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Sammanfattning
Abstract

Globalt sett är Sverige ett föregångsland inom informationsteknologi. Såväl nationell som in-
ternationell statistik visar på växande bredbandstillgång och alltmer frekvent användning av
tjänster på Internet. Sådana siffror utgår emellertid ofta från ett leverantörsperspektiv och teo-
retiska prestanda. Detta examensarbete kartlägger faktisk tillgång till bredband i Sverige, samt
utvärderar dess implikationer för fortsatt utveckling av Internetanvändningen ur ett ekonomiskt
perspektiv. Dessutom analyseras framtidspotentialen för nuvarande accesstekniker i landet.

Datastudien innefattar de trådbundna accessteknikerna xDSL, kabel-tv och fiber-LAN samt
ett antal trådlösa tekniker, så kallat mobilt bredband. Vårt empiriska underlag kommer i första
hand från Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE), en oberoende allmännyttig organisation som
verkar för positiv utveckling av Internet i Sverige. Studien bygger på huvudsakligen kvantitativ
data kring bredbandstillgång, faktisk prestanda hos olika bredbandstjänster samt svenskar-
nas användning av Internet. Intervjuer med representanter från svenska bredbandsoperatörer
har också genomförts. I litteraturstudien byggs en teoretisk referensram som visar sambandet
mellan bredbandstillgång och ekonomisk utveckling, genom de tillämpningar av Internet som
bredbandsteknikerna möjliggör.

Enligt vår analys förefaller bredbandstillgången i Sverige mer ojämn än vad andra kartlägg-
ningar påvisar, om man tar hänsyn till geografisk spridning av accesstekniker och kapaciteten
hos dessa. Höghastighetsanslutningar, enligt vår samtida definition, är teoretiskt sett möjliga
med samtliga trådbundna och ett antal mobila tekniker, men i nuläget förefaller sådan prestan-
da bara realistisk för kabel-tv och fiber-LAN. Tillsammans når dessa två tekniker hälften av
landets befolkning.

Sambanden mellan bredbandspenetration, Internetanvändning och sedermera ekonomisk ut-
veckling är långtifrån entydiga, men examensarbetet gör gällande att andra marknadskrafter
verkar idag jämfört med för bara några år sedan. Från att det snarast varit bredbandsutbygg-
naden som drivit tjänsteutvecklingen på Internet kan det idag observeras alltmer kapacitets-
krävande tillämpningar som når ut till större målgrupper. Nuvarande bredbandsinfrastruktur
riskerar att skapa samhällsklyftor när det gäller möjligheterna att tillgodogöra sig olika former
av digitalt innehåll på olika platser i landet. Utmaningen ligger både i att erbjuda likvärdiga
accessmöjligheter över hela landet och i att förbindelserna ska ha tillräckliga prestanda för att
klara av de växande trafikmängderna. Kapacitets- och hastighetsmässigt finns idag inga lång-
siktiga alternativ till fiberbaserade tekniker, ett påstående som stärks av en teknisk analys ända
ned till grundläggande fysikaliska principer, men anslutningsmöjligheterna och rörligheten med
mobilt bredband talar för ett stort framtidsbehov även där.

Nyckelord
Keywords bredband, Internet, infrastruktur i Sverige, konkurrenskraft, Bredbandskollen

http://www.iei.liu.se/eis
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-68671




Abstract
Globally speaking, Sweden is a leading country in information technology. Both
national and international statistics indicate growing broadband availability and
increasingly frequent use of Internet services. Such figures, however, often originate
from the provider’s perspective and are based on theoretical performance. This
thesis surveys actual broadband availability in Sweden, and evaluates implications
for continued development of Internet utilisation from an economic perspective.
Furthermore, future potential of currently available connection types are analysed.

The empirical study includes the wired connection types xDSL, cable and fiber
LAN, as well as a number of wireless techniques. Data has primarily been provided
by The Internet Infrastructure Foundation (.SE), an independent organisation
for the benefit of the public that promotes a positive Internet development in
Sweden. The study is comprised of mainly quantitative data on broadband access,
actual performance of different broadband services and Internet usage in Sweden.
Interviews with representatives of Swedish Internet service providers have also been
conducted. Based on a review of literature, we construct a theoretical framework
that illustrates the link between broadband access and economic development,
through Internet applications that are enabled by broadband technology.

According to our analysis, broadband availability in Sweden appears to be more
uneven than what other surveys indicate, when the geographical dispersion of
connection types and their capacities are considered. High-speed connections, by
our coeval definition of the term, are theoretically possible by all wired and by
some mobile technologies, but to date such performance only appears realistic for
cable and fiber LAN. Combined, these two connection types are available to half
the population.

