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Sammanfattning 
 
 
Uttrycket IT började höras i mitten av 1990-talet och blev snabbt ett modeord och i 
slutet av 1990-talet blev bredband i det närmaste ett lika haussat ord. Företag som 
Framfab och Bredbandsbolaget med helt nya affärsidéer gjorde fantastiska resultat på 
börsen. 2000-talet inleddes med ett abrupt uppvaknande där luften helt gick ur börsen 
och där 1990-talets mest okritiska profeter för den nya ekonomin i det närmaste fick 
ett löjets skimmer över sig. Det finns många intressanta aspekter av detta skeende och 
mycket att säga och skriva om det. 
 
Det specifika syftet med denna uppsats är att i ur huvudsak nationalekonomiskt 
perspektiv belysa, diskutera och analysera den svenska bredbandsutbyggnaden med 
särskild inriktning på statens roll. 
 
Uppsatsen inleds av en teknisk beskrivning som försöker ge läsaren en bild av hur 
bredband fungerar, vilka olika nivåer det finns i ett bredbandsnät samt vilka olika 
typer av bredband som finns. 
 
Därefter följer den huvudsakliga empirin där först de olika utredningar och rapporter 
som inriktats på IT och bredbandsutbyggnaden behandlas, därefter de beslut som 
fattats angående bredband (framförallt IT-propositionerna) och slutligen det reella 
läget vad gäller utbyggnaden. Tanken är alltså att påvisa en röd tråd från beslutsunder-
lag, till beslut och slutligen resultaten av besluten. Det framgår att staten har valt att 
lägga mycket energi på utredningar men satsat på en ganska låg profil vad gäller 
utbyggnaden och låtit marknaden ta största ansvaret med stöd av vissa subventioner 
till kommuner och användare. 
 
Efter empirin innehåller uppsatsen en genomgång av den forskning som har gjorts 
angående IT-satsningars effekter på samhällsekonomin, där det framgår att den 
nationalekonomiska forskningen i allmänhet har intagit en alltmer positiv ställning 
vad gäller IT och dess effekter på ekonomin efter att inledningsvis ha präglats av 
skepticism och ett avsnitt som behandlar vilken roll staten kan ha och ska ha vid 
projekt som bredbandsutbyggnaden. 
 
I den avslutande delen av uppsatsen återfinns författarens egna tankar och reflektio-
ner, försök till utvärdering av statens roll och slutdiskussionen. Här fastslås att 
nationalekonomiskt tänkande nästan helt saknats i utredningarna, vilket måste 
betraktas som en stor brist med tanke på områdets potentiella betydelse för 
samhällsekonomin. Vidare anser författaren inte att staten har lyckats uppnå de mål 
som den själv har föresatt sig angående bredbandsutbyggnaden men att det däremot 
inte går att avgöra huruvida det statliga agerandet varit optimalt ur ett samhällseko-
nomiskt perspektiv. Av ett hypotetiskt räkneexempel framgår dock att det inte verkar 
otroligt att andra alternativ än det valda kunde ha varit framgångsrikare. 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 INLEDNING.....................................................................................................................................1 
1.1 BAKGRUND ...............................................................................................................................1 
1.2 PROBLEMATIK...........................................................................................................................1 
1.3 SYFTE ........................................................................................................................................1 
1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR.................................................................................................................2 
1.5 ANGREPPSSÄTT OCH METOD .....................................................................................................2 
1.6 AVGRÄNSNINGAR .....................................................................................................................3 
1.7 SPRÅK OCH FORMALIA ..............................................................................................................4 
1.8 DISPOSITION..............................................................................................................................4 

2 TEKNISK BESKRIVNING............................................................................................................6 
2.1 BREDBAND ................................................................................................................................6 
2.2 OLIKA TYPER AV BREDBAND ....................................................................................................6 

2.2.1 xDSL (ADSL) .......................................................................................................................6 
2.2.2 LAN ......................................................................................................................................7 
2.2.3 WLAN och FWA ..................................................................................................................8 
2.2.4 Kabel....................................................................................................................................9 
2.2.5 Optisk fiber ..........................................................................................................................9 
2.2.6 Elnät...................................................................................................................................10 
2.2.7 Satellit ................................................................................................................................10 
2.2.8 Mobila anslutningsalternativ (3G)....................................................................................10 

2.3 OLIKA NIVÅER I BREDBANDSNÄTET........................................................................................11 
2.3.1 Stomnät ..............................................................................................................................11 
2.3.2 Ortssammanbindande nät .................................................................................................11 
2.3.3 Accessnätet ........................................................................................................................12 

2.4 OLIKA STRUKTURER................................................................................................................12 
2.4.1 Traditionell nätstruktur .....................................................................................................12 
2.4.2 Modern rutnätsstruktur .....................................................................................................13 

3 UTREDNINGAR OCH RAPPORTER.......................................................................................15 
3.1 SPECIALTILLSATTA UTREDNINGAR OCH KOMMISSIONER .......................................................15 

3.1.1 IT-kommissionen................................................................................................................15 
3.1.1.1 Den första IT-kommissionen 1994 ........................................................................................16 
3.1.1.2 Den andra IT-kommissionen 1995-1996 ...............................................................................17 
3.1.1.3 Den tredje IT-kommissionen 1996-1998...............................................................................17 
3.1.1.4 Den fjärde IT-kommissionen 1998-2003...............................................................................22 

3.1.2 IT-infrastrukturutredningen ..............................................................................................28 
3.1.3 Bredbandsutredningen ......................................................................................................32 
3.1.4 IT-stomnät till vissa kommuner.........................................................................................34 

3.2 RAPPORTER FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER ..........................................................................35 
3.2.1 PTS.....................................................................................................................................36 
3.2.2 SIKA...................................................................................................................................38 
3.2.3 ITPS ...................................................................................................................................39 
3.2.4 IT-politiska strategigruppen..............................................................................................40 
3.2.5 Näringsdepartementet .......................................................................................................41 

4 BESLUTEN ....................................................................................................................................43 
4.1 IT-PROPOSITIONERNA.............................................................................................................43 

4.1.1 Den första IT-propositionen..............................................................................................43 
4.1.2 Den andra IT-propositionen .............................................................................................45 

4.2 STATLIGA SATSNINGAR I PRAKTIKEN......................................................................................49 
5 RESULTATET - BREDBAND I REALITETEN ......................................................................51 

5.1 INTERNETABONNEMANG.........................................................................................................51 
5.2 BREDBAND ..............................................................................................................................53 
5.3 INFRASTRUKTUR .....................................................................................................................55 

5.3.1 Stomnäten ..........................................................................................................................56 
5.3.2 De ortssammanbindande näten.........................................................................................56 
5.3.3 Områdesnäten....................................................................................................................56 

5.4 INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE...............................................................................................58 



 
 

6 IT, BREDBAND OCH EFFEKTERNA HÄRAV ......................................................................60 
6.1 GRUNDLÄGGANDE TILLVÄXTTEORI........................................................................................60 

6.1.1 Solowmodellen och neoklassisk tillväxtteori ....................................................................60 
6.1.2 Teknologi och produktivitet...............................................................................................62 

6.2 DEN NYA EKONOMIN ELLER SOLOWPARADOXEN? .................................................................63 
6.3 IT, TILLVÄXT OCH PRODUKTIVITET ........................................................................................65 

6.3.1 Robert J. Gordon...............................................................................................................66 
6.3.2 Erik Brynjolfsson och Lorin M. Hitt .................................................................................69 
6.3.3 Dale W. Jorgensen.............................................................................................................71 

6.4 SVENSK FORSKNING OM IT OCH PRODUKTIVITET...................................................................71 
6.5 HAR IT EKONOMISK BETYDELSE?...........................................................................................74 
6.6 COST-BENEFIT-ANALYSEN OCH DEN TRADITIONELLA INFRASTRUKTUREN............................74 
6.7 TÄNKBARA EFFEKTER AV BREDBAND.....................................................................................77 

7 STATEN OCH POLITIKEN........................................................................................................80 
7.1 STATENS ROLL ........................................................................................................................80 

7.1.1 Skäl till Statlig intervention...............................................................................................80 
7.1.2 Vilka alternativ har staten?...............................................................................................82 

7.1.2.1 Möjliga alternativ och strategier ............................................................................................83 
7.1.2.2 Alternativ som varit uppe till diskussion ...............................................................................84 

7.2 DE POLITISKA SKÄLEN TILL BREDBANDSSATSNINGAR ...........................................................86 
7.2.1 Övergripande politiska skäl till bredbandssatsningar .....................................................86 
7.2.2 Ideologiska skäl till bredbandssatsningar ........................................................................87 
7.2.3 Realpolitiska skäl till bredbandssatsningar......................................................................87 

8 STRUKTURERING AV TANKAR OCH REFLEKTIONER.................................................89 
8.1 UTREDNINGARNA....................................................................................................................89 

8.1.1 Olika typer av rapporter och deras betydelse för beslutsfattandet..................................89 
8.1.2 Det nationalekonomiska inslaget i utredningarna och rapporterna................................91 
8.1.3 Skillnader i utredningarnas råd till regeringen................................................................91 

8.2 BESLUTEN ...............................................................................................................................93 
8.3 RESULTATET - BREDBAND I REALITETEN................................................................................94 

9 FÖRSÖK TILL UTVÄRDERING...............................................................................................96 
10 SLUTDISKUSSION ....................................................................................................................100 
11 KÄLLOR.......................................................................................................................................103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Uttrycket IT började höras i mitten av 1990-talet och blev snabbt ett modeord. Hela 
västvärlden hade IT i fokus och Sverige var ett av de länder som var först med att 
anamma den nya IT-tekniken. Den närmast hysteriska haussningen av IT ledde som 
bekant bland annat till exempellösa börsspekulationer och därmed fantastisk 
börsutveckling på IT-aktier. Alla ville på något sätt förknippas med ”den nya 
ekonomin”. Även bland politiker talades det gärna om IT och den fantastiska 
utveckling som vi nu stod inför. I slutet av 1990-talet blev bredband i det närmaste ett 
lika haussat ord som IT och Internet. Företag som Framfab och Bredbandsbolaget 
med helt nya affärsidéer och med en ny typ av ledare som kan exemplifieras med 
Jonas Birgersson, som tillsammans med några andra unga företagare blev frontfigur 
för det nya, gjorde fantastiska resultat på börsen (om än inte i reella termer). 2000-
talet inleddes med ett abrupt uppvaknande där luften helt gick ur börsen och där 1990-
talets mest okritiska profeter för den nya ekonomin i det närmaste fick ett löjets 
skimmer över sig. Det finns många intressanta aspekter av detta skeende och mycket 
att säga och skriva om det. En viktig aspekt av det hela är politikernas och statens roll. 
Ett så viktigt område har naturligtvis varit viktigt även ur politisk synvinkel, och 
beslut rörande området måste fattas antingen om marknaden är haussad eller fylld av 
problem. 

 

1.2 Problematik 
 

När ett nytt fenomen, i detta fall bredband, dyker upp i samhället så hamnar detta 
även på den politiska dagordningen. Politikerna måste ta ställning till hur staten ska 
agera (om alls) vad beträffar det nya området. Detta är en svår fråga och de beslut 
som fattas av politikerna angående den statliga interventionen kan komma att påverka 
samhället både ekonomiskt och på andra sätt. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att i ur huvudsak nationalekonomiskt perspektiv belysa, 
diskutera och analysera den svenska bredbandsutbyggnaden med särskild inriktning 
på statens roll. 
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1.4 Frågeställningar 
 

Nedan anges de frågeställningar som jag funnit vara av intresse i denna uppsats med 
angivande av kapitel där frågeställningarna huvudsakligen behandlas eller besvaras. 
 

• Hur har den politiska makten gjort för att skaffa sig kunskap om bredband och 
IT? (Kapitel 3) 

• Vilka beslut har den politiska makten fattat angående bredband? (Kapitel 4) 
• Hur har den svenska bredbandsutbyggnaden fortskridit och hur ser situationen 

ut idag? (Kapitel 5) 
• Finns det några ekonomiska beräkningar av nyttan av IT och bredband och har 

de politiska besluten tagits med hjälp av dessa? (Kapitel 3 och 6) 
• Vilka ekonomiska effekter på samhället kan man förvänta sig av implemente-

ringen av IT-teknik i allmänhet och bredbandsutbyggnaden i synnerhet? (Ka-
pitel 6) 

• Vilken roll har staten i utbyggnader av detta slag, behövs statliga ingripanden 
och i så fall varför? (Kapitel 7) 

• Går det att avgöra hur väl staten har lyckats med sin politik på bredbandsom-
rådet, och hur har de i så fall lyckats? (Kapitel 9) 

• Vilka lärdomar kan dras av bredbandsutbyggnaden? (Kapitel 10) 
 

1.5 Angreppssätt och metod 
 

Ett vanligt nationalekonomiskt tillvägagångssätt när man vill utvärdera ekonomiska 
satsningar, åtminstone vad gäller infrastruktur, är att göra någon form av cost-benefit-
analys. I detta fall är detta svårt, för att inte säga omöjligt, eftersom effekterna är så 
fragmenterade och en del av ett så stort skeende. Eftersom området är så  nytt finns 
det inte heller någon tidigare erfarenhet att falla tillbaka på. En av anledningarna till 
att jag har valt att göra denna studie är att jag vill försöka förstå hur politikerna har 
fattat sina beslut och vad har de haft för beslutsunderlag, ekonomiska och andra, för 
att grunda sina beslut när de vanliga metoderna för att i ekonomisk mening analysera 
ett projekt svårligen kan tillämpas. 

 

Uppsatsen får därför till stor del formen av en textstudie, vilket är ett något oortodoxt 
angreppssätt inom nationalekonomin. Textstudier har som bekant sina fördelar och 
nackdelar. Den största nackdelen är förmodligen att man får förlita sig till sekundära 
källor, det vill säga att det inte är man själv som tar fram uppgifterna utan den eller de 
som skriver texten. I detta fall anser jag det dock inte vara ett så stort problem, 
tvärtom kan det delvis sägas vara en fördel eftersom jag därigenom till stor del använt 
mig av samma material som politikerna i beslutsfattande position har haft tillgång till. 
Jag kan därför, eftersom som det nu har gått några år sedan utbyggnaden startade, 
försöka få en uppfattning om effekterna av de statliga bredbandssatsningar som har 
gjorts utifrån rapporternas underlag. 
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Jag är också i gott sällskap vad gäller ett oortodoxt angreppssätt. Även de statliga 
utredningarna om IT har ofta haft ett något annorlunda angreppssätt, exempelvis finns 
ett antal utredningar som inte är utredningar i egentlig mening utan består av en 
samling intervjuer eller en sammanfattning av ett seminarium. Att denna typ av 
skrifter hamnar som SOU torde vara tämligen ovanligt.1 

 

Rent metodologiskt kan denna uppsats betraktas som induktiv, det vill säga att jag 
drar mina slutsatser utifrån den verklighet jag har observerat, till skillnad från den 
deduktiva metoden där man utgår ifrån teorierna och sedan försöker tillämpa dessa på 
ett fenomen. Detta är också skälet till att den teori som jag har använt har placerats 
efter empirin. Metodologiskt leder detta till att de slutsatser som görs i vissa fall inte 
har ett direkt stöd i form av nationalekonomisk teori utan i flera fall är antaganden 
från min sida. Därmed finns risken att mina subjektiva värderingar får ett stort 
spelrum. Eftersom bakgrundsmaterialet som leder fram till mina slutsatser i ganska 
stor omfattning finns redovisat i uppsatsen kan dock läsaren bilda sig en egen 
uppfattning om huruvida mina slutledningar är relevanta och riktiga eller ej. En av 
anledningarna till att jag har valt ett induktivt förhållningssätt är att det helt enkelt inte 
finns några tydligt uttalade teorier som oproblematiskt kan tillämpas på det område 
som jag har valt att studera, i alla fall inte utifrån mina frågeställningar. Det är min 
åsikt att det induktiva tillvägagångssättet har den fördelen att man inte riskerar att 
utgå från en teori som i slutändan riskerar att ha liten eller ingen egentlig samhörighet 
med den empiri som presenteras. Detta är ett alltför vanligt problem i uppsatser av 
detta slag. 

 

Slutligen kan sägas att uppsatsen uppvisar klara tvärvetenskapliga drag. Inriktningen 
på textstudier och fokuseringen på statens roll gör att gränslandet mellan nationaleko-
nomi och statsvetenskap beträds. Detta beror på flera saker men den viktigaste 
orsaken är att bristen på handfast ekonomisk argumentation i det statliga utrednings- 
och beslutsunderlaget tvingat mig att vidga vyerna och i större utsträckning fokusera 
även på övrig argumentation. 

 

1.6 Avgränsningar 
 

Mitt huvudsakliga fokus ligger på bredbandsutbyggnaden, men de effekter som denna 
får av egen kraft, ekonomiska och andra, är väldigt svåra att uttala sig om. Eftersom 
bredbandsutbyggnaden är en del av det framväxande IT-samhället och därigenom 
också en delkomponent av de effekter som IT ger finns det fog för att i vissa fall och 
på vissa plan granska IT mer allmänt om man vill försöka få en förståelse för 
effekterna av bredbandsutbyggnaden. Bredband utan IT är som vägar utan bilar eller 
telefonledningar utan telefoner. Avgränsningen mellan bredband och IT som helhet 
görs därför så skarp som möjligt, men i vissa fall går det inte att göra en sådan 
avgränsning överhuvudtaget. I stora delar av uppsatsen finns därför mer vittomfattan-
de studier av IT-relaterat material. Detta gäller framförallt min genomgång av 
                                                 
1 Se exempelvis Kristallkulan – tretton röster om framtiden, IT-kommissionens rapport 3/97, SOU 
1997:31 och IT-kommissionens hearing om infrastrukturen för digitala medier, IT-kommissionens 
rapport 2/98, SOU 1998:20. 
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ekonomiska effekter av IT, där bredband inte kan extraheras från övriga IT-effekter 
samt det tidiga utredningsmaterialet. I fallet med det tidiga utredningsmaterialet faller 
det sig också ganska naturligt eftersom bredband blir en allt viktigare del av IT-
relaterat material ju längre fram man kommer i den kronologiska genomgången och 
bredband därför alltmer kan stå på egna ben som forskningsobjekt betraktat. 

 

Vad gäller uppgifter om den reella utbyggnaden av bredband håller jag mig i 
huvudsak till en aggregerad makronivå utan exempel på mikronivå. Jag har därmed 
också avgränsat mig mot exempelvis enskilda fallstudier, vilka på ett annat sätt hade 
kunnat belysa situationen för kommunerna och abonnenterna, eller de som har en 
önskan om att bli abonnenter. Jag har också i första hand valt att inrikta mig på själva 
den digitala infrastrukturen och därmed i stort avgränsat mig mot de applikationer, 
nuvarande eller framtida som bredbandsutbyggnaden kan tänkas härbärgera. 

 

1.7 Språk och formalia 
 

Vad gäller språk och formalia som jag använder i uppsatsen har jag några saker som 
jag vill säga. För det första finns det vissa som menar att ordet ”man” på inga villkor 
ska förekomma i en uppsats. Jag håller inte med om detta utan använder ”man” när 
jag tycker att detta är det bästa språkliga alternativet för att få ett bra flyt i texten. 
Detsamma gäller till exempel ”jag” och ”min åsikt” som vissa tycker ska ersättas med 
ordalydelser som ”författaren” och ”författarens åsikt”. Jag har också valt att skriva ut 
fraser som många förkortar, exempelvis ”till exempel”, även detta för att jag tycker att 
det ger bättre flyt i texten. 

 

Vad gäller källhänvisningar använder jag mig som redan framgått av Oxfordmodel-
lens notsystem. Om notsiffran placerats innan punkten i en mening gäller källhänvis-
ningen denna mening, om den placerats efter punkten gäller den för hela stycket. Jag 
har också valt att vara väldigt utförlig i mina fotnoter, exempelvis anger jag 
genomgående inte SOU bara med nummer utan även titel och utredningsinstans. Detta 
därför att det inte stör texten men underlättar för läsaren som slipper bläddra till slutet 
av uppsatsen för att ta reda på vad utredningen ifråga behandlar. 

  

1.8 Disposition 
 

Kapitel 2 är en teknisk beskrivning av bredband ämnad att försöka öka förståelsen av 
vad bredband är för något hos läsaren. I kapitel 3 beskrivs de utredningar och 
rapporter som gjorts från statligt håll om IT i allmänhet och bredband i synnerhet. I 
kapitel 4 behandlas de beslut som tagits från statligt håll, framförallt då IT-
propositionerna, samt hur de planerade satsningarna i praktiken har genomförts. I 
kapitel 5 återfinns en beskrivning över hur bredbandsutbyggnaden har fortskridit och i 
vilken situation vi befinner oss idag. Den röda tråden i kapitel 3-5 består i att de 
beskriver respektive underlag, beslut och resultat i samband med den svenska 
satsningen på bredband. Dessa kapitel är också empirin i denna uppsats. Därefter i 
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kapitel 6 kommer en genomgång av forskningen angående de effekter och den 
betydelse som IT och bredband kan tänkas ha på samhällsekonomin samt en mindre 
genomgång av cost-benefit-analysen som den används vid utbyggnad av traditionell 
infrastruktur. Kapitel 7 behandlar statens roll och möjligheter i samband med 
bredbandsutbyggnaden och den politiska betydelsen av bredbandssatsningar. I kapitel 
8 har jag gjort en sammanställning och utökning av de reflektioner som jag har gjort i 
de empiriska kapitlen. I kapitel 9 försöker jag utvärdera statens satsningar på 
bredband, medan kapitel 10 är det kapitel som innehåller slutdiskussionen där jag 
diskuterar statens roll i dag och i framtiden. 
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2 Teknisk beskrivning 
 

2.1 Bredband 
 

Ordet bredband är en rak översättning av engelskans ”broadband” och är ett 
samlingsnamn för många olika tekniker som kan användas för att uppnå en 
Internetuppkoppling med hög överföringshastighet. Detta innebär att slutanvändaren 
(abonnenten) får möjlighet att överföra stora datamängder, som till exempel bilder, 
musik och filmer med hög hastighet. Gemensamt för bredbandslösningar är dessutom 
en fast uppkoppling som inte blockerar telefonlinjen, vilket i sin tur leder till att det är 
möjligt att vara uppkopplad kontinuerligt.2 

 

Ofta är hastigheten i bredbandsuppkopplingar större när man tar emot information 
(surfar på Internet eller tar hem bilder, musik och film) än när man skickar 
information. Detta kallas asymmetrisk bredband. Att ta emot information kallas ibland 
för trafik nedströms och att skicka information kallas ibland för trafik uppströms.3  

 

Det finns ingen allmängiltig definition av vad som krävs för att en uppkoppling ska få 
kallas för bredband. Att kräva en lägstanivå vad gäller överföringshastigheten för att 
få kalla en uppkoppling för bredband är problematiskt eftersom den tekniska 
utvecklingen snabbt gör sådana definitioner inaktuella. Det som anses vara snabbt 
idag kan komma att betraktas som långsamt imorgon.4 Det är med detta sagt 
egentligen inte heller så att man antingen har bredband eller inte, man kan dessutom 
ha snabb eller långsam bredbandsuppkoppling. Med dagens mått mätt skulle bredband 
runt 1 Mbit/s kunna betraktas som långsamt bredband och allt runt eller över 10 
Mbit/s som snabbt bredband. 

 

2.2 Olika typer av bredband 
 

Det finns ett antal olika tekniker för att uppnå snabb överföring av digitala signaler. 
Nedan följer en beskrivning av de vanligaste. 

 

2.2.1 xDSL (ADSL) 
 

xDSL eller Digital Subscriber Line är en samlingsbeteckning för ett antal olika 
tekniker som alla har det gemensamt att de använder sig av ett digitalt modem på den 
vanliga telefonlinjens koppartrådar. Vilken specifik teknik som används visas genom 

                                                 
2 Frågor och svar om bredband, Post- och telestyrelsen, folder. 
3 Kartläggning av tillgången till Internet, Post- och telestyrelsen, Rapport 2004:1, s. 23. 
4 Frågor och svar om bredband, Post- och telestyrelsen, folder. 
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att bokstaven x i xDSL ersätts med någon annan bokstav. De mest förekommande är 
ADSL, SDSL och VDSL.5 

 

I Sverige är det nästan uteslutande ADSL (Asynchronimous Digital Subscriber Line) 
som används. Asynchronimous står för att man tillåter större datamängd att färdas åt 
ena hållet än åt det andra hållet. På senare tid har vid högre uppkopplingshastigheter 
VDSL (Very high bit-rate Digital Subscriber Line) börjat användas. Trots att 
telefonlinjens koppartrådar används vid dataöverföringen går det bra att använda 
telefonen samtidigt. Detta möjliggörs genom att signalen moduleras och sänds i en 
högre frekvens än den som ett vanligt telefonsamtal använder6. 

 

Tekniska förutsättningar för att ADSL ska kunna användas är att abonnenten har ett 
ADSL-modem och att den lokala telestationen är förberedd för ADSL med de 
installationer som krävs7. Dessutom får inte avståndet mellan slutanvändaren och 
telestationen vara för stort eftersom ADSL har en begränsning i hur långa kopparled-
ningarna får vara. En maximal längd på koppartråden som angetts är 5,5 km. Om flera 
slutanvändare delar på en telefonledning genom så kallad flerkanalsutrustning kan 
också problem uppstå eftersom denna teknik liksom ADSL använder sig av 
modulerad signal och dessa två system därigenom inte är kompatibla.8 

 

Hastigheten på ADSL i Sverige ligger normalt inom spannet 250 kbit/s – 8 Mbit/s för 
överföring nedströms och inom 64 kbit/s – 2 Mbit/s för överföring uppströms. 
Variationerna beror på vilken utrustning leverantören tillhandahåller, hur långt ifrån 
telefonstationen med utrustningen man bor och hur mycket man är villig att betala.9 
På senare år har även hastigheter på upp till 26 Mbit/s uppnåtts när användaren 
befinner sig nära telestationen och då används som tidigare har nämnts VDSL istället 
för ADSL.10 

 

2.2.2 LAN 
 

LAN, eller Local Area Network, är som namnet antyder ett digitalt nätverk mellan 
geografiskt näraliggande datorer. Ett sådant nätverk behöver inte nödvändigtvis ge 
tillgång till Internet, men om det finns en fast Internetuppkoppling ansluten så kan alla 
som är uppkopplade på LAN:et få tillgång till denna. Detta är ett vanligt sätt att 
distribuera bredband inom företag och i flerfamiljshus. En fördel med LAN som 
bredband är att slutanvändaren inte behöver något modem utan endast ett nätverks-
kort. 

 

                                                 
5 Frågor och svar om bredband, Post- och telestyrelsen, folder. 
6 Kartläggning av tillgången till Internet, Post- och telestyrelsen, Rapport 2004:1, s. 18.  
7 Frågor och svar om bredband, Post- och telestyrelsen, folder. 
8 Kartläggning av tillgången till Internet, Post- och telestyrelsen, Rapport 2004:1, s. 17ff. 
9 Ibid., s. 23. 
10 http://www.bredbandsbolaget.com, http://www.bostream.com, 2004-08-04. 
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2.2.3 WLAN och FWA 
 

WLAN, eller Wireless Local Area Network liknar LAN men distribueras inte genom 
fysiska uppkopplingar utan genom radioöverföring. Man kopplar upp användarna till 
Internet genom radioöverföring av de digitala signalerna. Basstationen, eller 
accesspunkten som den ofta kallas i detta sammanhang, kommunicerar med den 
anslutna datorns nätverkskort. Det krävs att användaren har ett speciellt nätverkskort 
som klarar radioöverföring. Accesspunkten kopplas sedan i sin tur till den utrustning 
som används för att få tillgång till Internet, till exempel ett ADSL-modem.11 

 

Radioöverföringen i WLAN sker i frekvensband som upplåtits till denna typ av 
utrustning genom internationella överenskommelser. Det finns olika standarder som 
bland annat avgör vilken räckvidd som ett WLAN har och vilken hastighet som kan 
uppnås. Den första standarden, 802.11b, har en kapacitet på 11 Mbit/s medan de nyare 
standarderna 802.11a och 802.11g har en överföringskapacitet på 54 Mbit/s. Snabbare 
standarder är också under utveckling och 108 Mbit/s är tillgängligt med dagens 
teknik. Det är dock viktigt att förstå att detta är hastigheten mellan datorn och 
accesspunkten vilket alltså inte påverkar Internetuppkopplingens hastighet. 
Hastigheten påverkas också negativt av störningar och av stora avstånd mellan 
accesspunkten och datorn.12 

 

WLAN är mycket användbart om man har en bärbar dator, som då kan kopplas upp 
till Internet på flera olika platser utan att några kablar behöver användas. Exempel på 
platser där WLAN ofta finns är flygplatser, tåg, universitet och andra platser där 
många passerar och har behov av Internetuppkoppling. Vissa av dessa WLAN är fria 
att använda och vissa är kommersiella och tar ut en avgift på liknande sätt som när 
man använder sin mobiltelefon13.  

 

Det är också möjligt att skapa sitt eget WLAN hemma genom att koppla en 
accesspunkt till sin egen Internetuppkoppling. Fördelen med detta är att inga kablar 
behöver dras till stationära datorer och att det är möjligt att röra sig fritt i hemmet med 
en bärbar dator och ändå ha kontinuerlig Internetuppkoppling. 

 

En stor nackdel med alla WLAN är säkerhetsaspekten. Eftersom informationen 
överförs med hjälp av radiovågor är den betydligt lättare för obehöriga att tillgodogö-
ra sig, i jämförelse med överföring över kabel är exkluderbarheten relativt sett låg. 
Kryptering är därför nödvändig för att förvissa sig om att informationsflödet är säkert. 
Dessutom krävs bra system för användaridentifikation eftersom vem som helst annars 
kan koppla upp sig på ett WLAN. Detta är bland annat ett vanligt sätt för hackers att 

                                                 
11 Trådlösa LAN - En teknisk marknadsbeskrivning, Post- och telestyrelsen, Rapport 2004:12, s. 10. 
12 Ibid., s. 7ff. 
13 Ibid., s. 20. 
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sprida virus. Ytterligare en säkerhetsrisk är möjligheten för obehöriga att ta sig in i de 
anslutna datorerna genom den trådlösa överföringen som nätverkskorten ger.14 

 

Det finns även ett system som kallas FWA, Fixed Wireless Access, och som ger en 
yttäckande fast radioaccess. Det finns många grundläggande likheter mellan WLAN 
och FWA, att man skiljer på dessa handlar mest om att det är frågan om olika tekniska 
standarder. Den största skillnaden torde vara att WLAN är fritt för användande av alla 
i för detta ändamål särskilt tilldelade frekvenser medan FWA kräver tillstånd och 
använder sig av frekvenser högre upp i frekvensomfånget. Dessa skillnader gör att 
FWA tillhandahålls som fast tjänst av en operatör medan WLAN används mer till 
mobila tillämpningar eller i privata system.15 

 

Förutom säkerhetsaspekten finns det få nackdelar och många fördelar med WLAN 
och FWA och det ter sig troligt att dessa anslutningssätt kommer att bli allt populärare 
med tiden, både i hemmet och på offentliga platser. Det har diskuterats huruvida 
offentliga WLAN skulle kunna bli en konkurrent till 3G och jag tror personligen att 
systemen både kan ses som konkurrenter och som komplement till varandra. WLAN 
har överlägsen överföringshastighet men kan aldrig få en täckning som är i närheten 
av 3G på grund av den relativt sett korta räckvidden.16 

 

2.2.4 Kabel 
 

Denna typ av bredband kan användas av dem som bor i flerfamiljshus eller i villa och 
som har tillgång till kabel-TV. Leverantören av Kabel-TV erbjuder då bredbandsupp-
koppling i det befintliga kabel-TV-nätets koaxialkablar. Eftersom detta kräver att nya 
installationer av teknisk utrustning görs i flerfamiljshus krävs att hyresvärden 
samtycker. Rent tekniskt består modifikationen i att kabel-TV-näten måste 
returaktiveras, det vill säga öppnas upp för information från användaren17. 
Användaren behöver ett kabelmodem som i allmänhet tillhandahålls av leverantören 
av kabel-TV.18 

 

2.2.5 Optisk fiber 
 

Optisk fiber dras till exempel till villor, ofta i samband med att man ändå gör andra 
installationer. Det är en kraftfull form av bredband som möjliggör mycket höga 
överföringshastigheter. Det är dessutom möjligt att öka kapaciteten i befintliga nät i 
framtiden tack vare den optiska fiberns tekniska möjligheter. Fördelarna med optisk 
                                                 
14 Trådlösa LAN - En teknisk marknadsbeskrivning, Post- och telestyrelsen, Rapport 2004:12, s. 10, s. 
23. 
15 Svensk FWA-utveckling i ett europeiskt perspektiv, Nordic Circle för Post- och telestyrelsen, Rapport 
2003:3, s. 29ff. 
16 Ibid., s. 31. 
17 Bredband i Sverige, 2003 – Tillgänglighet till IT-infrastruktur med hög överföringshastighet, Post- 
och telestyrelsen, Rapport 2003:27, s. 34. 
18 Frågor och svar om bredband, Post- och telestyrelsen, folder. 
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fiber är många, men det finns en stor och betydande nackdel. Till skillnad från 
exempelvis ADSL krävs det att ny infrastruktur byggs vilket gör optisk fiber till en 
kostsam lösning.19 Tilläggas kan också att optisk fiber är grunden för den digitala 
infrastrukturens stomnät, vilket behandlas senare i detta kapitel. Även om man har 
uppkoppling via exempelvis ett LAN, WLAN eller en kabelanslutning, är dessa nät i 
sin tur kopplade till Internet via optisk fiber. Även kommunikation mellan 
telestationer och basstationer som ger användaren tillgång till ADSL eller olika 
mobila anslutningsalternativ som exempelvis 3G (se mer om dessa nedan) sker med 
hjälp av optisk fiber. 

 

2.2.6 Elnät 
 

Det finns möjlighet att distribuera bredband genom elnätens kopparledningar. Denna 
form av elnätskommunikation kallas PLC, Power Line Communication20. Vissa 
elleverantörer utnyttjar denna möjlighet och erbjuder lösningar med speciella 
elnätsmodem.21 Tekniken har dock inte fått något större genomslag. 

 

2.2.7 Satellit 
 

Det finns också möjlighet att använda satellit för att åstadkomma bredband till 
slutanvändarna. Systemet har ännu inte blivit särskilt populärt, delvis eftersom 
överföringshastigheten med befintlig teknik är betydligt lägre än för de flesta andra 
tekniker för bredband. Överföring nedströms sker med en hastighet av 400-500 kbit/s 
och överföringen uppströms med en hastighet av 9,6-128 kbit/s. Överföringen 
uppströms sker antingen med hjälp av uppringt Internet via modem eller med 
direktlänk via satellitmodemet till satelliten.22 Om man använder sig av uppringt 
Internet via modem (vilket är det vanliga) försvinner en av fördelarna med 
bredbandslösningar, nämligen att det går att använda den fasta telefonen samtidigt 
som man har tillgång till Internet. 

 

Den stora fördelen med satellituppkoppling är att den kan erbjudas till alla utan 
hänsyn till geografiskt läge vilket gör det möjligt att nå även de mest avlägsna 
slutanvändarna. 

 

2.2.8 Mobila anslutningsalternativ (3G) 
 

Det finns också möjlighet att överföra data mobilt med några olika system som till 
exempel HSCSD, GPRS och 3G. Det enda av dessa system som ens med god vilja 
                                                 
19 Frågor och svar om bredband, Post- och telestyrelsen, folder. 
20 Bredband i Sverige, 2003 – Tillgänglighet till IT-infrastruktur med hög överföringshastighet, Post- 
och telestyrelsen, Rapport 2003:27, s. 34. 
21 Frågor och svar om bredband, Post- och telestyrelsen, folder. 
22 Kartläggning av tillgången till Internet, Post- och telestyrelsen, Rapport 2004:1, s. 23. 
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skulle kunna kallas för bredband är dock 3G. 3G har en överföringshastighet 
nedströms på 64-384 kbit/s och uppströms på 64 kbit/s. Hastigheten är beroende av 
hur långt ifrån basstationen man befinner sig (lägre hastighet ju längre ifrån den man 
befinner sig) och hur många som för tillfället använder tjänsten (alla användare på en 
specifik basstation delar på kapaciteten i denna basstation).23 

 

2.3 Olika nivåer i bredbandsnätet 
 

När vi i vardagligt tal använder oss av ordet bredband, använder vi det som en 
beteckning på den sista delen av det digitala nät som vi använder i första hand för att 
få tillgång till Internet. Detta är dock bara en liten del av den digitala kedja som krävs 
för att bredbandsuppkopplingar ska bli verklighet. I det som följer beskrivs de olika 
nivåerna i ett nät byggt för digital kommunikation. Uppdelningen kan göras på många 
olika sätt, och antalet nivåer i nätet kan dels variera med hur det enskilda nätet är 
uppbyggt och dels beroende på hur man väljer att schematisera. Jag har valt en så 
översiktlig och enkel modell som möjligt med tre nivåer. En annan vanlig uppdelning 
är i fem nivåer då de två lägre nivåerna: ortssammanbindande nät och accessnät, 
vardera delas i två24. 

