ut i samma område. Det slutade 

med att den privata aktören gav upp och kommunalförbundet skötte utbyggnaden. På 

kommunalförbundet säger de också att det hade varit enklare om alla kommuner ville sköta 

utbyggnaden på samma sätt, men det vill de inte, och då får kommunalförbundet rätta sig efter 

det. ”Även om vi kanske gärna skulle vilja köra ”copy paste” och göra likadant i alla 

kommuner, men det är ju inte riktigt samma sak. Jag menar i kommun K där har vi en kulle 

som är jätteduktig på fiber och kan väldigt, väldigt mycket, han behöver inte våran expertis i 

vart han ska bygga på samma sätt som kommun F och kommun J”.100 Den här kommunen är 

lite speciell när det kommer till att analysera de interna faktorerna, eftersom det 

kommunalförbundet som intervjuats och ingår i de interna faktorerna till alla 

medlemskommuner. Från deras sida tycker de samverkan med denna kommunen fungerar bra. 

Inom det externa framgår att de inte har haft någon vidare bra samverkan med en privat aktör 

som försökte vara verksam i kommunen. 

En av småkommunerna som inte är med i kommunalförbundet, men är delägare i företaget, 

tillsammans med ett par av de andra kommunerna menar att utöver deras ägarskap i företaget 

har de haft väldigt lite samarbete med andra kommuner. I den kommunen trycker 

intervjupersonen istället på att samarbetet med Region Östergötland och Länsstyrelsen i 

Östergötland kan utökas. Det gäller främst inte i bredbandsutbyggandet där intervjupersonen 

anser att de kommit rätt långt ändå. Utan istället handlar det om vad som kommer hända efter 

att bredbandet är utbyggt. Intervjupersonen menar att driften av näten kommer förmodligen 

centraliseras allt mer och att de större kommunerna kommer vara drivande. Det är därför 

viktigt att de små kommunerna inte glöms bort och där kan Region Östergötland och 

Länsstyrelsen i Östergötland ta ett ansvar och se till att det inte händer.101 Det framgår inte 
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särskilt mycket om de interna faktorerna, det mesta tyder på att samverkan rullar på. Inom de 

externa faktorerna vill de ha mer samverkan, vilket tyder på att bristen på samverkan är ett 

hinder. 

En annan av småkommunerna som inte är med i kommunalförbundet och inte äger eller är 

delägare i något företag har de skrivit ett samverkansavtal med en stor extern aktör som ska 

sköta bredbandsutbyggnaden i kommunen. Aktören har bara byggt i områden där de kan tjäna 

pengar eller fått stöd och den intervjuade tjänstepersonen på kommunen menar att kommunen 

har väldigt svårt att få aktören till att leva upp till avtalet. Där menar tjänstepersonen att de 

skulle kunna få mer hjälp från Region Östergötland att kommunicera med aktören. ”Jag 

tänker att det måste vara ett samspel kanske ännu starkare än vad det är idag. Det vi får ifrån 

regionen idag, ja, det är ju en liten insyn hur det står till med de andra kommunerna och vi 

får lite ny information kring vad som händer då i regionen och på regeringsnivå. Men det är 

inte så att jag känner att de gör saker för att till exempel påverkar operatörerna, det tycker 

jag de skulle lägga mer fokus på att säga ”skärp till er och gör ert jobb och gör det bra”. För 

det blir ganska tungt för oss ute i verkligenheten att driva de frågorna också”. Med andra 

kommuner säger tjänstepersonen att de har haft väldigt lite samarbete med hitintills eftersom 

de litat på att den externa aktören skulle sköta utbyggnaden. Men att det förhoppningsvis kan 

bli mer nu när kommunen ska börja arbeta mer med frågan.102 Här framgår det att de externa 

faktorerna i samverkan har skapat hinder i implementeringen. Speciellt när det gäller 

samverkan med den aktör de har samverkansavtal med, det har inte alls fungerat som de velat. 

Det framgår också att de vill att samverkan med övriga externa aktörer ska bli bättre, både 

med Region Östergötland och de andra kommunerna. I intervjun framkom ingenting om de 

interna faktorerna angående samverkan. 

I en av småkommunerna som helt låter en privat aktör sköta utbyggnaden och driften av 

bredbandsnätet är det blandade känslor kring det samarbetet. Ett politiskt beslut har tagits att 

det inte är något som kommunen har kompetensen att göra. Avtalet har skrivits om under åren 

och den intervjuade tjänstepersonen säger att kommunen hade förmodligen inte gått in i ett 

                                                 

102 Kommun G 
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sådant samarbete idag, men säger också att utifrån de förutsättningar som fanns när avtalet 

skrevs tog kommunen rätt beslut. Bredbandsutbyggnaden och driften av nätet tillhör inte 

kommunens kärnverksamhet och det är inte något kommunen bör syssla med. Samarbetet 

med den privata aktören har blivit bättre på senare tid säger tjänstepersonen och de har börjat 

bygga ut mer och mer. Även i denna kommun har samarbetet med andra kommuner varit låg 

av förklarliga skäl då de inte själva bygger ut. Tjänstepersonen säger att det förmodligen hade 

varit bättre om det funnits ett samarbete tidigt där kommunerna hade kunnat bygga ut 

tillsammans, eller att utbyggnaden hade skett på en högre offentlignivå eftersom det är väldigt 

svårt för de små kommunerna att bygga ut.103 I kommunen har de helt använt sig av externa 

faktorer för utbyggnaden. Samverkan med företag de har avtal med hade kunnat vara bättre, 

vilket bidrar till att det finns hinder. Samtidigt som det även framkommer att samverkan med 

andra kommuner och offentliga aktörer hade kunnat hjälpa till i implementeringen, vilket 

visar att bristen på samverkan är ett hinder. 