The relationships between broadband penetration, Internet utilisation and eco-
nomic development are far from unequivocal, but the thesis states that new market
forces operate today, compared to only a few years ago. Whereas the development
of Internet applications used to be driven by broadband expansion in itself, in-
creasingly demanding applications reaching larger target audiences can be seen
as the main drivers today. The current broadband infrastructure risks creating
social gaps when it comes to the possibility of accessing different forms of digital
content in various parts of the country. The challenge lies both in providing equal
access throughout the country, and in managing the performance requirements of
growing amounts of data traffic. Today, there are no long-term alternatives to
fiber-based connections in terms of capacity and speed. This claim is based on
an analysis down to basic physical principles. Availability and mobility of wireless
techniques, however, suggest a substantial future need for those as well.
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Sammanfattning
Globalt sett är Sverige ett föregångsland inom informationsteknologi. Såväl natio-
nell som internationell statistik visar på växande bredbandstillgång och alltmer
frekvent användning av tjänster på Internet. Sådana siffror utgår emellertid of-
ta från ett leverantörsperspektiv och teoretiska prestanda. Detta examensarbete
kartlägger faktisk tillgång till bredband i Sverige, samt utvärderar dess implikatio-
ner för fortsatt utveckling av Internetanvändningen ur ett ekonomiskt perspektiv.
Dessutom analyseras framtidspotentialen för nuvarande accesstekniker i landet.

Datastudien innefattar de trådbundna accessteknikerna xDSL, kabel-tv och fiber-
LAN samt ett antal trådlösa tekniker, så kallat mobilt bredband. Vårt empiriska
underlag kommer i första hand från Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE), en
oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av Internet
i Sverige. Studien bygger på huvudsakligen kvantitativ data kring bredbandstill-
gång, faktisk prestanda hos olika bredbandstjänster samt svenskarnas användning
av Internet. Intervjuer med representanter från svenska bredbandsoperatörer har
också genomförts. I litteraturstudien byggs en teoretisk referensram som visar
sambandet mellan bredbandstillgång och ekonomisk utveckling, genom de tillämp-
ningar av Internet som bredbandsteknikerna möjliggör.

Enligt vår analys förefaller bredbandstillgången i Sverige mer ojämn än vad andra
kartläggningar påvisar, om man tar hänsyn till geografisk spridning av access-
tekniker och kapaciteten hos dessa. Höghastighetsanslutningar, enligt vår samtida
definition, är teoretiskt sett möjliga med samtliga trådbundna och ett antal mobila
tekniker, men i nuläget förefaller sådan prestanda bara realistisk för kabel-tv och
fiber-LAN. Tillsammans når dessa två tekniker hälften av landets befolkning.

Sambanden mellan bredbandspenetration, Internetanvändning och sedermera eko-
nomisk utveckling är långtifrån entydiga, men examensarbetet gör gällande att
andra marknadskrafter verkar idag jämfört med för bara några år sedan. Från
att det snarast varit bredbandsutbyggnaden som drivit tjänsteutvecklingen på In-
ternet kan det idag observeras alltmer kapacitetskrävande tillämpningar som når
ut till större målgrupper. Nuvarande bredbandsinfrastruktur riskerar att skapa
samhällsklyftor när det gäller möjligheterna att tillgodogöra sig olika former av
digitalt innehåll på olika platser i landet. Utmaningen ligger både i att erbjuda
likvärdiga accessmöjligheter över hela landet och i att förbindelserna ska ha till-
räckliga prestanda för att klara av de växande trafikmängderna. Kapacitets- och
hastighetsmässigt finns idag inga långsiktiga alternativ till fiberbaserade tekni-
ker, ett påstående som stärks av en teknisk analys ända ned till grundläggande
fysikaliska principer, men anslutningsmöjligheterna och rörligheten med mobilt
bredband talar för ett stort framtidsbehov även där.

vii





Tack

Författarna vill rikta ett särskilt tack till Rickard Dahlstrand, vår handledare på
.SE, för många intressanta uppslag och kontinuerligt stöd under examensarbetet.
Vi tackar också Janne Elvelid för din hjälp i datainsamlingen och Jörgen Eriksson
för genomförd intervju. Ett stort tack även till VD Danny Aerts och all övrig
personal på .SE för ert visade intresse och deltagande.

