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Sammanfattning 

IT-utvecklingen har gått väldigt snabbt under de senaste decennierna och alltfler marknader för varor 

och tjänster har öppnats upp genom tillgång till internet. Utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög 

överföringshastighet, vanligen kallat bredband, har i Sverige skett delvis på kommersiella grunder 

och delvis med hjälp av offentliga subventioner från kommuner, stat och EU. Många utredningar och 

kartläggningar av bredbandsutbyggnaden i Sverige har gjorts som hävdar att de positiva effekterna 

av en utbyggnad är såpass stora att ett offentligt stöd krävs, framförallt på landsbygden. Trots detta 

har tillsynes ingen uppföljning skett på om satsningarna faktiskt är lönsamma.  

För att analysera huruvida investeringarna i bredbandsinfrastruktur på landet verkligen är 

samhällsekonomiskt motiverade har vi därför utfört en fallstudie på hur utbyggnaden av bredband 

har gått till i landsbygdskommunen Ydre. Genom arkivsökning, intervjuer och litteraturstudier har 

monetära och icke-monetära nyttor identifierats och vägts mot varandra i en kostnads-nyttoanalys.  

Utfallet har analyserats både ur ett kommunalt perspektiv och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

Identifierade kostnader är investeringskostnaderna för utbyggnaden av nätet, underhållskostnader 

samt anslutnings- och användaravgifter. Ett intressant inslag vid beräknandet av kostnaderna har 

varit att uppskatta den privata insatsen, som har varit ett bärande inslag för att utbyggnaden skulle 

komma till stånd, men som inte tidigare har redovisats i några offentliga dokument.  

Nyttorna som vi har funnit rör effektiviseringar inom den kommunala verksamheten, 

effektiviseringar och konkurrensfördelar för de privata företagen och en ökad välfärd för både Ydre-

bor och samhället i stort.  

För att kunna jämföra kostnaderna och nyttorna av investeringarna över tiden använder vi oss av en 

diskonteringsperiod på 25 år som baseras på den förväntade ekonomiska livslängden för fiberoptik, 

hänsyn tas även till de alternativkostnader och skattekilar som uppstår vid användandet av offentliga 

medel för att möjliggöra investeringarna.  

Vår slutsats är att nyttan av bredbandsutbyggnaden överstiger de kostnader som privata aktörer, 

kommunen, staten och andra bidragsgivare har gått in med. Utbyggnaden har varit lönsam både ur 

Ydre Kommuns perspektiv och ur ett större samhällsekonomiskt perspektiv.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Under de senaste två decennierna har IT-utvecklingen gått i raketfart, inte minst för IT-infrastruktur 

med hög överföringshastighet, som i folkmun kallas bredband. Många av landets företag är i 

dagsläget datoriserade1, och 2006 hade 83 % av befolkningen tillgång till dator i hemmet och 77 % till 

internet. (Statistiska centralbyrån, 2009 s. 61). internet har en uppsjö av olika användningsområden, 

men för att kunna utnyttja dess potential är det nödvändigt att ha en bredbandsuppkoppling med en 

hastighet anpassad efter behoven. Trots att Sverige har kommit längst med bredbandsutvecklingen 

inom EU (EU, 2008) finns det fortfarande eftersatta områden där det för tillfället inte finns tillgång till 

bredband överhuvudtaget, främst på glesbygd och landsbygd. För 166 000 privatpersoner och 51 000 

av Sveriges arbetsplatser saknas tillgång till bredband (SOU 2008:40, 2008 s. 167). 

Den bredbandsutbyggnad som hittills har skett i Sverige har inte uppkommit helt på kommersiella 

grunder, utan staten subventionerade utbyggnaden till och med 2007, i kommuner där marknadens 

krafter inte bedömdes räcka till. Målet var att det skulle finnas ”bredband för alla” i Sverige. Bidraget 

har främst gått till glesbygd och landsbygd, där ett särskilt stöd har getts till kommuner med tätorter 

med högst 3000 invånare. I dessa områden är marginalkostnaden för att bygga ut för varje fastighet 

betydligt högre än i större tätorter, vilket har lett till att marknadsaktörerna ofta avstått från att 

investera där.  

Vad är då motiven för denna subvention? Om en ekonomisk aktivitet sker på kommersiella grunder 

är den totala samhällsnyttan positiv, under förutsättning att inga negativa externa effekter föreligger. 

Om beslutet att subventionera marknaden sker för att höja samhällsnyttan innebär det att 

beslutsfattarna måste ha antagit att det finns positiva externa effekter som gör att investeringarna i 

bredbandsutbyggnaden är lönsamma för samhället. Vad består dessa positiva externa effekter av och 

hur stora är de? 

Länsstyrelsen fick i uppdrag att fördela stödet och kommunerna skulle implementera utbyggnaden 

och även stå för en del av finansieringen. För en liten landsbygdskommun innebär detta en relativt 

stor kostnad med tanke på det skatteunderlag kommunen har. Ett exempel på en sådan kommun är 

Ydre, som sett till antalet invånare är Sveriges minsta kommun söder om Västerbotten. Kommunen 

är belagd i södra Östergötland och har i dagsläget 3726 invånare. Ydre har en åldrande befolkning 

(Ydre Kommun, 2008) och hög utflyttning, vilket kontinuerligt minskar skatteunderlaget. 

                                                           
1
 Till exempel har 60 % av landets småföretagare en egen hemsida (Statistiska centralbyrån, 2008). 
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I Ydre har anslutning för privatpersoner och företag till det kommunägda bredbandsnätet skett 

genom en stor andel frivilligt arbete, vilket har sänkt de monetära kostnaderna. Detta leder fram till 

frågan huruvida utbyggnaden av bredband på landsbygden verkligen genererar såpass stora nyttor 

att de faktiska kostnaderna är välgrundade? 

Trots att det finns många utredningar och kartläggningar av olika slag om bredband har till synes 

ingen direkt återkoppling skett för att analysera om de pengar som olika aktörer har investerat i 

bredband faktiskt har och kommer att löna sig. Därför finner vi det intressant att faktiskt göra detta, 

för att försöka avgöra om det är ekonomiskt lönsamt för de olika aktörerna2 att ha satsat på 

bredbandsutbyggnaden. I och med sitt låga invånartal och stora andel landsbygdsbefolkning är Ydre 

ett typexempel på en kommun som kvalificerat sig till att ta del av det statliga stödet. Genom en 

fallstudie av bredbandsutbyggnaden i Ydre Kommun ska kostnader och nyttor för denna utbyggnad 

identifieras. 

1.2 Syfte 

För att analysera värdet av bredbandsutbyggnad i en liten kommun på landsbygden (Ydre) ska de 

kostnader och nyttor identifieras, både monetära och icke-monetära, som har uppkommit vid 

bredbandsutbyggnaden i Ydre Kommun. Detta för att genom en kostnads-nyttoanalys avgöra 

huruvida bredbandsutbyggnaden har varit samhällsekonomiskt lönsam för kommunen och för 

samhället i stort.  

Genom denna fallstudie hoppas vi därefter kunna säga något generellt om huruvida det är 

samhällsekonomiskt lönsamt att fortsätta att bygga ut bredbandsnätet på landsbygden.  

  

                                                           
2
 Kommunala, privata, statliga och EU. 
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2. Bredbandsutbyggnad 

För att på ett tidigt stadium i uppsatsen öka förståelsen för hur olika bredbandstekniker fungerar och 

hur utbyggnaden har gått till i Sverige generellt kommer vi i detta kapitel ha en kort teknisk 

genomgång, vilken följs av ett avsnitt om hur utbyggnaden mer specifikt har gått till i Ydre Kommun. 

2.1 Teknisk genomgång 

I Sverige har bredband byggts ut enligt trädmodellen. Denna modell bygger på att ett stamnät 

anläggs utöver landet och att från detta går större grenar ut till de olika orterna, så kallat 

ortsammanbindande nät. Från detta nät förgrenar sig områdesnätet till olika stadsdelar och 

bostadsområden, för att övergå till accessnätet som går ut till de faktiska användarna. (Lundgren, 

2005 s. 11 f.f.) Den undre hastighetsgränsen som finns i Sverige för att internetuppkopplingen ska 

betecknas som bredband är i olika utredningar genomgående 2 Mbit/s, vilket är den 

hastighetsdefinition som vi använder oss av. Denna undre gräns förväntas att höjas i framtiden. 

Den teknik som används för dessa olika etapper kan variera, antingen investerar man i utbyggnad av 

ny infrastruktur, såsom fiber, eller utnyttjar redan existerande nät. 

Det förstnämnda alternativet om att bygga ny infrastruktur innebär oftast att anlägga nya kablar av 

fiberoptik. Fiberoptik är en optisk teknik, där ljussignaler skickas, vilket gör den möjliga 

överföringshastigheten större än med andra metoder.  Hastigheten kan fysiskt uppnå högre nivåer, 

men den hastighet som erbjuds konsumenten är oftast 0,25-100 Mbit/s i båda riktningarna (Post & 

Telestyrelsen, 2007 s. 59). På grund av de snabba överföringshastigheterna är det denna teknik som 

används i stamnätet och även i det ortsammanbindande nätet. När det gäller områdesnätet och 

accessnätet används fler tekniker, där fiberoptik är en av dem. Fiberoptiknäten består av både 

passiva och aktiva komponenter. De passiva komponenterna är det faktiska nätet bestående av 

svartfiber. För att nätet ska kunna nyttjas för att skicka information krävs aktiv utrustning, även 

kallad ändutrustning, i form av elektroniska och elektriska komponenter som används för att 

överföra information och ge nätet ström (Svenska statsnäts föreningen, 2007 s. 1). Ett av målen med 

de statliga stöden är att skapa leverantörsneutrala nät för att på sätt öka konkurrensen (Ydre 

Kommun, 2001). Det innebär att ägarstrukturen för den passiva utrustningen inte ska motverka att 

de tjänsteleverantörer som vill utnyttja nätet ska få göra så. Det är då leverantören av 

bredbandstjänster som äger ändutrustningen. 

För områdesnätet och accessnätet finns alternativet att utnyttja redan existerande kablar. Den mest 

förekommande metoden är xDSL (varav ADSL är det vanligaste), då används outnyttjade frekvenser 

på det befintliga kopparnätet, det nät som annars används till telefoni. Hastigheterna för xDSL anges 



7 
 

kunna uppnå 0,25-30 Mbit/s (Post & Telestyrelsen, 2007 s. 59). I praktiken minskar hastigheten ju 

längre från telestationerna man kommer och hastigheterna uppnår sällan 30 Mbit/s. 

Uppladdningshastigheten är dessutom ofta betydligt lägre än den nedladdningshastighet som 

marknadsförs. 

En annan accessteknik är mobilt bredband, 3G, med en hastighet upp till 7,2 Mbit/s3. Precis som för 

ADSL är uppladdningshastigheten betydligt lägre än nedladdningshastigheten. 3G-nätet bygger på att 

det finns 3G-master som sänder datainformation till mottagarna. Dessa är uppsatta med jämna 

mellanrum och måste antingen vara anslutna till stam/ortsammanbindande/områdesnätet eller till 

en huvudmast som i sin tur är kopplad till nätet. Den hastighet som användaren faktiskt får av sitt 

mobila bredband beror på avståndet till masterna och antal användare då ökat antal användare 

minskar hastigheten. Än så länge är kostnaden för konsumenten av 3G ofta beroende av 

användningsgraden, vilket det inte brukar vara för ADSL eller fibernätet då man betalar en fast 

månadsavgift. 

Det finns även andra tekniker och helt nya tekniker, såsom 4G, som utlovar 150 Mbit/s trådlöst 

internet i framtiden. Eftersom de ovan genomgångna metoderna är de vanligast förekommande och 

begränsar vi oss till att endast gå igenom dem. 

2.2 Ydres väg mot bredbandsutbyggnad 

I proposition 1999/2000:86 slås det fast att regional utveckling och tillväxt ska främjas genom en bra 

IT-infrastruktur (Proposition 1999/2000:86, 2000 s. 26), vilket är bakgrunden till de stöd som staten 

har gett till utbyggnaden av IT-infrastruktur på landsbygden.  Kommande avsnitt redovisar hur detta 

har realiserats i Ydre kommun. 

2.2.1 Initieringsfasen 

I större orter antog regeringen att utbyggnaden skulle skötas av kommersiella krafter, men i mindre 

orter beslutade de att ett statligt stöd skulle erfordras. Under 2001 möjliggjordes det i enlighet med 

SFS 2001:350 att ansöka om statligt bidrag till kommuner för att anlägga, förvärva eller hyra orts- och 

områdessammanbindande nät till de orter som kommunen själva valde att prioritera. För Ydre 

uppgick det maximala stödet till 2 852 846 kr (Ydre Kommun, 2001). Ett särskilt stöd för orter med 

mindre än 3000 invånare inrättades även i SFS 2001:351. I Ydre inbegrep det samtliga orter och 

                                                           
3
 Detta är den högsta hastigheten som de flesta operatörerna anger, andra källor, bland annat Post & 

Telestyrelsen uppger halva den hastigheten som högsta hastighet. Dessa källor är dock ett par år gamla och det 
är svårt att avgöra vad som är den mest tillförlitliga källan. Inom 3G går dessutom utveckling framåt väldigt 
snabbt och inom vissa specifika områden i landets storstäder hävdads det att det finns 3G med en 
nedladdningshastighet på upp till 21 Mbit/s, med en uppladdningshastighet på upp till 5,76 Mbit/s (3Bredband, 
2009). 
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stödet kunde maximalt uppgå till 2 103 099 kr. Ett krav som ställdes på kommunerna var att de skulle 

medfinansiera utbyggnaden med minst 5% av de totala kostnaderna. För att komma fram till hur det 

sammanlagda statliga stödet skulle fördelas mellan Sveriges kommuner tillsattes en utredning. 