7.2.3 Tabell för samverkanshinder 

Tabellen visar en sammanställning av det som framkommit i analysen om hur kommunerna 

upplevt samverkanshinder och hanterat dem på olika sätt utifrån de interna och externa 

faktorerna.  

Tabell 6 Kommunerna och samverkanshinder 

                                                 

103 Kommun E 

Samverkanshinder 

Interna Stora/mellankommuner Småkommuner 

Samverkan inom kommunens 

verksamhet 

Inom den egna verksamheten 

har inga samverkanshinder 

framkommit. 

Inom den egna verksamheten 

har inga samverkanshinder 

framkommit. 

Är kommunen medlem i ett 

kommunalförbund eller 

ägare/delägare i ett kommunalt 

bolag 

Samtliga har skött utbyggnaden 

genom kommunalt bolag, där 

samverkan fungerat bra. 

De som har kommunalt bolag 

har samverkan fungerat bra i. 

De som är med i 

kommunalförbundet kan 
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7.2.4 Samverkanshinder i implementeringsprocessen 

I den svenska bredbandsstrategin framgår vikten av de olika aktörernas roller i 

bredbandsutbyggnaden. Att utbyggnaden främst ska ske genom att marknaden är drivande har 

i tidigare avsnitt om ekonomiska hinder visats sig att det inte är möjligt i många fall. De olika 

 samverkan bli bättre i, speciellt 

tydligheten i vilken roll 

kommun respektive förbund ska 

ha. 

Externa Stora/mellankommuner Småkommuner 

Staten och Länsstyrelsen och 

samverkan 

Samtliga har upplevt samverkan 

med staten som dålig främst 

genom icke delaktighet i 

framtagandet av 

bredbandsmålen, samt de vill ha 

mer stöd. Samverkan med 

Länsstyrelsen har varit bättre, 

men kan bli ännu bättre. 

Samtliga har upplevt samverkan 

med staten som dålig främst 

genom icke delaktighet i 

framtagandet av 

bredbandsmålen, samt de vill ha 

mer stöd. De flesta haft okej 

samverkan med Länsstyrelsen, 

en inte alls nöjd med deras 

hantering av stöden. 

Andra kommuner och 

samverkan 

En har haft väldigt bra 

samverkan med annan 

kommun. Övriga har haft, men 

väldigt lite, det lilla som varit 

har varit sådär. 

Väldigt lite samverkan mellan 

kommunerna, även mellan de 

som är med i 

kommunalförbundet. 

Region och samverkan Samtliga anser att samverkan 

fungerat okej, men att det hade 

varit bättre om den varit mer 

omfattande. 

Samtliga anser att samverkan 

fungerat okej, men att det hade 

varit bättre om den varit mer 

omfattande. 

Övriga bredbandsaktörer och 

samverkan 

Samverkan med andra aktörer 

har varit dålig, en kommun har 

dock förhoppning om att det 

ska bli bättre. 

Ett par kommuner har inte haft 

någon samverkan med andra 

aktörer, de som haft har den 

fungerat dåligt. De två som har 

avtal med aktör, tycker en att 

det ändå fungerar okej, i den 

andra är samverkan på väg mot 

sitt slut. 
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aktörerna har ibland olika intressen och dessa kan kollidera med varandra. Ur ett 

implementeringsteoretiskt perspektiv går det att se samverkanshinder i bredbandsutbyggnaden 

ur flera av de teoretiska kategoriernas perspektiv. Jag börjar med de olika aktörerna som 

arbetar med att implementera bredbandsmålen och hur de agerar som frontbyråkrater 

(Frontbyråkrater 6.3.2) här visar det sig att frontbyråkrater som när de är verksamma inom 

kommunen är en intern faktor även kan verka i det externa sammanhanget. 

Frontbyråkrater i implementeringen av bredbandsmålen finns både som offentliga och privata 

aktörer alltså både som interna och externa faktorer. Här är det viktigt att särskilja de privata 

aktörer som bygger ut bredband men gör det utan offentligt stöd och avtal med någon 

offentlig organisation. De ses inte som frontbyråkrater i implementeringen av bredbandsmålen 

i denna undersökning. De privata aktörer som är frontbyråkrater är de som har avtal med 

kommuner om att exempelvis ta hand om bredbandsutbyggnaden eller de aktörer som får 

statligt ekonomiskt stöd för utbyggnadsprojekt. Frontbyråkraten är inte kommunen eller den 

privata aktören, frontbyråkraten är de som är anställda på kommunen för att sköta frågan, eller 

den anställde/anställda hos den privata aktören som sköter kontakterna med kommunen. Jag 

börjar med frontbyråkratens ”förstå”, ”vilja”, ”kunna”. De flesta av de som intervjuats i 

undersökningen är frontbyråkrater. Att de förstår vad implementeringsobjektet 

bredbandsmålen går ut på har framkommit tydligt i intervjuerna. De privata 

frontbyråkraternas ”förstå”, kan jag tyvärr inte ge något definitivt svar om, men av det som 

framkommit i intervjuerna med de offentliga frontbyråkraterna, förstår de privata vad 

implementeringsobjektet är för något även om de inte tänker i de banorna. Viljan ser likadan 