Utanför .SE vill vi i synnerhet tacka Oscar Holmström och Patrik Sandgren på
Post- och telestyrelsen för ett mycket gott samarbete, samt Martin Snygg (Future
Position X) och Fredrik Ekberg (Gävle kommun) för er hjälp i den geografiska
sammanställningen av data. Tack även till Anders Löwinger och de representanter
för svenska bredbandsoperatörer som vi har fått möjlighet att intervjua.

Ett varmt tack till opponenterna David Elofsson och Erik Lindén för väl genom-
tänkt och från vår sida mycket uppskattad feedback under arbetets gång. Avslut-
ningsvis vill vi rikta ett mycket stort tack till Alf Westelius, examinator tillika
handledare vid Linköpings universitet, för engagemang och konstruktiv kritik un-
der examensarbetet.

Stockholm den 27 maj 2011

ix





Innehåll

1 Inledning 1
1.1 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Avgränsningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Disposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Läsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.5 Definitioner och förklaringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.5.1 Förkortningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2 Metod och metodkritik 15
2.1 Datastudie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.1.1 Mätdata från Bredbandskollen . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1.2 Andra datakällor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.3 Intervjuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1.4 Datakällornas koppling till syftet . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.2 Litteraturstudie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3 Utvärdering av valda metoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.3.1 Metodklassificering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.3.2 Kvalitetsmått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3 Datastudie, del I 37
3.1 Dataverifiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.1.1 Reduktion av datamängden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.1.2 Felaktiga hastighetsangivelser . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.1.3 Mätningar utan hastighetsangivelser . . . . . . . . . . . . . 45
3.1.4 Justeringar för höga mätvärden . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.2 Effekter av lokala begränsningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.2.1 Routrar och annan fysisk utrustning . . . . . . . . . . . . . 49
3.2.2 Trådlösa nätverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.2.3 Justeringar för låga mätvärden . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.2.4 Mjukvarubegränsningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.3 Egenskaper hos unika användare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.3.1 Spridning av mätningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.3.2 Hastighetsutveckling för enskilda användare . . . . . . . . . 57
3.3.3 Operatörsbyten och andra mönster . . . . . . . . . . . . . . 59

xi



xii Innehåll

3.4 Utveckling i grova drag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.4.1 Antal mätningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.4.2 Hastighet och svarstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4 Litteraturstudie 63
4.1 Tillgång till bredband i Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4.1.1 Utbredning med marknadskrafter . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.1.2 Glesbygdsproblem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.1.3 Accessteknikernas kapacitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.1.4 Accessteknikernas utveckling . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.1.5 Kostnad för bredband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.1.6 Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.2 Bredbandstillgång och Internetanvändning . . . . . . . . . . . . . . 85
4.2.1 Drivkrafter för företag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.2.2 Drivkrafter för hushåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.2.3 Ökar bredbandspenetration Internetanvändningen? . . . . . 90

4.3 Internetanvändningens ekonomiska effekter . . . . . . . . . . . . . 92
4.3.1 Tillväxt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.3.2 Sysselsättning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.3.3 Samhällsekonomisk utveckling . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.3.4 Konkurrenskraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.4 Syntetisering av teorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5 Datastudie, del II 105
5.1 Val av exempelorter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5.2 Tillgång och utnyttjandegrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5.2.1 xDSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.2.2 Kabel-tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.2.3 Fiber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

5.3 Hastighetsutveckling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.3.1 Jämförelse av accesstekniker . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.3.2 xDSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.3.3 Kabel-tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5.3.4 Fiber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

5.4 Svarstidsutveckling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
5.4.1 xDSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.4.2 Kabel-tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
5.4.3 Fiber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

5.5 Utveckling för mobilt bredband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.5.1 Val av nät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5.5.2 Hastighetsutveckling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

5.6 Användning av bredband och Internet . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.6.1 Bredbandskollens enkät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.6.2 Svenskarna och Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
5.6.3 Domänregistreringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

5.7 Operatörer om accesstekniker och användning . . . . . . . . . . . . 142



Innehåll xiii

5.8 Tekniskt sakkunniga om bredband i Sverige . . . . . . . . . . . . . 144

6 Teknisk introduktion 149
6.1 Begrepp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

6.1.1 Energi och effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6.1.2 Ström och spänning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6.1.3 Elektriska och magnetiska fält . . . . . . . . . . . . . . . . 150

6.2 Informationsbäraren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
6.3 Propagering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

7 Analys 155
7.1 Analysmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
7.2 Tekniska förutsättningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

7.2.1 Informationsbäraren och dess propagering . . . . . . . . . . 158
7.2.2 Infrastruktur (stamnät) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
7.2.3 Anslutningar till slutanvändaren (accessnät) . . . . . . . . . 159
7.2.4 Tillämpningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