 

2.3.1 Stomnät 
 

Stomnätet är själva den rikstäckande grunden i den digitala infrastrukturen. Om man 
vill göra en liknelse mellan bredbandsstrukturen och ett träd är stomnätet själva 
stammen på trädet. Stora aktörer på denna marknad är Banverket, Svenska Kraftnät, 
Song Networks, TeliaSonera, Teracom, Utfors och Vattenfall25. Den vanliga formen 
av stomnät är optisk fiber men Teracom (som har hand om sändningarna av radio och 
TV) har ett radiolänknät vilket gör att man får en mycket god geografisk täckning 
men kanske inte får samma höga överföringskapacitet som i de fasta näten. 

 

2.3.2 Ortssammanbindande nät 
 

De ortssammanbindande näten (kallas ibland även för stadsnät), är den sammanbin-
dande länken i bredbandsstrukturen och binder samman orter med stomnätet, andra 
orter samt accessnätet (se nedan). Om vi fortsätter liknelsen mellan bredbandsstruktu-
ren och ett träd är de ortssammanbindande näten de tjocka grenarna. De ortssamman-
bindande näten ägs huvudsakligen av kommunerna och av TeliaSonera som har byggt 
upp omfattande sådana nät i samband med sin televerksamhet26. Ett intressant 

                                                 
23 Kartläggning av tillgången till Internet, Post- och telestyrelsen, Rapport 2004:1, s. 24. 
24 Kommunstöd till lokal IT-infrastruktur, Bredbandsutredningen, SOU 2000:68, s. 31. 
25 Bredband i Sverige, 2003 – Tillgänglighet till IT-infrastruktur med hög överföringshastighet, Post- 
och telestyrelsen, Rapport 2003:27, s. 26. 
26 Kartläggning av tele- och IT-infrastruktur, mars 1999, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers för Post- 
och telestyrelsen, s. 7ff. 
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exempel på stadsnät är Stokab, som är ett initiativ av Stockholms stad och som har 
byggt ett fiberoptiskt nät som täcker Stockholm.27  

 

2.3.3 Accessnätet 
 

Accessnätet är det nät som ligger närmast användaren och det nät som jag behandlat i 
genomgången av olika typer av bredband. Accessnätet är alltså den första länken i den 
digitala kedjan (från användaren sett), och är länken mellan användaren och det 
ortssammanbindande nätet. Fortsätter man jämförelsen med nätstrukturen som ett träd 
är accessnätet kvistarna längst ut i ändarna på de större grenarna. 

 

2.4 Olika strukturer 
 

En digital infrastruktur kan både byggas upp och beskrivas på olika sätt. Det finns 
framförallt en tydlig skillnad mellan två i grunden olika strukturer. Här kan också vara 
på sin plats att föra in begreppet nod i resonemanget. En nod är teknisk utrustning 
som behövs i en knytpunkt mellan olika nivåer i ett nät för att överföra information 
mellan nivåerna. 

 

2.4.1 Traditionell nätstruktur 
 

Den traditionella nätstrukturen är den som motsvaras av exemplen ovan när jag gör 
jämförelsen med ett träd. I denna struktur går all information mellan två användare 
genom alla nivåer i nätet. Från avsändaren genom accessnätet, vidare genom det 
ortssammanbindande nätet till stomnätet där den förmedlas till mottagarens 
ortssammanbindande nät vidare till mottagarens accessnät och slutligen till 
mottagaren. Detta system används exempelvis i det fasta telefonnätet. 

 

 

                                                 
27 Kartläggning av tele- och IT-infrastruktur, mars 1999, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers för Post- 
och telestyrelsen, s. 20. 
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Figur 1. Den traditionella nätstrukturen med stomnät, ortssammanbindande 

nät och accessnät. 

 

Det finns ett antal för- och nackdelar med den traditionella nätstrukturen. Den stora 
nackdelen återfinns vad gäller driftsäkerheten. På grund av den hierarkiska strukturen 
gör ett problem antingen med kablarna eller i noderna att alla nivåer längre ner i 
strukturen tappar sin funktion. En annan betydande nackdel är att strukturen tenderar 
att leda till flaskhalsar. Kravet på överföringskapacitet högt upp i strukturen blir 
väldigt stort eftersom kapaciteten i de lägre nivåerna måste räknas samman för att ge 
kapacitetskravet i de högre nivåerna28. 

 

Den stora fördelen med den traditionella nätstrukturen är praktisk snarare än teoretisk. 
Det är helt enkelt så att den befintliga infrastrukturen i form av det fasta telefonnätet 
ofta får ligga till grund för en bredbandsutbyggnad eftersom detta är mer kostnadsef-
fektivt än att bygga ett helt nytt nät. 

 

2.4.2 Modern rutnätsstruktur 
 

Det huvudsakliga alternativet till den traditionella nätstrukturen är något som skulle 
kunna kallas för rutnätsstruktur eller hönsnätsstruktur. Till skillnad från den 
traditionella strukturen är det då inte fråga om en hierarkisk struktur utan en betydligt 
plattare dito där det traditionella stomnätet lyser med sin frånvaro. Det som gör denna 
struktur möjlig är den standard som Internet använder sig av och som tillåter 
information att ta flera alternativa vägar i nätet. All information behöver därmed inte 
nå den översta nivån i strukturen utan kan vidarebefordras i de lägre nivåerna. 
Egentligen ersätts alltså stomnätet i denna struktur med ett mycket väl utbyggt och 
strukturerat ortssammanbindande nät som kan byggas ut med accessnät precis som i 
det traditionella nätet. Detta kan beskrivas som att man lägger ett myggnät 
(accessnätet) på hönsnätet (det ortssammanbindande nätet).29 

                                                 
28 Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige, IT-kommissionens rapport 2/99, SOU 1999:134, s. 33. 
29 Ibid., s. 54. 
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Figur 2. Modern rutnätsstruktur. I varje kommun finns ett centrum för 
fiberoptik där det huvudsakliga optofibernätet kopplas samman. 
(Källa: Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige, IT-
kommissionens rapport 2/99, SOU 1999:134, s. 54) 

 

Fördelarna och nackdelarna med den moderna rutnätsstrukturen är i stort sett de 
omvända mot den traditionella nätstrukturen. Den stora nackdelen är alltså kostnaden. 
Eftersom nästan all infrastruktur i form av optisk fiber behöver byggas från grunden 
betyder det att kostnaderna blir mycket höga. Fördelen är att risken för flaskhalsar 
minskar eftersom informationen kan ta flera alternativa vägar samt att säkerhetsnivån 
i nätet ökar. Om en fiberförbindelse klipps av finns det som framgår av exemplet i 
Figur 2 fortfarande tre förbindelser kvar till omkringliggande centrum för fiberoptik 
för de drabbade centrumen. 

 

Valet mellan de olika strukturerna är alltså till stor del en kostnadsfråga: antingen 
bygger man vidare på befintliga strukturer till en relativt låg kostnad eller också 
bygger man ett nytt, stabilare nät men till en betydligt högre kostnad. 
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3 Utredningar och rapporter 
 

I detta kapitel finns för det första information om de olika utredningsinstanser i form 
av utredningar, kommissioner och myndigheter som har arbetat med IT- och 
bredbandsfrågan. För det andra är det en genomgång av de viktigare enskilda 
rapporter som dessa utredningar har lagt fram. För det tredje har jag försökt få fram 
essensen av dessa rapporter, ofta med hjälp av citat ur dessa. För det fjärde 
kommenterar jag när jag tycker att så är lämpligt rapporternas innehåll.  

 

Jag har i första hand sökt efter ekonomiska argument, men eftersom dessa i stor 
utsträckning lyser med sin frånvaro har jag även valt att inrikta mig på annan 
argumentation som också kan ha betydelse för de politiska beslut som senare ska 
fattas. Jag har också intresserat mig mer för visioner, mål och råd angående politiken 
än beskrivningar av teknik och befintlig infrastruktur som istället finns med i andra 
delar av denna uppsats. Om en av utredningsinstanserna har producerat mer än en 
rapport presenteras dessa i allmänhet i kronologisk ordning, såvida inte två eller flera 
rapporter berör samma område och därför med fördel placeras ihop. Jag gör inte 
anspråk på att ha gjort en komplett genomgång av de rapporter som har skrivits 
angående bredband, men det är ändå en ganska omfattande genomgång som bör ge 
läsaren en god bild av hur det utredningspolitiska läget på området har tett sig. Syftet 
med kapitlet är att ge en bild av vilket beslutsunderlag politikerna har haft tillgång till 
när de har fattat sina beslut angående IT och bredband och vilka råd dessa underlag 
har givit. Detta i sin tur är viktigt för förståelsen av de beslut som har fattats. 

 

3.1 Specialtillsatta utredningar och kommissioner 
 

Politikerna i Sverige insåg tidigt att IT var en viktig fråga för framtiden som det 
behövdes mer kunskap om. Man har under årens lopp tillsatt ett antal mer eller mindre 
specifika utredningar som har haft till uppdrag att försöka sätta sig in i olika 
problematiska frågor angående IT och bredband och de effekter som kan tänkas 
uppstå härav. Vissa av dessa har haft en tillfällig karaktär och vissa har arbetat under 
en längre tid. Genom att studera dessa utredningar och rapporter ges en inblick i den 
bakgrundsinformation som politikerna hade, och har, tillgänglig när det kommit till att 
fatta beslut som rört IT och bredband. Eftersom vissa av utredningarna dessutom till 
stor del bestått av politiker får man här också en bild av vilka mål och förväntningar 
som politikerna hade med IT-satsningarna. Nedan presenteras ett urval av dessa 
utredningar. 

 

3.1.1 IT-kommissionen 
 

Den kanske viktigaste och omfångsrikaste utredningsinstansen angående IT-frågor har 
varit IT-kommissionen vars uppdrag var att utreda och ge beslutsunderlag i olika IT-
frågor. Jag har ägnat denna kommission extra utrymme i denna uppsats på grund av 
att den har varit verksam ända sedan IT började låta tala om sig 1994 fram till 2003 
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och dessutom har haft en visionär och rådgivande prägel som är intressant vid denna 
genomgång. IT-kommissionen är egentligen ett missvisande uttryck eftersom den 
förändrats så i grunden vid regeringsskiften och regeringsombildningar att det i själva 
verket kan sägas röra sig om fyra olika kommissioner. 

 

3.1.1.1 Den första IT-kommissionen 1994 
 

Den första IT-kommissionen tillkallades den 17 mars 1994 av den dåvarande 
borgerliga regeringen. Carl Bildt, den dåvarande statsministern, blev kommissionens 
ordförande. Kommissionens huvudsakliga produkt blev betänkandet Informationstek-
nologin – Vingar åt människans förmåga som är en vision om Sverige och det 
framtida informationssamhället30. Betänkandet är inriktat på den roll som IT kommer 
att få i samhället, vad olika samhällsinstitutioner bör göra för att anpassa sig till IT 
och vilka möjligheter Sverige har vad gäller IT. Här anges vad som bör eller ska göras 
på olika områden men inte av vem eller hur. I Carl Bildts inledning står att läsa att 
kommissionen skapades för att:  

 

...främja en bred användning av informationsteknologin i Sverige, 
som ett medel att höja livskvaliteten och öka vårt lands internatio-
nella konkurrenskraft.31 

 

Vidare skriver kommissionen att: 

 

Genom IT:s genombrott förändras människors och länders villkor i 
grunden. Avstånden minskar. Samarbetet får nya verktyg. Gränser 
länderna emellan bryts ner till förmån för ett fritt flöde av vetande. 
Ekonomins internationalisering understryks ytterligare. IT skapar 
nya möjligheter såväl för individen som för samhället. Dessa möj-
ligheter berör varje samhälls- och livsområde och varje människa. 
Men de avgör också Sveriges framgång i ett allt mer sammanvävt 
världssamfund.32 

 

Detta är alltså skrivet för drygt tio år sedan, medan Internet fortfarande var i sin linda 
och bredband till befolkningen inte ens var påtänkt. Redan här kan man ändå skönja 
den alltsedan dess dominerande svenska linjen att IT och datorer är något som ska 
utnyttjas av hela befolkningen, inte bara av en elit eller av närmast berörda företag. 
Vilka reella effekter som IT skulle få var det naturligtvis på detta stadium i det 
närmaste omöjligt att sia om. Att ekonomin skulle bli alltmer global och att 
informationsflödet skulle öka verkar kommissionen dock vara tämligen säker på. Det 
är intressant att se att det inte bara anförs ekonomiska skäl till IT-satsningar utan även 

                                                 
30 Nya tider, nya förutsättningar…, IT-kommissionens rapport 8/98, SOU 1998:65, insida pärm. 
31 Informationsteknologin – Vingar åt människans förmåga, Betänkande av IT-kommissionen. SOU 
1994:118, s. 5. 
32 Ibid., s. 6. 
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att livskvalitén skulle öka. På detta tidiga stadium finns inte heller några försök till att 
kvantifiera den ekonomiska nyttan med IT, kommissionen nöjer sig med att fastslå att 
IT ger positiva ekonomiska effekter. 

 

Betänkandet kan sägas vara inledningen på den svenska statens växande intresse för 
IT. Den har formen av en första, något vag, handlingsplan för att uppnå god 
användning av IT. 1994 hade haussningen av IT ännu inte kommit igång och det 
märks på att man visserligen har höga förväntningar på IT och dess effekter men ändå 
håller dessa på en någorlunda verklighetsnära nivå. Denna första IT-kommission kom 
aldrig mycket längre i sitt arbete än denna vision på grund av regeringsskiftet efter 
valet hösten 1994. 

 

3.1.1.2 Den andra IT-kommissionen 1995-1996 
 

Den andra IT-kommissionen tillsattes av den då tillträdande statsminister Göran 
Persson efter bemyndigande från regeringen den 19 januari 1995. Ordförande för 
kommissionen blev denna gång inte statsministern utan dåvarande samordningsminis-
ter Jan Nygren. I IT-kommissionens handlingsprogram står att läsa att: 

 

Den [IT-kommissionen] skall vara rådgivande till regeringen i 
övergripande och strategiska frågor inom informationsteknikens 
område. Kommissionen skall vara åtgärdsinriktad, sprida kunskap 
om informationstekniken och verka pådrivande för att främja en 
bred IT-användning i Sverige. IT-kommissionen har i allt väsentligt 
arbetat vidare på den grund som formulerades av den förra reger-
ingens IT-kommission.33 

 

Kommissionens arbete bestod till stor del av att sätta upp riktlinjer för en handlings-
plan och börja genomföra denna. Den IT-proposition som riksdagen antog den 4 juni 
1996 baseras till stor del på den andra IT-kommissionens arbete.34 Man hade alltså nu 
kommit ett steg längre än den första IT-kommissionen; man hade inte bara visioner, 
man skulle nu dessutom börja arbeta för att förverkliga dessa. 

 

3.1.1.3 Den tredje IT-kommissionen 1996-1998 
 

Till följd av regeringsombildningen i mars 1996 förändrades också IT-kommissionens 
sammansättning. Ny ordförande blev kommunikationsminister Ines Uusman. Ett nytt 
direktiv för IT-kommissionen beslutades av regeringen den 6 juni 1996. Direktivet 
byggde på det tidigare men tillförde några uppgifter, som till exempel att IT-
kommissionen skulle ta initiativet till ett IT-rättsligt observatorium.35 Denna den 

                                                 
33 IT-kommissionens arbetsprogram 1995-96, SOU 1995:68, s. 3. 
34 Nya tider, nya förutsättningar…, IT-kommissionens rapport 8/98, SOU 1998:65, insida pärm. 
35 Ibid. 
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tredje kommissionen är den som vad gäller rapportgenerering har varit mest 
produktiv. Under 1996, 1997 och 1998 framlade kommissionen en strid ström med 
rapporter inom olika IT-områden, allt från problematiken vid millennieskiftet till hur 
den nya tekniken kan komma att förändra demokratin. Förordnandet för den tredje IT-
kommissionen gick ut den 31 maj 199836. Den tredje IT-kommissionens uttalade 
vision var som följer: 

 

IT-kommissionen skall aktivt följa, initiera och stödja utvecklingen 
mot ett samhälle där IT är ett naturligt och integrerat verktyg för 
alla, vilket ger möjligheter att höja vår gemensamma livskvalitet, 
fördjupa demokratin och därmed stärka Sveriges konkurrenskraft.37  

 

En ny företeelse visar sig också här, nämligen utredningar som i sin helhet består av 
intervjuer eller hearings i sammanfattad form. Man låter alltså personer i branschen 
eller med kunskap om branschen komma med sina funderingar och visioner om den 
framtida utvecklingen och om vad staten bör göra. Frågan är varför man tar till detta 
nya grepp? Kan det vara så att utredarna känner sig osäkra på sin egen kunskap inom 
detta nya område och därför försöker ta hjälp av personer som är mer initierade på 
området och därför bör ha större kunskap? Fog för detta antagande fås av nedanståen-
de citat av IT-kommissionens Gunnar Hedborg angående försöken att sia om den 
framtida utvecklingen på telekommunikationsområdet och varför kommissionen 
håller hearings:  

 

[Det känns] ungefär som att stå med näsan tryckt mot en hög mur 
och inte veta vad som finns på andra sidan muren. Min förhoppning 
är att vi under hearingen ska få hjälp att borra små titthål i muren, 
att vi ska få tankar och visioner om den verklighet vi kommer att 
möta på andra sidan.38 

 

Att man försöker ta hjälp av expertis är ju inte speciellt uppseendeväckande men att 
dessa personers visioner, tankar och åsikter återges i direkt form och utgör 
huvuddelen av rapporterna får ändå anses vara anmärkningsvärt. Rapporterna består 
alltså inte av IT-kommissionens ställningstaganden i olika frågor utan råmaterial i 
form av intervjuer och föredrag som ska hjälpa läsaren att själv ta ställning. Nedan 
följer ett antal slutsatser och citat hämtade ur dessa rapporter: 

 

Det mest förvånande med dessa intervjuer var kanske att alla dragit 
slutsatsen att Sverige genomgår ett epokskifte. Ingen menade att det 
som idag sker är en naturlig utveckling av industrisamhället.39 

 

                                                 
36 http://www.itkommissionen.se/index-2.html, 2004-08-04. 
37 Sverige inför epokskiftet, IT-kommissionens rapport 5/97, SOU 1997:63, s. 21. 
38 IT-kommissionens hearing om infrastrukturen för digitala medier, IT-kommissionens rapport 2/98, 
SOU 1998:20, s. 9. 
39 Kristallkulan – tretton röster om framtiden, IT-kommissionens rapport 3/97, SOU 1997:31, s. 8. 
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Det som var en styrka för Sverige i industrisamhället blir en svaghet 
vid skiftet till en ny epok. Det heterogena samhället, inte det homo-
gena, får ett försprång i framtiden. Strukturer som bygger på indivi-
den blir framgångsrikare än de som bygger på grupper.40 

 

Båda ovanstående citat är från en sammanfattning av 13 intervjuer som gjorts med 
personer med olika bakgrund. De ger uttryck för uppfattningen att vi är på väg in i en 
ny epok där gamla kvarlevor från Sveriges glansperiod som industrination snarast blir 
ett problem när samhället och näringslivet ska anpassa sig till den nya tidens 
förutsättningar. 

 

En väl utvecklad IT-industri och en hög grad av IT-användning i 
samhället, i företag, organisationer och offentlig sektor är en förut-
sättning för social utveckling och industriell tillväxt under de kom-
mande åren. IT är det i särklass viktigaste tillväxtområdet.41 

 

Ovanstående citat är hämtat från skriften Sverige inför epokskiftet, där IT-
kommissionen tar fasta på att vi är på väg in i ett epokskifte och att samhället i 
grunden kommer att förändras av IT. Industrisamhället kommer att ersättas av 
informationssamhället. 

 

Ett utbrett synsätt i industrin är att Sverige snabbt borde investera i 
en ny digital infrastruktur. Det finns en allmän förväntan att staten 
ska ta initiativ. Det skulle kunna ge ett värdefullt lyft för vården, 
skolan, administrationen och handeln bland mycket annat och vara 
allmänt arbetsmarknadsbefrämjande. Medie- och programvaruin-
dustrin skulle med en sådan investering få betydligt starkare förut-
sättningar för expansion såväl inom som utanför Sverige.42 

 

Citatet ovan är från sammanfattningen av en hearing som hölls i andrakammarsalen i 
riksdagen den 16 juni 1997. Samtliga inbjudna var representanter i en eller annan 
form (övervägande delen var VD i något företag) för medie- och programvaruindu-
strin. Att dessa gärna ser att staten satsar på digital infrastruktur kommer väl knappast 
som någon överraskning. 

 

En svensk satsning på bredbandsnät ger 100 000 nya jobb och tu-
sentals miljarder i nya intäkter till AB Sverige. Exempel: NMT-
satsningen gav en kritisk massa som gav GSM och idag står mobil-
teknik för 20-25 procent av Sveriges totala export (år 2000 kan det 
vara 30-35 procent). Bredbandstekniken kommer att ge 100-1 000 

                                                 
40 Kristallkulan – tretton röster om framtiden, IT-kommissionens rapport 3/97, SOU 1997:31, s. 8. 
41 Sverige inför epokskiftet, IT-kommissionens rapport 5/97, SOU 1997:63, s. 6. 
42 IT-kommissionens hearing om den nya medie- och programvaruindustrin, IT-kommissionens rapport 
7/97, SOU 1997:124, s. 5. 
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gånger större effekter eftersom det medför möjligheten till digitala 
tjänsteyrken.43 

 

Detta är den första approximationen av det ekonomiska värdet som satsningar på IT 
kommer att ge som jag finner i IT-kommissionens material, även om det inte är ett 
uttalande från kommissionen i sig. Citatet är från Jonas Birgersson, dåvarande VD för 
Framtidsfabriken AB. Att Birgersson hade en odelat optimistisk syn på de möjligheter 
som IT i allmänhet och bredbandsutbyggnad i synnerhet skulle ge råder det inget 
tvivel om. 

 

Sverige bör förbereda inför en okänd framtid genom att bygga den 
nödvändiga digitala infrastrukturen (bredband, öppna standarder) 
omedelbart och det bör ske med vetskap om att vi idag inte kan se 
framtidens applikationer.44 

 

Här ger Birgersson staten rådet att satsa på digital infrastruktur utan att veta vad det 
egentligen kommer att användas till i framtiden. Det är underförstått att det kommer 
att uppstå nya användningsområden som man vid tidpunkten inte är medveten om. 

 

Det är svårt att förstå vår tid. Vi är oerhört blinda för de stora för-
ändringar som håller på att ske. Folk kommer att ha roligt åt oss om 
bara några år.45 

 

Det är svårt att sia om framtiden, det har om inte annat Jonas Birgerssons skötebarn 
Framtidsfabrikens öde visat… 

 

Man får när man läser rapporten som baseras på denna hearing en känsla av att de 
inbjudna talarna försöker ”sälja in” IT- och bredbandssatsningar till politikerna och 
staten. Det är svårt att tro att denna typ av okritiska hearings skulle vara en möjlighet 
inom något annat område. Visserligen höjs en och annan skeptisk röst, men helheten 
är oerhört optimistisk. Jag ser framför mig hur beslutsfattare med ringa kunskap om 
området konfronteras med till exempel Jonas Birgersson, denna framgångssaga (vid 
tidpunkten) och representant för det nya i samhället som propagerar för satsningar på 
den digitala infrastrukturen. Med retoriska knep som att jämföra det gamla 
industrisamhället med dinosaurier och det nya informationssamhället med däggdjur 
(däggdjuren vann även fast dinosaurierna var större och starkare) ger han en bild av 
att det nya är oundvikligt och mycket bättre än det gamla.46 Det måste vara svårt att 
som åhörare med liten kunskap inom detta nya område inte bli påverkad. 

 

                                                 
43 IT-kommissionens hearing om den nya medie- och programvaruindustrin, IT-kommissionens rapport 
7/97, SOU 1997:124, s. 39. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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I IT-kommissionens hearing om infrastrukturen för digitala medier sammanfattar 
kommissionen det som har framkommit i hearingen, som hölls i andrakammarsalen i 
riksdagen på senhösten 1997, i ett antal slutsatser: 

 

1. Tro på att ny infrastruktur behövs för fortsatt utvecklingskraft. 

2. Osäkerhet råder om reella behov och efterfrågan. 

3. Extrem osäkerhet råder om vägval och utveckling. 

4. Det strategiska slutspelet sker på global spelplan. 

5. Staten har en nyckelroll som visionsskapare. 

6. De ”mjuka” frågorna bör tacklas snabbt och beslutsamt. 

7. Det är nödvändigt att utgå från den befintliga infrastrukturen. 

8. Tvekan om bärigheten i ett svenskt marksänt digital-tv-nät.47 

 

Vissa av dessa slutsatser talar för sig själva medan andra kanske behöver lite 
förklaring. Som synes är osäkerheten om framtiden stor även om de flesta är överens 
om att satsningar på den digitala infrastrukturen bör eller måste göras. Att staten däri 
har en viktig roll tycks också vara fastslaget, men det råder stor tvekan om vilka 
satsningar som i praktiken bör göras. Intressant att notera är att man här inte bara 
riktar in sig på osäkerheten om vilken teknik som bör väljas utan också osäkerheten 
om vad befolkningen och företagen egentligen efterfrågar, vilket egentligen bör vara 
grunden för vilka satsningar som ska göras (om vi bortser från skapad efterfrågan). 
Osäkerheten om vad staten bör satsa på blir här också knuten till vår omvärld, man 
kan satsa på en teknisk lösning som är alldeles utmärkt, men om en annan standard 
slår igenom globalt finns risk för att tidigare investeringar har varit meningslösa och 
därmed ett rent slöseri med resurser.  

 

Statens roll definieras här inte som den huvudsakliga aktören vad gäller själva 
utbyggnaden av den digitala infrastrukturen, utan snarare som lagstiftare och 
pådrivare. Ser man till hur staten tidigare agerat vid utbyggnad av traditionell 
infrastruktur (vägar, järnvägar, telefon) är detta en klar kursändring som kan sägas ha 
påbörjats i och med utbyggnaden av mobiltelefonin, där Telia(Sonera) visserligen var 
(och är) största aktör, men privata alternativ fick samma marknadsmöjligheter. Vad 
gäller digital-TV faller det egentligen utanför denna uppsats ramar, men det har ibland 
funnits tankar på att göra TV-mediet mer interaktivt, vilket i så fall skulle kunna riva 
barriären mellan dator och TV. Det skulle alltså vara fullt möjligt att surfa på Internet 
med sin TV, precis som det är fullt möjligt att se TV-program på sin dator (med rätt 
utrustning). 

 

Ett annat arbete som utfördes av den tredje IT-kommissionen är ett antal rapporter 
angående de olika regionala IT-projekt som pågick runt om i Sverige. Ett antal 
slutsatser drogs här angående den svenska digitala infrastrukturen. För det första att 
                                                 
47 IT-kommissionens hearing om infrastrukturen för digitala medier, IT-kommissionens rapport 2/98, 
SOU 1998:20, s. 12ff. 
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den digitala infrastrukturen är själva grunden för ett väl fungerande IT-samhälle. Man 
påpekar här att det på grund av bristen på nationell samordning riskerar att bli stora 
regionala skillnader mellan olika delar av Sverige, då marknadskrafterna enbart riktar 
in sig på att bygga ut de områden som på grund av sin befolkningstäthet är lukrativa. 
På detta vis skapas öar av god infrastruktur i tätbebyggda områden medan landsbyg-
den riskerar att stå utanför utbyggnaden. En andra slutsats är att kostnaden för 
utbyggnad av den digitala infrastrukturen kan betraktas som hög utifrån antalet 
användare. Utifrån ett långsiktigt perspektiv är dock inte kostnaden särskilt hög, och 
jämför man med traditionell infrastruktur som vägbyggen och järnvägsbyggen så är 
kostnaden relativt låg.48  

 

IT-kommissionens rekommendationer i frågan är som följer: 

 

• Målsättningen bör vara att landets samtliga hushåll och företag ska ha en väl 
utbyggd bredbandig infrastruktur, av världsledande teknisk standard, tillhan-
dahållen till ett internationellt konkurrenskraftigt pris. 

• Kostnaden för bredbandig digital kommunikation ska vara i stort sett lika över 
hela landet. 

• Investeringsprogrammet som härmed krävs, bör sträcka sig över regionsgrän-
serna. Landets samtliga skolor och bibliotek ska tidigt omfattas av invester-
ingarna. Investeringsprogrammet måste vara följsamt med den innovativa 
tjänsteutveckling som äger rum på olika håll i landet.49 

 

Internet är det kanske mest demokratiska mediet i mänsklighetens 
historia. Därför är det den demokratiska statens ansvar att verka 
för att alla medborgare, på ett eller annat sätt, får tillgång till In-
ternet.50 

 

Citatet ovan är tagit ur IT-kommissionens skrift Sverige inför epokskiftet och får 
avsluta min genomgång av den tredje IT-kommissionens arbete. Detta är ett intressant 
citat eftersom Internet ges ett mycket starkt demokratiskt värde och satsningar inom 
området därigenom får ett egenvärde utan ekonomiska grunder. 

 

3.1.1.4 Den fjärde IT-kommissionen 1998-2003 
 

Den fjärde IT-kommissionen tillkallades efter ett regeringsbeslut den 14 maj 1998. 
Nya ledamöter utsågs och kommissionen fick även ett nytt direktiv. Den nytillsatta 
IT-kommissionen fick också redan från början ett femårigt förordnande vilket var 
betydligt längre en någon av de föregående. Direktiven gav tillhanda att kommissio-
nens huvudsakliga uppgifter var att analysera informationsteknikens påverkan på 

                                                 
48 IT och regional utveckling, IT-kommissionens rapport 9/98, SOU 1998:79, s. 14. 
49 Ibid., s. 15. 
50 Sverige inför epokskiftet, IT-kommissionens rapport 5/97, SOU 1997:63, s. 14. 
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samhällsutvecklingen samt att liksom den tidigare kommissionen främja en bred 
användning av informationsteknik. Kommissionen skulle även arbeta för att sprida 
information till allmänheten. Regeringsombildningen i oktober 1998 ledde till att 
kommissionen fick en ny ordförande i näringsminister Björn Rosengren.51 

 

Den fjärde (och sista) IT-kommissionen jobbade till viss del vidare i samma spår som 
den tidigare. Bredband och utbyggnaden härav blev en allt viktigare del i IT-
kommissionens arbete. Bland annat höll kommissionen en hearing i augusti 1999 som 
lade grunden för rapporten Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige som kan sägas 
vara en viktig grund för Sveriges politiska beslut i frågor gällande bredband under de 
efterföljande åren. Slutsatserna från denna rapport kommer därför att ägnas ett stort 
intresse i det följande. De är åtta till antalet och jag har valt att redovisa både själva 
slutsatserna och de underliggande förklaringarna till dessa slutsatser. 

 

1. Alla i Sverige kan få bredbandskommunikation inom fem år. Enligt 
rapporten bör Sverige bygga upp en helt ny digital infrastruktur. Detta ska 
uppnås genom att ett fiberoptiskt nät med så kallad Svart fiber byggs ut över 
hela Sverige. Nätet ska vara så uppbyggt att det finns tillgängligt inom 100 
meter från alla fastigheter i landet. Alla ska ha möjlighet att koppla upp sig 
med en hastighet av minst 5 Mbit/s till en månadsavgift av några hundra kro-
nor. Den fysiska strukturen ska inte vara konkurrensutsatt utan kommun- eller 
statsägd, medan fri konkurrens ska råda mellan operatörerna för att åstad-
komma största möjliga konkurrens och prispress.52 

 
2. Allas tillgång till bredband skapar utrymme för tillväxt. Bredbandssats-

ningarna kommer att leda till ökad tillväxt genom möjlighet till nya arbetsfor-
mer och utveckling inom utbildning, vård, förvaltning, kultur och näringsliv. 
Genom satsningar på IT-infrastruktur kan svensk industri bli världsledande. 
En grupp i samhället som särskilt kan dra nytta av de fördelar som bredbands-
satsningar leder till är de funktionshindrade.53 

 
3. Finmaskigt fibernät över Sverige klarar helt nya uppgifter. För att åstad-

komma det fibernät som behövs krävs att staten, regionerna och kommunerna 
tar ansvar för utbyggnaden. Näten ska vara helt öppna och oberoende av till-
lämpningarna. Vilka operatörer som helst ska alltså kunna hyra in sig på näten 
och tillhandahålla vilka tjänster som helst. Finmaskigheten i näten krävs för att 
klara de stora trafikflödena och för att säkerställa driftsäkerheten. Om man 
jämför med till exempel det fasta telefonnätet som bygger på ett stomnät upp-
byggt som ett träd med förgreningar där ett brott på en ledning leder till att alla 
ledningar utanför brottet förlorar sin funktion, är ett finmaskigt system snarare 
att jämföra med ett hönsnät. Om en tråd i ett hönsnät klipps av har förgrening-
arna vid sidan om brottet fortfarande kontakt med ytterligare tre förgreningar. 
På så sätt ökar driftsäkerheten drastiskt i ett finmaskigt nät. Fiber är det enda 
realistiska alternativet på grund av kapacitetsbehovet. De sista hundra metrar-

                                                 
51 http://www.itkommissionen.se/index-2.html, 2004-08-04 
52 Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige, IT-kommissionens rapport 2/99, SOU 1999:134, s. 9ff.  
53 Ibid., s. 10f. 
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na till slutanvändaren kan dock olika överföringsmedia användas som till ex-
empel koppartråd, koaxialkablar och radioöverföring.54 

 
4. Antalet ”bredbandsöar” växer i den digitala ”landhöjningen”. Olika 

lokala och regionala kommunikationsnät är på framväxt. För att dessa ska 
kunna utnyttjas på ett effektivt sätt krävs att de knyts samman på ett effektivt 
sätt. För att detta ska kunna ske krävs att en rikstäckande fiberstruktur byggs 
upp. Om inte detta sker kommer bredbandsöarna inte ha någon egentlig funk-
tion utan bara leda till frustration hos användarna. Det hela är en fråga om kri-
tisk massa. Vid en jämförelse med till exempel telefonnät, så ökar nyttan för 
varje användare markant ju fler användare som också har telefon. Det finns 
heller ingen motsättning i utbyggnaden av ett fibernät och utbyggnaden av 
olika mobila dataöverföringsnät som till exempel GSM, WAP eller radio-
LAN, eftersom de mobila systemens basstationer kräver ett fast nät för att 
kommunicera med varandra.55 

 
5. Staten tar en ledande roll för ett kraftfullt genomförande. För att utbygg-

naden av den nya digitala infrastrukturen ska komma igång och för att resulta-
tet ska bli så bra som möjligt krävs flera olika saker. För det första att staten 
och regionerna samordnar utbyggnaden av det rikstäckande nätet. För det 
andra att staten ger kommunerna och regionerna lån med bra villkor. För det 
tredje att det råder fri konkurrens vad gäller tjänster på fibernätet. Slutligen, 
för det fjärde, att fastighetsägare och kommuner ser till att ansluta alla hushåll 
och företag. Staten har alltså i första hand två viktiga roller att spela i upp-
komsten av ett rikstäckande nät, dels som lagstiftare och reglerare, där det är 
viktigt att alla inblandade parter vet vad som gäller, och dels som långivare, 
för att genom att ta på sig riskerna och delvis kostnaderna för projekten få des-
sa att komma igång så snart som möjligt.56 

 
6. En balansgång blir nödvändig för att samla olika aktörer. Problem kan 

uppstå när staten på detta sätt går in på en marknad och skapar nya förutsätt-
ningar. De aktörer som redan finns på marknaden och som har satsat på egna 
lösningar riskerar att förlora nyttan med tidigare gjorda investeringar. Det är 
därför viktigt att balansera de olika intressena och få med sig alla i visionen 
om en helt ny digital infrastruktur.57 

 
7. En snar avsiktsförklaring från regeringen är avgörande. Staten bör så 

snart som möjligt avge en avsiktsförklaring som innehåller att den rikstäckan-
de fiberstrukturen ska finnas på plats inom fem år. På så sätt kan Sverige posi-
tionera sig som ledande inom IT-satsningar på ett internationellt plan. Det är 
också viktigt för inhemska företag att veta vad man har att vänta sig vad gäller 
de svenska IT-satsningarna. Sannolikt kommer en sådan avsiktsförklaring 
även att locka utländska intressenter till Sverige. Den offentliga förvaltningen 
bör också gå i bräschen för utvecklingen genom att utveckla sina IT-system 

                                                 
54 Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige, IT-kommissionens rapport 2/99, SOU 1999:134, s. 13f. 
55 Ibid., s. 15. 
56 Ibid., s. 16. 
57 Ibid., s. 17. 
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för att förbättra kommunikationerna såväl mellan olika delar i sin egen organi-
sation som med medborgarna.58 

 
8. Det är angeläget att agera skyndsamt – ingen tid att förlora. Sverige sitter 

i en utmärkt position för att genomföra ett av de största och viktigaste politiska 
och ekonomiska projekten i modern tid. Den närmaste jämförelsen är kanske 
utbyggnaden av järnvägen vid mitten av 1800-talet och den ekonomiska till-
växt som detta ledde till. Det finns dock ingen tid att förlora, det gäller att lig-
ga i täten i den tekniska utbyggnaden för att positionera sig.59 

 

Det som framgår allra tydligast av dessa slutsatser från hearingen är att dess 
medverkande helt är inne på linjen att ett helt nytt, rikstäckande fibernät måste byggas 
i Sverige och det så snart som någonsin möjligt. Detta är en klar kursändring från 
tidigare IT-kommissioners rapporter där man mer allmänt diskuterat vad som bör 
göras och tagit in utomstående talare inom olika berörda områden och därefter dragit 
relativt vaga slutsatser. I denna rapport är alla, även IT-kommissionens representanter, 
helt inne på samma linje, frågan är inte längre vad som bör göras, här är alla rörande 
överens om att ett rikstäckande fibernät är vad Sverige behöver. Vad man väntar på är 
bara att staten ska ta sitt naturliga ansvar och fatta besluten. Vilka rekommendationer 
som staten får från IT-kommissionen råder det alltså inga tvivel om.  