ut hos de intervjuade frontbyråkraterna, även om vissa anser att det inte är något de ska arbeta 

med utan att det ska skötas av privata aktörer vill de fortfarande att det ska bli av, bara på ett 

annat sätt. Återigen är det svårt att säga något om de privata frontbyråkraterna men av det som 

framkommit av de offentliga frontbyråkraterna finns det en delad uppfattning i frågan. När det 

kommer till ”kunna”, skiljer det sig en del åt om de kan, många saknar både resurserna och 

kunskapen för att implementeringen ska lyckas, som setts i tidigare avsnitt, kommunernas 

resurser påverkar självklart de offentliga frontbyråkraternas resurser. Hos de privata 

frontbyråkraterna styr självklart också kunna om implementeringen blir av. De agerar ur ett 

vinstsyfte åt sin arbetsgivare och finns inte resurserna till det blir inte implementeringen av. 
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Hindren kan uppstå när de offentliga och privata frontbyråkraternas ”förstå” och ”vilja”, 

skiljer sig åt. Om en kommun har skrivit ett avtal med en privat aktör om att de ska sköta 

utbyggnaden av bredbandsnätet men frontbyråkraterna hos den privata aktörens ”förstå” inte 

överensstämmer med den offentliga frontbyråkratens ”förstå”, kommer självklart hinder att 

uppstå. Detta kan ses i en av småkommunerna som har ett samverkansavtal med en privat 

aktör om att det ska sköta bredbandsutbyggnaden, men där den privata aktören inte längre vill 

påbörja nya projekt trots att mycket av arbetet återstår. För att den privata aktören inte längre 

tror att bredband via fiber är framtiden. Vilket frontbyråkraten på kommunen som har 

ansvaret i frågan tycker är väldigt konstigt och går emot den personens uppfattning om vad 

bredbandsmålen innebär, personens ”förstå”. Detta fall kan också användas till ”vilja”. 

Frontbyråkraten på kommunen har en stark vilja av det ska genomföras. Medan den privata 

frontaktören inte har det, eftersom det går emot de direktiv de har från sin arbetsgivare. När 

det kommer till ”kunna”, blir det lite mer komplicerat. Kommunerna har skrivit avtal med 

privata aktörer eftersom de anser att de inte kan utföra arbetet. När då inte de privata 

aktörerna heller kan även fast de har sagt att de kan genom avtalet de skrivit. Uppstår 

samarbetshindret eftersom de har lovat något som de inte kan genomföra. Detta har inte 

nödvändigtvis skett genom att en frontbyråkrat lovat något de inte kan hålla, utan detta har 

skett på högre nivåer. Därför börjar jag komma in på hinder i samarbetet utifrån de externa 

faktorerna. 

Aktörer på den mellersta nivån är bland annat kommuner. Jag ska visa förhållandet mellan 

kommunerna, men först ska jag visa förhållandet mellan kommuner och privata aktörer på. 

Frontbyråkraterna är de som får ansvaret i de olika organisationerna att genomför 

implementeringen, men beslutet att det ska/eller hur det ska genomföras fattas på den 

mellersta nivån (6.3.1). Detta förhållande går också att se ur deras förstå, vilja. Det kan förstås 

på samma sätt som det jag redan gått igenom ovan. Skiljer sig deras ”förstå” och ”vilja” leder 

det till samarbetsproblem. Medan att ”kunna” skiljer sig åt är en förutsättning för att 

samarbetet ska bli av. Eftersom om kommunerna kan genomföra implementeringen själva 

skulle inte något avtal med en privat aktör behövas. Hur kan då förhållandet mellan 

kommunerna och även mellan kommunerna och det kommunalförbund som vissa av dem är 

med i ses på? 
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Samverkan mellan olika kommuner ser ut på lite olika sätt i de olika kommunerna i 

undersökningen, men de har en sak gemensamt, det är relativt lite samverkan mellan dem. 

Den mesta samverkan har handlat om att det legat fastigheter vid en kommungräns som 

grannkommunen kan tänka sig dra anslutning till, i de fall som det uppstått har det inte varit 

något problem för de intervjuade kommunerna. Det har dock uppstått problem när de varit en 

kommun som tillhör ett annat län, då har kommunen i det andra länet inte alls haft något 

intresse även fast det skulle vara det mest effektiva. Där har de varit hårda på att vi jobbar 

bara inom vår kommun. 

En relativt anmärkningsvärd aspekt är att kommunerna som tillhör samma kommunalförbund 

knappt har någon samverkan. Där jobbar alla mot kommunalförbundet enskilt och inte 

nödvändigtvis på samma sätt. Detta är tillåtet enligt kommunalförbundet, men inte 

nödvändigtvis de mest effektiva arbetssättet, men det är upp till varje kommun vad de anser 

vara mest effektivt. Ur ett teoretiskt perspektiv kan det ses ur ”public choice-teorin” (6.3.1) 

där samverkan som gör arbetet effektivare kan underminera den egna förvaltningens ställning 

och ge den mindre inflytande och mindre makt. De som jobbar med frågan på kommunen vill 

alltså behålla kontrollen över frågan, även om det hade varit mer effektivt att alla 

medlemskommuner arbetar på samma sätt. Det går även att se det ur ett 

tjänstemannaperspektiv (6.3.2). En kommun har en tjänsteman som är väldigt drivande och 

kunnig i frågan och implementeringen skulle kunna försämras om den tjänstemannen inte 