7.3 Hushåll och företag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
7.3.1 I vilken grad utnyttjas de accesstekniker som finns tillgängliga?170
7.3.2 Vilken faktisk prestanda möjliggörs med nuvarande infra-

struktur? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
7.3.3 Vilken betydelse har prestanda för användaren? . . . . . . . 176
7.3.4 Påverkar accessteknik och användning varandra? . . . . . . 179

7.4 Samhället . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
7.4.1 Utökning av Internetekonomin . . . . . . . . . . . . . . . . 181
7.4.2 Digital delaktighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
7.4.3 Ett enda kommunikationsmedium? . . . . . . . . . . . . . . 187

8 Slutsatser och diskussion 193
8.1 Faktisk bredbandstillgång i Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
8.2 Internetanvändning nu och i framtiden . . . . . . . . . . . . . . . . 197
8.3 Accessteknikernas framtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

9 Litteratur 205

A Tabeller 214
A.1 Gränser för höga mätvärden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
A.2 Identifierade artiklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

B Bilder och figurer 218
B.1 Tillgång och utnyttjande, geografiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
B.2 Medelhastighet, geografiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
B.3 Lägsta svarstid, geografiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
B.4 Antal domänregistreringar, geografiskt . . . . . . . . . . . . . . . . 257

C Algoritmer 261
C.1 Hastighetskorrigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262



D Tekniska förklaringar 264
D.1 Olika datatyper och deras begränsningar . . . . . . . . . . . . . . . 265

D.1.1 Flyttal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
D.2 OSI-modellen och nätverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

D.2.1 Tekniska funderingar kring bredband . . . . . . . . . . . . . 268
D.2.2 Mobila nätverk och positionering . . . . . . . . . . . . . . . 269

D.3 Variabelberäkningar för kabel-tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
D.3.1 Bildformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

E Övriga bilagor 273
E.1 Hur en mätning går till i Bredbandskollen . . . . . . . . . . . . . . 274
E.2 Bredbandskollens enkätundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . 275



Innehåll xv

Figurer

1.1 Illustration av examensarbetets syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Disposition av rapporten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1 Förenklad bild av metoder för slutledning . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2 Sammanfattning av valda undersökningsmetoder . . . . . . . . . . 31

3.1 Val av hastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.2 Justering för höga mätvärden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.3 Justering för höga och låga mätvärden, 60-100 Mbit/s fiber . . . . 51
3.4 Justering för höga och låga mätvärden, 50-100 Mbit/s kabel-tv . . 52
3.5 Användarspann, antal mätningar per hash-nyckel . . . . . . . . . 57
3.6 Användarspann, antal mätningar per hash-nyckel (intervall) . . . . 57
3.7 Hastighetsutveckling för tre hash-nycklar . . . . . . . . . . . . . . 58
3.8 Svarstidsutveckling för tre hash-nycklar . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.9 Treårig utveckling av mätvärden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.1 Tillgång i oktober 2010, hushåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.2 Förenklad bild av xDSL-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.3 Förenklad bild av kabel-tv-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.4 Förenklad bild av fiberanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.5 Utveckling av fasta tekniker, nedströms . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.6 Utveckling av trådlösa tekniker, nedströms . . . . . . . . . . . . . . 79
4.7 Utveckling av fasta tekniker, uppströms . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.8 Huvudsakligt behov av bredband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.9 Behovsprioritering av bredband, hushåll . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.10 Teoretisk referensram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5.1 Ytmässig tillgång på utmärkande exempelorter, oktober 2009 . . . 107
5.2 Fördelning av mätningar på utmärkande exempelorter . . . . . . . 110
5.3 Mätintensitet på exempelorter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5.4 Medelhastighet hela landet, totalt per accessteknik . . . . . . . . . 113
5.5 Medelhastighet hela landet, 6–8 Mbit/s ADSL . . . . . . . . . . . 114
5.6 Medelhastighet på exempelorter, 6–8 Mbit/s ADSL . . . . . . . . . 115
5.7 Medelhastighet hela landet, 12–24 Mbit/s ADSL . . . . . . . . . . 116
5.8 Medelhastighet på exempelorter, 12–24 Mbit/s ADSL . . . . . . . 116
5.9 Resultatfördelning, 12-24 Mbit/s ADSL . . . . . . . . . . . . . . . 117
5.10 Fördelning av mätningar, 24 vs. 12–24 Mbit/s kabel-tv . . . . . . . 118
5.11 Medelhastighet hela landet, 12–25 Mbit/s kabel-tv . . . . . . . . . 119
5.12 Medelhastighet på exempelorter, 12–25 Mbit/s kabel-tv . . . . . . 119
5.13 Medelhastighet hela landet, 50–100 Mbit/s kabel-tv . . . . . . . . 120
5.14 Medelhastighet på exempelorter, 50–100 Mbit/s kabel-tv . . . . . . 121
5.15 Medelhastighet hela landet, 10 Mbit/s fiber . . . . . . . . . . . . . 122
5.16 Medelhastighet på exempelorter, 10 Mbit/s fiber . . . . . . . . . . 122
5.17 Medelhastighet hela landet, 60–100 Mbit/s fiber . . . . . . . . . . 123