Utredningens mål var att fördela stödet så att det både skulle få maximalt genomslag och att det 

skulle nå de kommuner som var i störst behov av det. Utav detta kom följande formel som anger en 

kommuns andel av det totala stödet: 

Kommunens andel av rikets invånarantal på landsbygden + kommunens andel av rikets landsbygdsareal

2

= andel som används för att beräkna kommunens högsta stödsumma 

Figur 1 Kommuners stödandel (Egen bearbetning) (SOU 2000:68, 2000 s. 32) 

Ansvaret för att distribuera stödet gick till Länsstyrelsen. För att få möjlighet att ansöka om de olika 

stöden var kommunerna tvungna att upprätta ett IT-infrastrukturprogram som skulle godkännas av 

Länsstyrelsen. Detta helt i enlighet med SFS 2001:349, som också angav att Ydre Kommun kunde få 

80 000 kr för att framställa ett sådant dokument. För att få möjlighet att ansöka om dessa bidrag 

upprättade därför Ydre under 2001 dokumentet Kommunalt IT-infrastrukturprogram för Ydre 

Kommun, som Länsstyrelsen godkände. I denna framgick det att det ansågs finnas stora kommande 

behov av IT-infrastruktur i Ydre. De såg både till kommunens verksamheter, näringsliv och privata 

hushåll (Ydre Kommun, 2001). Enligt Kommunalråd Inga Arnell Lindgren baserades uppskattningarna 

av behovet på en enkät från 1999, som gjordes i samband med ett ITV-projekt i kommunen. 400 

personer i åldrarna 15-80 år tillfrågades om de hade tillgång till dator och internet. Utfallet var att 70 

% hade tillgång till dator och 48 % hade tillgång till internet. Med detta som grund ansågs det finnas 

ett stort intresse och därmed nytta av bredband i Ydre Kommun. (Lindgren, 2009) 

Då ansvaret för denna infrastrukturella utveckling lades på kommunerna (Agnevik, o.a., 2009) 

innebar det relativt stora kostnader för en liten kommun som Ydre. Som dessutom hade en 

minskande befolkning, och därmed minskat skatteunderlag. Därför beslutade kommunerna 

Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre, som alla befann sig i liknande situationer, att 

samarbeta för att få stordriftsfördelar och därmed dra ner de egna kostnaderna. Av den anledningen 

startades VÖKBY-projektet 2002 för att ”gemensamt genomföra utbyggnaden av fibernät för snabb 

datakommunikation ” (Agnevik, o.a., 2009). 

2.2.2 Konkurrensutsättning och kommunal utbyggnad 

Kommunen tar i och med framtagandet av IT-infrastrukturprogrammet på sig ett 

ansvar för planeringen av IT-infrastrukturutvecklingen i kommunen. Vidare krävs 

för tillhandahållandet av statliga bidrag, att kommunen utför en upphandling för 

att anlägga, förvärva eller under minst fem år hyra telenät. Om 
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upphandlingsförfarandet inte medför skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas 

av kommunen. (Ydre Kommun, 2001) 

Då kommunens uppdrag inte ska vara att konkurrera på en marknad med kommersiella krafter 

genomförde VÖKBY-kommunerna en konkurrensutsättning genom att ha en upphandling om att med 

bidrag från stat och kommun bygga det planerade fibernätet (Agnevik, o.a., 2009). Då inga skäliga 

anbud gavs avbröts konkurrensutsättningen under våren 2002. Enligt Arnell Lindgren var ett av de 

bättre buden från Tekniska Verken på 54 miljoner över 10 år för Ydre, medan kostnaderna i 

verkligheten senare blev betydligt lägre. Dessutom skulle Tekniska Verken i så fall äga nätet, en tanke 

som Arnell Lindgren motsatte sig då grundläggande infrastruktur traditionellt ägs av kommunen 

(Lindgren, 2009). Ytterligare belägg för att det inte fanns något kommersiellt intresse för att bygga ut 

bredband i Ydre Kommun kom redan 2000 då det gjordes en bredbands-enkätundersökning bland 

Sveriges kommuner. I Ydres remissvar från ekonomichef Stig Ekdahl var slutsatsen att 

bredbandsinfrastruktur (2Mbit/s) inte skulle byggas ut av marknaden i någon av Ydres huvudorter 

under de närmsta fem åren (Ekdahl, 2000). 

I juni 2002 beslutade kommunerna att ta saken i egna händer och påbörjade VÖKBY-projektet. Målet 

var att skapa ett regionalt nät baserat på optiskt fiber i alla steg i trädmodellen, som skulle kunna 

knytas samman med andra regionala nät. Det ansågs att alla invånare i VÖKBY- kommunerna som 

ville ha och var i behov av anslutning skulle erbjudas detta (Agnevik, o.a., 2009). Denna anslutning 

har skett genom föreningskonceptet (VÖKBY Bredband, 2009), som går ut på att anslutningen till det 

kommunala områdesnätet sker genom eget arbete och grannsamverkan (Vetlanda Kommun, 2009). 

Detta har många gånger skett genom de redan existerande byalagen4, som då har grävt och borrat ut 

till närmaste kopplingsbrunn för att ansluta sig. VÖKBY-projektet stod i sin tur för projektering, 

material, installation och kvalitetssäkring (Agnevik, o.a., 2009). Det tillkommer en anslutningskostnad 

för anslutningsdosan på från början 2 995 kr, som höjdes till 3 995 kr 2007-01-01 och för att nu vara 

4 995 kr (Necovski, 2007). En problematik med byalagsmodellen är att det i de större tätorterna kan 

det saknas erfarenhet av att samarbeta grannar emellan (Wihlborg, 2003 s. 38). I Ydres fall skulle 

exempel på större tätorter kunna vara Österbymo, Hestra, Rydnäs eller Asby. Om så är fallet skulle 

transaktionskostnaden höjas för dessa hushåll då de måste lägga mer tid och energi på att utarbeta 

en god samarbetsform. 

När det kommer till hur projektet skulle finansieras ansvarade varje kommun själv för finansieringen 

av nätutbyggnaden i den egna kommunen, vare sig det gällde egna insatser eller ansökan av stats- 

eller EU-bidrag. Varje kommun skulle även äga nätet i den egna kommunen (Agnevik, o.a., 2009). 

                                                           
4
 Byalag är en traditionell typ av grannsamverkan mellan boende på landet. 
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De olika statsbidragen var ursprungligen tidsbegränsade till 2003 och 2004, men de båda bidragen 

förlängdes i SFS 2003:62 och SFS 2004:619 till 31 december 2007. Efter dess har inga ytterligare 

bidrag utfärdas trots att detta rekommenderades i SOU 2008:40 (SOU 2008:40, 2008 s. 54). 

Kommunen erhöll även EU-bidrag till nätbyggandet (Agnevik, o.a., 2009). 
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3. Metod 
För att genomföra en fallstudie i Ydre har information insamlats. Detta har skett genom arkivsökning 

i Ydre, intervjuer, telefonsamtal, e-post-konversationer samt litteraturstudier, vilket presenteras 

nedan. 

3.1 Arkivsökning 
En tredagars arkivsökning i Ydre Kommuns arkiv rörande IT-infrastruktursutbyggnaden har 

genomförts för att få insikt i processen samt för att identifiera utbyggnadens nyttor och kostnader. 

Materialet som fanns att tillgå var omfattande och delvis ostrukturerat, åtminstone för en novis, och 

därav var det inte möjligt att inom ramen för denna kandidatuppsats göra en fullständig genomgång 

av alla arkiverade dokument rörande VÖKBY-projektet. Det är fullt möjligt att vi har gått miste om 

något intressant, men vi gjorde en avvägning och avslutade arkivsökandet när vi kände 

tillfredsställelse över det material som vi hade funnit, relativt det som vi ansåg rimligt att finnas. 

Om det finns intresse hos läsaren att tillgodogöra sig dessa dokument har vi tillgång till vissa kopior 

samt anteckningar, men allt finns självfallet att tillgå i Ydres kommunhus i Österbymo. 

3.2 Intervjuer, telefon och e-post-kontakt 
Under våra arkivstudier i Ydre informerade personalen på kommunkontoret oss om att den som var 

mest insatt i VÖKBY-projektet var Kommunalrådet Inga Arnell Lindgren, som vi senare intervjuade. 

Hon har varit Ydres kommunalråd sedan 1999 (innan projektet påbörjades) och har suttit med i 

VÖKBY-projektets styrgrupp under hela förfarandet och därmed haft insyn under hela processen. En 

person som också har varit involverad i projektet är Bredbandssamordnaren på Länsstyrelsen i 

Östergötlands, Mikael Sleman, vars namn ofta dök upp i arkivsökningen. Han har intervjuats för att få 

ett bredare perspektiv på nyttan av bredband på landsbygd. Båda dessa intervjuer har skett med en 

ostrukturerad intervjuteknik, där intervjuobjekten till stor del har fått prata fritt, med bara ett fåtal i 

förväg förberedda frågor. Vi anser att detta har fungerat bra, då metoden passade dessa två individer 

väl och vi fick ut mycket givande fakta från båda intervjuerna. Både Arnell Lindgren och Sleman 

presenterar saker ur sin egen synvinkel, vilket skulle kunna minska trovärdigheten hos dessa källor. 

De båda representerar dock olika parter i bredbandsutbyggnaden, deras yttranden säger inte direkt 

emot varandra och överensstämmer även väl med övriga källor, vilket leder till att vi anser dem vara 

relativt tillförlitliga som källor. 

För kompletterande frågor har vi kontaktat ytterligare personer som vi antingen blivit hänvisade till 

eller som vi genom andra källor har förstått varit insatta i ämnet: Ydres kommunchefen Pär Fransson 

som har haft stor deltagan i VÖKBY-projektet, och har varit hjälpsam med att svara på specifika 

frågor, främst rörande kostnaderna med projektet, både genom direktkontakt och genom e-post; 
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Informations- och arkivansvarig i Boxholms Kommun Solveig Agnevik, som är en av medförfattarna 

till VÖKBY- projektets slutrapport, har svarat på kompletterande frågor via e-post; den andre 

medförfattaren Frank Gunnarsson, som även är driftansvarige på VÖKBY Bredband AB och har 

tidigare varit projektansvarig på VÖKBY- projektet, har svarat på vissa frågor om VÖKBY Bredband 

AB, men inte om VÖKBY- projektet. 

3.3 Litteraturstudier 
Övrig litteratursökning har berört nationalekonomisk teori översiktlig och kostnads-nyttoanalys mer 

noggrant. För insikt i ämnet bredband som sådant har tidigare uppsatser, statliga utredningar, 

tidningsartiklar och hemsidor studerats. Då ingen liknande studie har hittats har information och 

material som berör informationsteknologi (IT) och kostnads-nyttoanalyser för infrastruktur fått stå 

som grund för vissa beräkningsantaganden.  

3.4 Avgränsningar 
Vi gör en geografisk avgränsning till att endast behandla bredbandsutbyggnaden inom Ydres 

kommungränser. Vi ser endast till den utbyggnad som har skett med syftet att möjliggöra bredband 

till invånarna i Ydre. Viss utbyggnad har på totalförsvarets inrådan skett för att öka säkerheten i nätet 

(redundans), detta ingår inte i uppsatsen. 

Uppsatsen behandlar endast de nyttor och kostnader som uppkommit i samband med utbyggnaden 

av ett fiberoptiknät i Ydre kommun. Syftet är att analysera om den totala nyttan ökar mer än 

kostnaderna. Tekniken bakom bredband berörs därför översiktligt och endast för att skapa förståelse 

för ämnet. 
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4. Teoretisk referensram 

För att kunna genomföra en kostnads-nyttoanalys krävs viss teori och vi kommer i detta avsnitt 

presentera de teorier som är relevanta för uppsatsen. Kostnads-nyttoanalys som teori och metod gås 

igenom samt teorier och begrepp såsom välfärdsteori, tillväxtteori, skattefaktorer och 

investeringskalkyler. 

4.1 Kostnads-nyttoanalys (KNA) 

En kostnads-nyttoanalys kan fungera som beslutunderlag för beslutsfattare i till exempel kommuner, 

landsting och myndigheter. Denna metod går ut på att uppskatta en åtgärds kostnader och nyttor 

och att väga dessa mot varandra. Om nyttorna är större än kostnaderna ökar åtgärden samhällets 

välfärd och bör därför genomföras. (Mattsson, 2006 s. 25) 

Det finns flera vitala beståndsdelar i en kostnads-nyttoanalys. För det första behövs det en tydlig 

problemställning som man kan analysera. Här är det viktigt att det finns flera alternativ att analysera 

och jämföra. Vanligt förekommande är att man använder sig av ett nollalternativ (vad som sker om 

man inte inför någon åtgärd) som referensalternativ. Detta ingår för att ha en alternativkostnad att 

referera till, då denna blir den alternativa användningen av resurserna om åtgärden ifråga inte 

genomförs. (Mattsson, 2004 s. 45) I uppsatsen använder vi oss av nollalternativet som 

referensalternativ.  

Därefter bör för- och nackdelar systematiskt redovisas var för sig, för att kvantifieras och värderas 

(Mattsson, 2004 s. 46), se figur 2. I det är en stor fördel om kostnaderna och nyttorna uttrycks i 

samma enhet. Så många kostnader och nyttor som möjligt bör översättas till monetära enheter, 

förslagsvis kronor, för att underlätta analysen.  Eftersom det sällan går att uttrycka alla kostnader och 

nyttor i exempelvis kronor är det istället essentiellt att i alla fall de större posterna är det. 

Samhällsekonomiska konsekvenser 

Nyttor Kostnader 

Icke-monetära Monetära Icke-monetära Monetära 

                    ↘             ↓        ↓  ↙ 

 Jämförelse av positiva och negativa samhällsekonomiska konsekvenser 

Figur 2 Kostnads-nyttoanalysuppställning (egen konstruktion). 

För att kunna analysera samhällsekonomiska konsekvenser av en åtgärd krävs det att samhället 

definieras och vilka som ingår i det. Detta eftersom ett samhälles totala välfärd, W, är en funktion av 

nyttorna, Ui från individerna i samhället (Lindvall, 2003):  𝑊 = 𝑊(𝑈1 , 𝑈2 , 𝑈3 , … . 𝑈𝑛)  
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Y 

X 

Produktions-

möjlighets-

kurvan 

X* X0 

Y0 

Y* 

Figur 3  Produktionsmöjlighetskurvan 

 (Egen bearbetning) 

U0 

U* 

En kostnads-nyttoanalys kan göras innan en åtgärd genomförs för att se om den faktiskt borde 

genomföras; under, för att följa upp och avgöra hur åtgärden bör fortskrida; eller efter åtgärden för 

att analysera utfallet. Den vanligaste varianten är att göra en kostnads-nyttoanalys innan en åtgärd, 

till exempel analysera de väntade effekterna av en ny lagstiftning. (Mattsson, 2004 s. 48) Vår 

kostnads-nyttoanalys kommer att utvärdera det faktiska utfallet av bredbandsinvesteringarna, en 

efteranalys med andra ord. Detta eftersom vi finner det intressant att följa upp resultatet av 

investeringar på detta relativt nya område. 

4.2 Välfärdsteori (normativ resursfördelningsteori) 
Kostnads-nyttoanalyser tillhör området välfärdsekonomi som går ut på att fördela resurser på ett 

effektivt sätt för att maximera välfärden. Grundläggande antaganden inom välfärdsteori är att 

samhällets välfärd beror på enskilda individers välfärd, att vi har knappa resurser och att individen är 

rationell och nyttomaximerande (SIKA, 2005). Med detta som utgångsläge kommer nu en av 

välfärdsteorins grunder presenteras i form av paretooptimalitet, för att sedan gå vidare till de 

utvecklingar som finns om detta och sist men inte minst titta på marknadsimperfektioner. 