 

En annan förändring som har skett är också att det finns mycket fler tekniska inslag i 
rapporten, vilket är naturligt. Detta eftersom kommissionen inriktat sig på fibernät och 
nu vill veta hur ett sådant fungerar och byggs upp på bästa sätt. Även i dessa delar 
sjunger kommissionen fiberns lovord och påpekar dess fördelar60. Här görs också en 
uppskattning om att det krävs 20 000-25 000 mil fiberkabel för att täcka det svenska 
behovet, vilket är ganska mycket med tanke på vilket jobb som krävs för att gräva ner 
kabeln, grävmaskinisterna i Sverige skulle inte behöva gå arbetslösa i alla fall. Den 
kostnad som anges för att förverkliga ett rikstäckande fibernät anges till 50-100 
miljarder kronor.61 Kostnaden skulle därmed ligga på mellan 2000 och 5000 kronor 
per kilometer lagd kabel. 

 

Tilläggas kan här att man vid jämförelsen mellan olika tekniska lösningar anger 
maxhastigheten till användare för xDSL till maximalt 5-6 Mbit/s och att detta enligt 
fysikens lagar inte kan förbättras.62 Detta har bara på de få år som gått sedan dess 
visat sig vara felaktigt. Under goda förutsättningar (inte längre ledningar än 1200 
meter) finns det idag xDSL-anslutningar som ger 26 Mbit/s nedströms och vid sämre 
förutsättningar (maximalt 5000 meter till telestationen) 10 Mbit/s nedströms. 
Nackdelen med xDSL är att hastigheten uppströms inte är lika hög, utan ofta inte mer 
än 1 Mbit/s, vilket alltså påverkar hastigheten när du skickar något eller när någon 
annan ska hämta filer i din dator.63 

                                                 
58 Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige, IT-kommissionens rapport 2/99, SOU 1999:134, s. 18. 
59 Ibid., s. 19. 
60 Ibid., s. 29. 
61 Ibid., s. 33. 
62 Ibid., s. 53, 62. 
63 http://www.bredbandsbolaget.com, http://www.bostream.com, 2004-08-04. 
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IT-kommissionernas inriktning har ändrats under årens gång, till en början låg det 
huvudsakliga fokus på att hos befolkningen sprida användningen av IT i allmänhet 
och Internet i synnerhet. Under senare delen av 1990-talet kom bredbandsutbyggna-
den mer och mer i fokus i samband med den så kallade dotcom-boomen. Efter 
millennieskiftet börjar så smått en ny syn på IT att växa fram där inriktningen är på 
användaren och innehållet snarare än på tekniken och förpackningen. Detta nya 
synsätt beskrivs på ett bra sett av nedanstående: 

 

Teknik+Information skapar Tjänster som använda ger Nytta 

 

Detta är den traditionella bilden av IT och IT-politiken har formats av detta synsätt. 
Det nya synsättet beskrivs bättre med: 

 

Användarnytta upplevs 
när väl 

utformade 

Tjänster används som 
bygger på 

digital 

Information+Teknik

 

Genom att kasta om begreppen sätter man användaren i centrum i stället för som 
tidigare den tekniska utvecklingen. Detta är egentligen en bättre och mer logisk 
uppställning eftersom det i grunden måste vara bättre att tekniken utformas efter 
användaren än att användaren får anpassa sig efter tekniken.64  

 

Kommissionen börjar också använda sig av uttrycket breddtjänster, som definieras 
som attraktiva, långt utbyggda digitala tjänster som ska vara till nytta för alla i 
samhället, såväl företag som privatpersoner. Inriktningen är här framförallt 
information, och att denna ska vara tillgänglig för så många användare som möjligt 
och till så många ändamål som möjligt. 65  

 

Bakom alla tröttsamma dotcom-satsningar, portaler, glorifierad 
postorder och det mesta av det som kommer fram nu, finns männi-
skor som har förväxlat ”förbättring” med ”förändring”. Bredband, 
så åtråvärt, är inte det viktigaste för infrastrukturens utveckling – 
bredband kommer först på femte eller sjätte plats på min lista. Om 
vi skaffar bredband i Sverige, kommer det att användas mest som 
förbättrad kabeltelevision. Det är inget större fel med det. Det 
kommer att utvecklas en hel del roliga applikationer och underhåll-
ning.66 

 

                                                 
64 Digitala tjänster – hur då?, IT-kommissionens rapport 1/2003, SOU 2003:55, s. 12. 
65 Breddtjänster – ett nytt skede i IT-politiken, IT-kommissionens rapport 3/2002, SOU 2002:51, s. 6. 
66 Hur blir en ny infostruktur motorn i e-Sverige, IT-kommissionens rapport 3/2000, SOU 2000:123, s. 
50f. 
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Citatet kommer från ännu en hearing anordnad av IT-kommissionen, denna gång med 
inriktning på något som kallas ”infostruktur” och som behandlar hur man i framtiden 
kan komma att använda Internet som informationsleverantör. Intressant här är att 
citatet är från år 2000 och att det redan då, under dotcom-boomens höjdpunkt, fanns 
kritiska röster som ansåg att det hela var just en boom. 

 

I en annan intressant rapport som gavs ut under denna period görs en genomgång av 
Internetanvändningen i Sverige. För det första undersöks penetrationen, det vill säga 
hur många i befolkningen som har tillgång till datorer och Internet. För det andra tittar 
kommissionen på vad olika befolkningsgrupper använder Internet till. För det tredje 
försöker man ge svar till varför dessa skillnader hos befolkningen föreligger. Det är 
främst det sistnämnda som är intressant eftersom det sällan i denna typ av rapport görs 
några försök till förklaringar, utan statistiken får tala för sig själv, medan slutsatserna 
lämnas till läsaren.67 

 

Den sista rapport som IT-kommissionen gav ut kan betraktas som en sammanfattning 
dels av vad den fjärde IT-kommissionen arbetade med, men framförallt då vad som 
hänt på IT-området under de gångna åren och i vilken situation Sverige vid tidpunkten 
befann sig samt hur framtida IT-politik bör utformas. Den har en ganska dyster 
underton och man finner fler frågor än svar, vilket symboliseras av titeln: Digitala 
tjänster – hur då? 

 

Den tidigare rekommendationen att Sverige bör bygga ut ett fiberoptiskt nät till alla 
fastigheter står här fast. Viss kritik mot att staten inte har gjort mer på området kan 
skönjas och kommissionen beskriver bland annat den svenska bredbandsmarknaden 
som ”vilda västern” där det egentligen inte finns någon kontroll över utbyggnaden och 
operatörerna och viktiga värden därför går förlorade på grund av den bristande 
samordningen. ADSL:s frammarsch ses också som ett problem då det delvis fyller 
samma behov som fiberoptiken och därmed fördröjer utbyggnaden av det bättre 
systemet.68 

 

Då den fjärde IT-kommissionen avslutade sitt arbete på våren 2003 avslutades en 
period på knappt tio år då IT-kommissionen var en av de flitigaste utgivarna av 
material som publicerades bland Statens offentliga utredningar. Detta visas med all 
tydlighet av Tabell 1. Av denna framgår också att kommissionens utgivningstakt i stor 
grad har varierat över åren och att åren 1997-1998 samt år 2002 (det sista hela året av 
kommissionens aktiva tid) varit de år då kommissionen producerat flest volymer till 
Statens offentliga utredningar.   

 

 

 

                                                 
67 Vem använder Internet och till vad?, IT-kommissionens rapport 1/2002, SOU 2002:24. 
68 Digitala tjänster – hur då?, IT-kommissionens rapport 1/2003, SOU 2003:55, s. 17f. 
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ÅR 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTALT

Antal 1 1 0 7 12 3 4 1 6 1 36 

 
Tabell 1. Det antal volymer av Statens offentliga utredningar som genomförts av IT-

kommissionen per år. 
 

Slutligen kan nämnas att det inte verkar som om någon av utredarna har haft en 
nationalekonomisk bakgrund, däremot har det medverkat utredare med bakgrund 
bland annat som jurist (rättsinformatik), ingenjör (datateknik), historiker och 
socionom.69 Man får hoppas, och förutsätta, att nationalekonomisk expertis har 
tillfrågats och använts vid skapandet av IT-kommissionens rapporter, men tyvärr finns 
det mycket lite i materialet som talar för att så skulle vara fallet. 

 

3.1.2 IT-infrastrukturutredningen 
 

Denna utredning tillsattes vid ett regeringssammanträde den 23 juli 1998. Utredning-
ens direktiv var att utreda tillgången till avancerad informations- och kommunika-
tionsteknisk infrastruktur ur ett regionalt och socialt perspektiv. Vidare att analysera 
de tekniska utvecklingstendenserna samt att presentera förslag till hur staten i 
samverkan med näringsliv och teleoperatörer skulle kunna åstadkomma god täckning 
med infrastrukturen. Till särskild utredare valdes landstingsdirektören Jan Grönlund 
som till sin hjälp tagit ett antal experter (huruvida någon av dessa experter har varit 
nationalekonom eller ej framgår inte).70 

 

Utredningens resultat redovisades i rapporten Bredband för tillväxt i hela landet som 
är uppdelad i två delar. Den första under benämningen ”Överväganden och förslag”, 
som behandlar vilka överväganden som staten bör göra när det gäller utbyggnaden av 
bredband i Sverige och de förslag som utredningen har angående detta. Den andra 
under beteckningen ”Beskrivning och analys”, där utredningen gör en genomgång av 
situationen vid tidpunkten och analyserar denna.71 Här följs alltså det ganska vanliga 
upplägget i denna typ av rapporter där förslag till uppdragsgivaren om till exempel 
lagändringar placeras först och därefter de analyser som lett fram till förslagen. Jag 
väljer däremot att presentera utredningens analys först och förslagen sen. 

 

I den tekniska analysen finns den definition på bredband som utredningen använder 
sig av: 2Mbit/s både uppströms och nedströms (vilket alltså betyder att VDSL med 26 
Mbit/s nedströms och 1 Mbit/s uppströms inte är bredband enligt utredningens 
definitioner). En genomgång av alla de accessformer som finns idag återfinns också 
här, där även fördelar och nackdelar med respektive system beskrivs. Slutsatsen dras 
att alla idag existerande system har vissa nackdelar. Vidare beskrivs Sveriges och 
EU:s regelsystem och vilka myndigheter som verkar på området, där det konstateras 

                                                 
69 http://www.itkommissionen.se/index-2.html, 2005-01-18. 
70 Bredband för tillväxt i hela landet, Betänkande från IT-infrastrukturutredningen, SOU 1999:85, s. 3. 
71 Ibid., s. 13ff. 
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att EU:s regelsystem till viss del begränsar vilka metoder som staten kan använda för 
att stimulera bredbandsutbyggnaden. Post- och telestyrelsens viktiga roll som 
tillsynsmyndighet fastslås också.72 

 

Den dåvarande svenska infrastrukturen analyseras och jämförs med ett antal andra 
länder. Slutsatsen är att Sverige har en bra infrastruktur jämfört med många andra 
länder, men att vi har en ojämn fördelning av tillgången till bredband. Den del av 
befolkningen som bor i tätorter har god tillgång till bredband medan situationen på 
landsbygden är sämre. Utredningen konstaterar att vi riskerar att få ett 2/3-samhälle, 
där 2/3 av befolkningen har tillgång till bredband, vilket är en viktig fråga att ta 
ställning till när framtida bredbandsutbyggnad ska planeras.73 

 

De politiska partiernas inställning till bredbandsutbyggnaden konstateras vara relativt 
homogen, där alla partier anser att det är viktigt att tillgängligheten för alla till 
bredband är god. Det som skiljer mellan partierna är huruvida de anser att staten och 
den övriga offentligheten ska bära huvudansvaret för utbyggnaden eller om man ska 
överlåta det mesta till marknadens aktörer.74 

 

I samband med utredningens arbete hölls nio rådslag på olika platser i landet. Med på 
rådslagen var bland annat företrädare för myndigheter, högskolor och IT-branschen. 
Kommentarer och tankar som härvid framkom finns representerade i ett eget kapitel i 
rapporten. Som väntat representerar dessa åsikter väldigt skilda synsätt både vad 
gäller den situation Sverige befann sig i och vad som borde göras för att förbättra 
Sveriges position på området. En allmän åsikt var dock att infrastruktursatsningar 
nästan alltid betalar sig samhällsekonomiskt genom bra avkastning och ökad tillväxt. 
Kraven på bandbredd vid bredbandsutbyggnaden var stora, Hans Wallbert från IT-
kommissionen propagerade för 5 Mbit/s till alla hushåll inom fem år, en företrädare 
för en kommun ville ha 10 Mbit/s eller mer och från vissa skolor framfördes behov på 
100 Mbit/s. Allmänt ansågs att staten skulle vara med och investera i ett nationellt 
fibernät, kanske också ta ett ägaransvar. Ett särskilt rådslag behandlade ADSL som 
accessform och åsikterna om systemets möjligheter gick isär, man var dock överens 
om att ADSL aldrig skulle kunna ersätta ett optiskt fibernät och att staten inte bör 
satsa på ADSL i någon större utsträckning. I denna diskussion kommer man nära 
kärnfrågorna i denna utredning: ska de existerande näten uppdateras eller ska 
satsningar göras på en ny helt ny kapacitetsstark ledning, samt vilken roll ska staten 
ha vid endera utbyggnadsformen?75 

 

När utredningen gör sin genomgång av nyttan och behoven av bredband görs för 
första gången, vad jag har funnit, i en offentlig utredning en mindre genomgång av 
vilken forskning som har gjorts angående satsningar på IT och vilka resultat dessa 

                                                 
72 Bredband för tillväxt i hela landet, Betänkande från IT-infrastrukturutredningen, SOU 1999:85, 
kapitel 7. 
73 Ibid., kapitel 9. 
74 Ibid., kapitel 10. 
75 Ibid., kapitel 11. 
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satsningar har haft för tillväxten i ekonomin. Utredningen anser att det skulle vara bra 
med större kunskap om effekterna av IT-satsningar. 

 

I brist på heltäckande underlag blir analysen av effekterna av inve-
steringar ofta fragmentarisk och delvis anekdotisk. Det finns ganska 
få studier på bransch- eller samhällsnivå av värdet av IT-
investeringar, säkert bl.a. beroende på att ”bredbandsrevolutionen” 
ännu befinner sig i början av en utveckling.76 

 

Några studier som har gjorts nämns och vissa av dem har inte kunnat finna några 
större effekter av IT-satsningarna medan andra har funnit att IT-satsningarna har gjort 
stor nytta för tillväxten. Utredningens slutsats är att man inte kan dra några entydiga 
slutsatser utifrån dessa studier men att det verkar vara fastslaget att det krävs flera 
gynnsamma omständigheter för att satsningarna ska leda till ökad produktivitet. 

 

Ur ett samhälleligt perspektiv finns det goda skäl att tro att invester-
ingar i lättillgänglig IT-infrastruktur åtminstone kan underlätta en 
tillväxtprocess i en region. Hur dessa tillväxtmekanismer ser ut mer 
i detalj går ännu inte att se… Utredningen har inte kunnat, eller 
hunnit, göra affärsmässiga analyser. Vi saknar exempelvis underlag 
för hur stor betalningsviljan är för ledning och utrustning som möj-
liggör bredbandstjänster.77 

 

Det kan tyckas att en utredning som heter Bredband för tillväxt i hela landet och 
omfattar mer än 300 sidor skulle kunna lägga mer fokus på de egentliga effekterna av 
bredbandsutbyggnaden på tillväxten än den sida som man nu har med, men det är 
första gången i någon av de offentliga utredningarna som tillväxten och de 
samhällsekonomiska effekterna har fått ett utrymme av detta slag överhuvudtaget. 

 

Utredningen gör också en analys av vad det skulle kosta att ge hela befolkningen 
bredband med de olika system som står till buds. De system som här är intressanta är 
ADSL alternativt ett fiberoptiskt rikstäckande nät. Att bygga ut ADSL till större delen 
av befolkningen under en femårsperiod skulle enligt utredningen kosta ungefär 20-30 
miljarder kronor. Med större delen av befolkningen menas alla som bor i orter med 
minst 50 invånare. Bortfallet blir därmed 10-15 % av befolkningen. Vad det skulle 
kosta att ansluta även dessa har enligt utredningen varit omöjligt att bedöma. Ett 
fiberoptiskt nät som täcker hela befolkningen skulle enligt utredningen kosta mellan 
55 och 60 miljarder utan transmissionsutrustning och mellan 66 och 82 miljarder med 
transmissionsutrustning. Som synes är det en ganska markant prisskillnad, men man 
ska också ha i åtanke att det i uträkningen för ADSL saknas kostnader för den del av 
befolkningen som förmodligen är dyrast att bygga ut till, nämligen de mest avlägset 

                                                 
76 Bredband för tillväxt i hela landet, Betänkande från IT-infrastrukturutredningen, SOU 1999:85, s. 
294. 
77 Ibid., s. 295. 
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boende. Ett fiberoptiskt nät har dessutom en högre teoretisk kapacitet (beroende på 
vald transmissionsutrustning).78 

 

Så långt utredningens beskrivning och analys av marknaden och de alternativ som 
stod till buds för en svensk bredbandsutbyggnad. Nu över till delen i utredningen som 
behandlar överväganden och förslag. 

 

Det finns egentligen två grundläggande frågeställningar i denna rapport. Den första är 
vilken typ av bredband som Sverige huvudsakligen bör satsa på och den andra är 
vilken roll staten ska ha i utbyggnaden. Om staten inte lägger sig i utbyggnaden 
räknar utredningen med att de större städerna kommer att få tillfredsställande 
bredband på några års sikt medan landsbygden kommer att lämnas utanför. Det finns 
också en tvekan om huruvida man ska eftersträva en marknad där ett flertal stora 
företag agerar både nätägare och operatörer eller om det går att åstadkomma ett 
system där det istället råder konkurrens på varje teknisk nivå. Vid detta andra scenario 
är det alltså inte nödvändigtvis ägaren till accessnätet som tillhandahåller sluttjänster-
na till användaren. Den senare modellen kräver förmodligen större insats från statens 
sida. Utredningen framhåller också att det är viktigt att staten är neutral mellan olika 
tekniska lösningar och att den för varje enskild situation bäst lämpade tekniken ska 
användas.79 

 

Hur ska då staten agera? Tre huvudlinjer utkristalliseras: en konkurrenslinje, en 
investeringslinje och en efterfrågelinje: 

 

Konkurrenslinjen kännetecknas av att staten avreglerar marknaden på ett sådant sätt 
att största möjliga konkurrens uppnås. Här kan man välja mellan att stimulera vertikal 
konkurrens mellan större företag av TeliaSoneras typ eller horisontell konkurrens på 
olika teknikplan. Fördelen med denna andra linje är att man får en dynamisk marknad 
som svarar på förändrade marknadsförhållanden och tekniska landvinningar. 
Nackdelen med konkurrenslinjen som helhet är att staten får mindre kontroll över 
utbyggnaden och att marknaden med största sannolikhet inte kommer att bygga ut 
bredband till landsbygden då detta är tveksamma investeringar ur ett företagsekono-
miskt perspektiv.80 

 

Investeringslinjen innebär att staten tar en mer aktiv roll i bredbandsutbyggnaden 
och mer handgripligen bygger det nät som krävs för att alla ska få bredband. Fördelen 
med denna linje är att staten får god kontroll över utbyggnaden och kan använda 
utbyggnaden som ett medel för att nå regionalpolitiska mål. Nackdelen är att man 
riskerar att satsa för mycket i tekniker som på lång sikt visar sig vara mindre 
värdefulla än förmodat.81 

                                                 
78 Bredband för tillväxt i hela landet, Betänkande från IT-infrastrukturutredningen, SOU 1999:85, 
kapitel 13. 
79 Ibid., kapitel 2. 
80 Ibid., s. 74ff. 
81 Ibid., s. 89ff. 
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Efterfrågelinjen går ut på att staten med hjälp av subventioner eller regleringar 
påverkar marknaden så att denna bygger ut bredband på ett ur statligt perspektiv 
fördelaktigt sätt. Fördelarna är att man på detta sätt både får en fungerande konkurrens 
samtidigt som man kan manipulera marknaden till att bygga ut på ett ur samhällseko-
nomiskt perspektiv bra sätt. Nackdelarna är att staten måste ha en mycket god 
överblick över marknaden för att få önskad effekt med sina satsningar samt att även 
om konkurrensen bibehålls riskerar alla typer av statliga interventioner av detta slag 
att orsaka störningar på marknaden som kan vara svåra att förutse.82 

 

Dessa olika linjer är dragna till sin spets och kan naturligtvis på olika sätt kombineras 
för att uppnå bästa möjliga resultat. 

 

Utredningens vision är att Sverige ska ha världens bästa IT-infrastruktur för att öka 
tillväxten och den internationella konkurrenskraften. Detta ska uppnås genom att 
staten verkar för en marknad med god konkurrens, framförallt horisontellt, och god 
regional täckningsgrad. Utredningen föreslår därefter en mängd mindre åtgärder som 
tillsammans ska leda till att målen nås. Den röda tråden i dessa satsningar är att 
marknaden ska ta huvuddelen av ansvaret medan staten med hjälp av olika åtgärder 
arbetar för att de glest befolkade områdena i Sverige inte lämnas utanför bredbands-
satsningarna.  Dessa åtgärder beräknas enligt utredningen kosta staten i storleksord-
ningen 12 miljarder kronor.83 

 

Denna utredning tillsammans med tidigare nämnda Framtidssäker IT-infrastruktur för 
Sverige av IT-kommissionen var förmodligen de viktigaste grunderna för den svenska 
statens satsningar på bredband under de närmast efterföljande åren, och ligger likaså 
till grund för den andra IT-propositionen från år 2000. Det är intressant att notera att 
utredningarna ger helt olika råd till staten om vilken utbyggnadsstruktur som bör 
väljas. 

 

3.1.3 Bredbandsutredningen 
 

Bredbandsutredningen tillsattes av regeringen vid ett sammanträde den 27 januari 
2000. Utredningens syfte var att göra ett förslag till regional prioritering av det 
ekonomiska stöd som staten hade anslagit till utbyggnaden av bredband i Sverige. Till 
särskild utredare utsågs kommunalrådet Peter Roslund och till sin hjälp fick han några 
experter från näringsdepartementet.84 

 

                                                 
82 Bredband för tillväxt i hela landet, Betänkande från IT-infrastrukturutredningen, SOU 1999:85, s. 
92ff. 
83 Ibid., kapitel 5. 
84 Kommunstöd till lokal IT-infrastruktur, Delbetänkande av Bredbandsutredningen, SOU 2000:68, s. 
3. 
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Utredningens mål var alltså att komma med en plan till hur de pengar som staten hade 
anslagit till kommuner och regioner för utbyggnad av bredband skulle disponeras för 
att ge största möjliga effekt. Utredningen lämnade två betänkanden, ett delbetänkande 
som behandlade den lokala utbyggnaden på kommunnivå av accessnätet85 och ett 
slutbetänkande som behandlade utbyggnaden av ett ortssammanbindande nationellt 
nät86. 

 

Statens avsatta medel för utbyggnad av bredband på kommunal, lokal nivå var för 
åren 2001 till 2004 3,2 miljarder kronor. Det är alltså dessa pengar som delbetänkan-
det Kommunstöd till lokal IT-infrastruktur är avsedd att skapa en fördelningsnyckel 
för. Den avgörande variabeln har här varit befolkningstäthet. Tätorter med mer än 
3000 invånare har bedömts ha en tillräcklig attraktionskraft på marknaden för att 
satsningar från statligt håll inte ska behövas, därför är dessa tätorter exkluderade ur 
fördelningsberäkningarna. Utredningen konstaterar att det är de kommuner som är 
mest glesbefolkade som också är störst till ytan vilket gör att dessa kommuner är i 
stort behov av stöd för att kunna genomföra bredbandssatsningar.87 

 

Det är tänkt att kommunerna själva ska finansiera större delen av bredbandsutbyggna-
den men att staten till viss del ska hjälpa till när kostnaden för kommunen blir oskäligt 
hög. Det statliga stödet betalas dessutom inte ut per automatik, utan det krävs att 
kommunen presenterar en plan över utbyggnaden som sedan behöver godkännas för 
att stödet ska betalas ut. Utredningen presenterar ett antal kriterier som behöver 
uppnås för att kommunen ska anses ha uppfyllt kraven. Länsstyrelsen rekommenderas 
bli det organ som beslutar huruvida kommunen uppfyllt kraven och därefter 
distribuerar stödet.88 

 

Hela stödet på 3,2 miljarder är inte tänkt att tillfalla kommunerna, en del ska också 
tillfalla enskilda abonnenter som kan ansöka om en skattereduktion för kostnader i 
samband med utbyggnaden av accessnätet till den egna fastigheten. Utredningen 
föreslår att stödet används så extensivt som möjligt i början av perioden och att 1,2 
miljarder ska användas vardera på kommunstöd och privat skattereduktion under de 
första två åren. Hur de övriga 800 miljonerna ska fördelas bör enligt rapporten framgå 
klarare runt årsskiftet 2002/2003. Utredningen nämner här att det är svårt att bedöma 
hur stor del av stöden som kommer att användas, framförallt då det gäller den privata 
skattereduktionen. I utredningens delbetänkande finns slutligen tabeller som anger 
vilket maxbelopp som olika kommuner kan ansöka om för sina lokala bredbandssats-
ningar.89 

 

I slutbetänkandet IT-infrastruktur för stad och land är det i stället det ortssammanbin-
dande nätet som hamnar i fokus. Utredningen konstaterar att huvudinriktningen på 
den svenska bredbandspolitiken är att marknaden på kommersiell grund ska få sköta 
                                                 
85 Kommunstöd till lokal IT-infrastruktur, Delbetänkande av Bredbandsutredningen, SOU 2000:68. 
86 IT-infrastruktur för stad och land, Slutbetänkande av Bredbandsutredningen, SOU 2000:111. 
87 Kommunstöd till lokal IT-infrastruktur, Delbetänkande av Bredbandsutredningen, SOU 2000:68, s. 
7f. 
88 Ibid., kapitel 3 och 7. 
89 Ibid., s. 57. 
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sig självt så långt som detta är möjligt. Där marknaden inte har incitament för 
utbyggnaden kan sådana skapas med hjälp av statliga subventioner eller annat stöd. 
Dessa stöd ska dock utformas på ett sådant sätt att konkurrensen inte sätts ur spel. 
Staten har också en viktig kontrollfunktion när det gäller att se till att bredbandsut-
byggnaden håller vissa minimikrav vad det gäller bland annat nätstruktur, noder, 
säkerhet, öppenhet i näten och prissättning.90 

 

Staten budgeterade 2050 miljoner kronor till utbyggnaden av ett ortssammanbindande 
nät, förutom 575 miljoner i EU-stöd som fördelas av de regionala organen och därför 
inte behandlas av utredningen. Liksom i fallet med det lokala stödet rekommenderar 
utredningen att stödet koncentreras på orter med mindre än 3000 invånare eftersom 
det är där som marknadens incitament för utbyggnad är otillräckliga. Utredningens 
förslag är att 1750 miljoner kronor ska ges i stöd till kommunerna medan 250 
miljoner ska ges till länsstyrelserna som ska använda dessa pengar i en regional pott. 
Stödet ska i första hand ges till upphandling av nät. Om upphandlingen misslyckas 
kan kommunen välja att själv anlägga och driva ett nät. För att stödet ska betalas ut 
krävs att kommunernas IT-infrastrukturprogram upprätthåller vissa krav, framförallt 
vad gäller öppenhet och främjandet av fri konkurrens. Tanken med stödet är att 
kommunerna själva ska stå för kostnader upp till 400 kr per invånare medan staten ger 
stöd motsvarande en tredjedel av det resterande beloppet, främst i form av 
skattereduktioner.91 Liksom i delrapporten avslutas slutrapporten med tabeller över 
fördelningen mellan de olika kommunerna. 

 

De båda rapporter som Bredbandsutredningen har gjort har en mer praktisk karaktär 
än några av de tidigare rapporter som jag har redogjort för. Staten har valt vilken väg 
man ska gå för att uppnå sina mål och Bredbandsutredningens jobb är att göra en 
nyckel för att fördela de medel som avsatts till detta ändamål i praktiken. 

 

3.1.4 IT-stomnät till vissa kommuner 
 

Regeringen beslutade att tillsätta denna utredning den 29 november 2001. Kommunal-
rådet Peter Roslund fick liksom i Bredbandsutredningen rollen som särskild 
utredare.92 Överhuvudtaget kan utredningen IT-stomnät till vissa kommuner till viss 
del sägas vara en uppföljande utredning till Bredbandsutredningen. Där Bredbandsut-
redningen behandlade accessnätet och det ortssammanbindande nätet är IT-stomnät 
till vissa kommuner inriktat på IT-stomnätet, alltså den högsta nivån i bredbandsnätet 
tillika nätet ovanför det ortssammanbindande nätet i näthierarkin. 

 

Ett regeringsbeslut den 17 augusti 2000 gav affärsverket Svenska kraftnät i uppdrag 
att bygga ett öppet nationellt fiberoptiskt nät, så kallad svart fiber, på marknadsmässi-
ga villkor, vilket skulle vara färdigställt i december 2002. Eftersom marknadsvillko-

                                                 
90 IT-infrastruktur för stad och land, Slutbetänkande av Bredbandsutredningen, SOU 2000:111, kapitel 
2. 
91 Ibid., kapitel 3. 
92 IT-stomnät till vissa kommuner, SOU 2002:55, s. 3. 
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ren sedan beslutet togs förändrades radikalt meddelade Svenska kraftnät att man inte 
skulle klara av att uppfylla sitt åtagande. Utredningens huvuduppgift är därför att 
analysera vilka eventuella förändringar av direktiven till Svenska kraftnät som kan 
vara aktuella.93 

 

Utredningen fastslår att nedgången i IT-branschen har förändrat de ekonomiska 
förutsättningarna för Svenska kraftnät att utföra sitt uppdrag. Staten bör dock inte 
backa från den inslagna linjen om ett rikstäckande stomnät som byggs i regi av 
Svenska kraftnät. Utredningens slutsats är att Svenska kraftnäts uppdrag att bygga ett 
öppet nationellt stamnät kvarstår, men med ett antal förändringar i direktiven. De 
förändringar som föreslås är att kravet på svart fiber inte längre ligger fast och att 
Svenska kraftnät får möjlighet att samverka med Banverket. Tidsfristen förlängs till 
årsskiftet 2004/2005. Till skillnad mot tidigare direktiv behöver stomnätet inte heller 
anslutas direkt till kommunhuvudorten utan samverkan kan ske med det ortssamman-
bindande nätet. De ekonomiska villkoren förbättras också i och med att staten inte tar 
ut någon avkastning mellan 2002-2006 vad gäller Svenska kraftnäts optofiberverk-
samhet.94 

 

I ett beslut från den 30 maj 2002 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till 
utredningen med uppdrag att analysera den digitala infrastruktur som staten förfogar 
över genom framför allt Svenska kraftnät, Banverket och Vägverket samt att 
undersöka hur dessa nät på bästa sätt kan utnyttjas för att åstadkomma ett nationellt 
stomnät.95 

 

Utredningen föreslår att staten som ägare ger en övergripande riktlinje om att statliga 
verk och bolag (exempelvis Banverket och Vägverket) har ett ansvar att verka i den 
anda som anges av IT-propositionen. Hur dessa har arbetat för att uppnå de IT-
politiska målen ska anges i årsredovisningarna. Den fysiska infrastruktur som dessa 
verk och bolag har, ska upplåtas till operatörer som vill bygga infrastruktur om inte 
särskilda skäl föreligger.96 

 

3.2 Rapporter från statliga myndigheter 
 

Förutom de specialtillsatta utredningarna har staten också låtit flera av de stadigva-
rande myndigheterna och verken ta ansvar för att utreda IT-frågan. Ibland har 
uppdraget varit att utreda en specifik fråga och ibland har uppdraget bestått i att på ett 
mer löpande sätt övervaka IT-branschen i form av exempelvis statistiska publikatio-
ner. 