xvi Innehåll

5.18 Medelhastighet på exempelorter, 60–100 Mbit/s fiber . . . . . . . . 123
5.19 Geografisk placering av exempelorter . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
5.20 Mediansvarstid på exempelorter, 6–8 Mbit/s ADSL . . . . . . . . . 126
5.21 Lägsta svarstid på exempelorter, 6–8 Mbit/s ADSL . . . . . . . . . 126
5.22 Mediansvarstid på exempelorter, 12–25 Mbit/s kabel-tv . . . . . . 127
5.23 Lägsta svarstid på exempelorter, 12–25 Mbit/s kabel-tv . . . . . . 127
5.24 Mediansvarstid på exempelorter, 10 Mbit/s fiber . . . . . . . . . . 128
5.25 Lägsta svarstid på exempelorter, 10 Mbit/s fiber . . . . . . . . . . 129
5.26 Justering för låga mätvärden, upp till 6 Mbit/s 3G . . . . . . . . . 131
5.27 Medelhastighet hela landet, upp till 6 Mbit/s 3G . . . . . . . . . . 131
5.28 Tillgång i hemmet efter primär sysselsättning* . . . . . . . . . . . 133
5.29 Tillgång i hemmet efter primär sysselsättning, accesstekniker . . . 134
5.30 Tillgång i hemmet och parallella aktiviteter efter ålder . . . . . . . 135
5.31 Intresse för tekniska produkter och tjänster på Internet . . . . . . 136
5.32 Användningsfrekvens för olika tillämpningar av Internet . . . . . . 136
5.33 Tillgång till accessteknik i hemmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
5.34 Användningsfrekvens av Internet i hemmet . . . . . . . . . . . . . 138
5.35 Produktivitet och tillgång till Internet . . . . . . . . . . . . . . . . 138
5.36 Accessteknikers betydelse för användningsområden . . . . . . . . . 139
5.37 Samband mellan registrerade .se-domäner och mätningar . . . . . 141

7.1 Analysmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
7.2 Plot av variabler hos xDSL-anslutning (I) . . . . . . . . . . . . . . 160
7.3 Plot av variabler hos xDSL-anslutning (II) . . . . . . . . . . . . . . 161
7.4 Genomströmningshastighet vid kabel-tv-anslutning . . . . . . . . . 163
7.5 Plot av variabler hos fiberanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
7.6 Medelhastighet hela landet, höghastighetsanslutningar . . . . . . . 174

8.1 Effektivitetsmått på accessteknikerna . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

B.1 Tillgång och utnyttjande, 6–8 Mbit/s ADSL (januari 2008) . . . . 220
B.2 Tillgång och utnyttjande, 6–8 Mbit/s ADSL (juni 2009) . . . . . . 221
B.3 Tillgång och utnyttjande, 6–8 Mbit/s ADSL (december 2010) . . . 222
B.4 Tillgång och utnyttjande, 12–24 Mbit/s ADSL (januari 2008) . . . 223
B.5 Tillgång och utnyttjande, 12–24 Mbit/s ADSL (juni 2009) . . . . . 224
B.6 Tillgång och utnyttjande, 12–24 Mbit/s ADSL (december 2010) . . 225
B.7 Tillgång och utnyttjande, 12–25 Mbit/s kabel-tv (januari 2008) . . 226
B.8 Tillgång och utnyttjande, 12–25 Mbit/s kabel-tv (juni 2009) . . . . 227
B.9 Tillgång och utnyttjande, 12–25 Mbit/s kabel-tv (december 2010) 228
B.10 Tillgång och utnyttjande, 50–100 Mbit/s kabel-tv (december 2010) 229
B.11 Tillgång och utnyttjande, 10 Mbit/s fiber (januari 2008) . . . . . . 230
B.12 Tillgång och utnyttjande, 10 Mbit/s fiber (juni 2009) . . . . . . . . 231
B.13 Tillgång och utnyttjande, 10 Mbit/s fiber (december 2010) . . . . 232
B.14 Tillgång och utnyttjande, 60–100 Mbit/s fiber (januari 2008) . . . 233
B.15 Tillgång och utnyttjande, 60–100 Mbit/s fiber (juni 2009) . . . . . 234
B.16 Tillgång och utnyttjande, 60–100 Mbit/s fiber (december 2010) . . 235