4.2.1 Paretooptimalitet 

Paretooptimalitet infinner sig när det är omöjligt för en individ att öka sin nytta utan att minska 

någon annans. För att detta ska uppnås måste produktionen och konsumtionen vara effektiv och 

produktionsinriktningen optimal: 

Effektiv produktion, infaller när produktionen 

ligger på produktionsmöjlighetskurvan. Om 

produktionen ligger innanför ger det outnyttjad 

potentiell produktion, och produktionen av en 

vara kan då ökas utan att minska någon annan, 

med andra ord skulle det inte råda 

paretooptimalitet. För att paretooptimalitet ska 

uppnås ska en given mängd inputs fördelas 

mellan olika företag och ingen annan fördelning 

skulle kunna öka outputen av en vara utan att 

minska den av någon annan. (Frank, 2003 s. 

605 f.) 

Effektiv konsumtion, innebär att konsumtionen av en given mängd varor fördelas mellan individerna 

på rätt sätt. Om resurserna Y och X ska fördelas mellan individ A och B kan det ritas upp som i figur 4. 

I den ursprungliga konsumtionsfördelningen i skärningspunkten mellan UA1 och UB1 är det inte ett 
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paretooptimum eftersom till exempel individ A kan höja sin nytta till indifferenskurvan UA2 utan att 

individ B:s nytta sänks. Paretooptimum finns där de olika individernas indifferenskurvor tangerar 

varandra. Det bör noteras att effektiv fördelning inte har något med rättvis föredelning att göra. 

(Sonesson, 

2009)

 

Optimal produktionsinriktning är när det inte går att byta inriktning på produktionen (varor eller 

kvantitet) och för att öka någons nytta utan att minska någon annans nytta. (Frank, 2003 s. 605 f.f.) I 

Figur 3 illustreras effektiv produktion i (X0, Y0) och det antas även råda effektiv konsumtion, men inte 

optimal produktionsinriktning då det är möjligt att med samma resurser uppnå högre nytta, där 

indifferenskurvan tangerar produktionsmöjlighetskurvan.  

4.2.2 Utveckling av Pareto-kriteriet 

Den definition av välfärd som är mest frekvent använd inom kostnads-nyttoanalys är Hicks och 

Kaldors utveckling av Pareto-kriteriet. Detta innebär att en förändring som ökar någons nytta, men 

minskar någon annans, ökar välfärden om ”vinnaren” kan kompensera ”förloraren” men fortfarande 

ha ökat sin egen nytta. Detta kriterium kan kompletteras av Little-kriteriet som tar upp 

fördelningsaspekter av välfärden. Samhällets välfärdsförändringar av en åtgärd mäts i enlighet med 

Hicks/Kaldor-kriteriet med vinnarnas maximala betalningsvilja för deras nyttoökningar och 

förlorarnas lägsta kompensationskrav för deras nyttominskningar (Mattsson, 2004 s. 48). Det är 

viktigt att inte missta marknadspriset för betalningsviljan eftersom konsumentöverskottet då inte är 

Individ 

A:s origo 

Individ 

B:s origo 

X 

Y 

UA1 

UA2 

 

UB1 

 UB2 

 

XA 

XB 

 

YB 

 

YA 

 

Figur 4 ”An Edgeworth Exchange Box”   

Egen bearbetning  (Frank, 2003 s. 594 f.f.). 
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Figur 5 Konsument– och producentöverskott (Mattsson, 
2004 s. 130) (Egen bearbetning) 

medtaget. Enligt Dupuit är skillnaderna 

mellan dessa två extra stora på marknader 

med varor som är odelbara (Mattsson, 2004 

s. 41), till exempel marknader för 

infrastruktur såsom bredband. 

I Figur 5 representeras betalningsviljan för 

jämvikten (q0, P0) med abq00 och 

produktionskostnaderna av summan av alla 

marginalkostnader, med andra ord cbq00. 

Oftast finns det även en fast kostnad (FC). 

Om vi ska analysera hur välfärden påverkas 

av om denna marknad finns eller ej, så ökar 

välfärden i samhället enligt Hicks/Kaldor-

kriteriet om abq00>(cbq00+FC), eftersom ”vinnarna” då kan ersätta ”förlorarna”. Detta går att skriva 

om till (abq00-cbq00)>FC vilket blir abc>FC. Triangeln abc består i sin tur av konsumentöverskottet 

abp0 och producentöverskottet p0bc. Detta leder till att åtgärden att till exempel bygga ut bredband, i 

enlighet med Hicks/Kaldor- kriteriet, höjer samhällets välfärd om KÖ + PÖ > FC. (Mattsson, 2004 s. 

131) Kontentan är att det i förändringarna i konsument- och producentöverskottet och i fasta 

kostnader går att utläsa välfärdsförändringarna. 

4.2.3 Marknadsimperfektioner  

På en perfekt marknaden sker allokering till effektiv konsumtion, effektiv produktion och optimal 

produktionsinriktning automatiskt. I praktiken fördelar inte marknadsekonomin alltid samhällets 

resurser på bästa sätt, utan i verkligheten existerar olika slag av marknadsimperfektioner såsom 

naturliga monopol; externa effekter; kollektiva nyttigheter och/eller; asymmetrisk information. Även 

tröghet i systemet kan leda till en långsammare allokering än önskat. Några av dessa imperfektioner 

presenteras nedan. 

Naturliga monopol definieras som verksamheter där en firma kan producera den totala efterfrågade 

kvantiteten till lägre totalkostnad än vad två, eller flera, firmor kan (Perloff, o.a., 2005 s. 104). För att 

ett naturligt monopol ska bestå krävs stora grundinvesteringar som ger ständigt fallande 

genomsnittskostnader och att marginalkostnaden är låg. Det vill säga att stordriftsfördelar föreligger. 

Naturliga monopol rör ofta infrastrukturstjänster såsom transporttjänster, post, tele, el, vatten och i 

vårt fall bredband.  
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Externa effekter uppstår då en aktörs beslut och handlingar påverkar en annan aktörs kostnader och 

nyttor.  

Negativa externa effekter syftar på kostnader som andra än beslutsfattaren (producent eller 

konsument) får bära. Om dessa kostnader är högre för den drabbade än nyttan för beslutstagaren så 

blir konsumtionen eller produktionen för hög och är därmed inte effektiv enligt Hicks/Kaldor- 

kriteriet.  

Positiva externa effekter syftar på de nyttor som andra än beslutstagaren åtnjuter. Om dessa nyttor 

är högre än den kostnad som beslutsfattaren är beredd att betala för att producera eller konsumera 

varan så blir konsumtionen eller produktionen för låg och är precis som i fallet med negativa externa 

effekter inte effektiv.  

Om positiva eller negativa externa effekter föreligger går det att korrigeras för på olika sätt, till 

exempel genom offentliga investeringar, bidrag, skatter eller avgifter.  

4.3 Tillväxtteori 

För att välfärden kontinuerligt ska öka i samhället krävs tillväxt. I neo-klassiska tillväxtteori, det vill 

säga i den så kallade Solow-modellen, förklaras tillväxt som en funktion av kapitalackumulation och 

teknisk utveckling. Kapitalackumulation förklaras inom modellen, endogent, medan teknisk 

utveckling ses som en exogen variabel. Nationens produktionsfunktion anges som Y = F(A, K, L) där Y 

= real BNP, A = total faktorproduktivitet, K = real kapitalstock och L = arbetskraft mätt i totalt 

arbetade timmar. Den totala faktorproduktiviteten är ett genomsnitt på produktiviteten hos de 

andra två faktorerna, vilket innebär att ju högre faktorproduktivitet desto högre BNP för en given 

mängd produktionsfaktorer. Förändring i den totala faktorproduktiviteten är detsamma som teknisk 

utveckling, och kan bestå av både teknik- och organisationsutveckling, eller i en omfördelning av 

kapitalet eller arbetskraften till en produktionsfaktorsfördelning där avkastningen är högre. Termen 

inkluderar alla positiva förändringar i produktivitet. (Fregert, o.a., 2005 s. 127 f.f.) 

Tillväxt i BNP sker då en ökning i någon av faktorerna äger rum, antingen genom ökad 

kapitalackumulation, fler arbetade timmar eller för att produktionen effektiviseras (allt annat 

konstant). Tillväxten i BNP per capita är en funktion av kapitalintensiteten. 

𝑘 =  
𝐾

𝐿 
   och teknisk utveckling skrivs y = 𝐴𝑓(𝑘). Funktionen har avtagande lutning eftersom kapital 

har avtagande marginalproduktivitet. En förändring i faktorproduktiviteten skiftar hela 

produktionsfunktionen vertikalt. Detta illustreras i figur 6 för en positiv förändring där kurvan 

förskjuts uppåt. I grafen syns även kurvan (n+δ)k vilken visar De nödvändiga investeringarna, I, som 
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y, I/L 

k 

y = Af(k) 

I/L = (n+δ)k 

I/L = sy 

C 

B 

A 

E 

D 

F 

Figur 6 Teknisk utveckling 

Utvecklingen från ett utsprungligt steady state A, till ett nytt steady state, C, med 

högre BNP på grund av teknisk utveckling som skiftar produktionsfunktionen och 

den faktiska investeringskurvan uppåt. (Egen bearbetning av Fregert & Jonung, 

2005 s 140) 

är en funktion av 

kapitalintensiteten, k, 

befolkningstillväxten, n, 

och kapitalets 

deprecieringstakt, δ. 

Kurvan (n+δ)k visar med 

andra ord den mängd 

investeringar som krävs för 

att hålla kapitalstocken 

konstant per capita, 

oavsett förändringar i 

befolkningstillväxt och 

förslitning av kapital. 

Lutningen på kurvan är 

summan av 

befolkningstillväxten och 

kapitalets deprecieringstakt. (Fregert, o.a., 2005 s. 127 f.f.) 

De faktiska investeringarna brukar anses vara en konstant andel, s, av produktionen, det vill säga av 

BNP och skrivs som I/LFaktiska = sy. Punkten där kurvorna för faktiska och nödvändiga investeringar skär 

varandra visar långsiktig jämvikt. För att BNP ska öka permanent krävs ett skift i någon av kurvorna 

som visas i figur 6. Detta sker genom förändrad sparkvot, förändrad befolkningsmängd eller genom 

teknisk utveckling. Endast en konstant teknisk utveckling kan leda till konstant tillväxt per capita och 

därmed ökad välfärd. (Fregert, o.a., 2005 s. s 127 f.f.) 

Enligt Fregert & Jonung kan den tekniska utvecklingen påverkas genom ekonomisk politik. Att satsa 

resurser på forskning och utveckling (FoU), utbildning (spridning av kunskap) och genom 

investeringar i både human- och realkapital ökar tillväxttakten. Även institutioners utformning är 

viktigt (normer och regler som styr samhället), stabila äganderättsregler, konkurrensförhållanden, 

skatter (på konsumtion, investeringar och avkastning), förväntad avkastning på investeringar och typ 

av arbetsorganisationer. (Fregert, o.a., 2005 s. 127 f.f.) I denna uppsats arbetar vi efter teorin att 

bredbandsutveckling är en del i kapitalackumulationen och leder till teknisk utveckling av både 

kapitalet och arbetskraften. I resten av uppsatsen används orden effektivitet och utveckling 

synonymt och parallellt med teknisk utveckling. 
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4.4 Skattefaktorer  

Skattefaktorer används för att korrigera för de olika ekonomiska förutsättningar och konsekvenser 

som finns mellan privat och offentlig sektor. I denna uppsats använder vi oss av skattefaktorerna I 

och II vid beräkningar av investeringar i offentlig sektor och dessa presenteras nedan. 

4.4.1 Skattefaktor I 

Enligt mikroekonomisk produktionsteori väljer företag att producera där marginalkostnaden är 

densamma som konsumenternas marginella betalningsvilja (priset), givet att perfekt konkurrens 

råder. Om varan beläggs med en skatt, såsom mervärdesskatt (moms) eller en indirekt skatt, 

producerar företaget då marginell produktionskostnad + skatt = konsumenternas marginella 

betalningsvilja. Om skattepålägget på varan är 23 % så innebär detta att konsumenten måste vara 

beredd att betala den marginella produktionskostnaden × 1,23 kronor för varan eller tjänsten, och 

alltså har varan eller tjänsten 23 % högre värde ute på marknaden. De kronor som investeras i den 

offentliga sektorn beläggs inte automatiskt med dessa skatter utan för att kunna jämföra nyttan av 

en investerad krona i offentlig sektor med en krona investerad i öppna marknaden så behöver man 

räkna upp de offentliga investeringarna med 1,23, det vill säga med Skattefaktor I. (SIKA rapport, 

2002:7 s. 15 f.f.) 

Med andra ord motsvarar skattefaktor I den alternativkostnad som finns för investeringar i den 

offentliga sektorn, eller konsumentens marginella värdering av skattekronans alternativa 

användning om den inte investeras i offentlig sektor. (SIKA rapport, 2002:7 s. 16)  

4.4.2 Skattefaktor II 

Denna faktor används för att ta hänsyn till de skattekilar som uppstår vid all form av beskattning. 

Skatter leder till förändrat konsumtionsmönster genom de inkomst- och substitutionseffekter som 

följer på ett alternativt/förändrat pris för en vara eller tjänst. Konkreta effekter av en skatt kan vara 

att hushållen förändrar mängden arbetstid mot mängden fritid, att de väljer en annan vara eller att 

de producerar sin egen konsumtion. Skatt leder till en sänkt välfärdsnivå för hushållen, dels genom 

den uppoffring som den beskattade individen gör genom att förändra sin konsumtion samt att om 

individen väljer att arbeta mindre på grund av skatten så produceras det till ett mindre värde i 

samhället. Denna minskning i välfärd ses som kostnaden för beskattningen. Detta kan kompenseras 

om investeringarna i den offentliga sektorn leder till högre nytta än användning av medlen på annat 

håll. Här kan även positiva omfördelningseffekter väga upp kostnaderna om nettovinnaren har högre 

nytta av skattekronan än nettoinbetalaren. Sammantaget räknar man i Sverige skattefaktor II som 

1.3. (SIKA, 2005 s. 15 f.f.) 
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För offentliga investeringar i infrastruktur som bekostas genom skatter bör man med andra ord 

multiplicera varje krona med skattefaktor I och II, vilket tillsammans ger en faktor på 1.535 (SIKA 

rapport, 2002:7 s. 15 f.f.). 

Alternativkostnaden för de offentliga investeringarna, i jämförelse med nollalternativet, är den nytta 

som skattebetalarna skulle ha haft om de hade fått behålla sina pengar. Därför ska offentliga 

investeringar korrigeras med de summerade skattefaktorerna. 

4.5 Investeringskalkyler 

För att genomföra korrekta investeringskalkyler måste in- och utbetalningar vid olika tidpunkter 

göras jämförbara. (Andersson, 2008 s. 297) Detta åstadkoms genom olika diskonteringsmetoder, 

varav vi härnäst utvecklar de som är användbara för vår analys. 