 

                                                 
93 IT-stomnät till vissa kommuner, SOU 2002:55, s. 7. 
94 Ibid., s. 7f. 
95 Bredbandsnät i hela landet – Statens infrastruktur som resurs, SOU 2003:78, s. 3. 
96 Ibid., 12ff. 
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3.2.1 PTS 
 

Post- och telestyrelsen (PTS) är en myndighet under näringsdepartementet som 
bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. I begreppet elektronisk 
kommunikation inkluderas telekommunikationer, IT och radio. PTS bildades 1992 
och hette då Telestyrelsen, 1994 fick myndigheten sitt nuvarande namn. 1998 började 
PTS mer aktivt övervaka IT och bredband och har sedan dess gett ut ett antal 
rapporter på området.97 

 

PTS har ibland gjort sina rapporter själva och ibland använt sig av utomstående 
konsulter för att genomföra dem. Ett exempel på en sådan konsultrapport är 
Internetmarknaden i Sverige från september 1998 som är en av de tidigare rapporterna 
om IT som gjorts i PTS:s regi och i sin helhet utfördes av Öhrlings Cooper & 
Lybrand. Denna rapport kan sägas vara en första sondering från PTS sida av hur 
Internetmarknaden vid tidpunkten fungerade. Rapporten baseras på intervjuer med 
företag, insamling av bakgrundsinformation på Internet och en konsumentundersök-
ning. Vid tidpunkten var modemuppkoppling den överlägset vanligaste accessformen 
med ungefär en miljon abonnemang och utredaren förutspår en mycket snabb ökning 
av antalet abonnemang.98 

 

Året efter kommer ytterligare en omfattande rapport utförd av samma konsult, som nu 
dock har bytt namn till Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. Rapporten är beställd av 
PTS och tänkt att ligga till grund för IT-infrastrukturutredningens (se separat del om 
denna utredning) pågående analys. Rapporten innehåller tre delar: en analys av den 
dåvarande infrastrukturen, en beskrivning av utvecklingstendenser och en genomgång 
av andra länders hantering av infrastrukturfrågor.99 

 

År 2000 var det dags för ännu en större genomgång av Internet och bredband i 
Sverige. Denna gång hade PTS dock bytt konsult och rapporten författades av Docere 
Intelligence. Rapportens slutsats är att den explosiva utvecklingen och utbredningen 
av teknik som dominerat i slutet av 1990-talet skulle fortsätta ett tag till.100 Under år 
2000 gjorde dessutom PTS på regeringens uppdrag en egen undersökning där 
kommunernas satsningar på nät- och nättjänster för IT-kommunikation inventerades. 
Undersökningen gjordes i enkätform och det konstaterades att ungefär 80 % av 
kommunerna hade någon form av lokal, kommunal IT-infrastruktur, vilket av PTS 
ansågs vara en god utbredning.101 

 

                                                 
97 http://www.pts.se, 2004-08-12. 
98 Internetmarknaden i Sverige, september 1998, Öhrlings Cooper och Lybrand AB för Post- och 
telestyrelsen, s. 20. 
99 Kartläggning av tele- och IT-infrastruktur, mars 1999, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers för Post- 
och telestyrelsen. 
100 Internetmarknaden i Sverige, oktober 2000, Docere Intelligence för Post- och telestyrelsen. 
101 Kommunernas verksamhet inom området nät- och nättjänster för IT-kommunikation, november 
2000, Post- och telestyrelsen. 
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Även 2001 håller traditionen att PTS gör en översikt av Internet- och bredbandsmark-
naden i Sverige varje år i sig, men denna gång har PTS själva tagit på sig ansvaret att 
utforma rapporten. I denna rapport konstateras att Sverige fortfarande har en 
tätposition i världen vad gäller Internetaccess. I Sverige liksom i många andra länder 
har marknaden på området dock stagnerat, vilket gör att det kan bli svårt att uppnå de 
politiska mål som satts. Det konstateras ändå att utbyggnaden av de optiska fibernäten 
har gått fort de senaste åren.102 Under året gör PTS också en undersökning av 
konkurrenssituationen på marknaden för Internetaccess. Där konstateras att 
marknaden, trots att den i viss mån belastas av de tidigare monopolistiska strukturer 
som telemarknaden haft, kännetecknas av god konkurrens med många aktörer och 
sjunkande priser för kunden. De orosmoment som finns är att det inte finns några 
regler för peering, det vill säga samtrafik mellan olika operatörers nät, samt att det 
inte finns någon klar definition av bredband vilket lämnar stort utrymme för 
operatörerna och gör det svårt för kunden att få en överblick över marknaden och vad 
som erbjuds på denna.103 

 

Bredbandsutbyggnaden inventeras även år 2002 (materialet är av naturliga skäl inte 
dagsfärskt utan uppgifterna som används är från 2001) och här konstateras att Sverige 
avancerar på listan över länder med flest bredbandsuppkopplingar och vid tidpunkten 
ligger på en tredje plats. Det konstateras också att det är svårt att bedöma om de IT-
politiska målen om utbyggnad kommer att kunna nås inom utsatt tid. Bland annat 
nämns liksom i rapporter från andra instanser de problem som Svenska kraftnät har att 
bygga ut stomnätet.104 

 

2003 års stora genomgång av bredbandssituationen ger tillhanda att utbyggnaden 
fortskrider och att 20-30 % av kommunerna har ansökt om eller fått stöd för 
utbyggnad av antingen ortssammanbindande nät eller lokalt områdesnät (accessnät). 
Målet om bredband till alla är dock inte uppfyllt och det anses också vara svårt att 
bedöma när målet kan uppfyllas. Marknadens utbyggnad är beroende av efterfrågan 
från privatpersoner, företag och offentlig sektor, och efterfrågan är i sin tur beroende 
av de tjänster som kan erbjudas, varför tillgängliga tjänster på sätt och viss är nyckeln 
till en framgångsrik utbyggnad. En annan viktig faktor för efterfrågan är priset.105 

 

Under 2004 har bland annat en rapport gjorts som fokuserar på Internetanslutningar 
över det fasta telefonnätet. Rapporten är beställd av regeringen och behandlar vad 
som kallas för ”funktionell tillgång till Internet”. Rapporten definierar funktionell 
tillgång som 20 kbit/s, vilket ska vara tillräckligt för att använda e-post och få tillgång 
till vanliga hemsidor. Detta är alltså långt från någon bredbandshastighet utan bara 
vad som krävs för att överhuvudtaget kunna använda Internet. I rapporten beräknas 
också vad det skulle kosta att bygga ut telenätet för att alla i framtiden skulle kunna få 
tillgång till ADSL. Den grundläggande förutsättningen för att ADSL ska fungera är 
                                                 
102 IT-infrastrukturen i Sverige – Utbyggnad, tillgänglighet och måluppfyllelse, augusti 2001, Post- och 
telestyrelsen. 
103 Konkurrensen på Internetmarknaden, mars 2001, Post- och telestyrelsen. 
104 IT-infrastrukturen i Sverige, 2001 – Uppnås målet om tillgänglighet, Post- och telestyrelsen, 
Rapport 2002:5. 
105 Bredband i Sverige, 2003 – Tillgänglighet till IT-infrastruktur med hög överföringshastighet, Post- 
och telestyrelsen, Rapport 2003:27. 
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att telefonledningarna inte är längre än 5,5 kilometer och att varje abonnent har sin 
egen ledning. Kostnaden för att bygga ut nätet till dessa specifikationer beräknas i 
rapporten till ungefär 4 miljarder kronor.106 

 

Den årliga genomgången av den svenska bredbandssituationen för år 2004  ger 
tillhanda att utbyggnaden fortsätter och att bredbandsnätet bestående av optisk fiber 
och radiolänk under år 2003 ökat med fem procent, antalet bredbandsabonnemang 
med 20 % och antalet tekniskt möjliga bredbandsabonnemang med 30 %.107 

 

Som synes är det PTS som av regeringen har tilldelats ansvaret för att kontinuerligt 
kartlägga bredbandsutbyggnaden, vilket man har gjort både i egen regi och med hjälp 
av konsulter. Förutom detta har PTS gett ut ett antal rapporter angående olika IT-
områden, framförallt säkerhet, som är ett av de områden som PTS har särskilt ansvar 
för samt en del konsumentvägledande material.108 

 

3.2.2 SIKA 
 

SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, har varit aktivt sedan mitten av 
1990-talet (det bildades 1995) och är en myndighet under Näringsdepartementet. 
SIKA är verksamt inom transport- och kommunikationsområdet. Uppgifterna är för 
det första att vara utredningsinstans åt regeringen, för det andra att utveckla prognos- 
och planeringsmetoder, och för det tredje att vara ansvarig myndighet för officiell 
statistik på området.109 

 

1998 författade SIKA en rapport som behandlade SIKA:s fortsatta engagemang inom 
IT-sektorn. Det konstateras att IT i allra högsta grad är en del av det kommunika-
tionsområde som SIKA är verksamt och ansvarigt inom. Det är också främst påverkan 
på kommunikationsmönster som SIKA intresserar sig av, och därmed också vilken 
effekt som IT kommer att få på kommunikationspolitiken. Här kommer också tankar 
fram som menar att effekterna av IT-utvecklingen bör integreras i regionala 
tillväxtmodeller på liknande sätt som andra infrastruktursatsningar som till exempel 
vägbyggen. SIKA inser dock att det kommer att ta ganska lång tid innan detta går att 
genomföra eftersom det tar lång tid att utveckla sådana modeller. Därför skjuter SIKA 
arbetet med sådana modeller på framtiden.110 

 

Nästa intressanta rapport ur denna uppsats perspektiv behandlar genomförandet av ett 
samlat system för att sammanföra den statistik som finns om modern kommunika-
tions- och informationsteknik. SIKA fick uppdraget redan i juni 1998 men 
                                                 
106 Kartläggning av tillgången till Internet, Post- och telestyrelsen, Rapport 2004:1. 
107 Bredband i Sverige 2004 – Utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet, Post- 
och Telestyrelsen, Rapport 2004:28. 
108 http://www.pts.se, 2004-08-13. 
109 http://www.sika-institute.se, 2004-08-13. 
110 Kommunikationerna i informationssamhället – En analys av SIKA:s verksamhet på IT-området, 
SIKA Rapport 1998:5. 
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slutrapporten kom först år 2001. Det hade tidigare varit svårt att få överblick över 
denna information varför SIKA föreslår att all statistik över området bör sammanföras 
i en skrift.111 Samma år görs en analys av tillgången till informations- och kommuni-
kationsteknik i Sverige. Slutsatsen är att tillgången är god men vissa grupper som till 
exempel arbetslösa och pensionärer faller utanför ramarna och tillgången för dessa 
grupper är betydligt sämre.112 

 

Skrifter med all statistik över kommunikations- och informationsområdet som SIKA 
efterfrågade i tidigare nämnda rapport blev också verklighet och har givits ut sedan 
några år tillbaka.113 

 

Sammanfattningsvis om SIKA kan sägas att de inte huvudsakligen är inblandade i den 
rådgivande politiska processen utan har sitt ansvarsområde inom insamling, 
kategorisering och tillgängliggörande av statistik inom området. Nämnas kan att 
SIKA i allra högsta grad är inblandade i processen att ta fram modeller för att beräkna 
effekten av traditionella infrastrukturella satsningar, men att man alltså ännu inte har 
redovisat några ansatser till att ta fram motsvarande modeller för digital infrastruktur. 

 

3.2.3 ITPS 
 

ITPS, eller Institutet för tillväxtpolitiska studier är en statlig myndighet vars 
verksamhet startade så sent som den 1 januari 2001. Myndigheten är underställd 
näringsdepartementet. Uppgiften är att förse det politiska beslutssystemet med 
information om omvärldens tillväxtpolitiska villkor samt att utvärdera tidigare 
tillväxtpolitiska åtgärder.114 

 

Myndighetens första rapport på IT-området hösten 2002 behandlar hur IT-politiken 
ska utvärderas, vilket är en del av ITPS verksamhetsområde. Myndigheten har sett på 
utvärderingsbehovet både på kort sikt, inför en eventuell ny IT-proposition år 2004, 
och på lång sikt.115  

 

Eftersom ITPS i huvudsak sysslat med utvärdering av de politiska beslut som redan är 
fattade är de inte att betrakta som ett beslutsunderlag för de beslut som jag tar upp i 
kapitel 4 i denna uppsats. Dessa rapporter tar alltså upp de beslut och resultaten av 
dessa som jag redovisar i de kommande kapitlen 4 och 5. Rent kronologiskt blir alltså 
dessa rapporter felplacerade även om de strukturellt tillhör utredningarna om IT och 
bredband varför jag ändå väljer att placera dem här. 

                                                 
111 IKT-Statistik – Förslag till ett svenskt system för statistik om informations- och kommunikationstek-
nik, SIKA Rapport 2001:5. 
112 Kommunikationsmönster hos befolkningen – Resultat från SIKA:s kommunikationsundersökningar, 
SIKA, Rapport 2001:6. 
113 Se exempelvis Fakta om informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2004, SIKA. 
114 http://www.itps.se, 2004-08-13. 
115 En lärande IT-politik – Förslag till utvärdering, ITPS, Rapport 2002:009. 
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Under hösten 2003 blev ITPS successivt färdigt med sin analys av den svenska IT-
politiken. Resultaten släpptes i ett antal rapporter varav en slutrapport och ett antal 
delrapporter. En delrapport behandlar enbart statens bredbandssatsningar. Här anser 
utredaren att staten valt en linje som kan kallas för ”steg-för-steg-strategin”. Med det 
menas att staten allteftersom arbetet med bredbandsutbyggnaden har fortskridit har 
sökt och funnit nya samarbetspartners och medfinansiärer. Enligt utredningen har 
detta också varit den bästa vägen att gå. Enligt utredningen finns det också en 
motsättning mellan att snabbt få till stånd en utbyggnad och att få kvalitet och 
säkerhet i näten. En kritik som kan anas är att bredbandsprocessen kanske har gått för 
fort och säkerheten därmed negligerats. Det decentraliserade upplägget med stöd till 
kommunerna lovordas och anses ha varit den bästa vägen att gå. I huvudsak är 
rapporten positiv till statens satsningar på bredband men viss kritik kan anas mot 
bristande information och samordning.116  

 

Andra delrapporter behandlar bland annat hur användningen av IT är fördelad mellan 
olika grupper i Sverige och hur vi står oss i ett internationellt perspektiv117. Dessutom 
har utomstående konsulter behandlat samordningen, ansvarsfördelningen och 
styrningen när så många aktörer, både offentliga och privata är inblandade118 samt 
konkurrensen på marknaden och de samhällsekonomiska konsekvenserna av IT-
politiken.119 

 

I huvudrapporten fogas intrycken från de olika delrapporterna samman och 
slutsatserna dras, framförallt om hur man bör utforma IT-politiken i framtiden. De 
kanske tydligaste slutsatserna är att IT-politiken måste vara långsiktig, konsistent och 
uthållig samt vara fokuserad på användarna och inte på producenterna.120 

 

3.2.4 IT-politiska strategigruppen 
 

Den IT-politiska strategigruppen skapades genom regeringsbeslut den 18 juni 2003. 
Under hösten 2003 tillsattes gruppens medlemmar och gruppen har i uppgift att vara 
rådgivande till regeringen och driva på det IT-politiska målet om ett informations-
samhälle för alla.121 Strategigruppen är underställd näringsdepartementet. 

 

Den IT-politiska strategigruppen har ännu så länge bara hunnit producera en 
delrapport, vilken färdigställdes i juni 2004. I den står att läsa att: 

 

                                                 
116 Bredbandspolitiken – En utvärdering i halvtid, ITPS, Delrapport till 2003:015. 
117 IT för alla, före andra länder!, ITPS, Delrapport till 2003:015. 
118 IT-politikens ansvarsfördelning och styrning, EuroFutures AB och Frontwalker AB för ITPS, 
Delrapport till 2003:015. 
119 En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten, ECON Analys AB för ITPS, Delrapport till 
2003:15. 
120 En lärande IT-politik för tillväxt och välfärd, ITPS, Rapport 2003:015. 
121 http://naring.regeringen.se, 2004-08-17 
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Den svenska IT-politiken ska vara en naturlig del av samhällets ut-
vecklingspolitik, där IT-politiska insatser inom alla politikområden 
och samhällssektorer ges hög prioritet och strävar i en gemensam 
riktning. Sveriges beslutsfattare ska beakta IT i sina beslut på sam-
ma självklara sätt som man redan idag beaktar ekonomi och juri-
dik.122 

 

Strategigruppen har bildat fyra arbetsgrupper som ska verka inom fyra olika områden 
inom IT: 

 

• IT och tillväxt. 

• Tillgänglighet och tillit. 

• IT inom vård och omsorg. 

• IT inom skola och lärande.123 

 

Det är ännu svårt att uttala sig om vad denna strategigrupp med de olika arbetsgrup-
perna kommer att åstadkomma eftersom den är så nybildad. 

 

3.2.5 Näringsdepartementet 
 

Det statliga departement som har haft, och har, störst ansvar för IT och bredband är 
näringsdepartementet. I näringsdepartementets uttalade ansvarsområden ingår IT och 
departementet anges ha ansvar för ”infrastruktur och samordningsansvar för frågor 
om användning av informationsteknik”.124 Som angetts ovan är många av de 
myndigheter som varit verksamma inom IT-området underställda näringsdepartemen-
tet, men näringsdepartementet i sig har också författat ett antal skrivelser. Med detta 
menas alltså rapporter som kan sägas härröra mer eller mindre direkt från näringsde-
partementet. 

 

Näringsdepartementet har som huvudansvarigt departement inom IT ibland informerat 
riksdagen om vad som sker på IT-området. Som exempel på en skrivelse från 
regeringen och näringsdepartementet till riksdagen kan väljas en som den 10 
september 1998 är undertecknad av Ines Uusmann och Göran Persson och betecknas 
som en redovisning av utvecklingen på IT-området. Här redovisas också vidtagna och 
pågående åtgärder på området. Det står bland annat att läsa att utvecklingen i 
huvudsak ska vara marknadsledd och att det huvudsakliga målet ska vara ”Informa-
tionsteknik för alla”.125 Vanligare är att information till riksdagen kommer i mindre 
format i så kallade faktablad där regeringen genom näringsdepartementet sammanfat-
tar olika politiska beslut och förändringar. Som exempel kan nämnas ett faktablad 
                                                 
122 Delrapport i juni 2004, Regeringens IT-politiska strategigrupp, s. 4. 
123 Ibid., s. 5. 
124 http://naring.regeringen.se, 2004-08-17. 
125 Informationssamhället inför 2000-talet, Regeringens skrivelse 1998/1999:2. 
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som behandlar regeringens IT-proposition från 1999/2000 och närmast är att betrakta 
som en överskådlig sammanfattning av densamma.126 

 

 

 

 

                                                 
126 Ett informationssamhälle för alla, Näringsdepartementet, Faktablad 29 mars 2000.  



 

 
 

43

4 Besluten 
 

Min tidigare genomgång av de utredningar som har gjorts med inriktning på IT och 
bredband är ämnad att ge en så stor del av den bakgrundsinformation som de politiska 
makthavarna har haft till sitt förfogande som möjligt. Frågan är då vilka mål som har 
satts upp utifrån denna information och med vilka medel dessa mål är tänkta att nås? 
Detta handlar alltså om de beslut och ställningstaganden som de politiska makthavar-
na har tagit angående bredbandsutbyggnaden i Sverige. 

 

4.1 IT-Propositionerna 
 

Även om beslut som på ett eller annat sätt har med IT eller bredband att göra fattas på 
många olika nivåer och fortlöpande över tiden så är det i två propositioner, de så 
kallade IT-propositionerna, som regeringen definierar vilka mål som ska finnas med 
IT-politiken och med hjälp av vilka medel som dessa mål ska uppnås. Alla mindre 
beslut är därmed tänkta att spegla vad som anges i IT-propositionerna. Därför är IT-
propositionerna själva grundbulten i den svenska IT-politiken och den första källan att 
gå till när information söks om de politiska besluten angående IT och bredband. 

 

4.1.1 Den första IT-propositionen 
 

Den första IT-propositionen, proposition 1995/96:125, har titeln: Åtgärder för att 
bredda och utveckla användningen av informationsteknik. Propositionen överlämna-
des av regeringen till riksdagen den 7 mars 1996.127 

 

Denna den första IT-propositionen är för denna uppsats av mindre intresse än den 
andra eftersom bredband i stort sett inte var påtänkt vid tidpunkten. Det är dock ändå 
intressant att se vilken inriktning regeringen såg framför sig vad gäller IT-politiken. 
Ett genomgående drag i denna proposition är att den är ganska vag i sin utformning: 
den är med andra ord mer inriktad på mål än på medel. Detta är kanske inte så 
konstigt med tanke på tidpunkten och att de statliga utredningarna ännu knappt hade 
hunnit slutföra några rapporter alls. Propositionen får därför liksom de tidiga 
utredningarnas rapporter snarare formen av en vision än en reell plan över hur dessa 
visioner, eller mål, ska uppnås. I propositionen benämns detta för strategi: 

 

I propositionen lämnar regeringen förslag till en övergripande IT- 
strategi i syfte att rikta nationens samlade krafter mot informations- 
kunskapssamhällets krav och behov. Staten, liksom kommunerna, 
landstingen, näringslivet och arbetsmarknadens parter måste alla 
bidra till att IT får ett brett genomslag i Sverige. Innehållet i strate-

                                                 
127 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik. Regeringens proposition 
1995/96:125. 
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gin skall ytterst bestämmas av gemensamt formulerade mål som 
demokrati och rättvisa och främja tillväxt och sysselsättning.128 

 

Liksom de tidiga rapporterna från bland annat IT-kommissionen genomsyras 
propositionen av optimism inför de samhällsförändringar som IT förväntas innebära: 

 

IT-utvecklingen och det avancerade informations- och kunskaps-
samhället innebär enastående möjligheter för Sverige. En utbredd 
och effektiv användning av IT inom både näringsliv och offentlig 
sektor ökar Sveriges konkurrenskraft. Med den nya tekniken mins-
kar de fysiska avstånden i betydelse och olika regioner kan få mer 
likartade förutsättningar. Demokratin kan fördjupas. Sverige kom-
mer också närmare övriga världen. I IT-utvecklingen finns löften om 
nya arbetstillfällen, nya sätt att organisera verksamheter och till-
handahålla samhällsservice samt nya redskap för att utveckla väl-
färden. Här finns förhoppningar om ökad livskvalitet för den enskil-
da människan med möjlighet att arbeta friare i tid och rum. Här 
finns möjligheter att med hjälp av IT stärka medborgarnas ställning, 
utveckla demokratin och underlätta insynen i det offentligas föreha-
vanden.129 

 

Regeringen inser dock att det även finns risker med den nya tekniken: 

 

I all förändring ligger möjligheter men också hot och risker. IT för-
utspås ibland få en användning som mer utarmar än berikar männi-
skors liv – förlorade arbetstillfällen, en omvärld som blir alltmer 
oöverskådlig och ett växande, osorterat informationsflöde som hotar 
att ge upphov till främlingskap och vilsenhet snarare än gemenskap, 
kunskap och överblick. Här finns framför allt farhågor för nya och 
ökade klyftor i samhället mellan dem som har och dem som inte har 
kunskap om och tillgång till teknik och information. Detta är risker 
som måste tas på allvar.130 

 

Den genomgående hållningen till IT i propositionen är som sagt ändå klart positiv och 
detta citat känns mer som en brasklapp i sammanhanget. 

 

Som kan utläsas av propositionens titel är huvudsyftet med propositionen att främja 
användandet av informationsteknologi, men den är även inriktad på tre huvudområden 
som regeringen anser som särskilt viktiga vad gäller IT: 

 

                                                 
128 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik. Regeringens proposition 
1995/96:125, s. 5. 
129 Ibid., s. 4. 
130 Ibid. 
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• Rättsordningen. Regeringen inser att rättsordningen i första hand måste 
anpassas för de nya situationer som kan uppstå i IT-samhället samt att konti-
nuerlig uppföljning måste göras för att kunna följa den snabba utvecklingen på 
IT-området. Prioriterade förändringar inom rättsordningen ska göras inom tre 
år. 

• Utbildning. Det är viktigt att upprätthålla en generell och hög utbildningsnivå 
med inriktning på livslångt lärande. Detta för att alla medborgare ska ges möj-
lighet att tillgodogöra sig de fördelar som IT ger. Planen är att IT ska integre-
ras i alla utbildningsformer under en treårsperiod. 

• Samhällets informationsförsörjning. Den offentliga sektorns informations-
system måste integreras och förbättras för att en bra och lättillgänglig informa-
tionsförsörjning ska kunna upprättas och upprätthållas. 

 

Dessa tre punkter behandlar som synes tre områden där den offentliga sektorn 
behöver agera för att antingen utnyttja IT eller med anledning av förändringar som 
uppstår på grund av IT. Måhända överoptimistiskt anges tre år som den tid som den 
huvudsakliga förändringen bör ta i anspråk. 

 

Vad gäller den fysiska digitala infrastrukturen nämns alltså inte bredband ännu men i 
mindre mån nämns ändå den fysiska infrastrukturen: 

 

I många länders IT-strategier är det högt prioriterat att skapa en 
öppen marknad för telekommunikationstjänster samt att bygga ut 
den fysiska infrastrukturen. Det grundläggande arbetet på dessa 
områden är redan genomfört i Sverige.131 

 

Detta citat är intressant: eftersom bredband till folket ännu knappt finns som idé anser 
regeringen att den infrastruktur som då fanns var i det närmaste fulländad. Detta är ett 
bra exempel på att det är svårt att se framtida tillämpningar av den teknologi som idag 
finns tillgänglig. Rent praktiskt vad gäller infrastrukturen föreslås ändå en viss 
översyn av telelagen för att anpassa denna till de förändringar som sker i och med IT. 

 

4.1.2 Den andra IT-propositionen 
 

Fyra år efter den första IT-propositionen kommer den andra, med titeln: Ett 
informationssamhälle för alla, som överlämnades av regeringen till riksdagen den 28 
mars 2000.132 

 

                                                 
131 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik. Regeringens proposition 
1995/96:125, s. 5. 
132 Ett informationssamhälle för alla. Regeringens proposition 1999/2000:86. 
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Målet med IT-politiken enligt den första IT-propositionen var att bredda och utveckla 
användningen av IT. I denna den andra IT-propositionen definieras målet i enlighet 
med titeln om till att lyda: 

 

Det IT-politiska målet skall vara att Sverige som första land blir ett 
informationssamhälle för alla.133 

 

Det märks att IT har blivit ett mognare politiskt område och hela andan i denna 
proposition är mer handfast. Från att som i den första propositionen i första hand ta 
upp vilka mål som ska finnas för IT-politiken är nu medlen en viktigare del i 
propositionen. Det redogörs också för det arbete som gjorts och den utveckling som 
varit sedan den första IT-propositionen lades fram. I redogörelsen för de tre 
högprioriterade områden som aviserades i den första IT-propositionen anges att 
förändringar i rättsordningen bland annat innebär att säkerheten för den personliga 
integriteten stärkts i samband med telekommunikation och datakommunikation. 
Vidare att telelagen kommer att ändras för att ytterligare öka konkurrensen på 
marknaden. Angående det andra högprioriterade området, nämligen utbildningsområ-
det, har kontinuerliga satsningar på alla nivåer gjorts, bland annat vad gäller 
vidareutbildning av lärare, statsbidrag för att öka skolornas anslutning till Internet och 
satsningar på högskolornas utbildningar. Det tredje högprioriterade området, 
samhällets informationsförsörjning, har utvecklats bland annat genom ett nytt 
offentligt rättsinformationssystem och satsningar på den tekniska informationsstruktu-
ren i form av stomnät och digitala TV-sändningar över marknätet.134 

 

Nedan följer en genomgång av inriktningen som IT-politiken ska ha inom olika 
områden (i urval):135 

 

Tillväxt 

• Öka den svenska IT-sektorns internationella konkurrenskraft. 

• Bidra till nya marknader, fler jobb och ökad produktivitet i hela samhället 
genom användningen av IT. 

• Öka den elektroniska handeln. 

 

Sysselsättning 

• Öka anställbarheten genom att ge IT-utbildning med hög kvalitet på alla 
nivåer. 

 

 

 

                                                 
133 Ett informationssamhälle för alla. Regeringens proposition 1999/2000:86, s. 24. 
134 Ibid., s. 20f. 
135 Ibid., s. 25f. 
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Regional utveckling 

• Bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt i hela landet genom en bra IT-
infrastruktur. 

 

Demokrati och rättvisa 

• Öka allas möjlighet till information om offentlig verksamhet och delaktighet i 
politiska beslutsprocesser, både i Sverige och i övrigt inom EU genom an-
vändningen av IT. 

• Bidra till ett aktivare medborgarskap genom att IT skapar nya möjligheter att 
använda yttrandefriheten. 

• Tillvarata IT:s möjligheter att bevara och utveckla kultur, kulturarv och språk i 
Sverige. 

 

Livskvalitet 

• Öka individernas välfärd genom användningen av IT i vardags- och arbetsli-
vet. 

• Höja utsatta gruppers livskvalitet genom användningen av IT. 

 

Jämställdhet och mångfald 

• Öka alla människors förutsättningar att utnyttja informationsteknikens möjlig-
heter oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund och eventuella funktionshin-
der. 

 

Som synes ses IT visserligen i första hand som en ekonomisk hjälpare genom 
framförallt tillväxtökningar och ökad sysselsättning, men även andra, mjukare värden 
som demokrati, rättvisa, livskvalitet och mångfald anses kunna få ett rejält lyft i och 
med användandet av IT. 

 

Till skillnad från den första IT-propositionen har nu bredband fått en viktig plats i IT-
politiken. Regeringens bedömning och åsikt (enligt denna proposition) om denna 
marknad är som följer: 

 

Hushåll och företag i alla delar av Sverige bör inom de närmaste 
åren få tillgång till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. 
Detta skall i första hand ske i marknadens regi. Staten har dock ett 
övergripande ansvar att se till att IT-infrastruktur med hög överfö-
ringskapacitet finns tillgänglig i hela landet. Konkurrens, låga pri-
ser och en snabb utveckling främjas av att ett stort antal operatörer 
och IT-företag har möjlighet att nyttja näten. Konkurrensneutralitet 
och mångfald på näten skall främjas genom statliga insatser och 
regler. Den teknik som skulle kunna överbrygga avstånden i landet 
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får inte på grund av stora skillnader i tillgänglighet, taxor och ka-
pacitet bli ytterligare en klyfta mellan storstad och glesbygd. Ett na-
tionellt infrastrukturprogram bör upprättas.136 

 

Här kommer alltså regeringens beslut angående hur bredbandsutbyggnaden ska gå till: 
marknaden får det stora ansvaret medan statens roll är att intervenera i de fall där 
marknaden inte uppfyller de mål som staten har med utbyggnaden. Staten ska också 
verka både med hjälp av regleringar för marknaden och direkta insatser. Det läggs 
också tonvikt på att bredbandsutbyggnaden inte bara ska bli ett projekt för städerna 
utan att det även är viktigt att landsbygden får tillgång till bredband, och detta till 
vettiga priser. Regeringen ämnar också upprätta ett nationellt infrastrukturprogram: 

 

Programmet bör i första hand vara vägledande och underlätta en 
utbyggnad i marknadens regi. Programmet bör innehålla förslag till 
regler och riktlinjer som garanterar säkerheten och framkomlighe-
ten. Staten bör ha ett övergripande ansvar för säkerheten i den tek-
niska infrastrukturen. Staten bör inte i detalj peka ut tekniska lös-
ningar. Kommuner bör få möjlighet att ansöka om stöd för att ordna 
abonnentanslutning med hög överföringskapacitet i glest bebyggda 
områden. Stödet bör avse anslutning till fastigheter där sådan skulle 
bli avsevärt dyrare för abonnenten än i normala fall. Stödet bör 
prövas utifrån bl.a. regional- och näringspolitiska grunder och det 
bör endast täcka en mindre del av utgiften för anslutningen.137 

 

En utredning tillsattes också i början av år 2000 som hade till uppgift att mer i detalj 
utforma en plan för hur stödet till kommuner och abonnenter skulle fördelas. Denna 
utredning fick namnet Bredbandsutredningen och mer om denna finns att läsa i 
kapitlet om just utredningarna. 

 

I propositionen talas om ”regionala nät” vilket i stort sett kan betraktas som det jag 
kallar ortssammanbindande nät i min tekniska beskrivning. För utveckling av dessa 
nät i områden där marknaden inte beräknas agera, eller agera i för liten utsträckning, 
har statligt stöd till en summa av 2,625 miljarder svenska kronor reserverats för 
perioden 2000-2004. Stöd till accessnät ska utgå i två former: för det första i form av 
stöd till kommuner där marknaden inte bygger några sådana nät, för det andra som 
skattereduktioner till abonnenter som annars skulle få en orimligt hög kostnad för att 
ansluta sig till ett accessnät. Hur fördelningen mellan dessa två former ska ske 
överlämnas till Bredbandsutredningen att utreda. Den totala summan för stöd till 
accessnäten har bestämts till 3,2 miljarder svenska kronor.138 

 

Om vi går en nivå högre i nätstrukturen till stomnäten, så menar propositionen att alla 
svenska kommuners huvudort ska kopplas upp mot ett nationellt stomnät. Detta ska i 

                                                 
136 Ett informationssamhälle för alla. Regeringens proposition 1999/2000:86, s. 69f. 
137 Ibid., s. 77f. 
138 Ibid., s. 81ff. 
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de flesta fall kunna uppnås med hjälp av marknadskrafterna. Svenska kraftnät har här 
fått ett övergripande ansvar att bygga upp detta nät och erbjuda svart fiber utifrån 
marknadsmässiga villkor. Investeringskostnaderna för ett nät som når fram till alla 
kommunhuvudorter beräknas till 2,5 miljarder kronor, men eftersom utbyggnaden ska 
ske under marknadsmässiga former i regi av Svenska kraftnät är det inget som staten 
har avsatt extra pengar till.139 

 

En av de mer påtagliga förändringar som propositionen föreslår är också att lagen om 
ledningsrätt görs om för att underlätta för en IT-infrastruktur med hög överföringshas-
tighet i de befintliga näten. Den största förändringen i lagen är att den som redan har 
fått rätt att gräva ner starkströmsledningar eller telefonledningar på en viss sträckning 
inte behöver söka nytt tillstånd för att även få gräva ner fiberkabel på samma 
sträckning.140 

 

4.2 Statliga satsningar i praktiken 
 

Det är nog så att den andra IT-propositionen som kom år 2000 var startskottet för de 
satsningar som staten gjort på bredbandsutbyggnaden. Det var inte förrän här som 
regeringen kom fram till en hållning vad gäller vilken roll staten skulle spela i 
utbyggnaden. Nu var alltså inriktningen klar, liksom storleken på de belopp som 
staten ämnade satsa under de närmaste åren. Vad som däremot inte var bestämt var 
när under perioden pengarna skulle satsas och hur de skulle fördelas. Detta blev 
istället Bredbandsutredningens ansvar att utreda. Eftersom det visade sig att Svenska 
kraftnät inte ansåg sig kunna uppfylla uppgiften att bygga stomnät till alla kommuners 
huvudorter tillsattes senare också utredningen IT-stomnät till vissa kommuner, vars 
syfte var att komma med ett nytt förslag till hur stomnätsutbyggnaden skulle 
fortskrida. En genomgång av vad dessa båda utredningar kom fram till finns i det 
föregående kapitel som behandlar utredningarna. 

 

Frågan som kan ställas är hur det då har gått med fördelningen av pengar till 
kommuner och abonnenter? Ett slutgiltigt svar på den frågan går tyvärr ännu inte att 
ge eftersom perioden som avses i IT-propositionen precis har avslutats och det i 
allmänhet tar uppemot ett år innan statistik finns tillgänglig. Dessutom är arbetet med 
bredbandsutbyggnaden ännu inte avslutat utan har dragit ut lite på tiden. Den 1 
oktober 2003 var det dock bara 62 av 270 stödberättigade kommuner som hade någon 
typ av nät installerat (här bortses från stomnät). Situationen är ändock inte så dålig 
som denna siffra antyder då många kommuner hade slutit avtal om byggnation av nät 
som ännu inte hade slutförts. 171 kommuner har slutit avtal för ortssammanbindande 
nät och 128 kommuner har slutit avtal för accessnät. Vid tidpunkten hade 246 
miljoner kronor av totalt anslagna 1200 miljoner kronor betalats ut för accessnät och 
476 miljoner kronor av totalt 1900 miljoner kronor till ortssammanbindande nät. Det 
betyder att endast 23 % av det anslagna stödet hade betalats ut. Även här är det dock 
så att det finns många projekt som ännu inte var klara, och likaså en del ansökningar 
till projekt som ännu inte behandlats, varför det i själva verket istället var runt 41 % 
                                                 
139 Ett informationssamhälle för alla. Regeringens proposition 1999/2000:86, s. 85ff. 
140 Ibid., s. 1f. 
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av stödet som var i bruk. När det gäller skatteavdraget till abonnenter hade endast en 
bråkdel utnyttjats. Stödet är 50 % av beloppet över 8000 kronor vilket gör att det i 
första hand är frågan om villaägare och företag som kan tänkas utnyttja stödet. 
Eftersom utnyttjandet är så lågt har det beslutats om omfördelning av 500 miljoner 
kronor av detta stöd till förmån för stöd till kommuner. Eftersom det också stått klart 
att tidsperioden för stödet varit för begränsad så har tidsfristen vid två tillfällen 
förlängts och är numera den 31 december 2005.141 

 

Den uppmärksamme kanske märker att de anslagna beloppen här har sjunkit drastiskt 
jämfört med IT-propositionen: från 2,625 miljarder kronor till 1,9 miljarder kronor 
vad gäller de ortssammanbindande näten och från 3,2 miljarder kronor till 1,2 
miljarder kronor vad gäller accessnäten. Vad gäller de ortssammanbindande näten kan 
det möjligtvis vara så att större delen av skillnaden förklaras med att ett EU-stöd på 
runt 600 miljoner kronor förmodligen finns med i den förra uppgiften men inte i den 
senare. Nedgången i anslag till accessnäten kan jag dock inte förklara. Det är dock 
klart att mindre del av dessa anslag har använts än vad som var budgeterat, varför 
delar av dem har delats ut till länsstyrelserna och till Verket för näringslivsutveck-
ling.142 

 

För år 2004 finns som sagt ännu inga siffror, men enligt budgeten anslås 450 miljoner 
kronor till kommunstöd och den i sammanhanget försumbara skattereduktionen för 
abonnenter vilket är i stort sett samma summa som anslogs till budgeten år 2003. År 
2003 var för övrigt första året som budgeten och utfallet förefaller vara någorlunda 
lika, tidigare år har användandet av stödet med bred marginal understigit det 
budgeterade beloppet.143 

                                                 
141 Bredbandspolitiken – en utvärdering i halvtid, ITPS, Delrapport till 2003:15, s. 43ff. 
142 Budgetproposition för 2004, Proposition 2003/2004:1, Utgiftsområde 22, s. 143. 
143 Ibid. 



 

 
 

51

5 Resultatet - Bredband i realiteten 
 

När det nu har gått några år sedan utbyggnaden av bredband började kan det vara dags 
att göra en genomgång över hur bredbandsutbyggnaden faktiskt gått och i vilken 
position vi står idag i förhållande till de mål som har funnits för utbyggnaden. Det 
statistiska underlaget är i första hand (och om inget annat nämns) hämtat från den 
senaste i raden av årliga statistiska publikationer: Svensk telemarknad 2003.144 
Statistiken på årsbasis avser den sista december varje år om inget annat anges. 

 

5.1 Internetabonnemang 
 

Det första måttet som är av intresse är antalet Internetabonnemang. Detta ger en bild 
av tillgängligheten och användandet av Internet i Sverige. Även om dessa siffror inte i 
huvudsak omfattar bredbandsuppkopplingar så är de ändå intressanta som indikator på 
vilket intresse det finns i befolkningen för Internet. Det totala antalet Internetabonne-
mang, där även de uppringda anslutningarna (vanligt modem och ISDN) finns med är 
intressant bland annat eftersom det anger en absolut lägstanivå vad gäller efterfrågan 
på Internetabonnemang i Sverige. Det ger också en bild av utvecklingen vad gäller 
Internetanslutningar. 
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Figur 3. Antal aktiva Internetabonnemang i Sverige (1000-tal). 