B.17 Medelhastighet, 6–8 Mbit/s ADSL (januari 2008) . . . . . . . . . . 237
B.18 Medelhastighet, 6–8 Mbit/s ADSL (juni 2009) . . . . . . . . . . . . 238
B.19 Medelhastighet, 6–8 Mbit/s ADSL (december 2010) . . . . . . . . 239
B.20 Medelhastighet, 12–24 Mbit/s ADSL (januari 2008) . . . . . . . . 240
B.21 Medelhastighet, 12–24 Mbit/s ADSL (juni 2009) . . . . . . . . . . 241
B.22 Medelhastighet, 12–24 Mbit/s ADSL (december 2010) . . . . . . . 242
B.23 Medelhastighet, 12–25 Mbit/s kabel-tv (januari 2008) . . . . . . . 243
B.24 Medelhastighet, 12–25 Mbit/s kabel-tv (juni 2009) . . . . . . . . . 244
B.25 Medelhastighet, 12–25 Mbit/s kabel-tv (december 2010) . . . . . . 245
B.26 Medelhastighet, 50–100 Mbit/s kabel-tv (december 2010) . . . . . 246
B.27 Medelhastighet, 10 Mbit/s fiber (januari 2008) . . . . . . . . . . . 247
B.28 Medelhastighet, 10 Mbit/s fiber (juni 2009) . . . . . . . . . . . . . 248
B.29 Medelhastighet, 10 Mbit/s fiber (december 2010) . . . . . . . . . . 249
B.30 Medelhastighet, 60–100 Mbit/s fiber (januari 2008) . . . . . . . . . 250
B.31 Medelhastighet, 60–100 Mbit/s fiber (juni 2009) . . . . . . . . . . . 251
B.32 Medelhastighet, 60–100 Mbit/s fiber (december 2010) . . . . . . . 252
B.33 Lägsta svarstid, 6–8 Mbit/s ADSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
B.34 Lägsta svarstid, 12–25 Mbit/s kabel-tv . . . . . . . . . . . . . . . . 255
B.35 Lägsta svarstid, 10 Mbit/s fiber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
B.36 Domänregistreringar (januari 2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
B.37 Domänregistreringar (juni 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
B.38 Domänregistreringar (december 2010) . . . . . . . . . . . . . . . . 260

C.1 Illustration av hastighetskorrigerande algoritm . . . . . . . . . . . 263





Innehåll xix

Tabeller

3.1 Sammanfattning av identifierade dataegenskaper och felkällor . . . 39

4.1 Accessteknikers utbredning med avseende på befolkning . . . . . . 65
4.2 Abonnemangsavgifter för privatkunder . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.3 Jämförelse av accesstekniker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.4 Hastighetskrav för multimediatillämpningar . . . . . . . . . . . . . 91

5.1 Val av exempelorter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5.2 Domänregistreringar i Sverige, fjärde kvartalet 2010 . . . . . . . . 140
5.3 Andel företag i Sverige med registrerad .se-domän . . . . . . . . . 141

7.1 Jämförelse av accessteknikernas utveckling . . . . . . . . . . . . . . 167
7.2 Jämförelse av studerade bredbandstjänster . . . . . . . . . . . . . . 176
7.3 Medelpris per Mbit/s (per månad) till privatkund . . . . . . . . . . 187
7.4 Laddningstider för två dagstidningars hemsidor i sekunder . . . . . 189

8.1 Accessteknikernas framtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

A.1 Hastighetsklassificering Bredbandskollen, xDSL . . . . . . . . . . . 215
A.2 Hastighetsklassificering Bredbandskollen, kabel-tv . . . . . . . . . 215
A.3 Hastighetsklassificering Bredbandskollen, fiber . . . . . . . . . . . . 216
A.4 Hastighetsklassificering Bredbandskollen, mobilt bredband . . . . . 216
A.5 Tillfällen då Bredbandskollen förekommit i dagsmedia . . . . . . . 217