längre fick arbeta med frågan. Det exemplet går att se i en av medlemskommunerna, där 

arbetar de själva med utbyggnaden och ansvaret för den ligger på en tjänsteman som enligt 

många av de övriga intervjupersonerna är väldigt kunnig och duktig i frågan och har ett driv 

som skulle saknas om han inte jobbade med frågan. Självklart påverkar också kommunernas 

kunna, hur det arbetar med kommunalförbundet. Känner kommunerna att de inte har 

resurserna till att sköta bredbandsutbyggnaden blir det på samma sätt som med de som skrivit 

avtal med privata aktörer att sköta utbyggnaden. De lämnar ansvaret till kommunalförbundet, 

men i de fallen är det främst kompetensresurser kommunerna anser att de saknar själva, 

eftersom det fortfarande är kommunerna som bekostar utbyggnaden även om 

kommunalförbundet sköter den. 
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En aspekt som även behöver tas upp när det kommer till samverkan är den externa faktorn om 

vad kommunerna tycker om att det är de som fått ansvaret att se till att bredbandsmålen nås. 

Det finns en konsensus hos alla kommuner att det inte skötts på bästa sätt från statligt håll. De 

tycker inte att de har fått vara involverade i processen när målen togs fram och det tycker att 

hjälpen de får från statligt håll är väldigt liten. Kommunerna tycker inte att det från statligt 

håll tagits hänsyns till vilka olika förutsättningar som finns bland kommunerna i Sverige. I en 

av de stora/mellankommunerna menar intervjupersonen att det fungerar nog jättebra för 

storstadskommunerna att få fiberbredband till alla fastigheter genom att marknaden sköter det, 

men att det inte är fallet för de flesta andra kommunerna i Sverige. Det har inte funnits någon 

tanke på hur kommunerna ska lyckas med det. Detta är en åsikt som får medhåll från många 

av de andra kommunerna. Från statligt håll har de ansett att stöden från 

landsbygdsprogrammet ska hjälpa till, men det som alla intervjupersonerna i undersökningen 

säger är att det stödet inte räcker till på långa vägar. Utan det blir att kommunerna själva får 

gå in och finansiera stora delar av utbyggnaden, något de själva tycker att de egentligen inte 

har råd med, men de anser att de har inget annat val. 

Ur ett implementeringsteoretiskt perspektiv är det uppenbart att det inte finns något 

samförstånd mellan den som skapat implementeringsobjektet och de som ska sköta 

implementeringen. I detta fall är implementeringsobjektet framtaget på nationell nivå men ska 

implementeras av dem på den mellersta nivån. Som framkommer i 6.4.1 gynnar det 

implementeringen om den som ska genomföra implementeringen även har fått vara med och 

ta fram implementeringsobjektet. I detta fall har kommunerna knappt fått vara med och 

påverka överhuvudtaget. Vilket missgynnar implementeringen. Det går även att se det ur 

ytterligare ett perspektiv. Som redan nämnts innan kommer implementeringen att påverkas 

negativt om de som ska genomföra implementeringen inte besitter ”kunna” utifrån 

implementeringsteorin. Diskussionen blir då vilket ansvar som den som tar fram 

implementeringsobjektet har för att se till att de som genomföra implementeringen har de 

resurser som behövs för att det ska ha detta ”kunna”. Eftersom de verktyg som staten gett 

kommunerna för att ha ”kunna”, de ekonomiska stöden från landsbygdsprogrammet inte 

räcker till enligt kommunerna och att det i regeringens bredbandsstrategi framgår att det är 

kommunerna som får det huvudsakliga ansvaret för att målen blir uppfyllda. Därför kan 

slutsatsen dras att i detta fall anser inte de som tagit fram implementeringsobjektet att de 
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behöver ansvara för att de som ska genomföra implementeringen faktiskt kan det. Utan det 

blir upp till implementerarna att på bästa sätt lösa den uppgiften själva. 
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8.Slutsatser 

I denna del diskuteras slutsatserna av det som framkommit i analysen. Samt frågeställningarna 

besvaras.  

8.1 Vilka hinder upplever Östergötlands kommuner i arbetet med 

implementeringen av regeringens bredbandsmål?  

I analysen framkommer det att det finns två huvudsakliga hinder som de flesta av 

kommunerna i undersökningen har upplevt. Oavsett om de är stora/mellankommuner eller 

småkommuner. Ekonomiska hinder och samverkanshinder. Dessa hinder kan ses ur två 

perspektiv, interna och externa. Jag börjar med att visa hur de ekonomiska hindren 

framkommer i dessa två perspektiv. 

8.1.1 Ekonomiska hinder 

Ekonomiska hinder framkommer internt i kommunerna främst genom att de flesta kommuner 

anser att de har svårt med att investera de pengar som behövs för att kunna bygga ut 

bredbandsinfrastrukturen. I en del fall framkommer det att det skulle kosta runt 100 miljoner 

att bygga ut bredbandsnätet till de som idag inte har tillgång till det i kommunen medan 

kommunen har avsatt en budget på ett par miljoner till utbyggnaden. Detta trots att många av 

respondenterna berättar att det finns en investeringsvilja i kommunerna och att 

lokalpolitikerna tycker att det är en viktig fråga. Hur implementeringen av bredbandsmålen 

ska ske enligt regeringens bredbandsstrategi kan bidra till de ekonomiska hinder som 

kommunerna upplever. Eftersom där det är möjligt ska byggas ut på marknadens villkor har i 

många kommuner främst externa aktörer byggt ut. Det innebär att de har byggt ut där det går 

att göra vinst, men sedan inte varit intresserade av de områdena. Som kommunerna istället har 

fått ansvaret för.  