4.5.1 Diskontering med hjälp av annuitet 

En diskonteringsmetod är att beräkna annuitet. Med denna metod beräknas vilket belopp, annuitet, 

per år under n år till räntan r % som motsvarar värdet av en krona idag (Andersson, 2008 s. 299).  Det 

går helt enkelt ut på att fördela betalningar jämt i tiden. För att få fram annuiteten multipliceras 

annuitetsfaktorn med grundinvesteringen G, som i formeln nedan. Vid annuitet finns det ingen 

diskonteringstidpunkt, utan en diskonteringsperiod. 

G ×
𝑟

1−(1+𝑟)−𝑛 = annuitet  

Om det skulle finnas en årlig kostnad, a, som är lika stor under hela diskonteringsperioden är 

det bara att addera denna summa med den tidigare annuiteten, detta eftersom den redan är 

jämt fördelad över diskonteringsperioden. 

Om a istället uppkommer först år x och därefter fortsätter med en jämn summa under den 

resterande diskonteringsperioden, måste vi först beräkna nuvärdet av dessa kostnader och 

därefter fördela den sammanlagda kostnaden över tiden (annuitet): 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 =  
1 − (1 + 𝑟)−𝑛

𝑟
 

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡 =  𝐺 + 𝑎 × 𝑑2 × 𝑑3 = 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 𝑖 𝑛 å𝑟 

                                                           
5
 ”När både skattefaktor I och skattefaktor II ska tillämpas, *...+ ska merkostnaderna adderas (0,3 + 0,23). Det 

innebär att man vid tillämpning av både faktor I och II använder en skattefaktor 1,53. Skälet är att 
merkostnaderna är beräknade per utgiftskrona. Merkostnaderna för att kräva in en skattekrona är 30 öre och 
mervärdet av den konsumtion som annars skulle kunna ha kommit till stånd är 23 öre. Merkostnaderna för en 
resurs för en krona som används i exempelvis en investering är således 53 öre.” (SIKA rapport, 2002:7 s. 17) 
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d2: Nuvärdesfaktorn för n år med räntan r %, subtraherat med nuvärdesfaktorn för x år med 

räntan r %. 

d3: Annuitetsfaktorn för n år med räntan r %. 

Känslighetsanalys: I en investeringskalkyl kan det vara värdefullt att genomföra en känslighetsanalys. 

Det innebär att en beräkning genomförs som prövar vad som skulle hända om till exempel 

livslängden är kortare än beräknat eller om en kostnad är högre än väntat. Detta då det alltid råder 

en viss osäkerhet vid investeringar då ingen kan förutspå framtiden helt och hållet utan bara göra 

uppskattningar. (Andersson, 2008 s. 11) 

4.5.2 Diskonteringsränta 

Räntan är ett mått på efterfrågan på likvida medel vid olika tidpunkter samt på risk. Ju högre 

efterfrågan och risk desto högre ränta krävs som kompensation till individer för att de ska skjuta upp 

sin konsumtion och istället investera sina ekonomiska resurser. Samhällets investeringar värderas 

med en räntesats som enligt Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) ska ”avspegla en 

genomsnittlig marginell tidspreferens hos hushållen och ett rimligt mått på risk” samt utgöra ”ett 

slags samhälleligt avkastningskrav på samhälleliga investeringar” (SIKA rapport, 2002:7). I denna 

uppsats använder vi oss av SIKA:s rekommenderade ränta för infrastrukturinvesteringar som är 4 % 

för offentliga investeringar och 7 % för privata investeringar.  

4.5.3 Teknisk- och Ekonomisk livslängd 

Teknisk livslängd är den tid som en investering kan användas, det vill säga tills den går sönder. Detta 

bör skiljas ifrån den ekonomiska livslängden som anger hur länge det är ekonomiskt lönsamt att 

utnyttja investeringen. För fiber beräknar man den ekonomiska livslängden på mellan 20 och 30 år 

och ändutrustningens livslängd till mellan 3 och 5 år. Den ekonomiska livslängden är den som är 

relevant att känna till (eller uppskatta) inför ett ekonomiskt beslut av huruvida en investering är 

lönsam eller inte i längden. Att ändutrustningens ekonomiska livslängd är så mycket kortare än 

fibrers beror på att den tekniska utvecklingen inom det området är mycket snabb och utrustningen 

blir därför omodern snabbt. Dock är den tekniska livslängden troligen betydligt längre. (Svenska 

statsnäts föreningen, 2007)   
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5. Utfall 

I detta avsnitt presenteras resultaten av bredbandsutbyggnaden i Ydre. Först kommer en liten kort 

inledning om hur utfallet av utbyggnaden blev och därefter identifieras de olika kostnader och nyttor 

som har uppkommit i och med projektet. 

När VÖKBY-projektet avslutades 2007-12-31 var de fyra etapper som var planerade i kommunens IT-

infrastrukturprogram utbyggda och klara, vilka visas i bilaga 1. Det statliga stödet upphörde då och 

har därefter inte förlängts, vilket är en av huvudanledningarna till att projektet inte har 

återupptagits. Projektet hade endast som uppgift att bygga ut bredbandsnätet, inte att leverera 

tjänster. Av den anledningen bildades hösten 2003 det kommunägda bolaget VÖKBY Bredband AB 

som skulle agera som säljare och leverantör av bredband (VÖKBY Bredband AB, 2009). Ydre Kommun 

är delägare i VÖKBY Bredband AB tillsammans med de andra VÖKBY-kommunerna. 

Det första nätet som aktiverades var beläget i Boxholms tätort 2004. I september samma år var 

nätet, som ägs av respektive kommun, igång i alla de fem kommunerna (Agnevik, o.a., 2009). Sen 

dess har 486 hushåll/företag i Ydre anslutit sig till bredbandsnätet (VÖKBY Bredband AB, 2009). 

I kommunens IT-infrastruktursprogram togs totalförsvarets önskan upp om att i 

bredbandsutbyggnaden ta hänsyn till att skapa redundans i nätet. Detta ansåg kommunen vara ett 

alldeles för dyrt projekt om inte ytterligare bidrag tillfördes. (Ydre Kommun, 2001). Senare har dock 

ett sådant bidrag uppkommit, då man har fått statsbidrag via Post och Telestyrelsen (PTS) för att 

bygga ut redundanta sträckor. Statsbidraget för detta uppgick till 12 511 348 kr och syftet var att höja 

säkerheten i systemet (Agnevik, o.a., 2009). Eftersom redundans i nätet inte främst är en nytta för att 

ha tillgång till bredband, har vi valt att inte behandla detta område ytterligare.  

5.1 Kostnader 

De kostnader som redovisas i detta avsnitt är kostnader för bredbandsutbyggnaden i Ydre. För att 

inte försumma värdet av skattepengarnas alternativa användning korrigeras alla offentligt 

finansierade kostnader med skattefaktor I och II. 

Vid vår arkivsökning fann vi i VÖKBY- projektets slutredovisning de officiellt redovisade kostnader 

som uppstod under projektets bredbandsutbyggnad mellan åren 2002 och 2007. I tabell 1 

presenteras vad de totala kostnaderna för projektet har uppgått till i Ydre Kommun och hur stor del 

av finansieringen som har kommit från de olika aktörerna. (Agnevik, o.a., 2009) Dessa är de 

kostnader som VÖKBY- projektet hade redovisat 2007-12-31, det finns dock andra kostnader som 

inte VÖKBY-projektet i sig har stått för, vilka kommer att redovisas senare. 
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Tabell 1 Investeringskostnader för VÖKBY-projektet i Ydre Kommun 

I tabellens första kolumn redovisas de totala kostnaderna för de olika etapperna uppdelat efter var 

finansieringen kommer ifrån. I nästa kolumn redovisas de totala kostnaderna multiplicerat med 

skattefaktor I och II (1,53). I sista kolumnen är denna kostnad utjämnad över diskonteringsperioden 

25 år, med räntan 4 %. Det är det årliga belopp som krävs i nyttointäkter för att motsvara de 

kostnader som de ursprungliga investeringarna ger. 

Annuitetsfaktorn vi använder beräknas som:  

0,04

1 − (1 + 0,04)−25
 = 0,06401 

Som multipliceras med kostnaderna. Den ekonomiska livslängden är 20-30 år för fiberoptiken, där vi 

har valt att räkna med genomsnittet 25 år. Ydres kommunalråd räknade initialt med en livslängd på 

20-25 år men har nu höjt förväntningarna till 30 - 50år (Lindgren, 2009). Vi väljer att tillförlita oss på 

Svenska Stadsnäts Föreningens rekommendationer som vi hänvisade till i teoriavsnittet. 

Dessa redovisade slutkostnader är från projektets slutrapport där det inte framgår specifikt när 

under perioden som investeringarna har gjorts. Eftersom de första delarna av nätet öppnades 2004 

och projektet avslutades 2007-12-31 väljer vi att se 2006-01-01 som tidpunkten för 

grundinvesteringen. Detta är genomsnittsåret, och då vi inte har funnit något som beskriver hur 

investeringarna var fördelade över perioden anser vi att detta är den bästa tidpunkten att utgå ifrån. 

Ett annat alternativ är att dela upp investeringen jämt över de fyra åren vilket vi anser likvärdigt med 

den valda metoden, men mer komplicerat då det blir olika diskonteringsperioder för de olika åren. 

Detta ser vi inget syfte med, utan skulle endast leda till ett otydligare resultat. 

 Totalt Multiplicerat med 

skattefaktor I & II 

Utjämnad kostnad per 

år, 4 %, 25 år 

Statsbidrag 6 118 574 kr 9 361 418 kr 599 224 kr/år 

Statsbidrag VÖKBY- 

sträcka 

1 010 053 kr 1 545 381 kr 98 920 kr/år 

Bidrag Länsstyrelse o. 

Landsting 

135 000 kr 206 550 kr 13 221 kr/år 

EU-bidrag 4 103 970 kr 6 279 074 kr 401 924 kr/år 

Kommunens 

medfinansiering 

4 900838 kr 7 498 282 kr 479 965 kr/år 

Total kostnad 16 268 435 kr 24 890 706 kr 1 593 254 kr/år 
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5.1.1 Beräkning av underhållskostnader 

Det tillkommer underhållskostnader för nätet, vilka enligt kommunchef Pär Fransson år 2008 uppgick 

till 68 000 kr. Budgeterat för 2009 är 60 000 kr, vilket kommunchefen inte tror vara tillräckligt. 

(Fransson, 2009) I kalkylen använder vi oss av 68 000 kr i underhållskostnad per år då det är den enda 

uppmätta kostnaden. Kostnaderna för underhåll kommer variera för olika år men 68 000 ger ändå en 

hänvisning om storleksordningen på kostnaderna. Korrigerat med skattefaktorerna I och II blir 

kostnaden: 

68 000 × 1,53 = 104 040 kr/år 

2008 är första året som underhållskostnaderna betalas direkt av kommunen, tidigare var det VÖKBY- 

projektets ansvarsområde och är därmed inräknat i de tidigare redovisade kostnaderna. I och med 

projektets avslutande har den kostnaden överförts till kommunen. Vi räknar med att 

grundinvesteringen sker i början av 2006 (år 0)och att underhållskostnaderna först börjar betalas i 

slutet av 2008 (år 3). För att få fram annuiteten för kommuns kostnader får vi genomföra 

nedanstående beräkningar på kommunens medfinansiering och underhållskostnader: 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 =  7 498 282 − 104 040 × 𝑑2 × 𝑑3 

d2: Nuvärdesfaktorn för 25 år, 4 % subtraherat med nuvärdesfaktorn för 3 år, 4 %: 15, 622 − 2,775 =

12,8476 

d3: Annuitetsfaktorn för 25 år, 4 %: 0, 06401 

Vilket ger en årlig annuitet för kommunen på: 

  7 498 282 − 104 040 × 12,847 × 0,06401 = 565 521 kr/år 

För att få den nya totala årliga kostnaden för hela projektet adderas nu kommunens nya 

medfinansiering med de övriga sammanlagda bidragen från tabell 1: 

Tabell 2 Kostnader inklusive underhållskostnader 

 Kostnad per år sammanlagt 

Sammanlagda bidrag 1 113 289 kr/år 

Kommunens medfinansiering 565 521 kr/år 

Total kostnad 1 678 810 kr/år 

 

                                                           
6
   

1− (1+0,04)−25

0,04
= 15, 622,   

1− (1+0,04)−3

0,04
= 2,775   
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5.1.2 Anslutning till nätet 

2007 hade 463 hushåll/företag anslutit sig till kommunens fibernät, men alla har inte 

internetanslutning via VÖKBY Bredband AB (Agnevik, o.a., 2009), utan enbart 333 hushåll/personer. 

Vi har försökt att identifiera hur långt dessa privata aktörer har grävt själva för att ansluta sig och att 

uppskatta dessa kostnader. Tyvärr har vi fått som svar att något sådant finns inte registrerat hos 

VÖKBY- projektet. Från en av medförfattarna till Slutrapporten, Solveig Agnevik fick vi dock 

uppskattning att det i genomsnitt har grävts 200 meter per anslutning7 (Agnevik, 2009). Vi är 

medvetna om att detta endast är Agneviks egen uppskattning, men vi väljer ändå att räkna med 

denna då vi anser vara en realistisk uppskattning. Grävkostnaden för kommunen har i sin tur 

värderas till 35 kr/meter enligt Pär Fransson (Fransson, 2009). Detta är en uppskattning av 

marknadsvärdet, inte nödvändigtvis hur privatpersonerna värderar sitt arbete. Om en privatperson 

hade värderat sitt arbete högre än marknadsvärde skulle det rationella varit att anlita någon annan 

att utföra arbetet, men om man värderar det egna arbetet lägre är det rationella att utföra arbetet 

själv. Om privat grävning värderas med samma parametrar blir kostnaden: 

463 × 200 × 35 = 3  241 000 𝑘𝑟  

Denna kostnad redovisas inte i de officiella dokumenten eftersom det består av eget arbete. 