B.1 Mätintensitet, definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
B.2 Lägsta svarstid, definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
B.3 Domänregistreringar, definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

D.1 En kort tracepath till http://www.cisco.com . . . . . . . . . . . . 267

E.1 Hur många gånger har du gjort mätningar med TPTEST eller Bred-
bandskollen tidigare? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

E.2 Har du gjort bandbreddsmätningar med någon annan tjänst föru-
tom Bredbandskollen eller TPTEST tidigare? . . . . . . . . . . . . 275

E.3 Vilket eller vilka skulle vara de främsta skälen för dig att mäta din
bandbredd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

E.4 Hur fick du reda på att Bredbandskollen fanns? . . . . . . . . . . . 276
E.5 Vilken/vilka bredbandsleverantörer har du? . . . . . . . . . . . . . 277
E.6 Jag litar på min bredbandsoperatörs hastighetsangivelse . . . . . . 277
E.7 För mig är det viktigt att min hastighet stämmer överens med den

angivna även om det fungerar bra i övrigt . . . . . . . . . . . . . . 277
E.8 Jag är nöjd med min bredbandsoperatör på det hela taget . . . . . 277
E.9 Skicka e-post och surfa på Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
E.10 Spela spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
E.11 Ringa med IP-telefoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

http://www.cisco.com


xx Innehåll

E.12 Titta på IP-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
E.13 Ladda ner film och musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
E.14 Anser du att din bredbandsanslutning har blivit bättre de senaste

månaderna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
E.15 Anser du att din bredbandsanslutning fungerar bättre idag än för

2 år sedan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
E.16 Anser du att din bredbandsanslutning fungerar bättre idag än för

4 år sedan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
E.17 Anser du att du saknar tillräcklig kunskap och kompetens för att

kunna avgöra ifall din bredbandsanslutning fungerar bra? . . . . . 279
E.18 Har du eller kommer du gå vidare med det testresultat som du fick

på något sätt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
E.19 Har du pratat om eller nämnt Bredbandskollen för vänner eller be-

kanta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
E.20 Kön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
E.21 Ålder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
E.22 Du... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
E.23 För vad av följande använder du det bredband som du nu gjorde

bandbreddsmätning på? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281



Kapitel 1

Inledning

Bredband och dess implikationer för industriell utveckling och ekonomisk tillväxt
är ett högaktuellt ämne inom samhällsforskning. I internationella jämförelser ut-
värderas länders bredbandspenetration med hjälp av olika mått såsom genomsnitt-
lig utlovad hastighet (Johnson, 2010), infrastrukturell utbyggnad (Koutroumpis,
2009) och servicekvalitet (Heap, 2010). Ett modeord idag är Fiber-To-The-Home
(FTTH) och andra deriveringar därutav (Picot & Grove, 2010; Montagne, 2010),
ett begrepp som handlar om utbyggnaden av infrastruktur för bredband med hög
kapacitet (i synnerhet optisk fiber). Det kan ses som ett svar på den ständigt ökan-
de användningen av Internet (Pepper, 2010) och de krav på snabbare förbindelser
(Pereira & Ferreira, 2009) som den växande andelen högkvalitativa Internettjäns-
ter (Pepper, 2010; Rosenberg, 2010) ställer.

Sverige ses som ett föregångsland när det gäller bredband och Internet och rankas
högt på globala topplistor (Johnson, 2010; Pepper, 2010; PTS, 2010a; World Te-
lecommunication, 2010). Tillgången till xDSL och mobilt bredband är mycket god
och täckning finns i nästan hela landet (PTS, 2010a). Däremot är utbredningen av
ett mer framtidssäkert höghastighetsnät betydligt mindre (PTS, 2010a) och man
har länge talat om ett glesbygdproblem (Odhnoff, Hamngren & Lundgren, 2000;
PTS, 2010a). Det existerande kopparnätet för xDSL domineras dessutom av ett
fåtal aktörer.

Kartläggningar och analyser av Internet- och bredbandspenetration i Sverige och
svenskarnas användning av Internet görs återkommande av instanser såsom Stiftel-
sen för Internetinfrastruktur (.SE), Post- och Telestyrelsen (PTS) och Statistiska
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2 Inledning

Centralbyrån (SCB). Dessa undersökningar baseras på intervjuer och enkäter, och
urvalsgrupperna väljs i syfte att ge en representativ bild av hela befolkningen.