Externt framkommer de ekonomiska hindren genom det ekonomiska stöd som finns att söka 

för bredbandsutbyggnaden. Många kommuner upplever att det är svårt att få de ekonomiska 

stöden, regelverket är krångligt, stödprocessen är svår, och det finns inte tillräckligt med 

pengar till alla utbyggnadsprojekt som skulle behövas. 
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Sammanfattningsvis går det att se att kommunerna har upplevt olika grad av ekonomiska 

hinder. Vissa har haft större problem än andra och i en del av kommunerna framkommer det 

att de inte längre har några ekonomiska hinder. Det här bekräftar delar av det som 

framkommit i den tidigare forskningen, att utbyggnaden till största del blir en kostnadsfråga 

och frågan är vem som ska betala. 

8.1.2 Samverkanshinder 

Samverkanshinder framkommer internt inte särskilt mycket i kommunerna men det finns i ett 

par av kommunerna. Främst är det i de kommunerna som är medlemmar i samma 

kommunalförbund. Där har det funnits problem med vem som har vilken roll i utbyggnaden 

av kommunen och kommunalförbundet, och en del upplever att saker har ”ramlat mellan 

stolarna” vilket leder till hinder i utbyggnadsprocessen. 

Externa samverkanshinder finns det betydligt fler av. Alla har givetvis kommit i kontakt med 

andra aktörer och någon sorts samverkan har funnits i alla kommuner, mellan kommunen och 

någon annan aktör. Av de kommuner som har ett avtal med en aktör om att de ska sköta 

bredbandsutbyggnaden i kommunen har resultatet blivit att aktören byggt ut i delar av 

kommunen där de kunnat göra en ekonomisk vinst och i de områden som de fått ekonomiskt 

stöd för. Det känns självklart att en extern aktör inte bygger ut om det inte går ihop 

ekonomiskt. Kommunerna har när avtalen skrivits helt enkelt hoppats att det ska gå och 

aktörerna har sagt att det ska gå. I en av kommunerna har den aktör de har avtal med sagt att 

de inte längre är intresserade av att bygga ut bredbandsinfrastrukturen i kommunen. Där står 

nu kommunen inför ett vägval hur de ska gå vidare i arbetet. De har insett att för att 

utbyggnaden ska bli av måste de göra det själva. I den andra kommunen är aktören 

fortfarande intresserad av att bygga ut. Båda kommunerna har haft problem med sina 

respektiveaktörer. Att de har lovat mycket som inte blivit av, men i den kommun som har en 

aktör som fortfarande vill bygga ut anser de att samverkan har förbättrats. 

Samverkan mellan de olika kommunerna är också väldigt liten, alla träffas några gånger per år 

på regionalt forum för IT-infrastruktur som Region Östergötland anordnar men de har inga 

gemensamma strategier för utbyggnaden eller liknande. Det framkommer i analysen att flera 

av kommunerna upplever detta som ett hinder i implementeringen. Samverkan mellan 

kommunerna och staten upplevs också som ett hinder. I ett flertal av kommunerna upplever 
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det att staten som satt bredbandsmålen som ska implementeras inte hjälper kommunerna 

tillräckligt mycket med att klara av implementeringen, kommunerna känner att de står helt 

själva och själva har ansvar för att klara av implementeringen. 

Sammanfattningsvis går det att säga att de kommuner som upplever att de har haft en lyckad 

samverkan med andra aktörer har kommit längre i bredbandsutbyggnaden än de som inte har 

haft det. Att det har varit ett hinder för kommuner med mindre lyckad samverkan 

framkommer främst i de kommuner som har avtal med en extern aktör. De har litat på att 

aktören ska ta hand om det, men att det hitintills inte gett det utfall som de hoppats på. När det 

kommer till kommunerna i kommunalförbundet kanske inte samverkan mellan dem 

nödvändigtvis ses som dålig, men den skulle nog definitivt kunna bli bättre. Den fulla 

potentialen i kommunalförbundet uppnås nog inte när det kommer till dess roll i 

bredbandsutbyggnaden. Där skulle samverkan mellan kommunerna och kommunalförbundet 

samt mellan de olika kommunerna kunna bli bättre och ge en effektivare 

bredbandsutbyggnad. Även här framkommer delar av det som tagits upp av tidigare forskning 

att det krävs ett samarbete mellan de olika aktörerna, både privata och offentliga för att 

implementeringen ska lyckas. 

8.2 Hur hanterar kommunerna dessa hinder? 

Kommunerna hanterar hindren på olika sätt men en sak de alla har gemensamt är att de 

försöker överkomma dem. Ingen kommun har helt slutat jobba med frågan om 

bredbandsutbyggnaden, men de gör det på olika sätt. Jag ska visa hur de hanterar de 

ekonomiska hindren och samverkanshindren ur det interna och externa perspektivet. 

8.2.1 Ekonomiska hinder 

Inom de interna perspektiven har kommunerna arbetat med att övervinna de ekonomiska 

hindren på olika sätt. Ett är att öka budgeten för utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen, 

detta har skett i ett par kommuner. Det har dock i ett antal kommuner funnits en diskussion 

om detta är någonting som kommunens invånare ska vara med och finansiera genom sina 

skattemedel. Det har inte framkommit någonstans att någon kommun har höjt skatten för att 

klara av utbyggnadens kostnader. Flera av kommunerna har även höjt anslutningsavgiften för 
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att klara av kostnaderna, men det framkommer att många har haft en väldigt låg avgift och att 

det de höjt den till fortfarande är under det normala marknadspriset. 