 

Som framgår av Figur 3 har antalet Internetabonnemang i Sverige ökat ganska kraftigt 
varje år. Framförallt var tillväxten i faktiska tal stor runt 1997-1998, för att sedan 
övergå i en ganska jämn tillväxt som har mattats något under senare år. Det är också 
tydligt att det är vad gäller abonnemang till privatpersoner som den största tillväxten 
har skett, framförallt under senare år. Totalt sett fanns drygt 3,2 miljoner Internet-

                                                 
144 Svensk telemarknad 2003, Post- och Telestyrelsen, Rapport 2004:24. 
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abonnemang i Sverige vid utgången av 2003. Av dessa är drygt 2,9 miljoner 
abonnemang tecknade av privatpersoner. 
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Figur 4. Tillväxt av Internetabonnemang i Sverige. 

 

Om man istället för i faktiska tal ser tillväxten procentuellt så har tillväxten sedan 
1996 varit kraftigt avtagande. Detta är i och för sig inte särskilt anmärkningsvärt 
eftersom den relativa tillväxten från noll tenderar att bli hög samtidigt som vi under 
senare år har närmat oss en mättnad på marknaden. Tillväxten under 2003 var endast 
6 %. 
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Figur 5. Andel av de svenska hushållen som har Internetanslutning. 

 

Andelen hushåll med Internetabonnemang har ökat kraftigt varje år sedan 1995, då 
endast ungefär en procent av hushållen hade tillgång till Internet. År 2003 var 



 

 
 

53

motsvarande siffra 67 % och det ser ut som om tillväxten är avtagande. Detta beror 
med största sannolikhet på att de hushåll som överhuvudtaget är intresserade av 
Internet redan har tecknat abonnemang. Gissningsvis innehåller gruppen med de sista 
ungefär 30 % av befolkningen till exempel många äldre och andra som inte tycker sig 
ha något intresse eller någon nytta av Internet. 

 

5.2 Bredband 
 

Antalet Internetabonnemang i Sverige har alltså ökat kraftigt ända sedan mitten av 
1990-talet, men hur är det med det som denna uppsats huvudsakligen intresserar sig 
för, nämligen bredbandsabonnemangen? Inledningsvis kan sägas att utvecklingen av 
bredband har kommit långt senare än den uppringda uppkopplingen samtidigt som 
instanserna som har ansvarat för statistiken inte var med riktigt från början, varför 
statistiken bara sträcker sig tillbaka till år 2000. Vissa uppgifter finns inte heller från 
år 2000 utan är bara registrerade i några eller till och med något år. Jag har valt att 
enbart ta med uppgifter om privata abonnemang, huvudsakligen eftersom dessa är 
ungefär tio gånger fler än företagsabonnemangen. 
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Figur 6. Antal privatabonnemang för fast anslutning (1000-tal). Uppgifter 

om 2 Mbps och 10 Mbps först från och med år 2001 respektive år 
2003. 

 

Utvecklingen har som framgår av Figur 6 varit närapå lika explosiv i ökningen av 
antalet bredbandsabonnemang som i ökningen av Internetabonnemang som helhet. 
Utvecklingen är dessutom i det närmaste linjär och uppvisar alltså inte den avmattning 
som den totala tillväxten av antalet Internetabonnemang gör, vilket kan förklaras med 
att detta är en nyare marknad och efterfrågan därigenom inte är lika nära mättnad. 
Som synes kan detsamma inte sägas om tillväxten vad gäller det som kanske i 
egentlig mening gör skäl för namnet bredband, nämligen de snabbare versionerna av 
fast uppkoppling. Inte nog med att andelen är liten, den växer dessutom inte i 
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märkbart högre takt än abonnemangen med fast uppkoppling som helhet. År 2003 
fanns 868 000 Internetabonnemang med fast uppkoppling för privatkunder. Av dessa 
hade 165 000 en hastighet på minst 2 Mbps och 136 000 en hastighet på minst 10 
Mbps. 
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Figur 7. Andel hushåll med fast Internetanslutning. Uppgifter om 2 Mbps 

och 10 Mbps först från och med år 2001 respektive år 2003. 

 

Andelen hushåll som har en fast Internetuppkoppling har ökat från 3 % år 2000 till 20 
% år 2003. Ökningen är förvisso stor, men det är långt kvar till dess att alla hushåll 
har bredband. Eftersom den totala andelen hushåll som har Internetuppkoppling är 
uppe i 67 % och fortfarande ökar betyder det att vi har långt kvar till dess att alla 
hushåll som vill ha bredband har det. Eftersom bredband på alla sätt förutom (i de 
flesta fall) priset är ett bättre alternativ än uppringd Internetanslutning får vi förutsätta 
att åtminstone 47 % av det totala antalet hushåll i dagens Sverige gärna skulle vilja ha 
fast anslutning till Internet, men av olika skäl inte har möjlighet härtill. De två 
vanligaste skälen torde vara bristande tillgänglighet eller ett för högt pris. 

 

Som framgår av Figur 8 är den accessform som helt utan konkurrens haft störst 
framgångar under början av 2000-talet xDSL (alltså ADSL och VDSL). Från 22 000 
abonnemang år 2000 till 495 000 år 2003 är helt klart en imponerande tillväxt, som på 
inget sätt heller verkar vara i avtagande. Även om utvecklingen inom xDSL utan 
tvekan är störst har dock antalet fasta Internetabonnemang genom både kabel-tv och 
LAN också ökat stabilt. År 2003 fanns 204 000 abonnemang genom kabel-tv och 
164 000 abonnemang genom LAN. Förutom de tre vanliga accessformerna finns även 
ett mindre antal kunder anslutna genom radioaccess (4 500 abonnemang), satellit (600 
abonnemang) och PLC, det vill säga över elnätet (300 abonnemang). 
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Figur 8. Fördelning av accessform för privata fasta Internetanslutningar 

(1000-tal).  

 

5.3 Infrastruktur 
 

För att få ett mått på bredbandsutvecklingen i landet kan det förutom antalet 
Internetabonnemang vara intressant att titta på själva den digitala infrastrukturen. Där 
antalet Internetabonnemang i första hand ger en bild av accessnätens utbredning och 
tillgänglighet ger detta även en bild av utvecklingen av det nationella stomnätet och 
de ortssammanbindande näten. Statistiken som används här avser förste januari för 
respektive år. 
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Figur 9. IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (i kilometer). 

(Källa: Bredband i Sverige 2004 – Utbyggnaden av IT-
infrastruktur med hög överföringskapacitet, Post- och Telestyrel-
sen, Rapport 2004:28, s. 28.) 
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Figur 9 visar mängden IT-infrastruktur med hög överföringshastighet i landet. 
Uppgraderad infrastruktur i form av telenätets kopparnät och kabel-tv-näten finns som 
synes inte med. Radiolänknätets utveckling har under 2000-talet varit ganska modest 
med en ökning på några tusen kilometer. Tillväxten i fibernätet har varit betydligt 
större med en ökning på ungefär 25 000 kilometer. Radiolänknätet uppgår därmed till 
ungefär 65 500 kilometer och fibernätet till 120 000 kilometer. Det sista året är 
ökningen knappt 1 500 kilometer respektive knappt 10 000 kilometer. 

 

5.3.1 Stomnäten 
 

De nationella stomnäten är idag så utbredda att det inte längre finns några kommuner i 
Sverige som inte är uppkopplade på ett sådant. Faktum är att TeliaSoneras nät i sig 
täcker alla Sveriges kommuner. Andra stora aktörer är Song Networks, Banverket, 
Teracom, Svenska kraftnät och Telenor. Vad som är en tydlig utveckling är att fler 
och fler kommuner får tillgång till stomnät från mer än en operatör. Idag är det endast 
40 kommuner i Sverige som enbart har tillgång till stomnät från en operatör (i form av 
TeliaSonera). Drygt 60 % av kommunerna har tillgång till stomnät från minst tre 
operatörer vilket bara under det sista året är en ökning med tio procentenheter.145 

 

5.3.2 De ortssammanbindande näten 
 

En grundläggande förutsättning för att statistik på detta område ska bli meningsfull är 
att uttrycket ”ort” definieras. Som tätort definieras sammanhängande bebyggelse med 
högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. När den senaste tätortsav-
gränsningen gjordes år 2000 fanns det 1936 tätorter i Sverige. Ungefär 84 procent av 
Sveriges befolkning bor idag i en tätort. Av Sveriges 1936 tätorter är det ungefär 130 
som saknar uppkoppling till ett ortssammanbindande nät, det vill säga knappt sju 
procent. Av dessa har ungefär 95 procent mindre än 1000 invånare. På kommunnivå 
har samtliga svenska kommuner tillgång till ortssammanbindande nät i någon form.146 

 

5.3.3 Områdesnäten 
 

Områdesnät (som enligt min definition är samma sak som accessnät) som binder 
samman ett bostadsområde med ett ortssammanbindande nät finns i någon del av 65 
procent av Sveriges tätorter. Det är endast i sex av landets kommuner som ingen av 
tätorterna har ett områdesnät. 

 

                                                 
145 Bredband i Sverige 2004 – Utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet, Post- 
och Telestyrelsen, Rapport 2004:28, s. 30ff. 
146 Ibid., s. 32f. 
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Figur 10. Andel tätorter som har områdesnät i någon del. Indelat efter antal 

invånare i tätorten. (Källa: Bredband i Sverige 2004 – Utbyggna-
den av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet, Post- och 
Telestyrelsen, Rapport 2004:28, s. 32f.) 

 

Som Figur 10 visar finns det områdesnät i alla svenska tätorter med fler än 6000 
invånare. Andelen med områdesnät avtar sedan successivt ner till de minsta tätorterna 
där endast 45 % har områdesnät i någon form. Sett över hela fältet har tätorter i alla 
storlekar fått fler områdesnät sedan år 2003. 
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5.4 Internationell jämförelse 
 
Intressant är också att jämföra Sveriges position i ett internationellt perspektiv. 
Sverige har ända sedan bredband introducerades legat bra till vid internationella 
jämförelser. 
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Figur 11. Antal fasta Internetabonnemang per 100 invånare i OECD-länder. 

Uppgifter från juni 2003. (Källa: 
http://www.oecd.org/document/31/0,2340,en_2649_34225_32248
351_1_1_1_1,00.html, 2004-09-22.) 

 

Som framgår av Figur 11 har Sverige en sjundeplats bland OECD-länderna vad gäller 
tillgång till fasta Internetabonnemang hos befolkningen. Sydkorea (i OECD:s material 
står det endast Korea, men jag förutsätter att det är Sydkorea som avses) ligger här i 
särklass med nästan ett abonnemang för var fjärde invånare. Kanada är god tvåa och 
sedan följer våra nordiska grannländer Island och Danmark. Före Sverige finner vi 
också Belgien och Nederländerna. Sverige ligger en bra bit över genomsnittet i OECD 
och framför allt över genomsnittet i EU. Detta att OECD som helhet har betydligt 
högre bredbandspenetrering än EU är att betrakta som något av ett misslyckande ur 
EU-perspektiv.  

 

Viktigt vid utvärderingen av den svenska bredbandspolitiken är också hur vi har 
utvecklat vårt bredband i jämförelse med andra länder. Vad gäller Sveriges position 
kan sägas att vi har förlorat mark i den internationella jämförelsen under de senaste 
åren. År 2001 innehade Sverige en hedrande tredjeplats på listan vilket var en 
förbättring med en placering från år 2000 då vi låg på fjärde plats147. Det land som 
tidigare innehade tredjeplatsen var USA, som sedan ytterligare dalat i listan. 2001 var 
för övrigt det år då Sydkorea passerade Kanada som det land i världen med flest 

                                                 
147 IT-infrastrukturen i Sverige, 2002 – Tillgänglighet i olika delar av landet, Post- och telestyrelsen, 
Rapport 2002:20, s. 31. 
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bredbandsuppkopplingar148. År 2002 var Sverige sexa i listan men tappade denna 
placering till Nederländerna under år 2003149. 

 

Vad som också är intressant är att det skiljer ganska mycket mellan olika länder vad 
gäller vilken hastighet som de genomsnittliga fasta uppkopplingarna ger. I Sydkorea 
och Japan ligger standarderbjudandet på mellan 4 Mbps och 8 Mbps medan det i 
övriga OECD ligger mellan 144 kbps och 512 kbps.150 Sydkorea har alltså inte bara 
flest abonnemang, här erbjuds dessutom i genomsnitt högre hastighet än i de flesta 
andra OECD-länder. 

 

Angående de olika formerna av access kan sägas att xDSL som teknik även ur ett 
internationellt perspektiv har fått mycket stort genomslag och är den klart vanligaste 
formen av uppkoppling för fast Internetabonnemang. I många länder som till exempel 
Island och Tyskland är xDSL helt dominerande som anslutningsform. Den andra stora 
anslutningsformen ur ett internationellt perspektiv är anslutning via kabel-tv-nätet. I 
Kanada, Nederländerna, USA, Österrike, Portugal och Storbritannien (av de mer 
utbyggda länderna) är det den vanligaste formen av anslutning. Själva grunden för att 
kabel-tv ska bli stort inom bredbandsuppkoppling är naturligtvis att det finns väl 
utbyggda kabel-tv-nät vilket så att säga ger ett naturligt urval angående vilka länder 
som här ligger i topp. Vad gäller Sverige så är det anmärkningsvärt att vi ligger i topp 
vad gäller övriga anslutningsformer. Av tidigare redovisad statistik framgår att dessa 
övriga anslutningar i Sverige nästan uteslutande består av LAN, vilket vi alltså är 
världsledande på. 

                                                 
148 IT-infrastrukturen i Sverige, 2001 – Uppnås målet om tillgänglighet, Post- och telestyrelsen, 
Rapport 2002:5, s. 36f. 
149 Bredband i Sverige, 2003 – Tillgänglighet till IT-infrastruktur med hög överföringshastighet, Post- 
och telestyrelsen, Rapport 2003:27, s. 37. 
150 Bredband i Sverige 2004 – Utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet, Post- 
och Telestyrelsen, Rapport 2004:28, s. 40. 
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6 IT, bredband och effekterna härav 
 

Början av detta kapitel innehåller forskning framförallt om IT och dess effekter på 
produktiviteten och tillväxten, med en inledande genomgång av grundläggande 
tillväxtteori. Därefter gör jag en mindre genomgång av cost-benefit-analysen som ofta 
används för att skatta effekterna vid utbyggnad av traditionell infrastruktur. Kapitlet 
avslutas med ett försök att identifiera (utan att kvantifiera) de effekter som bredband 
kan tänkas ha på samhället. 

 

Även om det kan finnas ett antal skäl (exempelvis politiska) till statliga satsningar på 
utbyggnad av bredbandsstrukturen i Sverige så är det, åtminstone ur nationalekono-
misk synvinkel, de samhällsekonomiska effekterna som är intressantast. Att bredband 
har positiva ekonomiska effekter på samhället är dock inte ett tillräckligt skäl till att 
staten ska intervenera, det kan ju mycket väl vara så att marknaden på egen hand 
utvecklas på tillfredsställande sätt. Statens roll kommer jag därför att ta upp senare i 
uppsatsen. För tillfället ska vi se huruvida investeringar på området i allmänhet har 
positiva samhällsekonomiska (och i viss mån företagsekonomiska) effekter. Att 
beräkna de samhällsekonomiska effekterna av bredbandsutbyggnaden är dock inte så 
lätt. För det första ger bredbandsutbyggnaden i sig inga samhällsekonomiska vinster. 
Det är nyttjandet av de tjänster som kan förväntas uppstå i anslutning till väl 
fungerande bredband som ger de positiva ekonomiska effekterna. Som jämförelse kan 
sägas att vägar gör föga nytta om det inte finns några bilar som använder dem. För det 
andra är bredbandsutbyggnaden bara en del av det framväxande IT-samhället och det 
är svårt att särskilja effekterna av bredband från övriga IT-relaterade effekter på 
samhället. Eftersom det därigenom inte är möjligt att få fram forskning om de 
samhällsekonomiska effekter som är exklusiva för bredband har jag fått nöja mig med 
forskning om IT-effekter i ett bredare perspektiv. För det tredje råder det stor 
osäkerhet bland forskarna angående vilken betydelse IT egentligen har, och kommer 
att få, på ekonomin. 

 

6.1 Grundläggande tillväxtteori 
 

Eftersom de effekter som IT förväntas ha på ekonomin huvudsakligen är tillväxteffek-
ter så kan det vara på sin plats med en kortare genomgång av de grundläggande 
teorier som den nationalekonomiska forskningen här använder sig av. Det är svårt att 
göra dessa avancerade matematiska teorier rättvisa i så kortfattad form, men de 
grundläggande slutsatser som här ges är viktiga för förståelsen av betydelsen av IT, så 
därför gör jag ändå ett försök. 

 

6.1.1 Solowmodellen och neoklassisk tillväxtteori151 
 
                                                 
151 Detta kapitel är baserat på och en förenkling av Charles I. Jones, Introduction to economic growth 
(New York: W. W. Norton & Company, 1998), kapitel 2 och 3 och N. Gregory Mankiw, Macroeco-
nomics, Third Edition (New York: Worth Publishers, 1997), kapitel 4.                       
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Den moderna tillväxtteorin kan sägas ha skapats av Robert Solow i form av två 
nydanande forskningsrapporter på 1950-talet. Den första: A Contribution to the 
Theory of Economic Growth är fortfarande grunden till hur stor del av undervisning 
och forskning bedrivs på området. Denna forskningsrapport tillsammans med hans 
fortsatta arbete för att förstå länders ekonomiska tillväxt ledde till att Solow fick ta 
emot Nobelpriset i ekonomi 1987. 

 

Hur ser då den grundläggande Solowmodellen ut? Den kan skrivas som:  

Y = KαL1-α,   

där Y som är samhällets totala produktion bestäms av K som är kapitalet, L som är 
arbetskraften och α som är ett tal mellan 0 och 1 som bestämmer förhållandet mellan 
K och L. Jag ska här inte gå in alltför djupt i hur denna ekvation fungerar, men en 
liten genomgång av vad som kännetecknar dess komponenter kan vara på sin plats. 

 

Kapitalet, K, har på grund av sina egenskaper ett jämviktsläge som vi kan kalla K* 
(konstant L förutsätts). Utan att gå in alltför mycket på de underliggande beräkningar-
na kan sägas att läget på K* bestäms av dels hur stor andel av ett lands resurser som 
används till investeringar och dels av värdeminskningen på kapitalet. K* är helt enkelt 
jämvikten som uppstår när investeringarna (som är en fast andel av Y) och 
värdeminskningen (som är en fast andel av K) är lika stora och kapitalstocken därmed 
är oförändrad. Ur detta kan exempelvis Tysklands fenomenala tillväxt efter andra 
världskriget härledas. Eftersom Tysklands K (kapitalstocken) på grund av bombningar 
och annat befann sig långt under K* var investeringarna större än värdeminskningen 
av kapitalet och tillväxten i ekonomin blir på kort sikt ovanligt hög (tills K* har nåtts). 
Detta förstärktes naturligtvis av Marshalhjälpens ekonomiska stöd. Andra tillväxtef-
fekter med anknytning till K är att K* kan ändras antingen genom att investeringsgra-
den i ekonomin i grunden förändras (om befolkningen till exempel väljer att spara 
mer och konsumera mindre) eller om värdeminskningstakten av kapitalet förändras. 
Avslutningsvis kan om K sägas att inga långsiktiga tillväxteffekter kan uppstå här: när 
K* och därmed jämvikt är nått kommer inga tillväxteffekter från detta håll. Skillnader 
mellan länder kan dock förklaras med att investeringsgraden skiljer sig och därmed 
också K*. 

 

En ökning i L (låt oss kalla denna förändring för n, vilket alltså anger befolkningstill-
växten i ett land) leder till att Y ökar men den leder däremot inte till att produktivite-
ten ökar. I reella termer ökar alltså BNP men däremot inte BNP per capita. En ökning 
av L har alltså inga positiva välfärdseffekter (om inte L kan ökas vid konstant 
befolkningsmängd, det vill säga att befolkningen arbetar mer). Däremot tyder 
forskningen på att negativa effekter på kort sikt kan uppstå vid en snabb ökning av L 
eftersom det är svårt att hinna med att investera i samma takt som arbetskraften ökar 
(K/L sjunker) och att effektiviteten vid produktion därigenom minskar. Därmed kan 
om L sägas att inga långsiktiga produktivitetsökningar kan uppstå här, men däremot 
tillväxtökningar, vilka ur välfärdssynpunkt är mindre intressanta. 

 

Därigenom har vi kommit fram till att varken förändringar av K eller L kan ge 
långsiktig tillväxt per capita (ökad produktivitet). Var kommer då ländernas tillväxt 
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ifrån? För att besvara den frågan måste teknik föras in som en del i ekvationen som då 
får formen: 

Y = Kα(AL)1-α, 

där AL är arbetskraften; L, med hänsyn tagen till arbetskraftens effektivitet; A, som 
härigenom får stå för den tekniska nivån i produktionen. A, som alltså är den tekniska 
nivån, och därmed ger produktiviteten, kan sägas öka med storheten g över tiden 
vilket alltså motsvarar den tekniska utvecklingens effekt på produktiviteten. Om g 
exempelvis är 0,02 ökar produktiviteten med 2 % per år. Denna produktivitetstillväxt 
gör att Y ökar med 2 %. Ökningen av Y från år till år (tillväxten) ges alltså på lång 
sikt av n+g medan ökningen av produktiviteten (vilket anger välfärdsförbättringen) 
ges av g. Därmed kan vi med hjälp av den exogena variabeln g förklara länders 
produktivitetsökning och ökning av levnadsstandard på lång sikt. 

 

Detta är alltså den grundläggande Solowmodellen. Tillväxtteorin uppstod till stor del 
som ett försök att förklara varför vissa länder var (och är) fattiga och varför andra 
länder var rika. Med hjälp av Solowmodellen kunde dessa frågor delvis besvaras. 
Länder med hög investeringsgrad och låg befolkningstillväxt skulle enligt modellen 
gynnas vilket också förefaller vara sant om vi tittar på den ekonomiska statistiken 
över världens länder. Övriga skillnader i tillväxt mellan länder skulle kunna förklaras 
med att g skiljer sig åt mellan olika länder. Problemet med detta är att den exogena 
variabeln g i denna ekvation inte räknas fram utifrån sina underliggande orsaker utan 
blir en slags ”slaskpost” som får förklara det som inte kan förklaras av investerings-
förändringar och befolkningstillväxt, vilket också är en vanlig kritik mot Solowmo-
dellen. 

 

6.1.2 Teknologi och produktivitet152 
 

Problemet med Solowmodellen och dess efterföljare är alltså att förändringar av ett 
lands produktivitet uppstår genom den exogena variabeln g, och att modellens kanske 
viktigaste beståndsdel därigenom inte förklaras. En uppgift som forskare inom 
tillväxtteorin under senare decennier tagit på sig är att försöka föra in den teknologis-
ka utvecklingen som en endogen del i modellen. En av de viktigaste forskarna vad 
gäller detta arbete är Paul Romer som arbetat med detta sedan mitten av 1980-talet. 
Hans modell skiljer sig inte mycket från Solowmodellen med teknologi förutom att 
den exogena variabeln g som beskriver den teknologiska utvecklingen och därmed 
förändringen i A görs endogen genom ett antal matematiska beräkningar av 
underliggande faktorer för teknologisk utveckling. Modellen fungerar endast för 
länder med en relativt hög teknisk nivå och baseras på landets satsningar på forskning 
och utveckling. 

 

En första fråga som kan ställas angående teknologi är vad denna egentligen består av. 
Ett svar är idéer. Den tekniska utvecklingen drivs framåt av idéer som skapar nya 
användningsområden av de tillgångar som vi har tillgängliga. Exempelvis användes 
                                                 
152 Detta kapitel är baserat på och en förenkling av Charles I. Jones, Introduction to economic growth 
(New York: W. W. Norton & Company, 1998), kapitel 4 och 5.                       
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järnoxid under människans tidiga år till att måla på grottväggar medan vi under senare 
år utnyttjat järnoxidens magnetism för att skapa kassetter för bild- och ljudinspelning-
ar. Detta illustrerar också att idéer ofta kräver tidigare idéer för att kunna förverkligas, 
i detta fall har flera tusen års idéer staplade på varandra krävts för att den nuvarande 
produkten ska kunna skapas. Detta återspeglas också i Paul Romers modell: tidigare 
teknologiska framsteg ger större möjligheter till teknologiska framsteg idag. Länder 
som har hamnat på efterkälken kan därför få stora problem att komma ifatt. Det finns 
dock andra teorier som behandlar spridningen av teknologi i dagens globala samhälle 
och effekten av att de teknologiska framstegen i de mest utvecklade länderna kan 
tillgodogöras även av mindre utvecklade länder. 

 

6.2 Den nya ekonomin eller Solowparadoxen? 
 

You can see the computer age everywhere these days except in the 
productivity statistics.153 

 

Ovanstående är ett citat av den tidigare nämnde ekonomen och nobelpristagaren 
Robert Solow. Citatet har blivit känt som Solowparadoxen och är lite tillspetsat hur en 
del nationalekonomer ställt sig till de förändringar som förknippas med det som 
ibland har kallats för den nya ekonomin. Framför allt under 1980-talets andra hälft 
(citatet är från 1987) var skepticismen stor. Vad som menas med den nya ekonomin är 
inte klart och tydligt definierat, men att informationsteknologin och de tekniska 
landvinningar som möjliggör denna är en del i varje definition härav står utom varje 
tvivel. Andra delar av den nya ekonomin som ibland anges är globaliseringen (som till 
stor del gjorts möjlig tack vare IT) samt den ekonomisk-politiska inriktningen på 
prisstabilisering och budgetbalans, vilket enligt vissa ekonomer egentligen har större 
betydelse för ekonomin än IT i sig154. Med en mer nutidshistorisk än nationalekono-
misk inriktning har det varit populärt att kalla förändringarna för en övergång från 
industrisamhälle till informationssamhälle. 

 

Många traditionella nationalekonomer som är verksamma inom forskningen har alltså 
visat betydligt större skepticism till den nya ekonomins under än sina kollegor inom 
näringslivet, framförallt då företrädarna för IT-företagen. Det är inte så att 
nationalekonomin som ämne helt har bortsett från eller underkänt IT och dess effekter 
på ekonomin, utan snarare så att en viss skepsis har kunnat anas angående de mest 
hängivna profeterna för den nya ekonomin och utfästelserna om en helt ny ekonomi 
där gamla ekonomiska lagar inte längre gäller. De forskningsrapporter och artiklar 
som ur nationalekonomiskt perspektiv behandlar ämnet är därför ofta skrivna som ett 
slags polemik till teser om den nya ekonomins förträfflighet, ibland med angivelse om 
vem som egentligen skulle ha uttalat den positiva grundtesen men lika ofta utan denna 
information.155 

                                                 
153 Välkänt och mycket spritt citat av Robert Solow, se exempelvis Work in progress, I: The Economist 
24 juli 1999, s. 19. 
154 Klas Eklund & Anders E. Borg, 2000, Ny ekonomi – nya finansmarknader. I: Ekonomisk Debatt 
2000, årgång 28, nr 6, s. 529f. 
155 Se till exempel Work in progress, The Economist, 24 juli 1999, s. 19. 
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Vilka är då dessa positiva teser som många nationalekonomer ställer sig skeptiska till? 
Den första är att det datoriserade informationssamhället skulle leda till en kraftig 
ökning av produktiviteten i företagen och därmed till en höjning av tillväxttakten i 
ekonomin. Den andra är att inflation inte längre kommer att uppstå ens i den 
tillväxtaccelererande nya ekonomin, även vid full sysselsättning. Den tredje är att de 
ekonomiska cyklerna med högkonjunkturer och lågkonjunkturer inte längre kommer 
att uppstå utan att ekonomin kommer att befinna sig i ett konstant tillstånd av 
högkonjunktur. Varför och hur dessa förändringar skulle uppstå är, med stark 
underdrift, inte helt klart, men de förändringar i samhället som IT skulle leda till 
skulle alltså vara grunden. Om dessa teser skulle infrias så skulle det i sanning vara 
läge att tala om en ny ekonomi. Tyvärr är det enligt de flesta nationalekonomer inte 
troligt att dessa teser kommer att infrias utan att effekterna av den nya tekniken 
kommer att bli betydligt modestare.156 Den mest realistiska effekten som IT kan 
tänkas ha är en höjning av produktiviteten i samhället.  

 

En annan fråga som har ställts är huruvida det är användandet av IT i samhället som 
helhet som drar upp länders tillväxt och produktivitet eller om det enbart är inom 
själva IT-branschen som produktivitetsökningarna kan återfinnas. Med detta förstås 
att själva IT-företagen, det vill säga tillverkare av datorer och annan hårdvara, 
mjukvaruproducenter (exempelvis speltillverkare), webbdesigners, datakonsulter och 
andra IT-relaterade företag ökar sin omsättning och produktivitet vilket därmed också 
påverkar siffrorna över produktiviteten och tillväxten i ekonomin som helhet. 
Viktigare än tillväxten och produktiviteten i IT-sektorn är den effekt som implemente-
ringen av IT i samhället har på produktiviteten och tillväxten i ekonomin i stort. Det 
är egentligen dessa effekter som i första hand är eftersträvansvärda. För att på längre 
sikt få en ökning i tillväxten krävs att IT påverkar produktiviteten i branscher utanför 
IT-industrin. Som jämförelse kan bilindustrin sägas vara en viktig del av ett lands 
ekonomi, men bilindustrins omsättning är en marginell effekt jämfört med den effekt 
som användandet av de tillverkade bilarna har för samhällsekonomin. Vad är det då 
med IT som ska ge bättre produktivitet i den traditionella industrin? Ett allmänt hållet 
svar är att effektiviteten ökar, både internt i företagen och externt på marknaden. I 
företagen med hjälp av till exempel integrerade datasystem som exempelvis kan 
förkorta vägen mellan orderingång och leverans. Externt förändras marknaden 
exempelvis genom att det blir lättare för köparen att jämföra alternativ vilket leder till 
en i nationalekonomisk mening bättre konkurrens som i sin tur bör leda till lägre 
priser157. Sammanfattningsvis kan sägas att IT på ett revolutionerande sätt sänker 
kostnaden för transaktioner och informationshantering158. Som vanligt inom 
nationalekonomin är bedömningar av olika komponenters effekt på ekonomin som 
helhet ett delikat problem. Olika forskare kommer fram till olika resultat och det är 
svårt att säga vem som har rätt eller fel. Medan många nationalekonomer som redan 
nämnts är skeptiska till den produktivitetsökning som den nya ekonomin åstadkom-

                                                 
156 Se exempelvis Robert J. Gordon, 1999, Has the ”New Economy” Rendered the Productivity 
Slowdown Obsolete?, http://faculty-web.at.northwestern.edu/economics/gordon/334.pdf, 2004-11-16, 
s. 1f och Lars Jonung, 2000, Den nya ekonomin i ett historiskt perspektiv. Ekonomisk Debatt 2000, 
årgång 28, nr 6, s. 561ff. 
157 Mats Persson & Claes-Henric Siven, Ledare i Ekonomisk Debatt 2000, årgång 28, nr 6, s. 519. 
158 Carl B. Hamilton, 2000, Den rastlösa ekonomin. I: Ekonomisk Debatt 2000, årgång 28, nr 6, s. 543. 
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mer finns det andra som förutsätter att produktivitetsökningen är eller kommer att bli 
ett faktum.159 

 

 

 
Figur 12. En något humoristisk förklaring till Solowparadoxen. Att ökad 

tillgång till underhållning och andra distraktioner gör att mindre 
tid läggs på arbetsuppgifterna är dock en intressant infallsvinkel. 
(Källa: Work in progress, The Economist, 24 juli 1999, s. 21.) 

 

6.3 IT, tillväxt och produktivitet 
 
Enligt de vedertagna modellerna för tillväxt är det alltså den tekniska utvecklingen 
som gör att produktiviteten i våra ekonomier ökar och därmed också välståndet. 
Frågan som då kan ställas är vilken effekt IT, som en del av den tekniska utvecklingen 
har på produktivitetsutvecklingen? Ett antal nationalekonomer har arbetat just med 
frågan om vilka reella effekter som IT har på länders ekonomi. Några av de viktigaste 
av dessa forskare och deras viktigaste forskningsrapporter och forskningsresultat tas 
upp i den följande delen av denna uppsats. Det ska tilläggas att dessa forskare i stor 
utsträckning är verksamma i USA och att deras analyser därför är gjorda utifrån den 
amerikanska ekonomin. Att det finns stora skillnader mellan Europa och USA vad 
gäller de senaste årens ekonomiska utveckling gör att resultaten inte alltid är 
tillämpbara på Europa i allmänhet eller Sverige i synnerhet. De grundläggande 
ekonomiska effekterna av IT borde dock vara gemensamma åtminstone vad gäller 
olika industrialiserade länder varför forskningen ändå i högsta grad är intressant ur 
svenskt perspektiv. Jag har också fokuserat på den empiriska och praktiska delen av 
dessa arbeten: alltså vilka resultat de har kommit fram till. Den mer teoribildande 
delen kan visserligen vara intressant men den faller utanför ramarna för denna 
uppsats: fokus för mig är i första hand vad forskarna kommit fram till, inte hur de 
gjort det. Nämnas kan ändå att det i stort råder konsensus (i enlighet med Solowmo-
                                                 
159 Se exempelvis Klas Eklund & Anders E. Borg, 2000, Ny ekonomi – nya finansmarknader. I: 
Ekonomisk Debatt 2000, årgång 28, nr 6, 2000, s. 529. 
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dellen) angående produktivitetens viktiga roll som bärare av tillväxten samt att det är 
inom detta område som IT har sin (ibland omdiskuterade) betydelse. 

 

6.3.1 Robert J. Gordon 
 

Robert J. Gordon är professor i ekonomi på Northwestern University i USA. Han är 
utbildad på Harvard och Oxford och doktorerade på MIT, varefter han undervisade på 
Harvard och University of Chicago innan han kom till Northwestern University. Hans 
huvudsakliga forskningsområden är inflation och arbetslöshet samt mätandet och 
förklaringar av produktivitetsökningar.160 

 

Gordon har skrivit mycket om IT och dess effekter på ekonomin och hans grund-
läggande inställning till IT är relativt skeptisk, han hör inte till dem som tidigt trodde 
att IT skulle komma att revolutionera ekonomin. 

 

Det Gordon (och många andra forskare) intresserar sig för är huruvida IT har lett till 
en ökning av den teknologiska nivån i samhället som avspeglar sig i produktionen 
genom högre produktivitet. Det är allmänt vedertaget att ekonomin i många länder 
från att ha haft relativt god produktivitetstillväxt under perioden 1950-1972 tappat 
väsentligt i produktivitetstillväxt under perioden 1972-1995. Det som då är intressant 
är huruvida produktivitetstillväxten har ökat under perioden efter 1995 och om denna 
ökning i så fall är resultatet av IT i samhället. Enligt Gordon har vi sedan 1995 
återhämtat ungefär två tredjedelar av den nedgång i produktivitetstillväxten som 
skedde mellan perioden 1950-1972 och perioden 1972-1995. 