Denna uppskattning av den egna insatsen skulle kunna vara underskattad, då kostnader för planering 

och värdeförändring av marken inte är medtaget. För att ansluta sig finns det även en kostnad som 

ska betalas för anslutningsdosan som installeras i fastigheten. Till och med 2006 var denna kostnad 

2995 kr och 372 var då anslutna. Året därpå anslöts ytterligare 91 hushåll/företag och detta till en 

kostnad på 3995 kr, vilket ger en sammanlagd kostnad på: 

372 × 2995 + 91 × 3995 = 1 477 685 𝑘𝑟 

Vilket tillsammans med grävkostnaderna ger en privat kostnad på 4 718 685 kr8 

För att räkna ut annuitet för denna summa, med en diskonteringsperiod på 25 år, behövs en annan 

annuitetsfaktor än tidigare eftersom detta är en privat investering som schablonmässigt beräknas 

med en diskonteringsränta på 7 %: 

                                                           
7
 Från flera håll har det sagts att det är Frank Gunnarsson som bäst skulle kunna svara på våra kompletterande 

frågor, som vi inte fick tag på genom arkivsökningen eller intervjuer, eftersom han var projektledare för VÖKBY 
–projektet, medförfattare till projektets slutrapport och är numera driftchef på VÖKBY Bredband AB. Frank 
Gunnarsson har dock valt att inte svara på våra frågor utan arvode (Gunnarsson, 2009) vilket vi inte ansåg oss 
vara möjliga att ge honom. 
8 3 241 000 + 1 477 685 = 4 718 685 𝑘𝑟 
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4 718 685 ×
0,07

1 −  (1 + 0,07)−25
= 404 863 𝑘𝑟/å𝑟 

Per anslutning blir det då i genomsnitt: 

404 863

463
= 874,5 𝑘𝑟/å𝑟 

Utöver denna grundinvestering för privata aktörer tillkommer även en årsavgift (tolv månadsavgifter) 

till VÖKBY Bredband AB för att nyttja nätet. Vad denna uppgår till varierar beroende på vilken 

hastighet som önskas, se bilaga 2. Ett bredband på 2 Mbit/s kostar 588 kr/år, och är den kostnad som 

vi kommer att använda som referens eftersom gränsen för vad som är bredband är definierad som 

just 2 Mbit/s. Kostnaden för en privat aktör att skaffa bredband blir därför minst9: 874,5 + 588 =

1 462,5 𝑘𝑟/å𝑟 eller: 
1 463

12
= 122 𝑘𝑟/𝑚å𝑛𝑎𝑑 

Detta är en månadskostnad som ligger ungefär 100 kr under marknadspriset10. Om de anslutna har 

behov av ett snabbare bredband finns det för privatpersoner möjlighet att köpa upp till 50 Mbit/s, 

men då får de också betala den extra kostnad som krävs. 

För ett företag ligger istället den årliga kostnaden på mellan 3360 kr (för 2Mbit/s) och 384 000 kr (för 

100Mbit/s). Den sista kostnaden är för en så kallad platina-variant av anslutningen, vilket innebär att 

företaget mer eller mindre blir garanterade den angivna hastigheten. Vi anser det rimligt att de flesta 

företag i Ydre klarar sig med en billigare anslutning där hastigheten inte garanteras, då även den 

relativt sett mycket billigare guldanslutningen för företag för 96 000 kr med upp- och nedladdningar 

upptill en hastighet av 50 Mbit/s11. För mer information och priser se bilaga 2. 

De årliga kostnaderna för utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur i Ydre blir12: 

1 678 810 + 404 863 = 2 083 673 𝑘𝑟/å𝑟 

För att kunna utnyttja den fiberoptik som är nedlagd i marken krävs ändutrustning, som nämnts 

tidigare. Denna behöver bytas ut med jämna mellanrum och genererar därmed också en kostnad. 

                                                           
9
 Detta är en genomsnittskostnad, den privata insatsen variera med den tid och resurser som läggs på att gräva 

den egna sträckan. Kostnaden är högre ju längre från stamnätet, eller en redan grävd brunn, som fastigheten 
befinner sig. 
10

 Den 7 Maj 2009 erbjöd internetleverantörerna Bredbandsbolaget, Comhem och Telia anslutningar på 
2Mbit/s till en kostnad som varierade från 199kr till 259kr. Informationen hämtades från respektive bolags 
hemsidor för privat internetanslutning. 
11

 Vår ambition var att använda oss av statistik för antalet anslutna företag och privatpersoner och deras val av 
hastighet för att beräkna de totala privata kostnaderna men VÖKBY Bredband AB för ingen offentlig statistik på 
detta. VÖKBY Bredband AB:s kundtjänst kunde därför inte svara på frågan och Frank Gunnarsson har tidigare 
nekat att svara på frågor om projektet. 
12

 För att få kontinuitet räknar vi även här med 2006 som grundinvesteringsår 
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Det är operatören, i det här fallet VÖKBY Bredband AB, och inte kommunen som äger 

ändutrustningen och står för den kostnaden. Denna kostnad finansieras på kommersiella grunder av 

användaravgifter (Gunnarsson, 2009). 

För att uppskatta maximal anslutning uppger kommunchefen Per Fransson att ungefär 1000 hushåll 

(55 % av Ydres hushåll) har direkt närhet till inkoppling till VÖKBY:s nät. Ytterligare 180 har tillgång till 

nätet inom 200-1000 meter, där grävning dock krävs. Utav företagen har ca 200 av ca 400 företag 

anslutningsmöjligheter (Fransson, 2009). De områden av kommunen som har tillgång till 

bredbandsanslutning är främst i de fyra huvudorterna Österbymo, Hestra, Asby och Rydsnäs. Här är 

det även högst koncentration av folk, företag och kommunala verksamheter. 

5.2 Nyttor 

För att bestämma samhällets totala välfärd är det avgörande hur samhället definieras. Ytterst kan 

alla individer i världen ses som samhället, men vi finner det rimligast att den största nyttan av 

bredband i Ydre tillfaller just individer som vistas i Ydre och till viss del resten av landet.  

De nyttor som här redovisas är i relation till nollalternativet. Innan bredbandsutbyggnad fanns det 

visserligen tillgång till internet, men detta genom ISDN. Då var de möjliga hastigheterna en bråkdel 

av vad de är idag och informationsöverföringen gick på samma frekvenser som de vanliga 

telefonsamtalen, vilket gav att det inte var möjligt att använda telefon och internet samtidigt. 

5.2.1 Nyttor i den kommunala sektorn 

Ett sätt att se på de kommunala investeringarna i bredbandsutbyggnaden är att det är en investering 

för att effektivisera och utveckla de kommunala verksamheterna. Kommunens verksamhet har på 

många sätt effektiviserats genom de förbättrade kommunikationsmöjligheterna, både med 

medborgare och med företag, men framförallt med andra kommunala aktörer. Innan det egna nätet 

byggdes hyrdes en sammanbindningslänk till andra kommuner från Telia för 385 000 kr per år 

(Lindgren, 2009). Denna kostnad är nu internaliserad. För att göra denna nytta jämförbar med de 

tidigare kostnaderna bör den multipliceras med skattefaktorerna, vilket ger: 

385 050 × 1,53 = 589 050 kr/år 

Vilket är en kostnadsminskning för kommunen som senare ska jämföras med de årliga kostnader som 

kommunens medfinansiering till VÖKBY-projektet har uppgått till. 

En övergång till IP-telefoni har reducerat kommunens interna kostnader, där den största besparingen 

ligger i att de kan ringa gratis inom det egna nätet.  Stordriftsfördelar har kunnat vinnas genom det 

ökade samarbetet med de andra VÖKBY-kommunerna, där gemensam telefonväxel, programvaror till 
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ekonomiadministration och personaladministration, databaserat system för äldreomsorgen, 

kartmaterial (GIS) och servrar delas. Samarbetet med kommunerna har även lett till ökad IT-

kompetens för Ydre kommun som tidigare inte ansåg sig ha råd att anställa all den IT-personal som 

deras behov motiverade. Dessa samarbeten har lett fram till att i början av 2009 starta 

organisationen ITsam. I ITsam deltar kommunerna Kinda, Ödeshög, Boxholm, Ydre och Åtvidaberg. 

ITsam bildades för att sköta kommunernas gemensamma IT-uppgifter och delar på en IT-chef och 

annan IT-personal. (Lindgren, 2009). ITsams syfte är ”att drifta och supportera IT och telefoni i 

kommunerna samt kommunala bolag” (ITsam, 2009), och 24 personer är för närvarande anställda 

där (ITsam, 2009).  

Länsstyrelsens bredbandssamordnare Mikael Sleman har identifierat det ökade samarbetet mellan 

kommunerna som en del av de dynamiska effekter som kan uppstå genom investeringar i 

infrastruktur som förbättrar kommunikationsmöjligheter, oavsett om det är en ny järnväg eller fiber. 

Annat samarbete ökar när kommunikationen mellan kommunala verksamheter ökar, vilket i längden 

är nödvändigt för kommuner vars existens hotas av minskande skatteunderlag och komplikationer i 

uppfyllandet av de kommunala skyldigheterna. Mikael Sleman ser detta som en positiv kraft för 

regionens utveckling. (Sleman, 2009) Ökat samarbete kommunerna emellan, i form av ITsam eller 

dylikt, kan därmed ses som en frukt av det tidigare VÖKBY- samarbetet. De nyttor som 

effektiviseringar och liknande ger Ydre Kommun kan därmed delvis tillräknas 

bredbandsutbyggnaden. 

När det gäller kommunala verksamheter som faller inom den kommunala kompetensen, såsom 

utbildning och omsorg, är det verksamheter som har gjort sig alltmer beroende av IT. Inom vården 

finns stor potential att öka nyttan genom tillgång till IT och IT-infrastruktur med hög 

överföringshastighet. I framtiden finns stora potentiella nyttor men även krav på vården att utveckla 

och IT-anpassa sin organisation. (Socialdepartementet, 2006 s. 6 f.f) Redan nu är ett databaserat 

system för äldreomsorgen på plats i Ydre kommun. Digitala journaler börjar bli verklighet på flera 

platser i landet, och på Gotland resoneras det att ”I och med digitaliseringen ska det bli lättare för 

alla led i vården att ta del av journalerna, något som har varit mycket mer komplicerat förut” 

(Sveriges Radio, 2009). För utveckling av IT inom vården argumenteras att ”Med hjälp av IT kan 

vårdens kvalitet förbättras, väntetider kortas och resurserna utnyttjas mer effektivt. [...] Det kanske 

viktigaste målet är att skapa en plattform för bättre samverkan mellan landstingen sinsemellan och 

med andra vårdgivare.” (Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, 2000 s. 4) I framtiden 

kan tillgången till IT med hög överföringshastighet bli ett mycket lönsamt hjälpmedel för Ydre som är 

en liten kommun och kan ha svårt att uppfylla kraven på personal med specifik kompetens. Genom 

att kunna skicka högupplösta bilder eller videoklipp kan sjukvårdskonsulter ge bättre råd, både till 
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sjukhus, vårdcentraler eller direkt till patienten ifråga, jämfört med dagens telefonibaserade tjänster. 

Förhoppningsvis är det här en nytta som visar sig vara livsviktig om den förverkligas.  

Inom skolan har användandet av IT länge varit viktigt. En skolgång utan tillgång till datorer och 

bredband skulle ge eleverna i Ydre komparativa nackdelar i framtiden då de inte skulle ha goda 

dator- och internetkunskaper. En modern skolutbildning innebär bland annat mycket självständigt 

informationssökande på nätet, och elevernas rätt till en god och likvärdig skoltid ska inte bero på var 

de bor. Vikten av att i ett tidigt skede av bredbandsutbyggnaden satsa på bredband i skolor har 

framhävts i många utredningar på många olika nivåer. I Ydre finns det 405 barn (2007) i åldrarna 7-15 

som har möjlighet att gå i grundskola i kommunen (Ydre Kommunkontor, 2008). Dessa får nu alla 

tillgång till bredband via skolan. Om skolorna hade tillgång till internet innan bredbandsutbyggnaden 

vet vi inte, men om de hade det var det via ISDN, vilket är betydligt långsammare och tidskrävande. 

Att även ha en bra uppkoppling i hemmet är numera viktigt för att göra hemuppgifter och liknande. 

Det skulle dessutom öka möjligheten för föräldrarna att jobba hemifrån. (Sleman, 2009; Lindgren, 

2009) En potentiell nytta är även de möjligheter som finns till distansundervisning och deltagande 

över nätet som uppkommer då hög överföringskapacitet finns att tillgå. I regioner som avfolkas och 

skolor läggs ned kan besväret med att ta sig till närmsta skola minskas om eleverna inte behöver 

närvara vid lektioner varje dag. 

Ydre har, som många andra landsbygdskommuner, problem med en hög utflyttning från kommunen. 

Befolkningen har minskat med över 400 personer de senaste 10 åren, vilket får stora konsekvenser 

för en kommun med enbart 3726 invånare. För den kommunala verksamheten innebär utflyttningen 

ett minskat skatteunderlag och därmed minskade möjligheter för kommunen att fullfölja det ansvar 

som följer med den kommunala kompetensen. För Ydre är de budgeterade skatteintäkterna för 2009 

beräknade till 123 401 800 kronor (Ydre Kommun, 2009), utifrån detta går det att beräkna hur 

mycket Ydre Kommun förlorar i skatteintäkt för varje utflyttad invånare: 

Med en arbetslöshet på 3,1 %, som är 69 personer (Arbetsförmedlingen, 2009), ger det en 

arbetskraft på:  
69

0,031
 = 2 226 personer och antalet sysselsatta blir: 2 226 − 69 = 2157 personer. 

Vilket i sin tur ger en genomsnittlig skatteinkomst för kommunen på: 
123 401 800

2157
= 57 210 kr/

person. Med andra ord finnas det starka incitament för kommunen att försöka behålla sina invånare 

och arbetstillfällen. 

5.2.2 Nyttor i den privata sektorn 

Bredband ger både privatpersoner och företag möjligheter att effektivisera sin konsumtion, 

produktion och optimera produktionsinriktningen med hjälp av tillgång till internet. Många sysslor 

förenklas med hjälp av de tjänster som utvecklats och finns att tillgå med hjälp av internet och desto 
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högre hastigheter och desto fler prisalternativ som erbjuds desto större möjligheter har 

konsumenterna att effektivisera sin konsumtion. I nedanstående avsnitt exemplifieras en del av de 

nyttor som uppstår för privata konsumenter och företag. Därefter uppskattas den totala privata 

nyttan.  

Innan bredbandnätet byggdes ut i Ydre upplevdes det som bökigt för vissa företagare att få tillgång 

till internet, då främst via ISDN, och både hastigheter och kostnader var under kritik (Lindgren, 2009). 

Ydre kommun är en landsortskommun med hög andel småföretagare, 400 företag/3726 invånare. 

Alltifrån byggindustrin och grafiskformgivning till lantbrukare finns och har blivit alltmer beroende av 

teknik och hög överföringshastighet för att kunna utföra sitt arbete på en konkurrensutsatt marknad. 

(Sleman, 2009) Ett exempel är mjölkbönder ”som har en mjölkrobot behöver ha bredband med 2 

Mbit/s för att klara sina behov”13 (Andersson, 2009). En del företag är specialiserade på 

internetbaserade tjänster, till exempel Oppreda Design & Kommunikation (Oppreda, 2009). Andra 

företag har flyttat till bygden, till exempel har marknadsundersökningsföretagen Mistat AB 

omlokaliserat från Stockholm till Ydre, vilket inte hade skett utan access till fiberanslutning då de 

bedriver sin verksamhet med hjälp av internet. (Lindgren, 2009). Produktion har blivit effektivare och 

produktionsinriktning optimalare.  

Den förväntade nyttan av bredband för Ydre-borna motsvaras minst av det pris som de betalar. Då 

detta pris endast är ett jämviktspris har vissa abonnenter ytterligare betalningsvilja för den nytta de 

får av bredband. Konsumentöverskottet speglar denna ytterliga betalningsvilja och i en ansats att 

uppskatta konsumentöverskottet storlek antar vi till att börja med att efterfrågekurvan är en rät 

linje14. Utöver det krävs det även kunskap om varans priselasticitet. Vi antar att bredband är en 

normal vara där priselasticiteten är ett negativt tal. Vi har tittat på några statistiska faktorer som vi 

anser påverkar elasticiteten.  