Ett sätt att hantera de ekonomiska hindren är genom vem som sköter utbyggnaden. Alla 

stora/mellankommuner har eller har haft ett kommunalt bolag som sköter utbyggnaden. En av 

kommunerna som kommit längst i utbyggnaden men där det fortfarande finns outbyggda 

områden har ett kommunalt bolag i en annan kommun sagt att det ska bygga till för en fast 

avgift för de boende. Kommunen har tidigare haft ett delägarskap i detta bolaget, men har inte 

längre kvar något ägande. I en annan av kommunerna har det kommunala bolaget de har 

kunnat göra vinst i vissa områden och kan använda den vinsten till att bygga ut där det inte 

går att göra vinst. 

Av småkommunerna har två av dem slutit avtal med externa aktörer som ska sköta 

bredbandsutbyggnaden. I en av kommunerna gäller fortfarande det avtalet. Där jobbar 

kommunen med att underlätta arbetet för aktören, men investerar inga pengar i arbetet. Hos 

den andra kommunen är aktören de skrev avtal med inte längre intresserad av att bygga ut. 

Där har kommunens första plan för hur de ska överkomma de ekonomiska hindren därför 

misslyckats. De har istället påbörjat ett arbete med att se över hur kommunen ska kunna 

arbeta för att det ska byggas ut bredband ändå. Att aktören inte längre är intresserad av att 

bygga ut har kommunen fått veta i slutet av 2018. De har därför vid intervjutillfället ännu inte 

fastställt hur de ska arbeta vidare med frågan, men de vet att de ska göra det. 

Flera av småkommunerna är med i samma kommunalförbund. Där används 

kommunalförbundet olika i hur det hjälper till med bredbandsutbyggnaden. Det främsta sättet 

det används för att övervinna de ekonomiska hindren är att de har kompetensresurser som 

kommunerna själva inte har, eller har råd att anställa. Men det framkommer både från 

kommunalförbundets sida och från en del kommuners sida att kommunalförbundet skulle 

kunna användas på ett effektivare sätt i implementeringen av bredbandsmålen. 

Externa faktorer för att övervinna de ekonomiska hindren finns i det ekonomiska stöd som 

kan sökas för bredbandsutbyggnaden. Alla kommunerna har kommit i kontakt med det 

ekonomiska stöd som går att söka för bredbandsutbyggnaden från Jordbruksverket, men som 

framkommit i analysen räcker inte stöden som kommunerna kan få till. Enbart en kommun, en 
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som började väldigt tidigt med bredbandsutbyggnaden och tidigt sökte det ekonomiska stöd 

som fanns tillgängliga, känner att de har kunnat ta del av stöden fullt ut. De andra 

kommunerna menar att visst när de fått stöd för ett område har de kunnat bygga ut, men att 

det inte har varit tillräckligt många områden som fått för att de ska kunna nå upp till 

bredbandsmålen. Ifrån vissa kommuner har det även påpekats att externa aktörer har beviljats 

stöd för olika områden, men sedan har inte bredbandsutbyggnaden kommit igång och de 

boende i dessa områden väntar fortfarande på att bli anslutna. Det riktas en del kritik mot att 

stöden kunnat gå till andra aktörer som hade kunnat bygga ut på kommersiella villkor utan 

stöden. Detta hänger ihop med det regelverk och den handläggningsprocess som finns kring 

stöden som de i en del av kommunerna är kritiska emot. 

Sammanfattningsvis går det att säga att bara ett par av kommunerna i undersökningen har 

kommit till ett läge där det går att säga att de ekonomiska hindren har övervunnits. De övriga 

arbetar vidare med frågan och samtliga utom en investerar kommunala medel för att lyckas. 

Gemensamt har de också att det ekonomiska stödet från statligt håll borde vara större för att 

kommunerna ska kunna ha förutsättningarna att lyckas uppnå bredbandsmålen inom den 

tidsperiod som regeringen satt. I den tidigare forskningen presenterades att kommunerna kan 

arbeta på olika sätt, här har jag kunnat visa mer detaljerat hur de olika kommunerna i 

Östergötland arbetar med utbyggnaden, och att det följer det sätt som togs upp i den tidigare 

forskningen. 

8.2.2 Samverkanshinder  

Det framkommer inte i intervjuerna att kommunerna arbetar aktivt med att övervinna de 

samverkanshinder som finns, men det har framkommit åsikter om hur samverkan fungerar 

mellan de olika aktörerna och åsikter om hur samverkan skulle kunna se ut för att det ska bli 

bättre. 

När det kommer till det interna perspektivet är det främst i kommunerna som är medlemmar i 

kommunalförbundet där flera av de inblandade aktörerna menar att samverkan kunde 

förbättras om roller de olika aktörerna har i bredbandsutbyggnaden blir tydligare. Vad ska 

kommunen göra och vad ska kommunalförbundet göra. 
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När det kommer till de externa faktorerna finns det mer att säga om hur samverkan skulle 

kunna bli bättre. Det finns åsikter om att samverkan mellan kommunerna skulle kunna bli 

mycket bättre, att försöka bygga ut mera gemensamt och ha mer allmänt samarbete med 

varandra. Men mycket av det kommunerna har åsikter om är hur staten skulle kunna förbättra 

förutsättningarna för samverkan.  