 

Gordon är alltså med på att ekonomin (framförallt den amerikanska) har fått ett rejält 
uppsving sedan 1995. Frågan är då om detta uppsving är resultatet av produktivitets-
ökningar i fotspåren av större användning av IT i samhället? Enligt Gordon är så inte 
fallet. Han förklarar uppgången i produktivitetstillväxt med tre andra fenomen. För 
det första att metoderna för att mäta prisförändringar har förbättrats vilket påverkar 
statistiken för perioden efter 1995. För det andra att konjunkturen sedan 1995 varit 
uppgående varvid produktionen ökat vilket tenderar att leda till tillfälligt högre 
produktivitet. För det tredje att produktiviteten har ökat markant inom en speciell 
industri, nämligen tillverkningen av datorer. Dessa tre fenomen är enligt Gordon 
tillräckliga för att förklara hela ökningen i produktivitetstillväxten som uppstått sedan 
1995.161 

 

En annan fråga som Gordon ställt sig är huruvida IT kan jämföras med tidigare 
viktiga teknologiska framsteg som exempelvis elektriciteten och förbränningsmotorn. 
Här kommer bland annat Gordon fram till att datorkraft i allra högsta grad har 
avtagande marginalnytta, framförallt vad gäller persondatorer. Även om en 

                                                 
160 http://faculty-web.at.northwestern.edu/economics/gordon/BIO1PAGE.pdf, 2004-11-29. 
161 Robert J. Gordon, 1999, Has the ”New Economy” Rendered the Productivity Slowdown Obsolete?, 
http://faculty-web.at.northwestern.edu/economics/gordon/334.pdf, 2004-11-16. , s 2ff.   
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standarddator på tio år skulle bli exempelvis trettio gånger snabbare betyder inte det 
att produktiviteten hos personen som använder datorn blir trettio gånger högre. Är det 
fråga om användandet av exempelvis ordbehandling är frågan snarare om produktivi-
teten över huvud taget har ökat.162 

 

Viktigare är då uppkomsten av Internet, och kanske framförallt de användningsområ-
den av Internet som har uppkommit i stor skala från och med 1995 i form av 
exempelvis webbläsare och e-handel. Frågan är då om Internet kan mäta sig med 
tidigare stora teknologiska framsteg? Här menar Gordon att det är svårare för en 
enskild uppfinning att idag få stor genomslagskraft på ekonomin än för hundra år 
sedan. Om vi tänker oss att det finns tio produkter på en marknad och en ny uppfinns 
så kommer förändringen att vara tio procent. Finns det hundra varor på en marknad 
behövs däremot tio nya uppfinningar för att uppnå samma relativa förändring i 
ekonomin. För att en enskild teknisk utveckling ska få samma genomslagskraft på 
ekonomin i exempel två som i exempel ett krävs alltså att den är tio gånger så viktig. 
Detta är naturligtvis kraftigt förenklat men kan öka förståelsen för varför dagens 
uppfinningar inte får samma genomslagskraft på ekonomin som de som skedde vid 
det förra sekelskiftet. Det verkar också vara så att Internet har haft större betydelse för 
nöjesutbudet till befolkningen än på produktiviteten.163  

 

Gordon anför också fyra förklaringar till varför Internet inte har haft större 
genomslagskraft på den ekonomiska utvecklingen. För det första har många 
Internetrelaterade satsningar från olika företags sida snarare varit av nödvändighet än 
av egen fri vilja. När etablerade försäljningskanaler utsätts av konkurrens från 
Internetbaserade dito, krävs det av företagen att de för att kunna behålla sina 
marknadsandelar satsar på Internetlösningar. Dessa investeringar behöver dock inte 
leda till värdeökningar utan snarare en omfördelning av värde. För det andra är de 
flesta användningsområden av Internet inte helt och hållet nya utan snarare 
effektiviseringar av gamla, framförallt är det informationssökning som går betydligt 
snabbare i och med Internet. Jämför man med till exempel elektriciteten så var denna 
en helt ny uppfinning som gav möjlighet till helt nya produkter och aktiviteter. För det 
tredje, och nära sammanhängande med föregående förklaring, så är Internet i mångt 
och mycket en duplicering av redan befintliga affärsmetoder. Det är egentligen inte så 
mycket som skiljer e-handel från traditionell postorderhandel. För det fjärde ger 
Internet tidigare oanade möjligheter för arbetare att försumma sitt arbete. På mer eller 
mindre alla tjänstemäns skrivbord står en komplett multimediemaskin med snabb 
uppkoppling till Internet och allt i nöjesväg som där kan finnas.164 

 

Det som jag hittills har redogjort för vad gäller Gordons forskning är forskning som 
gjorts innan de stora börsnedgångarna och bakslaget för framförallt IT-branschen 
under år 2000. Frågan var då om den uppgång i ekonomin som kunde fastställas 
berodde på IT eller hade andra orsaker? Det som är märkligt är att den amerikanska 

                                                 
162 Robert J. Gordon, 2000, ”Does the New Economy Measure Up to the Great Inventions of the 
Past?”, Journal of Economic Perspectives, vol. 4, no. 14 (fall 2000), http://faculty-
web.at.northwestern.edu/economics/gordon/GreatInvention.pdf, 2004-11-16, s. 62ff. 
163 Ibid., s. 68f. 
164 Ibid., s. 62ff., s. 69ff. 
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ekonomin fortsatte uppåt även efter år 2000, och detta dessutom i ännu högre takt. Det 
man då kan fråga sig är om IT-branschen egentligen hade så mycket med uppgången 
1995 till 2000 att göra eller huruvida de produktivitetsökningar som skett efter år 
2000 är fördröjda effekter av de investeringar i IT som gjordes under det sena 1990-
talet?165 

 

Gordons förklaring är kombinationen av stora kapitalsatsningar under slutet av 1990-
talet och det tidiga 2000-talets satsningar på att slimma organisationer och diverse 
sparpaket där arbetskraftinsatsen i produktionen minskades drastiskt. Anhopningen av 
kapital i samband med lägre arbetstidsinsatser har därmed helt logiskt och i enlighet 
med teorierna lett till att produktiviteten ökat. Dessutom har investeringar i IT 
förmodligen fördröjd verkan på produktiviteten eftersom det tar tid innan de nya 
systemen implementeras på ett fullständigt sätt i organisationer och därmed får full 
effekt. Enligt vissa tar detta två till tre år och enligt andra kan det ta så lång tid som 
fem till sju år.166 

 

Gordon har också intresserat sig för de skillnader i produktivitet som finns mellan 
USA och Europa. Efter att successivt ha knappat in på USA under andra halvan av 
1900-talet har Europa sedan 1995 åter tappat mark till USA. Ökningen i produktivitet 
under åren 1995-2003 var bara hälften i Europa jämfört med USA. Europa har därmed 
fallit från 94 % av USA:s produktivitet i början av perioden till 85 % i slutet av 
perioden. Vad beror då detta på? Gordon menar att IT, som fick den största äran av de 
goda ekonomiska tiderna 1995-2000 inte kan förklara detta, dels eftersom satsningar-
na på IT i Europa och USA inte skiljer sig så mycket åt och dels eftersom USA:s 
ekonomi fortsätter uppåt även efter IT-branschens fall år 2000. Det är också delvis 
felaktigt att tala om Europa som en enhet eftersom skillnaderna mellan länderna är 
mycket större än skillnaden mellan staterna i USA. Satsningarna på IT är exempelvis 
mycket lägre i det så kallade ”Oliv-bältet” med länder som Portugal, Spanien, Italien 
och Grekland än i Skandinavien.167 

 

Avslutningsvis om Gordon kan sägas att han från början definitivt tillhörde 
skeptikerna vad gäller den nya ekonomin. Fram till dess att IT-bubblan sprack år 2000 
visade hans forskning på att större delen av den uppgång i produktivitetstillväxten 
som observerats hade andra orsaker än att IT på ett otvetydigt sätt hade förändrat 
produktiviteten. När produktiviteten efter att IT-bubblan sprack istället för, att som 
man kunde förvänta sig minska, ökade, verkar Gordon ha tagit fasta på att långsiktiga 
effekter av IT-satsningarna trots allt börjar bli tydliga. 

 

 

                                                 
165 Robert J. Gordon, 2003, ”Exploding Productivity Growth: Context, Causes and Implications”, 
Brookings Papers on Economic Activity, 2:2003, http://faculty-
web.at.northwestern.edu/economics/gordon/Productivity-Brookings.pdf, 2004-11-16, s. 211 och s. 247. 
166 Ibid., s. 250-256. 
167  Robert J. Gordon, 2004, Why was Europe Left at the Station When America’s Productivity 
Locomotive Departured, http://faculty-web.at.northwestern.edu/economics/gordon/P368-CEPR.pdf, 
2004-11-16, s. 31ff. 
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6.3.2 Erik Brynjolfsson och Lorin M. Hitt 
 

Dessa två forskare har skrivit ett antal forskningsrapporter tillsammans varför jag låter 
deras teorier samsas i detta kapitel även om en artikel skriven enbart av Brynjolfsson 
finns med. Erik Brynjolfsson är Associate Professor of Manegement på Sloan School 
of Manegement på MIT och Lorin Hitt är Assistant Professor of Operations and 
Information Management på University of Pennsylvania. Medan exempelvis Gordon 
grundar sin forskning på uppgifter om ekonomin på aggregerad nivå och de uppgifter 
som går att få fram i de nationella räkenskaperna grundar Brynjolfsson & Hitt mycket 
av sin forskning på undersökningar på företagsnivå. Genom att undersöka hur mycket 
ett antal företag satsar på datorer och IT och sedan jämföra dessa siffror med 
företagens produktivitet får de ett estimat på hur väl investeringar på området lönar 
sig. Detta mer företagsekonomiska angreppssätt ger dock slutsatser som på 
aggregerad nivå visar effekterna av datorer och IT. 

 

Enligt Brynjolfsson & Hitt finns det vissa uppfinningar som genom sin universella 
natur leder till förändringar av samhället på bred front och inte bara tillför marknaden 
en ny produkt. Ångmotorn är ett exempel och elektriciteten ett annat. Den enda 
teknologiska landvinning som idag skulle kunna ha liknande betydelse för samhället i 
allmänhet och produktiviteten i synnerhet är datorer och IT. För att få en rättvisande 
bild av datoriseringens betydelse för produktiviteten krävs att information från en 
mängd företag används eftersom det naturligtvis finns både framgångssagor och totalt 
misslyckade satsningar. När dessa breda undersökningar görs menar Brynjolfsson & 
Hitt att det framgår att investeringar på IT-området leder till tydliga positiva effekter 
på produktiviteten. Skillnaden mellan datoriseringens effekt mellan olika företag är 
dock stor vilket gör att man inte förbehållslöst kan säga att satsningar på IT-området 
leder till god produktivitet. För att få full effekt av satsningar på datorutrustning krävs 
även att företagen förändrar sin organisation och sin strategi.168 

 

Enligt Brynjolfsson & Hitt  är just dessa förändringar av organisationer den kanske 
viktigaste effekten som IT för med sig. Detta är ett kännetecken för de viktiga och 
universella uppfinningar som förändrat våra samhällen. Den positiva effekten av 
uppfinningarna begränsar sig därför inte till de direkta ekonomiska vinsterna utan får 
en mer allomfattande effekt när hela organisationsstrukturen kan omformas. Som 
exempel kan nämnas telegrafen som ledde till att företag i allt högre grad kunde delas 
upp geografiskt, elmotorn som ökade flexibiliteten i industriella planlösningar och 
ångmotorn som kan sägas ha startat hela den industriella revolutionen. Om man anser 
att IT kan ha liknande effekt på samhället som dessa tidiga exempel, vilket 
Brynjolfsson & Hitt gör, betyder det att effekterna av IT tenderar att kraftigt 
underskattas i makroekonomiska studier eftersom effekterna är så långsiktiga. Just 
detta är enligt Brynjolfsson & Hitt fallet; enligt deras beräkningar kan underskattning-
en av de ekonomiska effekterna av satsningar på IT vara lika stor som de ekonomiska 

                                                 
168 Erik Brynjolfsson & Lorin M. Hitt, 1998, Beyond the Productivity Paradox: Computers are 
Catalysts for Bigger Changes, http://ebusiness.mit.edu/erik/bpp.pdf, 2004-11-16, s 1-3. 
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effekter som IT-satsningar idag beräknas ge i ekonomiska studier. Traditionella 
beräkningar halverar alltså den verkliga effekten av satsningarna på IT.169 

 

Vad det gäller produktiviteten menar Brynjolfsson & Hitt att de studier som på 1980-
talet visade att datorer inte hade någon effekt på denna är felaktiga, eller åtminstone 
otillräckliga i sitt utförande. Brynjolfsson & Hitt och andra forskare har i sina studier 
av företag och deras satsningar på datorer sedan 1990-talets början funnit klara 
samband mellan investeringar i datorer och produktivitetsökningar. En liten brasklapp 
lägger dock Brynjolfsson & Hitt in här, nämligen att de företag som satsar på datorer 
kanske i sig är företag som går bra. Sambandet kanske är att dessa företag har råd och 
möjlighet att satsa på datorer för att de går bra, inte att de går bra för att de satsar på 
datorer. Brynjolfsson & Hitt har också kommit fram till att satsningar på IT verkar ha 
en fördröjd effekt på produktiviteten, vilket också helt är i linje med deras teori om att 
det kanske inte är IT i sig som ger de stora vinsterna utan de organisatoriska 
förändringar som blir följden härav.170  

 

Brynjolfsson & Hitt menar att tvärtemot den skepticism mot datorer som frodades på 
1980-talet och kanske tydligast kommer till uttryck i Solowparadoxen så har IT en 
stor betydelse för företagens produktivitet. Effekten på produktiviteten i företag är 
större för IT-satsningar än för andra kapitalsatsningar. Dessutom är effekterna av IT-
satsningar fördröjda vilket leder till att vi kommer att få se ännu större effekter av IT i 
framtiden. I en undersökning av 527 större företag mellan åren 1987-1994 kommer 
Brynjolfsson & Hitt bland annat fram till att IT-satsningar på kort sikt leder till goda 
resultat såtillvida att dessa satsningar ger samma ökning i produktionen som andra 
kapitalsatsningar men att det är på längre sikt som produktivitetsvinsterna görs. Om 
jämförelserna görs på en period av fem eller till och med sju år har IT-satsningarna 
upp till fem gånger så stor effekt som om man bara tittar på effekterna från år till år. 
Vad som uppstår då är alltså inte bara en ökning av produktionen som vid andra 
kapitalsatsningar utan en produktivitetsökning.171 

 

I en artikel från 2003 hävdar också Brynjolfsson att bevisen för IT-satsningarnas 
positiva effekt på produktiviteten bara växer sig starkare och starkare. Antalet 
undersökta företag i hans databas har nu stigit till 1167, och detta större urval 
tillsammans med en allt längre tidsperiod för studierna ger därmed större tyngd till 
hans forskning. Brynjolfsson menar också att det alltmer blir konsensus bland 
ekonomer att IT har stora positiva effekter på produktiviteten. Återigen återvänder här 
Brynjolfsson till att de stora skillnader i produktivitet som finns mellan företag inom 
liknande branscher som satsar ungefär lika mycket på IT beror på huruvida företagen 

                                                 
169 Erik Brynjolfsson & Lorin M. Hitt, 2000, Beyond Computation: Information Technology, 
Organizational Transformation and Business Performance, http://ebusiness.mit.edu/erik/121.pdf, 
2004-11-16, s. 2ff. 
170 Ibid., s. 13ff. 
171 Erik Brynjolfsson & Lorin M. Hitt, 2002, Computing Productivity: Firm-Level Evidence, 
http://grace.wharton.upenn.edu/%7Elhitt/cpg.pdf, 2004-11-16, s. 2f. 
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har lyckats förändra organisationen för att på så sätt få största möjliga effekt av sina 
IT-satsningar.172 

 

6.3.3 Dale W. Jorgensen 
 

Dale W. Jorgensen är professor i ekonomi vid Harvard University. Hans huvudämne 
är ekonometri och han har bland annat forskat på tillväxt i USA och tillväxt i ett 
internationellt perspektiv.173 

 

Enligt Jorgensen var länge frågan som ställdes bland ekonomer huruvida den 
amerikanska ekonomins uppgång under slutet av 1990-talet uppstod på grund av ett 
antal tillfälliga positiva chocker varav IT var en, eller om hela den amerikanska 
ekonomin hade förändrats i grunden med hjälp av IT och de produktivitetsökningar 
som var följden härav. Jorgensen menar att på senare år har det blivit den andra 
tolkningen som har slagit igenom: de flesta anser att IT har en stor, och permanent, 
betydelse för samhällsekonomin i allmänhet och produktiviteten i synnerhet. Enligt 
Jorgensen har den snabba utvecklingen på IT-området inte bara lett till att företagen 
får mer IT-kraft för sina pengar, företagen har dessutom kunnat sänka sina totala 
kapitalkostnader vad gäller IT, varmed kapital har frigjorts till annat. Företagen har 
alltså fått mer IT-kraft samtidigt som de har fått mer pengar över till andra 
investeringar. Samtidigt påverkar den fantastiska produktivitetsutvecklingen inom 
datortillverkningen den amerikanska produktiviteten på ett direkt plan. Datortillverk-
ning som bransch utgör en tjugondel av den amerikanska ekonomin men står för 
hälften av förbättringen av den amerikanska produktivitetsökningen sedan 1995.174 

 

6.4 Svensk forskning om IT och produktivitet. 
 

Den forskning som jag hittills har redogjort för är gjord av amerikanska forskare och 
speglar i första hand den amerikanska ekonomin och de förhållanden som råder på 
denna. Vissa av dessa forskare, som till exempel Robert J. Gordon har visserligen 
även intresserat sig för skillnaderna mellan USA och Europa vad gäller effekterna av 
IT och uppgången i produktivitetstillväxten. Frågan är då vilka förhållanden som 
råder för Sverige, och vilka slutsatser av IT-investeringar som kan utläsas ur den 
svenska ekonomins utveckling? I denna del av uppsatsen riktas därför mitt intresse på 
de svenska nationalekonomerna och den forskning som dessa har bedrivit på området. 
Angående forskningen kan sägas att medan de amerikanska rapporterna ofta har ett 
större djup i det att de behandlar hur man ska gå till väga för att få så riktiga resultat 
som möjligt så är de svenska forskarna mer inriktade på resultaten och använder 
därför i stor utsträckning de amerikanska forskarnas grundmallar fast med svensk 

                                                 
172 Erik Brynjolfsson, 2003, The IT Productivity GAP, Optimize, July 2003, Issue 21, 
http://ebusiness.mit.edu/erik/Optimize/pr_roi.html, 2004-11-16. 
173 http://post.economics.harvard.edu/faculty/jorgenson, 2004-11-29. 
174 Dale W. Jorgenson, 2004, Accounting for Growth in the Information Age, 
http://post.economics.harvard.edu/faculty/jorgenson/papers/acounting_for_growth_04-0929.pdf, 2004-
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statistik. Då den svenska forskningen inte är teoribildande på samma sätt som den 
amerikanska samt att forskarna i Sverige inte på samma sätt som de amerikanska har 
följt utvecklingen under en längre period har jag valt att inte dela upp denna forskning 
och dessa rapporter efter författare utan istället valt att göra en mindre kronologisk 
genomgång av de artiklar som jag har funnit intressantast. 

 

Fram till idag har det, vad jag kan utläsa av de artiklar som jag har läst, varit det 
skeptiska hållningssättet till den nya ekonomin som har dominerat bland svenska 
nationalekonomer. Den svenska forskningen har använt sig av ungefär samma 
förklaringar som exempelvis Robert J. Gordon för att förklara den uppgång i 
produktivitetstillväxt som observerats i bland annat den svenska ekonomin.  

 

Som exempel på en sådan artikel kan anges en artikel från år 2000 av Kurt Lundgren 
& Anders Wiberg som ställer sig frågan huruvida det är Solowparadoxen eller den 
nya ekonomin som ska ses som en sanning. Slutsatserna i denna artikel är signifikati-
va för artiklarna från tiden, nämligen att Solowparadoxen på intet sätt kan avfärdas. 
Den uppgång i produktivitetstillväxten som observerats beror i första hand på effekter 
som kommer från själva IT-sektorn, inte effekter som användandet av IT har haft på 
övriga branschers produktivitet. Vidare menar artikelförfattarna att osäkerheten 
fortfarande är mycket stor vad gäller effekterna av IT. Den svenska statistiken är till 
stora delar otillräcklig och detta leder till att det är svårt att dra några säkra slutsatser, 
man får nöja sig med uppskattningar. Många av förklaringarna till den bristande 
effekt som IT har haft på den övriga ekonomin känns igen från de amerikanska 
föregångarna så någon ny teori är det här inte tal om. Artikeln är ändå intressant i det 
att det verkar som om de slutsatser som gäller för amerikanska förhållanden även 
verkar stämma in på svenska förhållanden.175 

 

I en artikel från år 2002 försöker Daniel Lind ge ytterligare svar på sambandet mellan 
den svenska ekonomins produktivitetstillväxt och användande av IT-teknologi. Enligt 
författaren påverkade IT-branschen den svenska ekonomin i allra högsta grad. Under 
perioden 1994 till 2001 så uppgick näringslivets produktivitetstillväxt till 2,4 procent 
per år. Av detta så bidrog IT-branschen (vilken i denna studie inkluderar bland annat 
teleindustrin) med ungefär en procentenhet, eller 42 procent. Artikeln ger alltså stöd 
för tesen att IT som bransch har större betydelse än användandet av IT. Författaren 
menar att det är viktigt att vi lär oss att tillgodogöra sig de fördelar som IT kan ge för 
att därigenom hela ekonomin ska få en skjuts framåt. Framförallt pekar författaren på 
tjänstesektorn och de vinster som där kan göras, samtidigt som han framhåller att det 
kan vara svårt att identifiera och kvantifiera de kvalitetsförbättringar som tack vare IT 
görs på detta område och som därigenom riskerar att inte finnas med i den 
ekonomiska statistiken, vilket även kan vara ett skäl till varför vi inte ser så stor effekt 
av IT-satsningar i tjänstesektorn som kunde förväntas.176 

 

                                                 
175 Kurt Lundgren & Anders Wiberg, Solowparadoxen eller den nya ekonomin?. I: Ekonomisk Debatt 
2000, årgång 28, nr 8. 
176 Daniel Lind, Tillväxtens drivkrafter – Produktion och användandet av informationsteknologi i 
svensk ekonomi. I: Ekonomisk Debatt 2002, årgång 30, nr 7. 
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Under år 2002 gavs boken Bortom dot.com-företagen ut i Sverige. I denna 
ursprungligen amerikanska bok finns i den svenska utgåvan en avdelning skriven av 
de svenska nationalekonomerna Harald Edquist & Magnus Henrekson. Dessa drar 
bland annat slutsatsen att det i Sverige, liksom i USA, är inom IT-industrin snarare än 
inom den IT-användande industrin som uppgången i produktivitetstillväxt återfinns. I 
USA är det i första hand frågan om tillverkning av datorer, medan det i Sverige, och 
även i Finland, är frågan om framförallt tillverkning av mobiltelefoner. Författarna 
fastslår också att även om det är inom dessa IT-tillverkande branscher som de största 
produktivitetsuppgångarna står att finna så kommer det fram mer och mer forskning 
som tyder på att de IT-användande branschernas produktivitet ökar mer och mer tack 
vare IT.177   

 

År 2003 försöker Mikael Apel & Tomas Lindström i en artikel få fram, med deras 
egna ord: ”ännu en pusselbit”, angående IT-investeringarnas betydelse för Sverige. 
Författarna inleder med att förklara att bristen på data, inte minst i Sverige, leder till 
att det är svårt att bedriva forskning på området. Författarnas intentioner med artikeln 
är att ur data kunna härleda tillväxten i arbetsproduktivitet ur tre orsaker. Den första är 
ökad kapitalintensitet, den andra är ökad IT-kapitalintensitet och den tredje är 
teknologiska framsteg. Att kunna göra denna distinktion är naturligtvis viktig 
eftersom det bara är de teknologiska framstegen som (enligt de teorier som jag 
tidigare redogjort för) kan åstadkomma en högre tillväxt på lång sikt. Den totala årliga 
arbetsproduktivitetstillväxten ökade från 1980-talet till 1990-talet med en procenten-
het från 1,7 till 2,7 procent. Den andra halvan av 1990-talet var dessutom bättre än 
den första: perioden 1990 till 1994 var tillväxten 2,4 procent för att under perioden 
1995 till 1999 stiga till 3,0 procent. Under de senaste åren har produktivitetstillväxten 
varit fortsatt hög, men ojämn, med över 4 procent både 2000 och 2002 men endast 0,4 
procent år 2001. De uppgifter som författarna får fram tyder på att den starka 
produktivitetstillväxten har drivits både av ökad IT-kapitalintensitet och teknologiska 
framsteg. Den totala kapitalintensiteten har däremot minskat. Enligt författarna står de 
teknologiska framstegen dessutom för en betydligt större del av ökningen än den 
ökade IT-kapitalintensiteten. En brasklapp som författarna dock kastar in är att den 
teknologiska utvecklingen här består av en så kallad ”slaskpost” som får förklara det 
som övriga variabler inte kan förklara. Osäkerheten blir därför av nödvändighet stor. 
Författarna gör också liksom i de tidigare artiklar som jag har redogjort för 
iakttagelsen att det framförallt är inom de IT-producerande (inklusive bland annat 
telefoni) branscherna som uppgången i produktivitetstillväxten kan spåras. De 
sammantagna slutsatserna av artikeln är att drivkrafterna bakom produktivitetstillväx-
ten är desamma som i USA, nämligen en mycket gynnsam produktivitetsutveckling 
inom den IT-producerande industrin och gradvis ökande IT-kapitalintensitet inom 
övriga delar av näringslivet.178 

 

 

                                                 
177 Harald Edquist & Magnus Henrekson, 2002, Kommer IKT-revolutionen att lyfta även Europas 
ekonomier?. I: Robert E. Litan & Alice M. Rivlin, Bortom dot.com-företagen. Stockholm: SNS Förlag.  
178 Mikael Apel & Tomas Lindström, Informationsteknologins betydelse för den svenska produktivi-
tetsutvecklingen – ännu en pusselbit. I: Ekonomisk Debatt 2003, årgång 31, nr 5. 
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6.5 Har IT ekonomisk betydelse? 
 

Den forskning som jag ovan har redogjort för tyder på att svaret på frågan i rubriken 
kan besvaras med ett ja. Även om det har funnits en del som varit skeptiska, som 
exempelvis Robert J. Gordon, så verkar det alltmer bli konsensus att IT leder till 
positiva effekter för samhällsekonomin. Även Gordon har i sin senare forskning 
accepterat detta.  Hur stora dessa effekter är råder det dock större tvekan om, 
huvudsakligen därför att det är svårt att i forskningssyfte särskilja IT-effekter från 
andra effekter. En annan viktig orsak till att det är svårt att ange effekterna av IT är 
svårigheten att bestämma rimliga tidsramar i jämförelsen. Kanske kan vi inte se 
effekter av dagens IT-investeringar förrän om tjugo år, när samhället är färdigt med 
adaptionen av den nya tekniken. Om tjugo år är förmodligen allt IT-material som 
införskaffas idag utbytt (möjligtvis med undantag av optisk fiber), men de kanske var 
ett måste i läroprocessen för att vi ska kunna uppnå framtida positiva effekter. Detta 
är naturligtvis spekulationer, men de visar på svårigheterna med att mäta effekterna av 
IT-investeringar. 

 

Det finns också en betydande skillnad i de effekter som uppmätts i USA och 
exempelvis Sverige. I USA verkar IT ha haft betydligt större inverkan på ekonomin 
än i övriga världen. Vad detta kan bero på är svårt att säga, men det kan exempelvis 
bero på att USA satsade på IT tidigare än andra länder, att de gjort större IT-
investeringar, eller att det amerikanska samhället är mer adaptivt vad det gäller ny 
teknik och organisationsförändringar. 

 

En annan fråga som kan ställas är huruvida IT kan betraktas som en revolution i stil 
med den industriella revolutionen? Kommer framtidens historieundervisning att 
beskriva IT-revolutionen i slutet av 1900-talet? Detta är alltså något som antyds när 
man talar om att vi går från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. Min 
åsikt är att den industriella revolutionen saknar motstycke i historien och består av en 
mängd beståndsdelar som samverkade för att under ett hundratal år i grunden förändra 
människans tillvaro. Stordriften, ångmaskinen, elektriciteten, förbränningsmotorn, 
järnvägen, bilarna och så vidare samverkade för att uppnå ett helt nytt samhälle med 
en helt ny organisation, varav urbaniseringen kanske var den viktigaste enskilda 
samhällsförändringen. IT skulle kunna sägas motsvara en eller ett par av dessa 
uppfinningar men det är enligt mig inte läge att tala om en revolution utan snarare en 
finputsning av det samhälle som uppstod i och med den industriella revolutionen. 
Mobiltelefonen, mikroprocessorn och Internet förändrar helt klart företagens och 
kanske framförallt människornas liv, men inte i samma utsträckning som den 
industriella revolutionen. Hur framtidens historieskrivning kommer att betrakta denna 
förändring återstår att se. 

 

6.6 Cost-benefit-analysen och den traditionella infrastrukturen 
 

Vid utbyggnad av traditionell infrastruktur görs ofta en cost-benefit-analys där olika 
ekonomiska konsekvenser av utbyggnaden skattas. Detta är inte platsen att gå alltför 
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djupt in på hur en sådan går till, men en mindre och översiktlig beskrivning kan vara 
på sin plats. Det finns för det första några grundläggande förutsättningar som används 
vid cost-benefit-analyser. För det första att alla medborgares nytta, idag och i 
framtiden ska tas med i analysen, för det andra att det är individerna som själva är de 
bästa bedömarna av sin egen välfärd och för det tredje att man använder sig av 
betalningsvilja för att mäta individers preferenser. Vilka steg som sedan ingår i 
analysen tas upp nedan:179 

 

1. Definition av välfärdsekonomiska utgångspunkter. Här ingår bland annat 
Paretokriteriet, betalningsvilja och andra grundläggande utgångspunkter som 
torde vara väl bekanta för alla som har studerat nationalekonomi. 

2. Definition av projektet. Det är viktigt att definiera exakt i detalj vad projektet 
innehåller för att effekterna av detsamma ska kunna beräknas så exakt som 
möjligt i senare skede. Ofta jämför man här också projektet med andra alterna-
tiv eller ett så kallat nollalternativ varmed menas att ingenting görs. 

3. Identifiering av ett projekts effekter. I detta steg identifierar utredaren de 
olika effekter som projektet kan tänkas ha på individer och företag i samhället. 

4. Kvantifiering och värdering av effekter. När de effekter som ett projekt kan 
tänkas ha har identifierats måste dessa även kvantifieras. Detta är ofta ett 
mycket svårt steg och ibland är det omöjligt att sätta ett monetärt värde på ef-
fekter. 

5. Diskontering till nuvärde. De framtida effekter som projektet kan tänkas ha 
måste diskonteras till dagens värde för att ge en korrekt bild. 

6. Rangordning av projekt. Ofta finns flera olika projekt som är möjliga inom 
ramen för en budget och nu är det dags att rangordna dessa. 

7. Kontroll av osäkerhet i beräkningarna. Ofta är det svårt att kvantifiera 
effekter i punkt fyra, detta gör att det är en god idé att räkna på flera möjliga 
utfall, med till exempel olika diskonteringsräntor. Hur stora dessa osäkerheter 
är påverkar säkerheten i rangordningen under punkt sex. 

8. Fördelningseffekter. Ett projekt kan också leda till diverse fördelningseffek-
ter, det vill säga att det kan gynna vissa grupper i samhället och missgynna 
andra. Ur politisk synvinkel kan detta vara mycket viktigt. 

9. Övrigt. Här kan det vara intressant att titta exempelvis på finansiella verk-
ningar. Påverkan på sysselsättningen är exempel på en finansiell verkan me-
dan global miljöförstöring inte är det. Det kan också finnas restriktioner för 
den ekonomiska politiken som sätter gränser, till exempel krav på budgetba-
lans. 

 

Om vi tittar lite närmare på de effekter som ett traditionellt infrastrukturprojekt inom 
exempelvis transportområdet i allmänhet ger så brukar vi på plussidan finna sådana 
saker som restidsbesparingar, minskad olycksrisk och regional tillväxt, medan vi på 
minussidan i första hand finner kostnaden för projektet plus minusposter som 

                                                 
179 Dessa grundläggande uppgifter om cost-benefit-analyser hämtas från: Bengt Mattsson, 1988, Cost-
benefit kalkyler. Esselte Studium AB. 
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exempelvis negativ påverkan på miljön. Om plussidan överväger är projektet 
samhällsekonomiskt lönsamt och bör därför genomföras (såtillvida det inte finns 
andra alternativa projekt som har bättre samhällsekonomisk effekt). 

 

Eftersom erfarenheten av projekt som innefattar traditionell infrastruktur är stor så har 
analyserna alltmer formaliserats. Ett exempel är Sampers, som är ett nationellt 
modellsystem för analyser inom persontransportområdet. Modellverktyget har 
utarbetats gemensamt av SIKA, trafikverken och dåvarande kommunikationsforsk-
ningsberedningen. Projektet med Sampers påbörjades 1998 och utvecklas ständigt. I 
Sampers ingår också Samkalk, som är en modul för samhällsekonomiska kalkyler.180 

 

Med tanke på hur svårt det ofta är att göra rättvisande cost-benefit-analyser av projekt 
som innefattar traditionell infrastruktur är det inte så svårt att förstå att det uppstår 
problem när man ska försöka analysera investeringar i digital infrastruktur. Vad är det 
då som skiljer bredbandsutbyggnaden från utbyggnad av traditionell infrastruktur som 
exempelvis vägar och järnvägar? Den kanske största skillnaden är bristen på 
erfarenhet vad gäller den digitala infrastrukturen. Det har helt enkelt inte funnits 
möjlighet att uppnå en sådan kunskapsnivå att de positiva effekterna av bredband kan 
bedömas. Detta gäller framförallt på grund av att vi ännu inte vet exakt vilka 
användningsområden som den digitala infrastrukturen kan få i framtiden, vilket också 
ökar risken för felsatsningar. Som ett exempel från den traditionella, fysiska, 
infrastrukturen så kan utbyggnaden av kanaler genom Sverige betraktas som en 
misslyckad ekonomisk satsning. Detta såtillvida att järnvägar och lastbilstrafik har 
konkurrerat ut vattenburen frakt inom landet. Turismen på våra kanaler är däremot en 
positiv effekt som det kanske inte togs hänsyn till vid utbyggnaden. 

 

Det finns dessutom en ännu viktigare anledning till varför det är fel att jämföra denna 
tidiga bredbandsutbyggnad med dagens satsningar på exempelvis vägar och järnvägar. 
Den mest realistiska jämförelsen vad gäller statens ställningstaganden angående 
bredbandsutbyggnad är med situationen som rådde när vägar och järnvägar var nya 
fenomen. Dagens satsningar på traditionell infrastruktur är i första hand inriktade på 
underhåll och förbättringar av en redan befintlig infrastruktur. Det är lika svårt att 
idag säga vilka effekter satsningar på den digitala infrastrukturen kommer att få som 
det var att bedöma effekterna av järnvägsutbyggnaden vid det förra sekelskiftet, eller 
kanske ännu svårare eftersom det vad gäller den digitala infrastrukturen är svårare att 
bedöma framtida användningsområden. 

 

Dessa problem gör att det inte är möjligt att i nuläget göra en tillnärmelsevis komplett 
cost-benefit-analys av bredbandsutbyggnaden. Om vi återvänder till de steg som 
brukar ingå i en cost-benefit-analys och som ovan angetts är det framförallt de kanske 
viktigaste punkterna, nämligen punkt tre och fyra som blir problematiska. Det första 
av de två stora problemen som uppstår är alltså att identifiera projektets effekter. 
Eftersom det idag är svårt att förutse vad bredband kan användas till och vilka 
applikationer som kommer att finnas i framtiden är det omöjligt att göra en 
heltäckande analys av effekterna. Det andra problemet är att det ännu mer komplicerat 
                                                 
180 http://www.sika-institute.se, 2005-01-06. 
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att kvantifiera effekterna, särskilt som vi alltså inte är säkra på vilka effekterna är. 
Även de effekter som vi idag kan se, som exempelvis surfande på Internet med 
kortare väntetider och nedladdande av filmer och musik (vilka samhällsekonomiska 
effekter detta leder till är förmodligen ett tillräckligt brett område för att ligga till 
grund för en hel uppsats) är svåra att kvantifiera. I framtiden kanske vi kommer så 
långt att vi kan kvantifiera dessa effekter men dit har vi ännu en bit kvar. 

 

6.7 Tänkbara effekter av bredband 
 

Med ovanstående sagt finns det ändå ett visst intresse i att åtminstone försöka tillämpa 
punkt tre i cost-benefit-analysen i föregående del: nämligen vilka tänkbara effekter 
som bredbandsutbyggnad kan ge. Även om dessa blir ofullständiga på grund av att vi 
inte vet vilka framtida tillämpningar som kommer att tillkomma och att vi inte kan gå 
vidare i analysen och kvantifiera effekterna finns det ändå ett intresse av att veta vilka 
effekter som är troliga eller i alla fall möjliga. Notera också att jag här inte har 
definierat något enskilt bredbandsprojekt utan talar om nyttan och kostnaderna av 
bredbandsutbyggnad i allmänhet, vilka därigenom blir desamma som effekterna av 
bredband för samhället i stort. Ett enskilt projekt skulle därmed stärka de effekter som 
nedan anges, oklart hur mycket. 

 

Positiva effekter: 

• Företagsklimatet förbättras. Väl utbyggt bredband är idag en viktig förut-
sättning för att företag ska vilja etablera sig. Länder som exempelvis Malaysia 
har satsat på högteknologiska företagsparker där utländska och inhemska före-
tag (ofta inom högteknologibranschen) samlas på samma ställe. Även i mindre 
skala och på lokal nivå, exempelvis på landsbygden, kan idag bredband vara 
en nödvändighet för att företag ska vilja och kunna etablera sig. De positiva 
effekter för samhällsekonomin som ett förbättrat företagsklimat ger är svåra att 
överskatta och bara den minskade arbetslösheten som följer härav är en viktig 
aspekt. 

• Demokratin förbättras. Bredband som bärare av Internet ger stora möjlighe-
ter för samhället att förbättra tillgängligheten mellan medborgarna och den 
offentliga sektorns olika organ. Detta är ett pågående arbete och för att den 
demokratiska aspekten ska bli bra krävs att alla faktiskt har tillgång till bred-
band. När detta är fallet kan exempelvis folkomröstningar utföras digitalt. 