 En förutsättning för få nytta av sin bredbandsanslutning är att den används och ett exempel 

på det är att Ydre har högst e-handel per capita i Sverige (Thunvik, 2007), vilket tyder på ett 

mycket aktivt användande och hög nytta, vilket tyder på låg priselasticitet.  

 De relativt långa avstånden till närliggande städer gör e-handeln och utnyttjande av 

samhällstjänster över internet mer attraktivt då reskostnaderna (både tid och 

                                                           
13

 En mjölkrobot är en robot för automatisk mjölkning av kor i lösdrift. Mjölken analyseras (mängd, fett, protein 
och cellhalt) och fakta sparas i ett datasystem. Om något är problematiskt kan ett sms skickas till bonden. (Arla, 
2009) Supporten av robotarna sköts via internet och enligt Robert Larsson, chef för LRF Väst, så gäller att 
”leverantörerna vägrar att leverera till exempel mjölkrobotar utan att kunna sköta supporten via internet”. 
(Nyström, 2007)  
14

 Detta är inte ett särskilt verklighetstroget antagande, men är dock nödvändigt för att göra uträkningen 
genomförbar. 
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fordonskostnader) minskas. Nyttan av att ha bredband jämfört med att inte ha det blir av 

den anledningen större i en landsbygdskommun än i en större stad, vilket borde minska 

priskänsligheten.   

 Ydres höga andel företagare borde värdesätta tillgång till bredband högt i sin 

affärsverksamhet, vilket minskar priskänsligheten.  

 Om genomsnittslönen i Ydre är lägre än i större orter blir konsumenten i Ydre mer 

priskänslig.  

 Tillgång till substitutvaror ökar priselasticiteten. Eftersom det för många individer och företag 

i Ydre inte finns ett fullgott alternativ är denna påverkan liten.  

Sammantaget uppskattar vi att bredband är en relativt oelastisk vara och att lutningen på 

efterfrågekurvan borde vara relativt brant, 

eftersom en förändring i pris har ett litet 

genomslag på kvantiteten, vilket ger ett högre 

konsumentöverskott än vid en högre elasticitet.  

För att göra en uppskattning av 

konsumentöverskottet använder vi oss av en 

priselasticitet, ε, på -0,5 i våra beräkningar15. 

Konsumentöverskottet för de 333 anslutna16, till 

priset 122kr i månaden, uträknas genom 

följande: 

Lutningen på kurvan: 

 
𝑃

𝑄 × 𝜀
=

122

333 × (−0,5)
≈ −0,7327 

𝛼 = 𝑃 + 0,7207 × 𝑄 = 122 + 0,7327 × 333 = 366 

Där 𝛼 motsvarar skärningspunkten på pris-axeln. 

Konsumentöverskottet per månad: 

(𝛼 − 𝑃) × 𝑄

2
=

(366 − 122) × 333

2
= 40626𝑘𝑟/𝑚å𝑛 

                                                           
15

 Om elasticiteten -1 används blir konsumentöverskottet istället 243 756 kr/år och vid elasticitet på -1,5 så blir 
konsumentöverskottet 162 504 kr/år vilket är markant mindre än vid en elasticitet på -0,5, vi tror dock inte att 
punktelasticiteten är högre än -0,5 för de bredbandskostnader som det rör sig om. 
16

 Eftersom vi inte har fått tag på fördelningen mellan hushåll och företag har vi i våra uträkningar antagit att 
alla 333 anslutna är hushåll. Då vi inte ser varför företagens konsumentöverskott skulle vara mindre än 
hushållens ser vi ingen större risk att med detta antagande överskatta nyttan. 
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Konsumentöverskottet per år: 40626 × 12 = 487512kr/år 

I den totala privata betalningsviljan för de anslutna17 ryms deras nytta av olika internetbaserade 

tjänster som bland annat finns för offentlig förvaltning, ekonomi, kunskapsspridning och tjänster för 

kultur och nöje. Att beställa hem varor, läsa tidningen eller skicka e-post är andra vanliga 

användningsområden. Det finns även möjligheter att umgås på ett virtuellt plan med vänner som 

befinner sig på andra orter.   

                                                           
17

 Den betalningsviljan är summan av pris × kvantitet + konsumentöverskottet, det vill säga 975 024 kr/år vid 2 
Mbit/s. 
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6. Kostnads-nyttoanalys & Slutsats 

I detta avsnitt analyseras och jämförs de monetära och icke-monetära kostnader och nyttor som har 

identifierats för bredbandsutbyggnaden i Ydre kommun. Genom kostnads-nyttoanalys dras slutsatser 

om huruvida utbyggnaden är lönsam ur kommunala, privata och samhällsekonomiska perspektiv.  

I Ydre var bedömningen år 2000 att ingen aktör skulle vara villig att bygga ut bredband i kommunen 

inom de kommande fem åren. Detta tyder på att marknadsaktörerna inte erbjöd tjänster till det pris 

som konsumenterna var villiga att betala och ingen jämvikt uppstod. Ett problem med denna 

marknad är att det handlar om odelbara varor; det genererar ingen nytta att bygga en bit av en 

sträcka om denna inte når fram till ett stamnät eller en konsument. Det krävs därför en hög initial 

produktion för att det ska vara lönsamt att produceras något alls, marknaden är ett naturligt 

monopol. Om det i det här skedet vore lönsamt för ett företag att gå in på marknaden skulle det 

naturliga monopolet uppstå naturlig genom marknadskrafter, men så är som sagt inte fallet. 

För att generera bredbandsinvesteringar valde stat och kommun att subventionera utbyggnaden 

kraftigt. Trots subventionen var ingen marknadsaktör intresserad av att bygga ut bredband i Ydre till 

ett pris som kommunen var villig att betala. Kommunen valde därför att bygga ut gemensamt med de 

andra VÖKBY-kommunerna. Att kommunen byggde ut när företag som redan hade kunskap inom 

området inte ansåg sig kunna det, beror delvis på att en kommun har lägre och annorlunda 

avkastningskrav, lägre diskonteringsränta och möjlighet att använda sig av en längre 

diskonteringsperiod. Ett ytterligare skäl kan vara att större kommersiella aktörer inte kan 

prisdiskriminera landsbygdsbor18. 

Att både staten och kommunen valde att subventionera marknaden för att få till stånd en utbyggnad 

beror på att de förväntade sig att det fanns positiva externa effekterna som inte inkluderades i 

betalningsviljan, och att detta skulle leda till att nyttorna för projektet skulle väga upp kostnaderna. 

Stat och kommun förväntade sig därav att det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt att bygga ut 

bredband i Ydre. Nu är det vår uppgift att analysera huruvida detta var ett korrekt antagande. 

Flera av de nyttor som har identifierats i empiridelen är inte direkt översättbara i monetära termer. 

För dessa poster används i en kostnads-nyttoanalys vanligtvis de uppskattningar som gjorts i tidigare 

analyser och ”sunt förnuft” (Lindvall, 2003 s. 5). Då inga tidigare kostnads-nyttoanalyser genomförts 

på detta område tvingas vi själva att skatta flera utav våra nyttoposter. Vi använder oss därför av 

ekonomisk teori och jämförelser baserade på den kunskap och det förnuft vi besitter efter att ha satt 

oss in i ämnet.  
                                                           
18

 En kommersiell marknadsaktör som är aktiv på en större marknad har svårt att sätta olika priser i olika delar 
av landet och kan inte heller kräva samverkan genom byalagskonceptet på samma sätt som en offentlig aktör. 
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6.1 Samhällsekonomisk analys 

Den totala välfärdsförändringen som utbyggnaden av bredband i Ydre genererar kan härledas från 

samtliga kostnader och nyttor som utbyggnaden ger upphov till i samhället. De kostnader och nyttor 

som vi har identifierat är: 

Tabell 3 Kostnader och nyttor 

 Nyttor Kostnader 

Sammanlagda bidrag  1 113 289 kr/år 

Kommunens medfinansiering  565 521 kr/år 

Sammanbindningslänken  589 050 kr/år  

Konsumentöverskott 487 521 kr/år  

Privata grundinvesteringar   404 863 kr/år 

Privat nytta 404 863 kr/år  

Administrativa effektiviseringar  v  

Nyttan av bredband i kommunens 

verksamheter 

x  

ITsam och andra dynamiska effekter y  

Externa effekter z  

Summa (-602 239 + v+x+y+z) kr/år 

 

För att utbyggnaden ska vara lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv måste de icke-

kvantifierade nyttorna för bredbandsutbyggnaden uppgå till minst 602 239 kr/år, och vi ska i 

kommande avsnitt uppskatta om det är rimligt att det är på det viset. 

6.1.1 Gällande kommunal sektor 

Finns det någon nytta av att folk bor just i Ydre? Svaret på den frågan är avgörande för huruvida 

åtgärder för att göra Ydre som kommun mer attraktiv att bo i än i andra kommuner ökar nyttan i 

samhället i stort. På regional och statlig beslutsnivå finns det dock en samsyn på att det finns ett 

värde med en levande landsbygd (Sleman, 2009)  (Regeringskansliet, 2007). Om vi accepterar detta 

synsätt så finns det en samhällsnytta av att Ydre behåller sin befolkning och att de har ett tillräckligt 

stort skatteunderlag för att kunna hålla kommunen attraktiv. Vi utgår ifrån detta synsätt i resten av 

analysen. 

En för uppsatsen essentiell fråga är om det har varit lönsamt för Ydre kommun att investera i 

bredbandsutbyggnaden, under förutsättningen att det finns annat stöd. Kostnaderna för kommunens 
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medfinansiering jämförs därför med de nyttor som har identifierats för kommunens verksamhet. 

Svaret på denna fråga fås ganska enkelt genom att enbart i tabell 3 jämföra kommunens kostnader 

och nyttor: 

− 565 521 + 589 050 = 23 529 𝑘𝑟/å𝑟 

Kommunen har uppnått en effektivare produktion och optimalare produktionsinriktning då de med 

samma resurser uppnår en högre nytta, eftersom dessa 23 529 kr/år kan användas till något annat. 

Kostnadsförändringen på 565 521 kr påverkar i sig inte den totala samhällsnyttan för samhället i stort 

då det endast är en omfördelning av kostnader och intäkter mellan producenten (i detta fall Telia) 

och konsumenten (i detta fall Ydre kommun). Omfördelningen förändrar inte summan av 

konsumentöverskottet och producentöverskottet. Enligt neo-klassisk tillväxtteori för teknisk 

utveckling ökar dock nyttan av resursomfördelningen om förändringen lett till effektivitetsökningar i 

systemet, vilket det har eftersom hastigheterna i det nya fibernätet överstiger hastigheterna i 

nollalternativet. Investeringen har därmed gett en avkastning högre än 23 529 kr. Värdet av dessa 

tekniska förbättringar diskuteras löpande i kommande avsnitt.  

6.1.1.1 Ej kvantifierade nyttor 

Ett flertal av nyttorna i den kommunala verksamheten kommer av de olika samarbeten och 

effektiviseringar som arbetet kring bredbandsutbyggnaden har lett fram till. Det finns ett stort antal 

exempel på dynamiska effekter där VÖKBY-samarbetet har lett fram till ytterligare samarbeten. 

Samarbeten som har gett stordriftsfördelar då kommunerna har delat på flera administrativa 

uppgifter istället för att ta hand om dem själva. 

Administrativa effektiviseringar  

Vad nyttan av de olika administrativa effektiviseringarna har uppgått till är svårt att kvantifiera. Det 

rör sig om effektiviseringar och minskade personalkostnader och några exakta siffror på vad detta 

har uppgått till har vi inte kunnat hitta. För att uppskatta kostnadsminskningen går det dock att sätta 

den i relation till årskostnaden för en assistenttjänst. I Östergötland är den genomsnittliga årslönen 

för en sekreterare 270 000 kr19. Med effektivare administration hävdar vi att sådan arbetskraft har 

frigjorts till annat arbete hos kommunen, det vill säga att produktionen effektiviserats. 

 Med VÖKBY Bredband AB som tjänsteleverantör ringer abonnenterna gratis till alla andra VÖKBY- 

abonnenter, vilket har minskat kommunens telefonkostnader. 

 

                                                           
19

 Månadslönen är 22 500 kr, vilket ger årskostnaden 22 500 × 12 = 270 000 𝑘𝑟/å𝑟 (Lönestatistik.se, 2009) 
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ITsam och andra dynamiska effekter  

Ett exempel på samarbete kommunerna emellan är ITsam. I nollalternativet såg kommunen ett 

behov av IT-kompetens men kunde inte på egen hand köpa den kompetens som de behövde, vilket 

nu har möjliggjorts med de stordriftsfördelar som ITsam innebär. Med ITsam har det varit möjligt att 

kostnadseffektivisera samtidigt som IT-kompetensen, nyttan, höjs vilket leder till optimalare 

produktionsinriktning.20 

Gentemot detta kan det argumenteras att om inte tekniken hade funnits på plats hade man inte 

heller behövt anställa IT-personal. Det är emellertid inte helt korrekt, det fanns i nollalternativet 

tillgång till internet för delar av kommunens verksamhet, men uppkopplingen var betydligt 

långsammare och dyrare. Det fanns även, som nämnts innan, ett behov av att anställa IT- personal. 

Dessutom hade IT-utvecklingen fortskridit oavsett hur Ydre hade ställt sig i frågan, och IT-kompetens 

inom kommunen hade erfordras. Det troliga alternativet för de kommunala verksamheterna, som vi 

bedömer det, är istället att de hade fortsatt använda sig av de lösningar som kan erbjuds genom 

kopparnätet, till exempel ISDN. I dagsläget vill vissa operatörer ta ner delar av kopparnätet på 

landsbygden eftersom den ekonomiska livslängden har gått ut, och numera överstiger 

underhållskostnaderna intäkterna på den kommersiella marknaden (Sleman, 2009). Detta hade med 

tanke på befolkningstätheten även gällt Ydre och då skulle Ydre i dagsläget ha stora problem med att 

bibehålla sin internetaccess och fasta telefoni, eftersom det inte längre finns något stöd till 

utbyggnad av IT-infrastruktur med hög överföringshastighet.  