Regeringen har i sin bredbandsstrategi tryckt på vikten av samverkan mellan alla parter. Inte 

bara mellan kommunerna utan även de andra aktörerna som bygger ut bredband. Samtliga 

kommuner i undersökningen har haft samverkansproblem med andra aktörer. De har sagt att 

de ska bygga ut men det har inte blivit av, avtal har skrivits som inte fungerat och så vidare. 

Det har heller inte funnits något direkt forum där alla parter har kunnat ses och komma fram 

till någon gemensam lösning.  

De flesta av kommunerna har reagerat negativt på att det från statligt håll har tagits fram en 

strategi som ger kommunerna ansvaret att se till att bredbandsinfrastrukturen bli tillgänglig 

för alla samtidigt som de även säger att där det går ska det byggas ut på marknadens villkor. 

Samtidigt som kommunerna inte tycker att de får det stöd som de behöver från statligt håll för 

att kunna bygga ut i övriga områden. I flera av kommunerna menar de att det hade nog blivit 

bättre om ansvaret för bredbandsutbyggnaden hade skett funnits på en högre nivå och inte hos 

kommunerna. De menar att det saknas en förståelse från de som tagit fram bredbandsmålen 

för vilka förhållanden de som ska implementera dem har. 

Det finns liknande tankar om samverkansproblemet. Om de från regeringens sida trycks på 

vikten av samverkan i bredbandsutbyggnaden behöver de också skapa de förutsättningarna 

som behövs för att det ska kunna bli av. Som det är nu jobbar alla kommunerna åtskilt från 

varandra och förutom den som fortfarande har avtal med en annan aktör är samarbetet mellan 

kommunerna och andra aktörer väldigt liten. Kommunerna själva har inte möjligheten att 

skapa dessa förutsättningar för samverkan som behövs för få ut så mycket som möjligt av den, 

utan det måste ske av någon annan. Det finns forumet som Region Östergötland har men det 

behövs nog tryckas mer på samarbete mellan kommunerna inom detta forum när det kommer 

till bredbandsutbyggnaden. I slutändan är det nog ett ekonomiskt hinder även här. Det är inte 

säkert att resurserna för ett sådant samarbete finns varken ekonomiskt eller 
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kompetensmässigt. Det finns oerhört kompetent personal på kommunerna, men de har ofta 

många andra arbetsuppgifter, de behöver bli fler som arbetar med frågan. 

8.3 Varför arbetar kommunerna olika med att överkomma de hinder som 

finns i implementeringen? 

Varför kommunerna arbetar olika med att överkomma hindren är inte en enkel fråga att svara 

på. Det har framkommit att det arbetar på olika sätt men varför gör de det. Jag börjar med de 

ekonomiska hindren. 

8.3.1 Ekonomiska hindren 

Varför kommunerna arbetar olika för att överkomma de ekonomiska hindren förstås enklast 

genom att kommunerna har olika synpunkter på deras ”vilja” och ”kunna”. Tydligast 

framkommer det i den kommunen som har skrivit ett avtal med en privat aktör som ska sköta 

bredbandsutbyggnaden. Det beslutet är taget av kommunens politiker för de anser inte att det 

är något som tillhör det kommunen ska syssla med. ”Viljan” att ta hand om implementeringen 

finns där alltså inte. I den andra kommunen som har ett avtal med en extern aktör är beror det 

på att kommunen inte anser att de har ”kunna”. Det skrev ett avtal med aktören för de trodde 

inte att de skulle kunna genomföra implementeringen. 

När det kommer till de andra kommunerna är det också deras ”kunna” som främst bidrar till 

att de arbetar olika. Vissa av kommunerna i kommunalförbundet anser inte att de har ”kunna” 

när det kommer till kompetensresurser inom kommunen och låter därför kommunalförbundet 

sköta utbyggnaden. Medan en av kommunerna besitter detta ”kunna” och därför sköter de 

mesta av utbyggnaden själva. 

8.3.2 Samverkanshinder 

När det kommer till samverkanshinder blir det svårare. Alla kommuner upplever i någon form 

samverkanshinder, men ingen av dem arbetar särskilt aktivt för att övervinna dem. Ett par av 

dem har idéer om hur det skulle kunna bli bättre, men menar att det är svårt för dem själva att 

genomföra detta. Det behöver komma från någon på en högre nivå. Detta kan också ses ur 

”kunna” perspektivet. Kommunerna har själva inte de resurserna varken ekonomiska eller 

kompetensmässiga att avvara för att kunna förbättra samverkan mellan de olika aktörerna. 
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Även om speciellt kompetensmässiga resurser finns inom kommunerna, behövs de på andra 

håll och kan inte användas till att förbättra samverkan mellan aktörerna i 

bredbandsutbyggnaden. Det är dock inte säkert att samverkan mellan alla aktörer blir bättre 

bara för att kommunerna jobbar för det. Många av aktörerna är privata och det är inte 

nödvändigtvis i deras bästa intresse att underlätta för kommunerna. 

8.4 Avslutande reflektioner 

Fokus i undersökningen har legat på det hinder som kommunerna upplever i 

implementeringen, men det kan även vara intressant att säga något om vilka orsaker som finns 

för en lyckad implementering. Gemensamt för de kommuner som lyckats bäst med 

implementeringen av bredbandsmålen och överkomma de hinder som finns i 

implementeringsprocessen är tre olika aspekter. De började tidigt att arbeta med 

bredbandsutbyggnaden, redan innan den första bredbandsstrategin togs fram 2009. 