• Produktiviteten ökar. Bredband leder till ökad produktivitet i företagen i det 
att det är själva grunden för IT. Som jag tidigare i kapitlet visat är IT en bärare 
av produktivitetsökningar i samhället. 

• Informationssökningen blir snabbare. När man med hjälp av bredband har 
tillgång till Internet har man i stort sett all världens kunskap på sitt skrivbord, 
och det tar bara en knapptryckning för att nå den. 

• Arbetsformerna blir flexiblare. Med hjälp av bredband kan arbetsförhållan-
dena för många människor blir friare. Exempelvis kan videokonferenser hållas 
från hemmet. 
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• Nöjesutbudet. En poäng med bredband som inte är att förakta är att det finns 
mycket nöje att hämta den vägen. Som exempel kan anges onlinespel och ned-
laddning av musik och film. 

• Förändring av samhällsorganisationen. Som tidigare har nämnts kanske IT 
kan leda till stora förändringar i hur samhället är organiserat. Bredband är i 
denna organisationsförändring en viktig del i form av själva den digitala infra-
strukturen som allt bygger på. 

• Framtida tillämpningar. Det är idag svårt att förutse alla framtida tillämp-
ningar av bredband och även hur viktiga de tillämpningar som vi ser början av 
idag kommer att bli. Exempel på det senare ser vi i form av exempelvis IP-
telefoni (telefoni över bredband) och webb-tv (tv-sändningar över bredband). 
Med tanke på dessa nya tillämpningar kommer digital infrastruktur i framtiden 
förmodligen att vara en bättre benämning än bredband. 

 

Negativa effekter: 

• Kostnaden. Vilket bredbandsprojekt som än diskuteras så är kostnaden i rena 
pengar för utbyggnaden den viktigaste negativa posten. 

• Det delade samhället. När bredband och IT blir en allt viktigare del för att 
kommunicera med omvärlden finns det risk att delar av samhället hamnar 
utanför. Om större delen av medborgarnas kontakt med myndigheterna är 
tänkt att ske genom Internet så riskerar den del av befolkningen som inte an-
vänder tekniken att istället för förbättringar uppleva försämringar. Även om 
det bredbandsprojekt som diskuteras skulle bestå av fiber till alla hushåll kom-
mer vissa grupper som exempelvis äldre som inte kan lära sig tekniken att att 
hamna utanför. 

• Underhållningsöverflöd. Underhållningen på nätet riskerar att ta viktig tid 
från annat. Internet innehåller mycket som genom bredbandstillgänglighet 
riskerar att till och med skapa ett slags beroende hos vissa människor. Exem-
pel som har uppmärksammats är spelberoende, fixering på pornografi och 
överdrivet online-spelande. 

• Ny brottslighet. Risken för ny eller förändrad brottslighet i förening med den 
nya tekniken är stor. Det vanligaste är väl nedladdning av copyrightskyddat 
material som när detta skrivs ännu inte är olagligt men som med största sanno-
likhet kommer att bli det. 

 

Detta är ingen komplett genomgång och det finns säkert fler punkter som skulle 
kunna tas upp både vad gäller positiva och negativa effekter. I punkterna ovan blandas 
också sådant som har direkta ekonomiska effekter med sådant som har mer indirekta 
ekonomiska effekter i det att det finns en betalningsvilja och därmed en nytta för 
individen. Dessa effekter tenderar att få mindre utrymme i utredningar och cost-
benefit-analyser men är nog så viktiga. Det kan dock diskuteras huruvida staten bör 
ägna sig åt exempelvis sponsring av onlinespel eller illegal nedladdning av film och 
musik. Som tidigare sagts är det också svårt att avskilja bredband från IT i allmänhet 
eftersom effekterna är så tätt sammanlänkade. En del av punkterna är också delvis 
beroende och uppbyggda av andra, exempelvis kanske den ökade produktiviteten 
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delvis kan förklaras med snabbare informationssökning. Detta är ett problem vid en 
riktig cost-benefit-analys då effekterna riskerar att räknas flera gånger, men 
lyckligtvis saknar detta betydelse nu när jag enbart försöker finna vilka effekter som 
kan vara möjliga och inte ämnar kvantifiera dessa. 

 

Som ett rent tankeexperiment vad gäller kvantifieringen skulle man ändå kunna 
använda betalningsviljan som ett mått på bredbandets värde för individen. Detta värde 
skulle då i teorin vara det värde som de facto det enskilda hushållet skulle kunna 
tänka sig att betala för bredband. Som stöd för ett statligt bredbandsprojekt säger dock 
detta inte så mycket eftersom marknaden (i en perfekt ekonomisk värld) i så fall 
skulle bygga ut bredband till precis de som hade betalningsvilja nog för att finansiera 
projektet. Ett statligt projekt måste därmed baseras på förekomsten av marknadsim-
perfektioner. Detta antingen i form av positiva externaliteter av bredband, bristande 
information (vilket leder till felaktig betalningsvilja) eller en marknad som inte 
kännetecknas av god konkurrens. Det kan nog tänkas att vissa av de positiva och 
negativa punkterna i genomgången ovan inte skulle komma med i någon enskild 
individs betalningsvilja. 
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7 Staten och politiken 
 

I detta kapitel redogörs för statens roll och de olika alternativ staten har haft i 
samband med bredbandsutbyggnad samt den politiska betydelsen som bredbandspro-
jekt kan tänkas ha. 

 

7.1 Statens roll 
 

Statens roll vid skapandet av ny infrastruktur har under senare år förändrats i grunden. 
Där förut staten ofta var en drivande faktor med monopol på marknaden premieras nu 
marknadskrafterna och den fria konkurrensen. Här försöker jag utröna vilka skäl det 
finns för staten att intervenera på marknaden för digital infrastruktur och vilka olika 
möjligheter staten har för sin intervention. 

 

7.1.1 Skäl till Statlig intervention 
 

Samhällsekonomiska effekter är en i viktig men inte tillräcklig förutsättning för att det 
ska vara berättigat för staten att agera på en marknad. Detta därför att de allra flesta 
marknader fungerar alldeles utmärkt helt utan inblandning av staten. Varför skulle 
staten överhuvudtaget vilja bland sig i just bredbandsutbyggnaden? Svaret på detta är 
att även om den fria konkurrensens marknad i teorin leder till störst effektivitet och 
det bästa samhällsekonomiska utfallet så finns det många fall där så inte är fallet. Vad 
gäller fallet med bredbandsutbyggnaden så har denna marknad vissa speciella 
karaktäristika som gör att statlig intervention kan vara nödvändig för att samhällsnyt-
tan ska bli så stor som möjligt. Dessa karaktäristika är naturligtvis inte exklusiva för 
bredband, utan kan även återfinnas på marknader som är liknande till sin uppbyggnad 
som exempelvis marknaden för telekommunikation och i viss mån traditionell 
infrastruktur som vägar och järnvägar. 

 

Det tydligaste fallet där statlig intervention är berättigad är när marknaden är ett så 
kallat naturligt monopol.181 Med naturliga monopol menas att marknaden är sådan att 
stordriftsfördelarna är betydande och därmed ur effektivitetssynpunkt viktigare än den 
konkurrens på marknaden som därmed går förlorad. Kommunikationer har av 
tradition setts som naturliga monopol. För att minimera skadorna av monopolet har 
staten ofta både ägt och drivit monopolet mer eller mindre på självkostnadsbasis. 
Exempel på sådana företag, eller verk, är Televerket och SJ. På senare år har 
strukturen i dessa företag och verk kraftigt förändrats. I fallet med SJ har själva 
infrastrukturen (i form av järnvägar) skilts från användandet av densamma och 
Banverket tillhandahåller kapacitet åt både SJ och diverse andra tågbolag. I fallet med 
Televerket har som bekant namnet bytts till Telia (och sedermera TeliaSonera), 
ägandet till stor del lämnat staten och marknadens funktion upprätthålls med hjälp av 

                                                 
181 Richard G. Lipsey & K. Alec Chrystal, 2004, Economics, Tenth Edition. New York: Oxford 
University Press, s. 334. 



 

 
 

81

Post- och telestyrelsen, som bland annat har till uppgift att se till att TeliaSonera inte 
missbrukar sin ställning som marknadsledare och tidigare monopolist. Meningen med 
detta är att få till stånd en fungerande konkurrens på en marknad som av tradition har 
setts som ett naturligt monopol. Liknande förändringar har även skett i andra 
länder.182 Ska jag ge ett utlåtande om övergången till mer marknadsmässiga 
förhållanden inom områden som traditionellt setts som naturliga monopol så tycker 
jag att det ofta verkar ha uppstått vissa problem ur effektivitetssynpunkt. Som 
exempel kan tas utbyggnaden av GSM-nät i Sverige (den kanske bästa jämförelsen), 
där tre operatörer har byggt upp tre separata nät, vilket naturligtvis är ett enormt 
resursslöseri. Det skulle ha varit bättre med ett bra nät istället för tre som fungerar 
halvbra. Detta kunde ha uppnåtts med en mer aktiv statlig intervention där ett nät 
byggts upp och sedan kapaciteten hyrts ut till de operatörer som velat verka på 
marknaden. Dessutom har priserna på mobilsamtal varit relativt sett höga och de 
aktuella operatörerna gjort i det närmaste fantastiska vinster, vilket tyder på att vi i 
stället för ett statligt styrt monopol har fått ett marknadsstyrt oligopol. Risken med att 
staten tar på sig rollen som nätansvarig är att nya tekniker riskerar att bli eftersatta. 
Konkurrensen mellan de nuvarande tre näten kanske gör att nya tekniker som 
exempelvis 3G får fotfäste relativt snabbt. Vad gäller just bredband så skiljer sig detta 
från exempelvis telefonin i det att nätstrukturen delvis är annorlunda. Eftersom 
strukturen inte är hierarkisk (se den tekniska beskrivningen för mer information) så är 
det vad gäller bredband inte lika väsentligt att nätet från början byggs upp till en 
enhet, utan olika nät kan kopplas samman. Med detta inte sagt att detta är helt 
oproblematiskt men att det ändå är genomförbart. Detta leder också till att det kan 
ifrågasättas huruvida bredbandsmarknaden är ett naturligt monopol. 

 

En annan anledning för staten att intervenera på marknader av typen telekommunika-
tion eller bredband är att antalet användare påverkar nyttan för övriga användare. Om 
det finns tio personer uppkopplade mot Internet är nyttan för var och en av dessa 
personer betydligt mindre än om tre miljoner personer finns uppkopplade mot 
Internet. Framförallt gäller detta tillämpningar som exempelvis e-post. För att nyttan 
för alla berörda ska bli så stor som möjligt är det alltså viktigt att så många som 
möjligt är med. Som exempel kan nämnas att om inte Televerket hade bildats skulle 
förmodligen telefonins utveckling ha gått betydligt långsammare. Privata företag hade 
förmodligen byggt upp lokala nät i Stockholm och andra större städer, men det är inte 
säkert att de olika företagens nät hade kopplats samman vilket gör att endast 
lokalsamtal hade varit aktuella. Eftersom nyttan av en telefon för gemene man då 
hade varit mindre hade det också varit svårare att skaffa abonnenter och som synes 
har man därmed fastnat i en ond cirkel. Som detta exempel visar kan det vara viktigt 
att göra en stor satsning från början för att på så vis uppnå en kritisk massa och 
därigenom hamna i en positiv cirkel: fler kunder leder till större nytta vilket leder till 
fler kunder och så vidare. 

 

Ytterligare en anledning för staten att intervenera är att bredband är en relativt dyr 
investering. Detta kan leda till att företag som anser sig kunna göra vinst på att bygga 
ett bredbandsnät ändå tvekar eftersom investeringarna är så stora och därmed också 
riskerna. På grund av denna riskaversion görs inte de investeringar som är både 
                                                 
182 Se exempelvis Richard G. Lipsey & K. Alec Chrystal, 2004, Economics, Tenth Edition. New York: 
Oxford University Press, 2004, s. 335ff. 
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företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamma utan statlig hjälp. Denna 
hjälp kan se ut på olika sätt. Det tydligaste är naturligtvis att staten tar ett direkt 
ansvar genom att bygga upp nätet i egen regi, men det kan också tänkas fungera med 
subventioner eller att staten på något sätt står som säkerhet för investeringarna som 
görs. 

 

Den kanske viktigaste anledningen för staten att satsa på bredbandsutbyggnaden är de 
positiva externaliteter som finns förknippade med IT. Som tidigare nämnts är det de 
effekter som IT har på samhällets tillväxt, och då främst produktiviteten, som kanske 
är den viktigaste anledningen att satsa på IT. Bredbandsutbyggnaden är att betrakta 
som själva grunden i byggandet av ett IT-samhälle. Att företag och medborgare får 
tillgång till bredband kan därför betraktas som viktigt ur samhällsekonomisk 
synvinkel. Att datorisera befolkningen (genom exempelvis skattelättnader i form av så 
kallade ”jobbdatorer”) och sedan arbeta för att så många som möjligt får tillgång till 
Internet gör också att kunskapen och användandet av IT ökar helt utan att satsningar 
på traditionell utbildning behöver göras. Befolkningen lär sig helt självmant något 
som förmodligen skulle kosta miljarder i utbildningssatsningar för att uppnå på annat 
sätt. Denna kunskap kan sedan Sveriges alla företag dra nytta av. Detta är exempel på 
sådana externaliteter som inte finns med när enskilda företag gör sina företagsekono-
miska kalkyler av bredbandsutbyggnaden, men som i allra högsta grad har betydelse 
när man gör en samhällsekonomisk kalkyl. Av detta kan slutsatsen dras att marknaden 
på egen hand kommer att satsa för lite på utbyggnad av bredband ur samhällsekono-
miskt perspektiv varför staten bör ingripa med åtgärder som på ett eller annat sätt 
främjar utbyggnaden av bredband. 

 

Staten har också en viktig roll som fördelare av resurser för att i någon mening uppnå 
ett rättvist eller jämlikt samhälle (hur stor eller viktig denna roll är kan diskuteras med 
utgångspunkt i allt från socialism till nyliberalism, vilket jag inte ämnar göra här). 
Statens roll som fördelare av resurser kan ur bredbandssynpunkt betraktas både vad 
gäller fördelning mellan fattiga och rika i samhället och vad gäller fördelning mellan 
stad och landsbygd. Statens uppgift kan (beroende på politisk åskådning) därmed vara 
att se till att inte bara de bättre bemedlade utan hela befolkningen får tillgång till 
bredband samt att det inte bara är i de företagsekonomiskt mer lukrativa städerna som 
utbyggnaden sker utan även på landsbygden. 

  

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns ganska många positiva externa effekter 
som gör att just bredband kan vara att sådant område där statlig intervention kan vara 
berättigad. 

 

7.1.2 Vilka alternativ har staten? 
 

Som i de flesta frågor med ekonomisk-politisk karaktär har staten och politikerna ett 
antal möjliga alternativ till sitt förfogande. Nedan görs en genomgång både av de 
teoretiska alternativ och strategier som finns till förfogande, med angivande av 
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fördelar och nackdelar, och de alternativ som i just fallet Sverige har varit aktuella, 
framförallt då i de utredningar som har gjorts. 

 

7.1.2.1 Möjliga alternativ och strategier 
 

Staten har ett antal frågor på olika plan att ta ställning till vad gäller de alternativ som 
finns för statens roll vid bredbandsutbyggnad. Den första frågan är huruvida staten 
överhuvudtaget ska intervenera på marknaden. Marknaden kanske fungerar bäst på 
egen hand i alla fall? Det finns huvudsakligen tre alternativa strategier för staten i 
anslutning till bredbandsutbyggnaden:183 

 

1. Finansiellt stöd till bredbandsföretagen. 

2. Statligt ägande av den digitala infrastrukturen. 

3. Låta marknadskrafterna styra. 

 

De två första alternativen innebär direkt statlig intervention på marknaden och ett 
antal fördelar respektive nackdelar kan ses med en sådan politik. De fördelar som 
finns med statlig intervention har jag tidigare i detta kapitel redogjort för, men det 
finns också en del nackdelar. Den största är att marknadskrafternas positiva roll 
riskerar att försämras. En marknad som verkar utan inblandning av staten tenderar att 
vara effektivare och leda till snabbare adaption av nya tekniker. Det är också svårt för 
staten att förutse vilka områden som marknaden i framtiden kommer att tillgodose. 
Statliga initiativ riskerar därmed att tränga ut privata alternativ. Den kanske viktigaste 
frågan som staten måste ställa sig när den överväger intervention på marknaden är 
därför vilka konsekvenser som interventionen kommer att få för konkurrenssituatio-
nen på marknaden. 

 

Det finns också betydande skillnader mellan de två olika huvudtyperna av statlig 
intervention och även inom de olika typerna. Staten kan till exempel stödja den 
privata sektorns bredbandsutbyggnad finansiellt på olika sätt. Ett sätt är direkt stöd till 
bredbandsföretagen, antingen i form av lån med låga räntor, skattelättnader eller rena 
subventioner. Fördelen med dessa stöd är att de tenderar att öka utbyggnadstakten 
medan nackdelarna är att de kan snedvrida konkurrensen till fördel för de företag som 
är mottagare av stödet och riskerar att skjuta bredvid målet genom att subventionera 
utbyggnader som ändå hade kommit till stånd. 

 

Indirekt stöd till utbyggnaden kan också ges på ett par olika sätt. Ett sätt är att ge 
stödet till regioner snarare än till företag så att regionerna ska kunna välja det 
alternativ som är bäst just i det aktuella fallet. Även här kan stödet ges i olika form, 
som till exempel lån med låga räntor, skattelättnader eller subventioner. Fördelen med 

                                                 
183 Det följande baseras på: Atsushi Umino, 2002, Broadband Infrastructure Deployment: The Role of 
Government Assistance. http://www.olis.oecd.org/olis/2002doc.nsf/linkto/dsti-doc(2002)15, 05-02-09, 
s. 16-27. 
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de indirekta stöden i förhållande till de direkta är att de inte snedvrider konkurrensen 
mellan olika företag på samma sätt, men risken är att ett nät skapas som ägs av de 
lokala myndigheterna och att ett lokalt monopol i praktiken har uppstått. Även om det 
lokala nätet inte ägs av myndigheterna är det förmodligen svårt för konkurrenter att 
komma in på den lokala marknaden på grund av det statsfinansierade försprång som 
det ursprungliga nätet har fått. Ett annat indirekt stöd är stöd till slutanvändaren av 
bredband. Genom att ge subventionerna till användaren minimeras risken för 
marknadsimperfektioner eftersom pengarna inte öronmärks till något enskilt företag. 
Nackdelen med detta system är att det kanske inte stimulerar utbyggnaden av 
bredband till avlägsna områden utan snarare stimulerar dyra uppkopplingar för sådana 
som redan har bredband inom räckhåll. 

 

Den andra huvudtypen av statlig intervention, statligt ägda nät, har också sina fördelar 
och nackdelar. Tanken med det statligt ägda nätet är att både ha kakan och att äta den. 
Genom att staten bestämmer byggnationens omfattning så kan god tillgång för 
medborgarna garanteras, samtidigt som konkurrensen på marknaden i alla plan utom 
det rent fysiska kan upprätthållas. Statens ska alltså inte tillhandahålla tjänster på nätet 
utan hyra ut detsamma till olika operatörer som därmed konkurrerar på samma 
villkor. På lokal nivå har en del sådana nät skapats, varav det kanske mest kända är 
Stokabs nät i Stockholm. Nackdelen är att den digitala infrastrukturen blir som gjuten 
i cement, det finns väldigt små möjligheter för alternativa nät att etablera sig och den 
monopolistiska tendensen leder till att ny teknik ofta tar lång tid att implementera. 

 

Slutligen så kan staten upprätta ett samarbete med den privata sektorn vid utbyggna-
den av bredband. Det betyder att staten går in som partner och delar risk och 
kostnader med ett eller flera företag för att på så sätt underlätta utbyggnaden. Staten 
har i detta fall också en viktig roll som representant för den aggregerade efterfrågan 
på bredband vilket kanske är den viktigaste poängen och fördelen med denna metod. 
Den uppenbara risken är att staten snedvrider konkurrensen när den väl har valt sina 
partners eftersom dessa därigenom får en mycket stark ställning på marknaden. 

 

7.1.2.2 Alternativ som har varit uppe till diskussion 
 

Efter att nu ha gått igenom de skäl som finns för staten att lägga resurser på bredband 
och på vilka olika sätt staten kan välja att engagera sig vill jag nu titta på de alternativ 
som den svenska staten har haft i den svenska politiska realiteten. Det finns förstås i 
det närmaste oändligt med alternativ i olika kostnadsnivåer men jag har i första hand 
valt att se på de alternativ som de olika statliga utredningarna har berört eller 
föreslagit, det beslutade alternativet samt det verkliga utfallet. Jag har funnit sex olika 
alternativ: 

 

1. Nollalternativet, staten gör ingenting. Detta alternativ som alltså går ut på 
att marknaden helt på egen hand får sköta utbyggnaden, vilket kan betraktas 
som utgångsläget, verkar i det svenska fallet ha haft få anhängare. Den svens-
ka staten har tidigt deklarerat att Sverige ska vara ett land i framkant av bred-
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bandsutvecklingen och att inte staten skulle engagera sig på ett eller annat sätt 
på marknaden har därmed varit i det närmaste otänkbart. 

2. Staten satsar 50-100 miljarder på fiberutbyggnad. Detta alternativ som 
förespråkats av bland annat IT-kommissionen184 bygger på att staten ska ta ett 
ansvar för uppbyggnaden av ett svart fibernät till alla fastigheter i Sverige. 
Detta är det förslag som initialt skulle ha betytt störst kostnad för staten. Före-
språkarna menade att svart fiber är den överlägset bästa tekniska lösningen 
som dessutom är uppgraderingsbar och att det är den enda lösningen som 
egentligen är värd att kalla bredband. 

3. Staten satsar drygt 30 miljarder på att bygga ut xDSL. Detta alternativ har 
egentligen aldrig rekommenderats av någon utredning men har ibland framhål-
lits som ett sämre men billigare alternativ till en fullskalig fiberutbyggnad, 
bland annat av IT-kommissionen. 

4. Staten satsar ca 12 miljarder på subventioner. Där de två tidigare alternati-
ven betyder att staten tar ett direkt och tydligt ansvar för att bygga ut bredband 
i Sverige betyder detta alternativ att utbyggnaden ska ske i marknadens regi 
men med hjälp av olika statliga subventioner. Detta alternativ framlades av IT-
infrastrukturutredningen i den rapport som i stort låg till grund för den andra 
IT-propositionen.185 Tanken var att staten med diverse olika åtgärder skulle 
åstadkomma en snabb utbyggnad av bredband till alla delar av Sverige. Att ett 
öppet stomnät till alla kommuner kom till stånd anses väsentligt, så väsentligt 
att staten på ett eller annat sätt måste intervenera om marknaden inte tog initia-
tiv i frågan. För nät på lägre nivåer föreslås ett antal olika subventioner, bland 
annat företagsstöd och stöd för utbyggnad av bredband i samband med annat 
grävningsarbete. Statens roll som övervakare och ansvarstagare för att bred-
bandsmarknaden anses också viktig, men det är i första hand de lokala orga-
nen i form av kommuner och landsting som ska ansvara för att utbyggnaden 
kommer till stånd på lokal nivå. Dessa åtgärder beräknas i rapporten kosta 
omkring 12 miljarder kronor spritt över ett antal år. 

5. Staten satsar ca 6 miljarder på subventioner. Detta är vad som beslutades i 
och med den andra IT-propositionen. Av de ca 6 miljarderna skulle 2,625 mil-
jarder utgå som stöd till ortssammanbindande nät och 3,2 miljarder i stöd till 
accessnät. Svenska kraftnät gavs i uppdrag att bygga ett rikstäckande stomnät 
under marknadsmässiga förutsättningar, alltså helt utan statligt stöd. Hur de 
2,625 miljarderna till ortssammanbindande nät och de 3,2 miljarderna till ac-
cessnäten skulle fördelas bestäms i Bredbandsutredningens rapporter.186 
Grundtanken är att pengarna ska fördelas till kommuner efter ansökningar från 
dessas sida. Orter med mer än 3000 invånare är inte berättigade stöd eftersom 
marknadskrafterna på egen hand bör kunna förmedla bredband till dessa orter. 
Stödet är inte heller automatiskt utan betalas ut till kommuner efter att dessa 
har lämnat in en ansökan och denna har godtagits. En del av stödet till access-
nät är också tänkt att användas till skattereduktioner till hushåll som anses ha 
oskäligt hög kostnad för att ansluta sig till bredband. Alla dessa stöd är utfor-

                                                 
184 Kanske tydligast i Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige, IT-kommissionens rapport 2/99, SOU 
1999:134. 
185 Bredband för tillväxt i hela landet, Betänkande från IT-infrastrukturutredningen, SOU 1999:85.  
186 Kommunstöd till lokal IT-infrastruktur, Delbetänkande av Bredbandsutredningen, SOU 2000:68 och 
IT-infrastruktur för stad och land, Slutbetänkande av Bredbandsutredningen, SOU 2000:111. 
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made på sådant sätt att de bara täcker en del av kostnaden, huvudkostnaden 
ska bäras av kommunerna respektive hushållen. 

6. Staten satsar drygt 3 miljarder på subventioner. Detta är det verkliga 
utfallet. Det följer i stort sett ovanstående upplägg förutom att summorna är 
lägre. Den stora skillnaden återfinns vad gäller satsningarna på accessnäten 
som sjunkit från 3,2 miljarder till 1,2 miljarder. En förändring är också att 
Svenska kraftnät har fått förändrade direktiv för stomnätet och kan ta hjälp av 
andra aktörer samt får behålla en större del av intäkterna av nätet än som vad 
tänkt från början. 

 

Om man ser på de olika alternativen och vilken väg som staten har valt så ser man att 
det är en kombination av de olika teoretiska alternativ som finns vid en sådan 
utbyggnad. Vad gäller stomnätet har staten genom Svenska kraftnät tagit ett direkt 
ägar- och utbyggaransvar, som dock delvis släppts eftersom Svenska kraftnät på 
grund av förändrad ekonomisk situation på marknaden har fått frihet att samarbeta 
med andra myndigheter. På nivån för ortssammanbindande nät och accessnät har 
staten valt att subventionera, men inte bredbandsföretagen som är vanligt på andra 
håll i världen, utan efterfrågesidan i form av kommuner och hushåll. Det direkta 
stödet till hushåll i form av skattelättnader har dock varit så litet att det är negliger-
bart, det är stödet till kommunerna som har varit det viktiga vad gäller de ortssam-
manbindande näten och accessnäten. 

 

7.2 De politiska skälen till bredbandssatsningar 
 

Ett så viktigt och omtalat projekt som utbyggnaden av bredband kan inte bara ses med 
rent nationalekonomiska ögon, då politikerna är de som fattar beslut i frågan är det 
också intressant att se vilken politisk betydelse detta projekt har och hur detta kan 
påverka besluten. Här kan även en uppdelning göras mellan övergripande politiska 
skäl, ideologiska skäl och realpolitiska skäl. Översikten är enkel och kortfattad och 
skulle säkerligen kunna utökas en hel del med bland annat teorier från public-choice-
forskningen, men jag tycker att denna mindre genomgång räcker i detta sammanhang. 
Tanken är i första hand att sammanfatta vilka ställningstaganden förutom de rent 
ekonomiska som kan ha påverkat politikernas beslut angående bredband. 

 

7.2.1 Övergripande politiska skäl till bredbandssatsningar 
 

I vissa av de utredningar som jag har redogjort för tidigare i denna uppsats lägger man 
extra vikt på den demokratiska betydelse som Internet har. Jag citerar därför återigen 
den tredje IT-kommissionen där detta kanske uttrycks klarast: 

 

Internet är det kanske mest demokratiska mediet i mänsklighetens 
historia. Därför är det den demokratiska statens ansvar att verka 
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för att alla medborgare, på ett eller annat sätt, får tillgång till In-
ternet.187 

 

Med denna demokratiska betydelse menas att medborgarna genom Internet får 
ytterligare en kanal till information och kommunikation, en kanal som dessutom inte 
är styrd av någon myndighet utan ger alla möjligheten att framföra sina åsikter. Att ge 
alla medborgare tillgång till detta medium kan därför ses som ett mål för varje stat 
som vill utöka sin demokrati. Eller som det uttrycks i IT-propositionen från år 2000: 

 

Utvecklingen av Internet öppnar nya möjligheter för insyn och dia-
log, direktdemokrati och medborgarkontroll. Informationstekniken 
öppnar helt nya vägar för medborgare eller grupper av medborgare 
att sluta sig samman. Mycket talar för att förmågan att söka och hit-
ta information i olika elektroniska medier, framför allt på Internet, 
kommer att vara en viktig faktor för demokratin i framtidens sam-
hälle.188 

 

7.2.2 Ideologiska skäl till bredbandssatsningar 
 

Som jag tidigare har varit inne på har staten också en viss roll som fördelare av 
resurser mellan olika grupper i samhället. Då det under hela den tidsperiod som 
bredband har varit aktuellt har varit Socialdemokraterna som har haft den huvudsak-
ligt politiska makten kan det tänkas att detta partis inställning till fördelning av 
resurser påverkar besluten som fattas. Eftersom Socialdemokraterna är ett parti som 
av tradition har en relativt stark fördelningspolitisk inriktning kan man förvänta sig att 
besluten präglas av denna grundhållning. Socialdemokratin skulle alltså i enlighet 
med sin grundläggande ideologi kunna förväntas fatta beslut som syftar till att även de 
sämre bemedlade i samhället får bredband samt att även landsbygden får tillgång till 
bredband. Hur en borgerlig regering skulle ha agerat är det svårt att sia om, men rent 
ideologiskt finns det kanske anledning att tro att en sådan hade varit mer benägen att 
lita till att marknadskrafterna själva kunde uppnå ett bra resultat. 

 

7.2.3 Realpolitiska skäl till bredbandssatsningar 
 

Att satsa på bredband kan även ge realpolitiska poäng. Under framförallt åren kring 
sekelskiftet var IT och bredband de stora modeorden både i politiken och kanske 
framförallt inom näringslivet. Att göra ekonomisk-politiska satsningar på bredband 
under dessa år var därför ett tacksamt sätt att plocka politiska poäng både hos 
allmänheten och hos näringslivet. Ur politisk synvinkel finns det därför ingen som 
helst anledning för regeringen att inte satsa på bredband. Att däremot som politiker 
uttala sig mot bredband under denna tid var förmodligen att betrakta som politiskt 
självmord. Detta har till skillnad mot det fördelningspolitiska argumentet ovan inget 
                                                 
187 Sverige inför epokskiftet, IT-kommissionens rapport 5/97, SOU 1997:63, s. 14. 
188 Ett informationssamhälle för alla. Regeringens proposition 1999/2000:86, s. 18. 
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som helst att göra med att Socialdemokratin har suttit vid makten. Att satsa på 
bredband var alltså bra politik oavsett politisk åskådning, det som möjligtvis skulle 
skilja sig mellan olika möjliga regeringsalternativ är hur dessa satsningar skulle göras. 
När IT och bredband mer eller mindre föll i glömska under de första åren efter 
millennieskiftet försvann detta incitament för politikerna eftersom bredband inte 
längre var intressant i mediernas bevakning. 

 

Slutligen har jag angående den politiska betydelsen av bredband privat reflekterat 
över att politiker i allmänhet verkar ha en förkärlek för att klubba igenom beslut över 
att saker byggs. Ibland undrar man om det inte är så att det byggs monument över de 
sittande politikernas företagsamhet. Exemplen på detta är många och inkluderar bland 
annat byggnader, vägar och järnvägar. Ett projekt av typen bredband är visserligen 
inte lika fysiskt påtagligt som till exempel en järnvägstunnel eller ett trettiovåningshus 
men är likväl ett monument över politisk företagsamhet. 
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8 Strukturering av tankar och reflektioner 
 

I kapitel 3-5 återfinns empirin i denna uppsats. Även om jag i dessa kapitel ibland har 
gett personliga kommentarer, har jag i huvudsak valt att vänta med mina personliga 
reflektioner till detta kapitel. Även här följs den röda tråden i det att jag först 
behandlar utredningarna, sedan besluten och efter det resultaten. Även om vissa av 
tankarna som framförs här kanske har påbörjats i tidigare kapitel finns de här i en 
tydligare struktur och mer utvecklade. Detta kapitel ska alltså med ovanstående sagt 
inte i första hand betraktas som ett analyskapitel där teorierna tillämpas på empirin 
utan ett försök att strukturera det jag har kommit fram till under arbetets gång och att i 
viss mån föra in mina egna reflektioner i denna struktur. 

 

8.1 Utredningarna 
 

Utredningarna om bredband har behandlats ganska utförligt i denna uppsats och det 
finns en del iakttagelser som jag vill förmedla. 

 

8.1.1 Olika typer av rapporter och deras betydelse för beslutsfattandet 
 

Den inriktning som de olika utredarnas rapporter har haft har varierat och skulle 
kunna delas in i ett antal olika typer. Dessa typer följer i viss mån ett kronologiskt 
mönster, det vill säga att vissa av dessa rapporter tenderade att framställas tidigt, 
vilket i detta sammanhang är mitten av 1990-talet och några år därefter, medan andra i 
första hand har framställts under senare år. De olika grupper, eller typer, av rapporter 
som jag tycker mig ha funnit anges nedan. 

 

1. Visioner. De allra tidigaste utredningarna hade i första hand formen av 
visioner, det vill säga att de i mycket allmänna ordalag beskrev hur utredaren 
trodde att framtiden med hjälp av IT skulle arta sig och vilka förändringar som 
IT skulle medföra i vårt samhälle. Att de första rapporterna hade formen av 
visioner är egentligen inte så konstigt eftersom kunskapen om IT var så liten 
och visioner eller rena gissningar var vad som kunde göras. Även om dessa 
visionära rapporter som sagt i huvudsak framställdes tidigt, fanns det ändå 
starka visionära inslag i flera rapporter som gjordes de första åren av 2000-
talet. De allra flesta visionära rapporter har författats av IT-kommissionerna, 
och framförallt då de tre första. Eftersom det framförallt i de tidiga IT-
kommissionerna fanns viktiga företrädare för den politiska ledningen som 
medverkade i ledande roll, finns det fog för att påstå att de visioner som fram-
fördes av IT-kommissionen var politikernas egna. Visionerna i sig är ofta väl-
digt positiva och IT ges en mycket viktig roll i det framtida svenska samhället. 
Av detta kan alltså slutsatsen dras att politikerna redan vid mitten av 1990-
talet hade uppfattningen att IT skulle komma att bli en mycket viktig faktor 
vad gäller Sveriges framtida samhälle. 
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2. Rådslag, hearings och intervjuer. Denna form av rapport har uteslutande 
utförts av IT-kommissionen och består av sammanfattningar av antingen 
rådslag och hearings som anordnats av kommissionen eller av intervjuer som 
gjorts med personer som antingen genom forskning eller genom arbetsanknyt-
ning hade stor kunskap om IT. Dessa rapporter gavs i första hand ut mellan 
åren 1996 och 1999 och var ett sätt för IT-kommissionen, och därmed politi-
kerna, att utöka sin kunskap om IT och i vissa fall bredband. Att utredningar 
anordnar möten med företrädare för de branscher som behandlas och utreds i 
statliga rapporter kan nog ses som ett måste och därtill god sed, men att de 
personer som medverkar får ett så starkt forum som de här har fått är nog syn-
nerligen ovanligt, möjligtvis unikt. Det är också så att även om personer som 
är verksamma inom olika branscher för det mesta tenderar att överskatta sin 
egen branschs betydelse så finns det förmodligen få företrädare för en bransch 
som haussat sig själva och sin bransch i samma utsträckning som de som före-
trätt IT-branschen. Framförallt gäller detta just de år som IT-kommissionens 
rådslag hölls, nämligen i slutet av 1990-talet när IT-boomen var som starkast 
och IT-branschens företrädare hade något av en hjältestatus i samhället. Det 
kan med andra ord förmodas att företrädarna för IT-branschen genom dessa 
rådslag på ett väsentligt sätt påverkade de ledande politikernas uppfattning om 
IT och framförallt då de politiker som fanns i IT-kommissionen. 