Nyttan av bredband i kommunens verksamheter 

Ovan nämnda nyttor rör främst den interna kommunala driften men även de kommunalt drivna 

verksamheterna som vård, omsorg och utbildning får ökad nytta av bredbandsutbyggnaden. Inom 

dessa områden ställs hela tiden allt högre krav. Ett teknikskifte är på väg (Sleman, 2009) och i 

skolorna så har detta mer eller mindre redan skett. Att tänka sig en skola utan tillgång till INTERNET är 

mycket svårt (Sleman, 2009; Lindgren, 2009). I och med skolplikten kan det anses som en rättighet till 

en likvärdig skolgång (Skollag SFS 1985:1100, 2009 s. 1:2§) och därmed krävs det att skolor ute på 

landet ska ha lika god tillgång till internet som en skola i en större stad. Att inte se till att 

landsbygdens barn har möjligheter att tillgodogöra sig dessa kunskaper kan ge både dem och övriga 

samhället produktionsbortfall i framtiden då det potentiella humankapitalet inte utvecklats. Inom 

vård och omsorg så knackar även där ett teknikskifte på dörren. Allt mer av journalhanteringen 

                                                           
20 För att få en uppfattning om de kostnader som en IT anställd medför, och som då även kan sparas in på om kostnaden 

delas, så är medianlönen för IT-chefer i Sverige 38 000kr i månaden (Yrke.se, 2007).  
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anpassas för att patienterna ska kunna söka vård över hela landet och olika läkare ska då kunna få 

tillgång till patientjournalen på ett smidigt sätt. Även allt fler vårdtjänster kan levereras med hjälp av 

internettillgång och med allt bättre och tillförlitligare kommunikation höjs kvalitén.  

Externa effekter 

Om bredbandsutbyggnaden medför att en arbetande person fortsätter att vara skriven i Ydre 

kommun ger detta en genomsnittlig nytta på 57 210 kr/år i form av bibehållna skatteintäkter för 

kommunen, vilket ska sättas i relation till en budget på ungefär 123 miljoner kr/år. Samma sak gäller 

om bredbandsutbyggnaden skapar mer jobb i Ydre som lockar till inflyttning. Tillväxten i kommunen 

beror på antalet arbetade timmar, kapitalstocken och den totala faktorproduktiviteten. Om fler 

arbetar ökar den totala tillväxten i kommunen. Detta betyder att ett nytt företag såsom 

marknadsundersökningsföretaget som nämnts tidigare där människor finner arbete, eller en bonde 

som väljer att inte avveckla, påverkar kommunens totala ekonomi procentuellt mer än i en större 

kommun.  

Ytterligare externa effekter behandlas i kapitel 6.1.3 Gällande andra samhällsaspekter. 

6.1.2 Gällande privat sektor 

Med förbättrade hastigheter och ökat kunnande har nya tjänster uppkommit och utvecklats under 

åren i takt som att internet har blivit en allt vanligare tillgång. Tillgången till bredband är en viktig del 

i utvecklandet av en konkurrenskraftig verksamhet i en globaliserad värld och för att locka fler 

företag till Ydre.  

Med antagandet att de privata aktörerna är rationella väger deras förväntade nyttor av 

bredbandsanslutningen upp deras utjämnade grundinvestering på 404 863 kr/år och 

årskostnadskostnad. Vi ser inte någon konkret anledning till varför deras faktiska nytta skulle avvika 

nämnvärt från deras förväntade nytta. Utöver denna nytta tillkommer konsumentöverskottet som är 

beräknat till 487 521 kr/år för de 333 som har VÖKBY Bredband AB som tjänsteleverantör. Att de 

övriga 130 som har anslutit sig till kommunens fibernät men inte till VÖKBY Bredband AB också har 

ett konsumentöverskott är möjligt, vad det skulle bestå av och vad det skulle uppgå till har vi inte 

uppskattat. 

6.1.3 Gällande andra samhällsaspekter 

Av bredbandsutbyggnaden i Ydre Kommun har det uppkommit positiva externa effekter som inte 

direkt berör kommunens verksamhet eller är en del av de abonnenternas betalningsvilja. Dessa kan 

till exempel beröra andra kommuninvånare eller det resterande samhället. Även teknisk utveckling 

kan ha skett och därav tillväxt. Dessa saker ska behandlas i följande avsnitt. 



38 
 

Tidigare i uppsatsen har vi fastslagit att det finns en nytta av en levande landsbygd och därmed finns 

det en nytta av att det bor folk just i Ydre. För de individer som bor och verkar i ett samhälle, såsom 

Ydre, är det viktigt att det finns tillgång till viss samhällsservice inom rimliga avstånd. Det kan handla 

om en grundskola, en vårdcentral eller en mataffär. Om kund- eller skatteunderlaget sjunker under 

ett kritiskt värde kan dessa verksamheters existens hotas. I ett litet samhälle påverkar varje individ 

den lokala ekonomin mer på marginalen än i ett större samhälle, och om tillgången till bredband 

lockar folk till att bo kvar eller flytta dit så ger det positiva externa effekter på resten av samhället. 

För en liten kommun som Ydre finns alltid hotet om att kommunen kommer att behöva slås ihop 

med andra kommuner, då kan de olika samarbetena kommunerna emellan vara till hjälp. Detta 

antingen genom att effektivitetsvinster från samarbetena möjliggör för Ydre Kommun att fullfölja 

den kommunala kompetensen, eller så underlättar den ökade integrationen mellan kommunerna en 

eventuell framtida sammanslagning. 

Genom att skapa förutsättningar för ekonomisk verksamhet som inte är beroende av att vara 

lokaliserade i urbana miljöer ökar landsbygdens möjlighet att förbli levande. Vi har tidigare 

exemplifierat nyttor i privat sektor med jordbruk som har ett behov av hög överföringshastighet för 

att kunna använda sig av moderna hjälpmedel i produktionen och med företag som erbjuder 

internetbaserade tjänster. I det första fallet är det svårt att tänka sig att verksamheten skulle kunna 

omlokaliseras, då det ligger i lantbrukets natur att ligga på landsbygden. I det andra fallet går det att 

tänka sig en omlokalisering av verksamheten för en mindre transaktionskostnad. Nyttan av att bo 

och verka i Ydre är subjektiv, men för de som idag väljer att göra så är nyttan positiv, givet att 

individen/företaget är rationell och inga höga transaktionskostnader föreligger. För att nyttan av att 

bo och verka i Ydre inte ska minska relativt andra kommuner, utan istället kanske öka kan 

bredbandsutbyggnad vara en del av att förstärka nyttan av att ha kvar verksamheten i kommunen. 

Att ha möjligheten att ansluta sig till nätet ger hushåll och företag i Ydre en möjlighet att öka sin 

nytta; antingen anser de inte att det är lönsamt att investera i en anslutning, gör inte heller så och 

bibehåller därmed sin nytta; eller så ser de det som en lönsam investering och ansluter sig med ökad 

nytta som följd. Detta leder till effektivare konsumtion, produktion och optimalare 

produktionsinriktning. 

För en region eller kommun gäller samma resonemang angående tillväxt som för ett land. Tillväxten 

beror på antalet arbetade timmar, kapitalstocken och den totala faktorproduktiviteten i regionen. 

Om det arbetas fler timmar tack vare fler arbetstillfällen och inflyttning, ökade investeringarna eller 

om faktorproduktiviteten förbättras ökar tillväxten i regionen. I praktiken gäller för Ydres del att 

investeringarna i bredbandsinfrastruktur har ökat kapitalstocken och den totala 
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faktorproduktiviteten. Tillgången till god bredbandsuppkoppling har lockat företag till bygden, varav 

vi kan dra slutsatsen att även antalet arbetade timmar har ökat på grund av bredbandsutbyggnaden. 

Ett skift uppåt i produktionsfunktionen (figur 6) har skett till en ny jämvikt och välfärden i kommunen 

har ökat tack vare bredbandet21. Om den tekniska utvecklingen fortsätter kommer kurvan 

kontinuerligt att skifta uppåt. Detta är dock relativt nollalternativet eftersom det fortfarande har 

skett en kontinuerlig befolkningsminskning i Ydre vilket påverkar den totala bruttoprodukten för 

kommunen men inte tillväxten och välfärden per capita.  

Det finns stor potential för fortsatt teknisk utveckling av ändkomponenter som ökar möjliga 

funktioner av fiberoptiken och internet. Vi förutser att samarbetet mellan kommuner kommer att 

fortsätta att öka tack vare förbättrade kommunikationsmöjligheter och de dynamiska effekter som 

kommer av att samarbetet har fungerat väl inom ett område och därför sprider sig med 

snöbollseffekten till andra områden. De kommunala verksamheterna kommer att utveckla sina 

möjligheter att utnyttja internet i sina organisationer för att förenkla och förbättra servicen till 

medborgarna och för att effektivisera sina egna organisationer. Företagen och privatpersonerna 

utvecklar sina kunskaper och utvidgar användandet av internet i både produktion och vardagsliv, att 

Ydre redan har Sveriges högsta internethandel ser vi som ett starkt tecken på utveckling i den 

riktningen. Dessutom ökar humankapitalet då det med internet har blivit enklare att sprida 

information än tidigare. Detta summerar till att den tekniska utvecklingen genererar en långsiktig 

välfärdsökning i Ydre kommun gentemot nollalternativet. 

Som en bonus ökar den totala nyttan utav bredband för varje ny anslutning om än med avtagande 

marginalnytta. Generellt gäller det att för att nyttan av bredbandsanslutningen ska överstiga 

kostnaderna krävs att en kritisk massa i samhället har tillgång till och nyttjar tekniken. Även om den 

marginella nyttan för varje ny ansluten i Ydre är nästintill försumbar i jämförelse med den totala 

nyttan av bredband i världen uppstår ändå positiva externa effekter för det övriga samhället, vilka 

ändå motiverar en subventionering. 

6.2 Slutsats  

I uppsatsen har vi identifierat de huvudsakliga nyttorna och kostnaderna för bredbandsutbyggnaden i 

Ydre Kommun. Differensen mellan de kvantifierade nyttorna och de kvantifierade kostnaderna blir på 

-602 239 kr/år. Detta är den differens som de övriga icke-kvantifierade nyttorna (v, x, y, och z) måste 

överstiga för att bredbandsinvesteringen i Ydre ska vara samhällsekonomisk lönsam. Med den uppsjö 

av olika nyttor som har identifierats för utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög 

                                                           
21

 Detta bygger dock på att invånarantalet ännu inte sjunkit under en kritisk nivå där för medborgarna viktiga 
tjänster har försvunnit på grund av minskat skatte- och kundunderlag.  
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överföringshastighet i Ydre finner vi det mer än troligt att nyttorna överstiger kostnaderna, både för 

samhället Ydre kommun och för samhället i stort. 

Under förutsättningen att det finns offentligt stöd har vi specifikt kommit fram till att det har varit 

lönsamt för kommunen att investera i bredbandsutbyggnaden. Detta om kommunen ser 

bredbandsinvesteringen som en investering i en kostnadseffektivare kommunal verksamhet. Om 

kommunen även ser till nyttan av att kommuninvånarna får tillgång till bredband, är deras 

investeringar ännu lönsammare. 

Vår generella slutsats gällande bredbandsutbyggnad är att den genererar positiv tillväxt. Vi anser att 

det är lönsamt att bygga ut bredband i kommuner som liknar Ydre, med låg befolkningstäthet och 

mycket landsbygd, i minst samma utsträckning som skett. Att beaktas är att vi dock inte analyserat 

marginalkostnaden mot marginalnyttan för utbyggnad utan endast jämfört totalkostnad mot 

totalnytta. Detta innebär att vi saknar underbyggda argument för om det är samhällsekonomiskt 

lönsamt att bygga ut i mer perifera områden än vad som skett i Ydre kommun.  
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7. Diskussion 

I kostnads-nyttoanalyser uppstår alltid en viss osäkerhet. Ämnet i sig är relativt nytt och för 

investeringar i bredband i Sverige finns inga tidigare studier som kvantifierar och jämför nyttor och 

kostnader. I stället används ofta andra beslutsmetoder för att bestämma om en investering ska 

komma till stånd eller inte. Det här leder till att det finns brist på material och kunskap om de 

monetära kostnaderna och nyttorna som uppstår vid bredbandsutbyggnad. Vi har i vår uppsats 

tvingats att acceptera förenklingar och antaganden som gör att uppskattningarna av kostnader och 

nyttor ibland blivit väldigt grova. Vi har försökt att korrigera för detta samt uppmärksamma läsaren 

på att det rör sig om uppskattningar då så är fallet. I de flesta fall påverkar inte en enskild felskattning 

det totala resultatet nämnvärt. Något som dock skulle kunna påverka värdet av utbyggnaden är om 

den ekonomiska livslängden för fiberoptik felskattats grovt. Detta skulle kunna vara fallet om en ny 

teknik utvecklas vilken genererar markant högre nytta till lägre kostnader än fiberoptikstekniken. 

Motsatt verkan skulle fås om den ekonomiska livslängden underskattats och tekniken därför 

genererar nytta under en längre period. Vi har därför genomfört en känslighetskalkyl, vilken 

redovisas i bilaga 3. 

Ytterligare studier som skulle underlätta beräknandet av nyttorna i den privata sektorn är inom 

området för betalningsvilja och konsumentöverskott där en skattning av efterfrågekurvan med hjälp 

av betalningsvilja eller kompensationskrav principer skulle kunna användas.  

För att beräkna kostnaderna och nyttorna för att bygga ut bredband till ytterligare abonnenter som 

idag inte har närhet till nätet bör även andra tekniker för bredband och internet beaktas. En studie 

där marginalkostnaden vägs mot marginalnyttan tror vi skulle vara avancerat att utföra men mycket 

intressant att läsa.  

Att räkna ut nyttan för ökad säkerhet i systemet (redundans) kan även det ligga till grund för en 

framtida studie. 
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8. Tack 
 

Slutligen skulle vi vilja tacka för den ovärderliga hjälp som vi har fått under olika delar av 

uppsatsprocessen, tack till:  

 

 

Vår handledare Johan Holmgren 

Elin Wihlborg och Per Assmo 

Personalen på kommunkontoret i Ydre 

Mikael Sleman på Länsstyrelsen i Östergötland 

Opponenter och övriga som kommit med tips och synpunkter 

  



43 
 

 

Litteraturförteckning 
3Bredband. 2009. 3Bredband Max. 3Bredband:s-webbplats. [Online] 2009. [Citat: den 20 maj 2009.] 

http://www.tre.se/templates/BroadbandShop/BroadbandPage.aspx?id=36314. 

Agnevik, Solveig. 2009. E-post om grävkostnad. den 19 maj 2009. 

Agnevik, Solveig och Gunnarsson, Frank. 2009. VÖKBY-projektet 2002-2007 Slutrapport. Ydre : Ydre 

Kommun Kommunkontoret, 2009. 

Andersson, Göran. 2008. Kalkylerings som beslutunderlag. Pozkal, Polen : Studentlitteratur, 2008. 

Andersson, Göte. 2009. Strid om bredband till landsbygden. ATL:s-webbplats. [Online] den 5 mars 

2009. [Citat: den 19 maj 2009.] http://www.atl.nu/Article.jsp?article=52079. 

Arbetsförmedlingen. 2009. Arbetsmarknadsstatistik. 

http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=150036. [Online] den 15 05 2009. [Citat: den 17 05 

2009.] 