Utbyggnaden har skett genom kommunala bolag eller bolag som kommunen är delägare i. I 

ett av fallen har kommunen avslutat sitt delägande i bolaget som skött mycket av 

utbyggnaden, men detta har precis skett, och bolag har lovat att bygga ut det som återstår i 

kommunen. Den tredje aspekten är att de har haft engagerade personer i kommunen och i de 

bolag som skött utbyggnaden som har drivit på utbyggnadstakten och varit aktiva med att 

söka stöd. 

I grunden blir om kommunerna lyckas med implementeringen en ekonomisk fråga. Det 

ekonomiska hindret är det största och det går att se att inom de andra hindren ligger det även 

en ekonomisk aspekt som påverkar hur väl de hindren kan hanteras. Samtidigt har de 

kommuner som lyckats bäst med implementeringen investerat förhållandevis lite av 

kommunens egna pengar. Eftersom de började tidigt, kunde de söka de stödpengar som fanns 

redan i början på 2000-talet och har fortsatt söka stöd när stödformerna ändrats. 

Vilka politiska partier som styr i en kommun verkar inte ha haft någon påverkan på 

implementeringsutfallet. I samtliga kommuner har de svarat att politikerna tycker att det är en 

viktig fråga och att det är något som ska genomföras. Sen genomför de det på olika sätt, men 

det har inte framkommit några tecken på att det skulle ha någonting med vilka politiska 

partier som styr. 
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Det har även framkommit i intervjuerna att de från kommunerna inte upplever det som att de 

från statligt håll har sett på frågan som en viktig infrastrukturfråga även fast de i 

bredbandsstrategierna säger att det är en. För hade de gjort det hade de tydligare styrt hur 

implementeringen av bredbandsmålen skulle ske. Det leder mig in på en annan viktig slutsats. 

Att det kan vara viktigt att tänka på hur implementeringen av en policy ska ske när policyn tas 

fram. Att ha i åtanke vilka problem som kan uppstå i implementeringen och hur de ska lösas. 

Om den tanken finns redan från början blir det enklare att lyckas med implementeringen. Det 

är även intressant att se att det från statligt håll arbetas väldigt lite med samverkan mellan de 

olika aktörerna trots att det nämns som viktigt för en framgångsrik implementering i 

bredbandsstrategin. Inom detta område är det definitivt något som det skulle kunna arbetas 

mera med.  

Det finns många aspekter i undersökningen som det skulle vara intressant att undersöka 

vidare. Utöka undersökningen med kommuner i andra län för att se om de som lyckats bäst 

med implementeringen där har arbetat på ett liknande eller annorlunda sätt än vad 

kommunerna som lyckats bäst i Östergötland har gjort. Att undersöka vidare om hur en policy 

är uppbyggd påverkar implementeringen. I den teoretiska aspekten av policyprocessen beskriv 

hur otydlighet i en policy både kan främja eller försvåra implementeringen. I denna 

undersökning har det framkommit att otydligheten har försvårat implementeringen, men det 

betyder inte att det alltid är det. En annan aspekt som skulle vara intressant att undersöka är 

vad som händer efter att implementeringen av bredbandsmålen är avklarade. Kommer 

bredbandsinfrastrukturen bidra till allt det positiva som nämns i bredbands och 

digitaliseringsstrategin. Vilka andra utmaningar uppstår efteråt, hur ska driften av nätet skötas 

på bästa sätt, vem ska äga det. Allt detta är frågor som det ännu inte finns något självklart svar 

på. 

Avslutningsvis går det att säga att alla kommunerna har upplevt hinder, de har hanterat dem 

olika, alla kommer inte nå bredbandsmålen under den tidsperiod som är satt, men alla tycker 

att det är viktigt att det inte nås allt för långt efteråt. Det som behövs för att de ska lyckas 

inom en snar framtid är mer ekonomiska resurser. Målen kan nås utan det, men det kommer 

att ta längre tid.  
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Bilagor 

Intervjufrågor 

Vill du presentera dig själv, namn och vad du arbetar med? 

Hur arbetar ni med att bygga ut bredband i de områden där det inte är kommersiellt möjligt att 

göra det? 

Vilka politiska beslut har tagits för hur ni ska arbeta? 

Arbetar ni något med att lägga ner bredband samtidigt som andra infrastrukturprojekt, el 

vatten/avlopp etc? 

Investerar kommunen några pengar i bredbandsutbyggnaden? Vet ni hur mycket? 

Finns det en investeringsvilja i kommunen? 

Hur många är ni som arbetar med utbyggnaden i eran kommun? 

Vilka problem ser ni med att människor på landsbygden inte har bredband? 

Vilka avvägningar gör ni i arbetet? 

Har ni några uppsatta mål som ska nås? Hur ska ni nå de målen? 

Vad tycker ni om regeringens bredbandsmål och att ni måste arbeta för att uppnå det? Anser 

ni att det är något som ni ska arbeta med? 

Arbetar ni något med att få folk intresserade av/ se fördelarna med en bredbandsuppkoppling? 

Vet ni hur stor procentdel av eran kommun som har bredband? 

Ser ni något värde i att bygga ut bredbandsinfrastrukturen på landsbygden? Har det varit 

någon diskussion om det i kommunen? Bland politiker och tjänstemän? 

 