 

3. Praktiska och tekniska. De praktiska och tekniska utredningarna kommer av 
självklarhet i huvudsak efter de båda föregående typerna. Där de föregående 
behandlar IT ur ett större och diffusare perspektiv, behandlar de praktiska och 
tekniska hur man bör gå tillväga rent praktiskt för att få till stånd de effekter 
som man vill uppnå. I vissa fall är de tänkta som ett beslutsunderlag och i vis-
sa fall ska de precisera och konkretisera redan fattade beslut. Dessa rapporter 
behandlar i större utsträckning än de båda föregående bredband, vilket är na-
turligt eftersom bredband är den kanske mest handfasta delen av IT. Även om 
IT-kommissionen i viss mån varit verksam inom detta område så är det fram-
förallt kortsiktigare specialtillsatta utredningar som har fått ansvar för att skri-
va dessa rapporter. Av dessa kan nämnas IT-infrastrukturutredningen, Bred-
bandsutredningen och utredningen IT-stomnät till vissa kommuner. Betydel-
sen av dessa rapporter är stor på enskilda delar av IT-politiken, bland annat 
bredband, särskilt när de används som beslutsunderlag. Eftersom de ofta är 
tillsatta för att mer konkret utreda en specifik del av till exempel bredbandsut-
byggnaden väger deras slutsatser och förslag tungt vid det politiska beslutsfat-
tandet. 

 

4. Statistik. När IT-användandet och bredbandsmarknaden har börjat mogna har 
det uppstått behov av tillförlitlig och kontinuerlig statistik på dessa områden. 
Ansvaret för detta område har i huvudsak tilldelats PTS och SIKA. Båda dessa 
statliga verk ger årligen ut publikationer som innehåller statistik om dessa om-
råden. Till en början utfördes dessa rapporter ofta av utomstående konsulter, 
framförallt i fallet PTS, men numera gör de båda verken i huvudsak rapporter-
na själva. Statistiken påverkar förmodligen inte IT-politiken på något avgö-
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rande sätt, men det är naturligtvis lättare att fatta riktiga politiska beslut om 
man har tillgång till statistik som ger en bra bild av utgångsförutsättningarna. 

 

5. Uppföljande och utvärderande. Nu när IT, och i viss mån bredband, har 
funnits några år, har det funnits anledning att utreda hur marknaden egentligen 
har utvecklats och hur staten har spelat sin roll med hjälp av IT-politiken. Det 
officiella uppdraget att utreda detta har givits till ITPS. Den främsta fördelen 
med att utvärdera tidigare IT-politik är att man härigenom kan få kunskap om 
vad som fungerat väl med politiken och vad som misslyckats, för att därige-
nom kunna få hjälp med framtida beslutsfattande. 

 

Det är intressant att se hur rapporterna förändras allteftersom området mognar mer 
och mer, från det visionära till det praktiska och från det allmänna till det specifika.  

 

8.1.2 Det nationalekonomiska inslaget i utredningarna och rapporterna 
 

Något som har slagit mig under genomgången av utredningar, rapporter och beslut 
från statligt håll är att den ekonomiska aspekten har fått så lite utrymme. Med detta 
inte menat att ekonomin inte används som argument, tvärtom är det ett ständigt 
närvarande argument, men nästan helt utan undantag utan underbyggnad. Det finns 
alltså inga som helst försök att kvantifiera nyttan av bredband. Den största 
anledningen till detta är naturligtvis att det är mycket svårt, kanske till och med 
omöjligt att göra en sådan kvantifiering, vilket jag tidigare i uppsatsen har berört. Men 
höjer man blicken lite och ser på IT som helhet finns ändå en hel del forskning 
angående effekterna av sådana satsningar, men även dessa lyser i allmänhet med sin 
frånvaro i rapporterna. Frågan som kan ställas är då varför det är på detta sätt? Det är 
naturligtvis svårt att uttala sig om, men det verkar som om det nationalekonomiska 
ämnet inte har fått möjlighet till särskilt stor delaktighet i utredningarna. I de fall där 
jag har kunnat få en uppfattning om utredningarnas sammansättning har jag inte 
funnit några ledamöter med nationalekonomisk bakgrund. I till exempel IT-
kommissionen, där flera ledamöter har suttit ända från starten 1994 till dess att 
kommissionen upplöstes år 2003 lyser ledamöter med nationalekonomisk bakgrund 
med sin frånvaro. Avsaknaden av forskningsresultat från det nationalekonomiska 
ämnet i rapporterna tyder tyvärr heller inte på att expertis med nationalekonomisk 
bakgrund har anlitats. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att ett område där de 
ekonomiska effekterna är så viktiga i det närmaste helt har lämnats utan seriös 
ekonomisk belysning. 

 

8.1.3 Skillnader i utredningarnas råd till regeringen 
 

När flera utredningsinstanser blir satta att utreda samma område händer det ibland att 
de drar olika slutsatser, och därigenom också ger olika råd till sin uppdragsgivare. 
Vad gäller bredbandsutbyggnaden finns det åtminstone en sådan tydlig skillnad 
mellan två utredningar. De två utredningsinstanser som det är frågan om är IT-
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kommissionen och IT-infrastrukturutredningen och frågorna det gäller är själva 
huvudfrågorna inom bredbandspolitiken, det vill säga: vilken typ av bredband ska vi 
ha, vilken roll ska staten ha i utbyggnaden och vilka ekonomiska satsningar ska göras 
från statligt håll? IT-kommissionens ställningstaganden återfinns i rapporten 
Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige189 medan IT-infrastrukturutredningens 
ställningstaganden återfinns i rapporten Bredband för tillväxt i hela landet190. Båda 
dessa utredningar kan ses som direkt rådgivande till regeringen inför den andra IT-
propositionen år 2000. 

 

IT-kommissionens förslag innebar att alla i Sverige skulle ha tillgång till bredband 
med en minsta hastighet av 5 Mbit inom fem år, alltså år 2004 eftersom rapporten är 
skriven år 1999. Detta skulle uppnås genom att svart fiber byggdes ut till alla 
fastigheter i Sverige. Fiber är den enda tekniska lösning som kan ge tillräcklig 
kapacitet. Staten alternativt kommunerna skulle vara ägare till näten, som därmed inte 
skulle vara konkurrensutsatta; konkurrensen skulle istället uppstå mellan operatörerna 
som ville bruka näten. Staten ska ta en ledarroll både som lagstiftare och reglerare och 
som långivare till projekten. IT-kommissionen beräknar kostnaden till mellan 50-100 
miljarder svenska kronor. 

 

IT-infrastrukturutredningens förslag innebär att statens uppgift i huvudsak är att tillse 
att landsbygden inte lämnas utanför bredbandsutbyggnaden. Marknaden ska alltså i 
huvudsak på egen hand få sköta utbyggnaden. Val av teknik (främst fiber och ADSL) 
ska göras från fall till fall. Hushållens behov beräknas till 2 Mbit. Utredningen 
beräknar att kostnaden för att bygga ut den del av landet som marknaden inte kommer 
att tillgodose uppgår till 12 miljarder svenska kronor. 

 

Som synes är skillnaden total mellan de olika förslagen. I ena fallet ska staten 
tillsammans med kommunerna ha ett ägaransvar, i det andra ska marknaden i 
huvudsak sköta utbyggnaden på egen hand. I det ena fallet ska det vara ett 
rikstäckande fibernät och i det andra en blandning av olika tekniska lösningar. I det 
ena fallet ska hastigheten vara 5 Mbit och i det andra 2 Mbit. I det ena fallet ska 
utbyggnaden kosta 50-100 miljarder och i den andra 12 miljarder. Den grundläggande 
frågeställningen som här lyser igenom är ändå huruvida staten tillsammans med 
kommunerna ska ta ett ägaransvar och sedan hyra ut kapacitet till marknadens 
intressenter eller om marknaden i huvudsak ska få råda sig själv men påverkas med 
hjälp av subventioner och regleringar. Detta är de två olika vägar som staten kan välja 
när det gäller att uppnå största möjliga samhällsnytta på en marknad som på många 
sätt kan betraktas som ett naturligt monopol. Det intressanta är alltså att de olika 
utredningsinstanserna föreslår varsin motsatt lösning. 

 

 

 

                                                 
189 Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige, IT-kommissionens rapport 2/99, SOU 1999:134. 
190 Bredband för tillväxt i hela landet, Betänkande från IT-infrastrukturutredningen, SOU 1999:85. 
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8.2 Besluten 
 

Det beslut som i första hand har påverkat bredbandsutbyggnaden är den andra IT-
propositionen som inte bara fastslår på vilket sätt staten ska förhålla sig till 
bredbandsutbyggnaden utan också budgeterar med vilka belopp det statliga stödet ska 
utgå. Frågan som kan ställas är då: har regeringen valt att följa IT-kommissionens 
eller IT-infrastrukturutredningens råd? Svaret är att IT-propositionens ställningsta-
ganden i bredbandsfrågan nästan helt överrensstämmer med IT-
infrastrukturutredningens. Ordalydelsen i IT-propositionen är i det närmaste tagen 
rakt av från IT-infrastrukturutredningens rapport. IT-kommissionen med näringsmi-
nister Björn Rosengren i spetsen blir helt enkelt överkörda. Faktum är att i rent 
monetära termer så har regeringen till och med lagt sig under IT-
infrastrukturutredningens förslag. IT-kommissionens 50-100 miljarder och IT-
infrastrukturutredningens 12 miljarder har i IT-propositionen reducerats till knappa 6 
miljarder. 

 

Frågan som kan ställas är då varför regeringen har valt IT-infrastrukturutredningens 
linje? Det går naturligtvis inte att komma med några säkra utsagor och det är troligtvis 
flera orsaker som samverkat. Det första som direkt slår mig är att regeringen 
förmodligen tyckte att 50-100 miljarder var en alldeles för tung belastning för 
statsbudgeten, även om detta är en långsiktig satsning och staten på sikt skulle få 
tillbaka sina pengar genom uthyrning av nätet till operatörerna. En indikation på att 
det kan vara på detta sätt är att även IT-infrastrukturutredningens föreslagna 12 
miljarder i IT-propositionen har halverats. En annan anledning till att regeringen valde 
IT-infrastrukturutredningens förslag är att detta förslag mer ligger i linje med hur 
staten under senare år behandlat marknadsområden som har inslag av naturligt 
monopol. Det är numera kutym att marknaden ska få råda sig själv i största möjliga 
utsträckning och att staten ska påverka marknaden mer subtilt med hjälp av 
lagstiftning och subventioner. Jämförelser kan göras med exempelvis telekommunika-
tionsmarknaden och elmarknaden som har avreglerats. 

 
Vad gäller de budgeterade 6 miljarder som IT-propositionen anslog till bredbandsut-
byggnad har som tidigare nämnts bara runt hälften faktiskt betalats ut. Frågan är 
varför? Ett svar skulle kunna vara att kommunerna och de potentiella bredbandskun-
derna helt enkelt inte har behövt mer, utan att bredbandsutbyggnaden har fungerat väl 
i alla fall. Eftersom bredbandsutbyggnaden har tagit betydligt längre än planerat och 
att långt ifrån alla har tillgång till bredband idag, framförallt på landsbygden, faller 
detta argument. Slutsatsen måste istället bli att de riktlinjer som sattes upp för vilka 
kommuner och privatpersoner som skulle vara berättigade till stöd har varit alldeles 
för hårda. Visserligen har staten sparat några miljarder, men om regeringen i 
utgångsläget ansåg att 6 miljarder måste skjutas till för att uppnå målen och 
utbyggnaden sedan har gått långsammare än väntat måste detta ändå ses som ett 
misslyckande och ett svek mot kommunerna och kanske framförallt landsortsbefolk-
ningen. Den 22 december 2004 bestämde dessutom regeringen att strypa utbetalning-
en av 600 miljoner som kommunerna skulle ha haft till bredbandsutbyggnader. 
Reaktionen på detta har inte låtit vänta på sig och kommunerna som i många fall 
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redan har ingått avtal med leverantörer där de har budgeterat med de statliga pengarna 
är av naturliga skäl upprörda.191 

 

8.3 Resultatet - bredband i realiteten 
 

Angående den reella bredbandsutvecklingen finns egentligen inte så mycket att 
tillägga; statistiken talar för sig själv. En aspekt som dock är värd att kommentera är 
den framgång som xDSL har haft, både i Sverige och i många andra länder. xDSL 
sågs egentligen inte som ett alternativ till fiber eftersom den inte är i närheten av den 
kapacitet som fiber har. Den tekniska utvecklingen av xDSL har dock varit mycket 
stark, och frågan är om användarna i allmänhet behöver snabbare uppkoppling än vad 
xDSL kan erbjuda. De enda fall som jag kan komma på där xDSL inte håller måttet 
(förutsatt att det inte är fråga om ultrasnabb VDSL som kräver speciella förutsättning-
ar) är streaming (direkt överföring och visning) av högkvalitativa videoformat och 
upp- och nerladdning av stora mängder data vid exempelvis fildelning. Man kan dock 
fråga sig hur många användare som egentligen behöver dessa tjänster. En fördel med 
fiber är dessutom att det är en mer framtidssäker lösning som exempelvis kommer att 
kunna användas för telefoni och kabel-tv. Dessa tjänster är dock inte allmänt spridda 
och tekniska framsteg kanske gör att även xDSL kan användas till dessa ändamål.  

 

Min erfarenhet är dessutom att den kapacitet som fiber har inte tillnärmelsevis 
utnyttjas idag. Tvärtom känner jag villaägare som har möjlighet att koppla upp sig 
med hjälp av antingen fiber eller xDSL och får betala ungefär samma belopp, 
hastighet för hastighet, med de olika anslutningsmetoderna. Detta beror sannolikt på 
att om operatörerna erbjöd alla sina fiberkunder 10 Mbit (vilket bara är en bråkdel av 
den maximala fysiska kapaciteten) skulle detta kräva stor bandbredd i nätets högre 
nivåer vilket i sin tur skulle bli dyrt för operatören. En annan anledning är att de 
lokala fibernäten ofta i det närmaste kan betraktas som lokala monopol varvid 
operatören inte har någon anledning att erbjuda högre hastigheter. 

 

Så sent som år 2003, i IT-kommissionens sista utredning, sågs ADSL som ett hot mot 
bredbandsutbyggnaden i det att det hotade att slå ut ”riktig bredband” i form av 
fiber.192 Med tanke på prisskillnaden mellan de två utbyggnadsmetoderna och att den 
reella skillnaden för användaren idag är försumbar tycker jag nog att xDSL i många 
fall är ett alternativ som måste tas i beaktande. Eftersom bredbandsutbyggnaden som 
helhet har dragit ut ganska mycket på tiden finns det också anledning att ta en extra 
titt på xDSL eftersom det är en mycket mindre teknisk operation som går betydligt 
snabbare än att dra fram fiber. Som ett exempel vet jag en ort på landsbygden där ett 
antal invånare i flera år försökt få bredband. Kommunen tog inte några initiativ varför 
invånarna i denna kommundel själva organiserade sig för att något skulle hända. 
Bidrag skulle sökas från kommunen (som i sin tur skulle söka bidrag från staten) och 
kanske EU och det var svårt att veta hur mycket det skulle kosta, och därmed blev det 
svårt att veta hur många som ville vara med. Projektet hängde i luften i ett par år utan 
att någonting egentligen hände, och till slut gav man upp försöken att få bredband 
                                                 
191 http://www.idg.se, 2005-01-14. 
192 Digitala tjänster – hur då?, IT-kommissionens rapport 1/2003, SOU 2003:55, s.18. 



 

 
 

95

genom fiber, och bestämde sig för att försöka med ADSL istället. Två månader senare 
var allt färdigt och de som ville ha fast uppkoppling mot Internet hade det. Med 
ovanstående sagt vill jag tillägga att fiber i teorin är en bättre lösning än xDSL, men 
att den situation som vi idag befinner oss i gör att xDSL måste betraktas som ett 
prisvärt alternativ, om än med stora begränsningar. 
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9 Försök till utvärdering 
 

Anledningarna till att jag ovan har valt att kalla detta för ett ”försök” är flera. För det 
första är uppsatsens huvudsakliga mål inte att utvärdera statens satsningar utan 
snarare att belysa statens roll i skeendet. För det andra är det nästan omöjligt att göra 
en utvärdering eftersom vi inte känner till effekterna av varken den inslagna vägen 
och framförallt de alternativa vägarna som kunde ha valts. Slutligen, för det tredje, får 
en utvärdering med så små kunskaper om de reella effekterna av nödvändighet en 
delvis subjektiv grund. Därav valet av ordet ”försök” i rubriken. 

 

Om jag ändå ska försöka mig på att göra en utvärdering så vill jag först göra en liten 
genomgång av hur jag har uppfattat skeendet från det att den första IT-kommissionen 
tillträdde 1994 till idag. Min uppfattning av skeendet påverkar rimligen de slutsatser 
som jag drar i utvärderingen. 

 

1994 när den första IT-kommissionen skapades sågs IT som framtiden och Sverige 
som befann sig i en ganska besvärlig situation rent ekonomiskt grep naturligtvis alla 
halmstrån som kunde leda till en ljusnande framtid. Skiftande regeringar hade inte 
nämnvärt skilda synsätt på detta utan IT fortsatte att vara symbolen för en ljusnande 
framtid. Framåt slutet av 1990-talet när IT-branschen hade sin boom blev tilltron på 
IT i det närmaste mytisk. Politiker och näringslivets nya guldgossar enades i sin tilltro 
på att IT och nu även bredband skulle förändra och förbättra samhället i grunden. De 
statliga utredningarna med IT-kommissionen i spetsen gav ut rapporter som i det 
närmaste var reklampampletter för IT och bredband och där de ledande inom IT-
företagen hade en mycket framskjuten roll. Den delen forskande nationalekonomer 
som intresserade sig för IT som fenomen hade under hela denna period haft en 
inställning till IT som varierade från lätt optimism till ordentlig skepticism, en 
hållning som grundlagts redan under 1980-talet. Dessa ekonomer hade dock en 
mycket undanskymd roll både i samhällsdebatten och i de rapporter som statliga 
utredningar lade fram. 

 

År 2000 lade regeringen fram den andra IT-propositionen som fastslog den svenska 
statens hållning till IT och bredband de kommande åren. Regeringen hade i stort sett 
två alternativ vid detta tillfälle: att satsa fullt ut på ett rikstäckande fibernät som IT-
kommissionen hade föreslagit, eller att låta marknaden bära huvudansvaret och arbeta 
med hjälp av diverse stödinsatser som en mindre utredning vid namn IT-
infrastrukturutredningen hade föreslagit. Valet föll på det senare alternativet. Detta 
kan synas vara lite underligt med tanke på den positiva anda som vid tillfället rådde 
runt IT och bredband. Delvis kanske det var just denna positiva anda som gjorde att 
staten valde sin låga profil: denna marknad med sin fantastiska tillväxt verkar ju klara 
av det mesta, så varför skulle den inte klara av att ge det svenska folket bredband? Att 
inriktningen inom exempelvis telekommunikation under senare år snarare har varit 
avreglering än statligt ägande bidrog förmodligen också. Slutsatsen som kan dras av 
IT-proposition nummer två är att politikerna menade och trodde att Sverige skulle bli 
världsledande inom IT och bredband med relativt modesta satsningar från statligt håll. 
Ungefär samtidigt som IT-proposition nummer två kom ut började också kräftgången 



 

 
 

97

för IT-branschen, och som alltid när verkligheten kommer ifatt luftslott så punkteras 
dessa fullständigt. Ironiskt nog är det ungefär vid denna tid som de forskande 
nationalekonomernas inställning till IT gick från skepticism till optimism. Framförallt 
i USA började forskarna nu se tydliga signaler på att IT hade blivit en bärande kraft 
för ekonomins tillväxt. 

 

Även om IT-bubblan hade spruckit så fanns en stor efterfrågan på bredband och ett 
stort antal företag började arbetet med att gräva ner fiber. Trots att efterfrågan var stor 
hade dock många företag glädjekalkylerat och fick därmed ekonomiska problem. 
Konkurser, uppköp och sammanslagningar blev därför vardagsmat på marknaden. 
Utan en riktigt vältrimmad konkurrensmarknad har utbyggnadstakten också blivit 
långsammare än vad staten hade tänkt sig och Sverige har i ett internationellt 
perspektiv tappat på de länder som ligger i täten vad gäller bredbandstillgång. Trots 
att utbyggnaden har gått långsammare än vad som var tänkt i IT-proposition nummer 
två har endast drygt hälften av det stöd som var öronmärkt för bredbandsutbyggnaden 
betalats ut. 

 

Går det då att på något sätt att avgöra huruvida statens handlande har varit lyckat eller 
mindre lyckat ur ett nationalekonomiskt perspektiv? Svaret på denna fråga måste nog 
bli: nej. Eftersom vi ännu inte vet vilka effekter som investeringar i IT i allmänhet och 
bredband i synnerhet ger (och kanske aldrig kommer att få veta det) kan vi heller inte 
säga så mycket om vilka satsningar som borde ha gjorts, det skulle enbart vara 
spekulationer. 

 

Som tidigare nämnts är det dock i första hand två huvudalternativ som staten har haft: 
att bygga ett nät med svart fiber över hela Sverige eller att låta marknaden sköta sig 
självt och bistå med subventioner där så är nödvändigt för att målen ska uppnås. Vi 
börjar nu få en bild av hur bredbandsutbyggnaden har utvecklats utifrån det valda 
alternativet, men hur skulle det ha sett ut om det andra alternativet hade valts? 

 

Om vi börjar med dagens situation som uppnåtts med hjälp av subventioner så ser den 
i sammanfattning ut som följer:193 

1. Bredbandsanslutningar: 868 000 eller 20 % av hushållen. 

2. Internationell jämförelse: 7:a efter att ha legat på plats 3 år 2001. 

3. Hastighet i nätet: 165 000 har minst 2 Mbit och 136 000 har minst 10 Mbit. 

4. Prisnivå för konsumenten: Sällan under 300 kr/månad, oftast 300-
500/månad.  

5. Kostnad för staten: 4-6 miljarder beroende på nyttjandegrad av subventioner. 

 

Ser vi nu på alternativet, nämligen att staten skulle ha byggt ett nät med svart fiber 
som är öppet för alla operatörer, så kommer vi av naturliga skäl in på hypotetiska 
antaganden: 
                                                 
193 Uppgifter från år 2003. 
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1. Bredbandsanslutningar: Antalet bredbandsuppkopplingar i Sverige skulle 
om alla hade möjlighet att koppla upp sig ligga någonstans mellan den nivå vi 
har idag och ett per hushåll , kanske i första hand beroende på priset. Jag väljer 
att anta att lika många som de som idag har Internetabonnemang skulle välja 
att skaffa bredband genom svart fiber, ungefär tre miljoner. 

2. Internationell jämförelse: Om tre miljoner svenska hushåll hade bredband 
skulle vi stå i särklass vid en internationell jämförelse, endast Korea skulle 
vara ens i närheten. 

3. Hastighet i nätet: När konkurrens på lika villkor mellan en mängd operatörer 
som enbart kan konkurrera med pris och hastighet uppstod skulle hastigheten 
med nödvändighet bli betydligt högre än den är idag. 

4. Prisnivå för konsumenten: Detta är naturligtvis mycket svårt att bedöma, 
men jag ämnar göra ett försök. Låt oss anta att staten inte vill göra några för-
luster men heller inte är ute efter någon vinst. Vi förutsätter som ovan nämns 
tre miljoner uppkopplingar. Det finns olika beräkningar på vad ett nät skulle 
kosta men 70 miljarder är någonstans mittemellan.194 Jag antar en avskrivning 
på 25 år, fibern i sig håller längre men nya tekniska lösningar inom trådlös 
överföring kanske gör den fasta linjen överflödig. Om räntan som staten vill 
ha anges till 3 % (ungefärlig ränta för bottenlån av fastigheter idag) får vi en 
ungefärlig månadskostnad på 110 kr per abonnent. Detta är alltså den kostna-
den som operatören får betala till staten för att få tillgång till nätet. Till detta 
ska läggas kostnaden för operatörens tekniska utrustning, administration och 
övriga kostnader. Det är ändå troligt att konkurrensen skulle göra att priset inte 
hamnar på mer än 200-300 kr/månad för abonnenten. 

5. Kostnad för staten: Noll, däremot tar staten en betydande risk. 

 

Jag poängterar det igen: ovanstående är högst hypotetiska antaganden och det är svårt 
att bedöma sådana saker som pris och efterfrågan. Eftersom dessa båda korrelerar är 
det också svårt att veta om en jämvikt överhuvudtaget kan uppnås. Ovan förutsätts att 
tre miljoner svenskar är beredda att betala 250-300 kr/månad för bredband, men en 
annan möjlighet är att två miljoner hushåll är beredda att betala säg 350 kr/månad för 
bredband. Båda dessa alternativ skulle betyda att satsningen inte kostade staten något. 
Den stora poängen med denna lösning är att konkurrensen på operatörsnivå blir bättre 
eftersom inga lokala monopol uppstår på grund av att operatörerna även är nätägare. I 
det ursprungliga förslaget dras dock bara fiber fram till tomtgränsen, vilket gör att 
fastighetsägaren måste betala en betydande summa i form av nedgrävning av fiber 
från tomtgränsen till huset. Denna inträdeskostnad skulle med fördel kunna elimineras 
genom att staten erbjuder sig att bygga hela vägen in till byggnaden, varvid den totala 
kostnaden för att bygga nätet stiger, och därmed också månadskostnaden med ett par 
tior i månaden. 

 

I ovanstående exempel står det klart att svart fiber under vissa förutsättningar hade 
varit ett mycket gott alternativ som på många sätt hade varit överlägset den rena 
marknadslösningen och kanske till och med ökat konkurrensen på flera sätt. Vilka 

                                                 
194 Bredband för tillväxt i hela landet, Betänkande från IT-infrastrukturutredningen, SOU 1999:85, s. 
300ff. 
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effekter som denna utbyggnad hade fått för marknadens aktörer, och i förlängningen 
hur detta skulle ha påverkat samhällsekonomin, är dock svårt att bedöma. Exempelvis 
skulle det konventionella telefonnätet på ett par års sikt ha blivit överflödigt vilket 
skulle ha förändrat framförallt TeliaSoneras situation på den svenska marknaden.  På 
grund av detta och eftersom osäkerheten i räkneexemplet ovan är stor överlåter jag till 
läsaren att dra sina egna slutsatser om huruvida detta egentligen hade varit ett bättre 
alternativ. 

 

Därmed lämnar vi de två alternativ som staten valde mellan och ser till det alternativ 
som faktiskt valdes, och ändrar därmed också frågeställningen till: har staten lyckats 
uppnå de mål som den föresatt sig? I denna frågeställning berörs inte effekterna av 
satsningarna (eftersom vi jämför med ett mål och inte med reella effekter) och därmed 
undviks problematiken kring dessa. Svaret på frågeställningen måste dock bli att 
staten inte har lyckats uppnå de mål som den föresatt sig. Sverige har vid internatio-
nella jämförelser halkat efter på bredbandssidan och har inte blivit ett informations-
samhälle för alla som första land i världen, vilket var målet i den andra IT-
propositionen. Det är exempelvis fortfarande stora skillnader mellan tillgången till 
bredband i städer och på landsbygden. 

 

Varför har det då blivit fel? Mitt svar på den frågan är att staten har tagit alldeles för 
litet ansvar vid bredbandsutbyggnaden och att kommunerna har fått ta på sig en 
alldeles för stor del av detta ansvar. Om tanken är att människor i hela landet ska ha 
tillgång till bredband så kan inte utbyggnaden baseras på hur duktiga de olika 
kommunernas ställföreträdare är på att ansöka om bidrag till utbyggnaden. 
Godtyckligheten gentemot medborgarna har därigenom blivit stor. Den strypning av 
bredbandspengar till kommunerna som beslutades den 22 december 2004 är så att 
säga pricken över i vad gäller statens försök att skjuta över kostnaderna för 
bredbandsutbyggnaden på kommunerna195. Ibland känns det som att rikspolitikerna 
har tappat intresse för IT i allmänhet och bredband i synnerhet efter att branschen i 
och med IT-aktiernas ras hamnade i knipa, men det är väl nu om någon gång som den 
statliga hjälpen till bredbandsutbyggnaden behövs. Att bredband behandlas 
styvmoderligt av politikerna skulle alltså kunna bero på att dessa inte längre kan vinna 
några politiska poäng med hjälp av dessa satsningar, eftersom det offentliga intresset 
för detta projekt har minskat kraftigt. 

 

 

                                                 
195 http://www.idg.se, 2005-01-14. 
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10 Slutdiskussion 
 

Jag har hittills i uppsatsen inriktat mig på det bakomliggande arbetet till bredbandsut-
byggnaden och hur bredbandsutbyggnaden har framskridit. Bredbandsutbyggnaden är 
dock ännu inte slutförd såtillvida att alla ännu inte har bredband. Hur kommer då 
framtidens bredband att utvecklas, hur bör den utvecklas och vilken roll spelar staten i 
den utvecklingen? 

 

Det finns skäl att tro att marknaden kommer att tillgodose allt större del av 
befolkningen med bredband och detta av åtminstone två skäl. För det första är de 
större orterna redan utbyggda vilket leder till att bredbandsföretagen för att skaffa sig 
nya kunder måste utöka sina projekt även till områden som i förstone sågs som 
mindre vinstgivande än de större tätorterna. För det andra så kommer den ständiga 
tekniska utvecklingen, inom överskådlig framtid kanske framförallt vad gäller xDSL, 
att leda till att fler kommer att få tillgång till bredband. Detta av två anledningar, den 
ena är att priserna på utrustningen sjunker vilket gör att det krävs ett mindre antal 
abonnenter för att det ska vara lönsamt att förse en telefonstation med xDSL-
utrustning och den andra att räckvidden mellan stationen och abonnenten kan öka. En 
mindre del av befolkningen kommer förmodligen även i framtiden att bo alltför 
avsides eller alltför glest för att marknaden ska visa något intresse för utbyggnad. 
Visserligen finns alltid möjlighet att nå dessa med bredband över satellit, men som det 
ser ut idag är det lång väg att vandra för att detta ska vara ett bra alternativ. Det är 
dyrt, långsamt och kräver i de flesta fall att telefonlinjen ändå används för återkopp-
lingen, vilket gör att jag inte tycker att satellituppkoppling idag kan kallas för 
bredband. Staten har här ett ställningstagande att göra: ska man i enlighet med vad 
man tidigare har låtit påskina hjälpa dem som inte med hjälp av marknadskrafterna får 
tillgång till bredband eller låta dessa klara sig utan bredband? Jag är tveksam till att 
staten kommer att lägga några större resurser på de sista procenten av befolkningen, 
dels är kostnaden för denna utbyggnad hög och dels är den förmodade ekonomiska 
nyttan relativt låg. Jag kan dock ha fel, andemeningen i den andra IT-propositionen 
var ju att staten skulle hjälpa till när marknaden inte levererade. Det återstår att se 
vilket demokratiskt värde som bredband ges. 

 

När utbyggnaden fortskrider och allt fler hushåll får tillgång till bredband, har staten 
då spelat ut sin roll vad gäller bredband? Jag tycker inte att så är fallet utan att staten 
fortfarande har en mycket viktig roll att spela, framför allt som reglerare av 
marknaden. Till exempel tycker jag att det skulle fastställas regler för vad som fick 
kallas för bredband, eller åtminstone regler för att hastigheten måste anges mycket 
tydligare vid reklam. Många av de erbjudanden som finns idag rör hastigheter på 
under 1 Mbit, och jag tror inte att alla har klart för sig vilken skillnad det är mellan 
dessa uppkopplingar och en 10 Mbit uppkoppling via LAN. Många tror nog att 
bredband är bredband, men med de lägre uppkopplingshastigheterna finns till 
exempel mycket små möjligheter till streaming, det vill säga uppspelning av ljud och 
bild i realtid, vilket garanterat kommer att bli en viktig tillämpning av Internet i 
framtiden, kanske till och med i konkurrens med tv-mediet. Ett annat otyg är att 
hastigheterna nästan undantagslöst anges som ”upp till x Mbit” vilket alltså betyder 
att du kan få den hastigheten som står i reklamen, men får du inte det har bredbands-
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leverantören inte lovat något. Hastigheten ska naturligtvis anges som lägsta hastighet, 
det vill säga att abonnenten kan vara säker på att alltid få åtminstone en angiven 
hastighet. I sådana fall där hastigheten för uppladdning och nedladdning skiljer sig åt 
(xDSL) är det också sällan detta anges på ett tydligt sätt. Min erfarenhet är också att 
det är relativt vanligt med driftstopp på bredbandsnäten, alltså att nätet helt enkelt är 
ur funktion kortare eller längre perioder. Även här har staten en viktig roll, kanske kan 
någon typ av straffavgift påläggas de bredbandsleverantörer som har många 
driftsstopp precis som nu diskuteras vad gäller elförsörjningen. 

 

En intressant aspekt är vad som sker när kravet på högre hastigheter för streaming 
med mera gör att den nu använda transmissionsutrustningen är omodern. Detta gäller 
framförallt kabelmodem och xDSL men även fiber. I fallet xDSL är problemet 
antagligen minst, då den avreglerade telemarknaden gör att TeliaSonera inte kan 
hindra andra aktörer från att installera transmissionsutrustning i telefonstationerna. 
Om TeliaSonera inte uppdaterar sin transmissionsutrustning kommer därför andra 
aktörer att konkurrera med högre hastighet. I fallet fiber är det ofta inte lika enkelt, 
men det beror lite på hur det lokala nätet är konfigurerat. Om det är samma företag 
som äger nätet och har hand om abonnemangen kan det vara svårt att få till stånd 
uppgraderingar av transmissionsutrustning eftersom nätleverantören har monopol på 
sitt eget nät. Ungefär detsamma gäller för kabelmodem som i allmänhet är 
tillhandahållna av kabel-tv-leverantören som därmed också har något av ett monopol 
på det enskilda flerfamiljshuset. Ironiskt nog kan det vara xDSL, som i början av 
utvecklingen kritiserades för att slå ut ”riktig” bredband som kan pressa de lokala 
kabelmodem- och fibermonopolen till uppgraderingar. Erbjuds xDSL på 8 Mbit i ett 
område för samma pris som 1 Mbit över kabelmodem tvingas den senare uppgradera 
sin utrustning, sänka priset eller förlora sina kunder. I fallet fiber är det lite mer 
komplicerat eftersom villaägare ofta har satsat i storleksordningen tio tusen kronor för 
att få fiber indraget och i allmänhet kanske inte är så sugna på att se detta som en 
”sunk-cost”. Hur staten skulle kunna vara behjälplig i just denna situation har jag 
svårt att se, men alla åtgärder som öppnar upp för mer konkurrens och minskar 
möjligheten till lokala monopol är i detta fall av godo. Det är intressant att se att detta 
är precis det problem som hade försvunnit om staten hade tagit initiativ till ett 
rikstäckande svart fibernät; konkurrensen för den fysiska infrastrukturen hade nästan 
helt försvunnit men konkurrensen i nätet hade blivit desto större. 

 

Sammanfattningsvis har alltså staten en fortsatt viktig roll för bredbandet i Sverige, 
framförallt genom att med hjälp av regleringar (och avregleringar) se till att 
konkurrensen blir så livskraftig som möjligt och att kunden vet vad han eller hon får. 

 

Vilka lärdomar kan då göras av bredbandsutbyggnaden och den process som föregått 
denna vad gäller andra liknande projekt? Den kanske viktigaste lärdomen som kan 
göras är att det är viktigt att staten tar sitt ansvar för att framförallt organisera och 
samordna projekten. Frågan är då huruvida det kommer att uppstå några tekniska 
landvinningar som resulterar i att ett nytt projekt som liknar bredbandsutbyggnaden 
kommer att uppstå? Här är vi naturligtvis inne på gissningar, men det kan nog ändå 
förmodas att sådana landvinningar och tillämpningar kommer att uppstå, kanske på 
längre sikt i alla fall. Jag tror att detta framförallt gäller trådlösa kommunikationer. På 
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sikt kan vi nog förvänta oss att trådlöst bredband och mobila applikationer som idag 
exempelvis 3G kommer att närma sig varandra. En framtidsvision är att Sverige (och 
övriga Europa, kanske hela världen) kommer att täckas av ett system för trådlöst 
bredband som kan fungera ihop med både stationära datorer, bärbara datorer och 
mobiltelefoner. Med slutledning av hur staten har agerat i bland annat bredbandsfrå-
gan får man förmoda att en sådan utbyggnad i första hand kommer att komma an på 
marknadens aktörer och att staten kommer att spela rollen som statist. 
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11 Källor 
 

Då antalet källor som används i denna uppsats är relativt stort har jag valt att göra en 
lite annorlunda indelning i källförteckningen. Under rubriken ”Litteratur” återfinns 
alla böcker och artiklar som använts i uppsatsen. I de fall en artikel är hämtad från 
Internet återfinns den ändå här, medan uppgifter som tagits direkt från hemsidor 
endast återfinns under ”Internetkällor”. Under rubriken ”SOU” återfinns de statliga 
utredningar som publicerats som SOU. Därefter följer ”PTS”, ”SIKA” och ”ITPS” 
samt ”Övrigt offentligt material”, där respektive statlig utredningsinstans skrifter finns 
redovisade. Slutligen finns ”Internetkällor”, där de hemsidor som jag använt mig av 
finns redovisade. I de fall jag har hämtat artiklar från exempelvis en forskares 
hemsida finns här hemsidans startsida med för att den som vill ska kunna finna 
ytterligare information. 
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