Arla. 2009. Hightech på mjölkgården. Arlas-webbplats. [Online] 2009. [Citat: den 29 maj 2009.] 

http://www3.arla.se/Default____19249.aspx. 

Ekdahl, Stig. 2000. Utredningar 2000. Remissvar. Ydre : Ydre Kommun, den 05 05 2000. 

EU. 2008. Sverige leder bredbandsutveckling. Europeiska kommisionen - EU i Sverige. [Online] den 30 

september 2008. [Citat: den 21 maj 2009.] 

http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/business/news_date_765_sv.htm. 

Frank, Robert H. 2003. Microeconomics and Behavior Fifth Edition International Edition. New York, 

USA : McGraw-Hill/Irwin, 2003. 

Fransson, Pär. 2009. E-post angående diverse bredbandsfrågor. den 8 maj 2009. 

Fregert, Klas och Jonung, Lars. 2005. Makroekonomi Teori, Politik & Institutioner. Polen : 

Studentlitteratur, 2005. 

Gunnarsson, Frank. 2009. E-post angånde diverse bredbandsfrågor. den 28 04 2009. 

—. 2009. E-post svar. den 06 05 2009. 

ITsam. 2009. ITsam. ITsam:s-webbplats. [Online] 2009. [Citat: den 21 maj 2009.] 

http://www.itsam.se/startsida.4.3ccc7b1211f189c869c800030832.html. 

Lindgren, Inga Arnell. 2009. Kommunalråd i Ydre. [interv.] Katarina Händel och Alexandra Olsson. 

den 29 april 2009. 

Lindvall, Jan. 2003. Samhällsekonomisk lönsamhet - en introduktion i cost-benefit-analys. Linköping : 

Ekonomiska institutionen, 2003. 



44 
 

Lundgren, Pontus. 2005. En studie av den svenska bredbandsutbyggnaden med statens roll i fokus. 

Linköpings Universitets-webbplats. [Online] 2005. [Citat: den 27 maj 2009.] http://liu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:20829. 

Lönestatistik.se. 2009. Sekreterare. Lönestatistik.se-webbplats. [Online] 2009. [Citat: den 19 05 

2009.] http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Sekreterare-1013. 

Mattsson, Bengt. 2006. Kostnadnyttoanalys för nybörjare. u.o. : Räddningsverket, 2006. 

—. 2004. Kostnadsnyttoanalys. u.o. : Räddningsverket, 2004. 

Necovski, Alberto. 2007. Mailkonversation Från Alberto Necovski till samarbetspartners inom Vökby. 

Kinda : Ydres kommunarkiv, den 18 januari 2007. 

Nyström, Staffan. 2007. Västra Götaland sämst i Sverige. Västerbygdens-webbplats. [Online] den 2 

mars 2007. [Citat: den 29 maj 2009.] http://www.vasterbygden.se/vasterbygden/arkiv.aspx?id=53. 

Oppreda. 2009. Oppredan Design & kommunikation. Oppredas-webbplats. [Online] 2009. [Citat: den 

19 maj 2009.] http://www.oppreda.se/. 

Perloff och Carlton. 2005. Modern Industrial Organisation. USA : Pearson Addison Wesley, 2005. 

Post & Telestyrelsen. 2007. Bredband i Sverige 2007. Post & Telestyrelsens-webbplats. [Online] den 

27 juni 2007. [Citat: den 20 maj 2009.] 

http://www.pts.se/upload/Documents/SE/Bredband_i_Sverige_2007.pdf. 

Post- och telestyrelsen, Konsumentverket & Konkurrensverket. 2002. Alltid på! 

Bredbandsmarknaden ur ett konsumentperspektiv. PTS:s-webbplats. [Online] den 3 maj 2002. [Citat: 

den 29 maj 2009.] http://www.pts.se/upload/Documents/SE/ALLTID%20PA%20-

%20bredbandsmarknaden%20ur%20ett%20konsumentperspektiv-3%20maj%202002.pdf. 

Proposition 1999/2000:86. 2000. Ett informationssamhälle för alla. . Regeringen och 

Regeringskansliets-webbplats. [Online] den 28 Mars 2000. [Citat: den 28 Maj 2009.] 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/21/80/bf3285d6.pdf. 

Regeringskansliet. 2007. Levande landsbygd. Regeringskansliets-webbplats. [Online] den 20 juni 

2007. [Citat: den 1 juni 2009.] http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/45/57/7079331e.pdf. 

SIKA. 2005. Kalkylvärden och kalkylmetoder. SIKA:s-webbplats. [Online] 2005. [Citat: den 20 maj 

2009.] http://www.sika-institute.se/Doclib/Import/106/pm_2005_16.pdf. 

SIKA rapport. 2002:7. Övergripande kalkylparametrar. SIKA:-webbplats. [Online] 2002:7. [Citat: den 

19 maj 2009.] http://www.sika-institute.se/Doclib/Import/104/sr_2002_7.pdf. 

SIKA. 2005. SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen – en introduktion för den 

nyfikne. SIKA:s-webbplats. [Online] 2005. [Citat: den 29 maj 2009.] http://www.sika-

institute.se/upload/Projekt%20&%20uppdrag/Externa_effekter/sr_2005_5.pdf. 

Skollag SFS 1985:1100. 2009. Svensk författningssamling. Sveriges Riksdag-webbplats. [Online] 2009. 

[Citat: den 1 juni 2009.] 



45 
 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=19

85:1100. 

Sleman, Mikael. 2009. Bredbandssamordnare på Länsstyrelsen. [interv.] Katarina Händel och 

Alexandra Olsson. den 28 april 2009. 

Socialdepartementet. 2006. Nationell IT-strategi för vård och omsorg. Regeringens-webbplats. 

[Online] den 2 mars 2006. [Citat: den 19 maj 2009.] 

(http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/96/62/abac6cb0.pdf. 

Sonesson, Thomas. 2009. Normativ resursfördelningsteori. Linköpings Universitets-webbplats. 

[Online] 2009. [Citat: den 12 maj 2009.] 

http://www.iei.liu.se/content/1/c6/12/08/48/F%C3%B6rel%C3%A4sning%20v%C3%A4lf%C3%A4rdst

eori%20marknadsimp%20%20skatter.pdf. 

SOU 2000:68. 2000. Statens offentliga utredningar. Sveriges Riksdags-webbplats. [Online] den 15 juni 

2000. [Citat: den 27 maj 2009.] 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3281&doktyp=sou&rm=2000&bet=68&dok_id=GOB368. 

SOU 2008:40. 2008. Bredband till hela landet. Regeringens-webbplats. [Online] den 18 april 2008. 

[Citat: den 27 maj 2009.] http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/33/76/9da654ad.pdf. 

Statistiska centralbyrån. 2009. Boende och boende miljö 2006-07. SCBs-webbplats. [Online] 2009. 

[Citat: den 27 maj 2009.] 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0101_2006I07_BR_LE117BR0901.pdf. 

—. 2008. IT-användning bland individer och företag. Statistiska centralbyråns-webbplats. [Online] 

2008. [Citat: den 27 maj 2009.] http://www.scb.se/Pages/PressRelease____264048.aspx. 

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling. 2000. Tio exempel på hur IT utvecklar arbetet 

inom hälso- och sjukvården. ITHS-webbplats. [Online] 2000. [Citat: den 20 maj 2009.] 

http://www.kks.se/upload/publikationsfiler/ITHS_2000_publ.pdf. 

Svenska statsnäts föreningen. 2007. Rekommendation avskrivningstider för statsnät. SSNF:s-

webbplats. [Online] den 5 oktober 2007. [Citat: den 12 maj 2009.] 

http://www.ssnf.org/upload/01%20SSNf%20material/Rekommendationer/SSNf%20kort%20%20Rek

ommendation%20f%C3%B6r%20avskrivningstider%20stadsn%C3%A4t%20071005.pdf. 

Sveriges Radio. 2009. Digitala journaler med tillgängliga. Sveriges Radio:s-webbplats. [Online] den 13 

januari 2009. [Citat: den 20 maj 2009.] http://www.sr.se/cgi-

bin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?ProgramID=205&Min=2001-04-23&PeriodStart=2009-01-

12&Period=2&Artikel=2562595. 

Thunvik, Sofi. 2007. E-handel vanligast på landsbygden. IDG-webbplats. [Online] den 5 november 

2007. [Citat: den 1 juni 2009.] http://www.idg.se/2.1085/1.129576. 

Vetlanda Kommun. 2009. Föreningskonceptet. Vetlanda Kommuns-webbplats. [Online] 2009. [Citat: 

den 12 maj 2009.] 



46 
 

http://www.vetlanda.se/vanstermeny/verksamheter/bredband/natanslutningar/fiberanslutning/for

eningskonceptet.4.5c7e71761136e4cf806800017234.html. 

Wihlborg, Elin. 2003. Kommunala bredbandsbyggen - lokal politik för IT-samhället. Linköping : Tema 

Teknik och social förändring, 2003. 

VÖKBY Bredband AB. 2009. § Statistisk 2009-04-15. Statistik över bredbandsanslutna. den 15 april 

2009. Överlämnades som elektroniskt dokument från Ydre Kommunalråd. 

—. 2009. Om företaget. VÖKBY Bredband AB:s-webbplats. [Online] 2009. [Citat: den 5 maj 2009.] 

http://www.vokby.se/web/vokby/home.nsf/vpages/FGUN76XJNG. 

—. 2009. Pris- och beställningslista. VÖKBY Bredband AB:s-webbplats. [Online] den 15 april 2009. 

[Citat: den 29 maj 2009.] 

http://www.vokby.se/web/vokby/home.nsf/fdisplaydocument?open&pagetype=serviceorder. 

VÖKBY Bredband. 2009. Bredband för dig som privatperson. VÖKBY Bredbands-webbplats. [Online] 

2009. [Citat: den 17 maj 2009.] 

http://www.vokby.se/web/vokby/internet.nsf/S/Privat~Privat?OpenDocument. 

—. 2007. Utbyggnadsetapper till och med år 2007. VÖKBY Bredband:s-webbplats. [Online] den 18 

januari 2007. [Citat: den 29 maj 2009.] 

http://www.vokby.se/web/vokby/internet.nsf/S/Om%20V%C3%96KBY~Utbyggnad%20till%202007?

OpenDocument. 

Ydre Kommun. 2009. Budget 2009. Ydre Kommuns-webbplats. [Online] 2009. [Citat: den 14 maj 

2009.] 

http://www.ydre.se/web/ydre/internet.nsf/0/aa200812160913343223706461968213/$FILE/Budget

%202009.pdf. 

—. 2001. Kommunalt IT- infrastrukturprogram för Ydre Kommun. Ydre : Ydre Kommun, 2001. 

—. 2008. Åldersfördelning. Ydre Kommuns-webbplats. [Online] den 31 december 2008. [Citat: den 17 

maj 2009.] 

http://www.ydre.se/web/ydre/internet.nsf/0/AA200204191606088296325844887756?OpenDocum

ent. 

Ydre Kommunkontor. 2008. Kommunfakta för Ydre Kommun 2008/2009. Ydre Kommuns-webbplats. 

[Online] den 19 mars 2008. [Citat: den 15 maj 2009.] 

http://www.ydre.se/web/ydre/internet.nsf/0/aa200404131505283682234182725283/$FILE/Kommu

nfakta%202008-2009.pdf. 

Yrke.se. 2007. Genomsnittslöner inom IT-branschen. Yrke.se-webbplats. [Online] den 2 mars 2007. 

[Citat: den 21 maj 2009.] http://www.yrke.se/genomsnittsloner-inom-it-branschen/. 



47 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Utbyggnadsetapper 

 

Figur 8 Karta över utbyggnadsetapper (VÖKBY Bredband, 2007) 
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Bilaga 2 Månadsavgifter 

VÖKBY Bredbands AB avgifter 

Tabell 4 Hushållens kostnader hos VÖKBY Bredband AB (VÖKBY Bredband AB, 2009) (Egen bearbetning). 

Internet Privat Bandbredd Månadsavgift Årsavgift 

Brons 512 Kbit/s 100 kr 1 200 kr 

Silver 2 Mbit/s 149 kr 1 788 kr 

4 Mbit/s 199 kr 2 388 kr 

8 Mbit/s 249 kr 2 988 kr 

25 Mbit/s 299 kr 3 588 kr 

50 Mbit/s 649 kr 7 788 kr 

Silver 24-
månadersabonnemang 

2 Mbit/s 49 kr 588 kr 

4 Mbit/s 99 kr 1 188 kr 

8 Mbit/s 149 kr 1 788 kr 

25 Mbit/s 249 kr 2988 kr 

50 Mbit/s 349 kr 4 188 kr 

 

 

Samtliga priser nedan är exklusive moms  

Tabell 5 Företagens kostnader hos VÖKBY Bredband AB (VÖKBY Bredband AB, 2009) (Egen bearbetning). 

Internet Företag Bandbredd Månadsavgift Årsavgift 

Guld 2 Mbit/s 280 kr 3 360 kr 

4 Mbit/s 600 kr 7 200 kr 

8 Mbit/s 1 200 kr 14 400 kr 

16 Mbit/s 2 400 kr 28 800 kr 

25 Mbit/s 4 800 kr 57 600 kr 

50 Mbit/s 8 000 kr 96 000 kr 

Platina 10 Mbit/s 4 000 kr 48 000 kr 

50 Mbit/s 16 000 kr 192 000 kr 

100 Mbit/s 32 000 kr 384 000 kr 

 

Skillnaden mellan Guld och Platina består av att för Platina är bandbredden inte delad, vilket det är 

för Guld. Delad bandbredd betyder att flera användare delar på samma överföringskapacitet, och 

den faktiska hastigheten som användaren erhåller beror på hur mycket av kapaciteten andra 

användare använder sig av för stunden. (Post- och telestyrelsen, Konsumentverket & 

Konkurrensverket, 2002) 
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Bilaga 3 Känslighetsanalys 
Eftersom kostnader per år beror på hur lång diskonteringsperiod som används kan det vara 

intressant att se hur utfallet skulle bli om den ekonomiska livslängden i verkligheten vore annorlunda 

än vad som det har räknas med. Då vi tidigare har räkna med en diskonteringsperiod på 25 år prövar 

vi nu vad som skulle hända med den årliga kostnaden om diskonteringsperioden istället är 15 eller 35 

år. 

Tabell 6 Känslighetsanalys 

 15 år 25 år 35 år 

Sammanlagda övriga  

bidrag 

1 563 579 kr/år 1 113 289 kr/år 932 234 kr/år 

Kommunens 

medfinansiering 

596 062 kr/år 565 521 kr/år 313 297 kr/år 

Privata 

anslutningskostnader 

518 112 kr/år 404 863 kr/år 364 282 kr/år 

Total kostnad 2 677 753 kr/år 2 083 673 kr/år 1 609 813 kr/år 

  

Uträkningarna har skett på samma sätt som de tidigare uträkningarna för respektive område. 

Skillnaderna i beräkningarna består endast av förändringar i diskonteringsperiod, allt annat är lika. 

 