Problematiken i dessa undersökningar kan bland annat kopplas till att de svarande
tolkar frågor på olika sätt, eller att de tillfrågade inte förstår vilken information
som efterfrågas. Detta gäller exempelvis vid frågor som rör vilken accessteknik
som används eller vilken hastighet som den intervjuade har tillgång till. En an-
nan svaghet är att heltäckande undersökningar såsom PTS Bredbandskartläggning
baseras på uppgifter från operatörer, och endast belyser var det, infrastrukturellt
sett, finns teoretisk tillgång till bredband. Det framgår därmed inte i vilken ut-
sträckning accessteknikerna i praktiken används, eller vilka faktiska hastigheter
som bredbandsförbindelsen innebär för slutkunden.

Dessa faktorer bidrar till att bilden över utbredningen av Internet och bredband
i Sverige är vare sig fullständig eller helt tillförlitlig. Med avseende på exempelvis
regeringens bredbandsstrategi och uttalade mål om procentuell bredbandstillgång
i landet år 2015 och år 2020, där hastigheten är en central del i formuleringen, är
det emellertid en viktig fråga att få klarhet i.
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1.1 Syfte

Det här examensarbetet avser att kartlägga faktisk tillgång till och framtid för
bredband i Sverige, samt att utvärdera dess implikationer för fortsatt utveckling
av Internetanvändningen ur ett ekonomiskt perspektiv.

Med faktisk tillgång avses reell utnyttjandegrad av tillgängliga accesstekniker samt
vilka hastigheter som olika anslutningsformer erbjuder i praktiken, det vill säga ej
baserat på angiven hastighet från operatören.

Med framtid avses vilken potential för vidareutveckling som finns hos de olika
accessteknikerna, baserat på teoretiska specifikationer, historisk förbättring samt
fysiska implementationer i Sverige.

Med utveckling av Internetanvändningen ur ett ekonomiskt perspektiv avses hur
utnyttjandet av Internet i Sverige kan främjas genom olika tillämpningar och hur
detta kan anses vara en drivkraft för ekonomisk utveckling.

Förtydligande av vad som menas med bredband respektive Internet i detta exa-
mensarbete görs i avsnitt 1.5 Definitioner och förklaringar.

Syftet kan illustreras på det sätt som görs i figur 1.1 nedan. Av särskild relevans är
pilarna mellan de tre ingående komponenterna. Dessa kan utläsas ur syftesformule-
ringen genom att vi tittar på bredbandets implikationer för Internetanvändningen,
samt att detta görs ur ett ekonomiskt perspektiv, det vill säga att tillämpningarna
av Internet betraktas utifrån deras konsekvenser för ekonomisk utveckling.

Figur 1.1: Illustration av examensarbetets syfte
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1.2 Avgränsningar

På grund av det stora utbudet av olika bredbandstjänster i Sverige har vi avgrän-
sat oss till att studera ett urval av dessa, som vi anser vara representativt dels för
accessteknikerna i Sverige och dels för de tjänster som i skrivande stund har flest
abonnenter. Att utvärdera samtliga bredbandstjänster för vilka vi har empiriskt
underlag har inte ansetts rimligt inom den givna tidsramen. Ytterligare avgräns-
ningar i rådatat presenteras i den första delen av datastudien, avsnitt 3.1.1. Under
förutsättning att de accesstekniker som finns representerade i datamängden är re-
presentativa för bredbandspenetrationen i Sverige anser vi inte att avgränsningen
till ett antal specifika tjänster har påverkat resultatens generaliserbarhet.

Eftersom rapportens fokus ligger på faktisk tillgång och prestanda hos specifika
tjänster, det vill säga långt fram i “förädlingskedjan”, har vi avgränsat oss från att
göra egna empiriska undersökningar kring exempelvis investeringskostnader. Vår
bedömning är att en sådan datainsamling vore för omfattande för att rymmas in-
om tidsramarna för examensarbetet, eftersom antalet aktörer och därmed möjliga
scenarier ökar längre fram i kedjan. Däremot används resultat ur tidigare forsk-
ning på både nationell och på regional nivå, i syfte att värdera faktisk prestanda
ur ett ekonomiskt perspektiv.

Ovanstående avgränsningar gjordes i ett tidigt skede i examensarbetet. En senare
avgränsning var att inte söka samband mellan bredbandspenetration och demo-
grafiska faktorer såsom sysselsättningsgrad, inkomstnivåer eller befolkning. Detta
har två anledningar. Dels uppstod svårigheter med att komma över relevant da-
ta att jämföra med, vilket nämns under Demografiska data i avsnitt 2.1.2 Andra
datakällor. Efter litteraturgenomgången stod det också klart att direkta samband
mellan bredbandspenetration och demografisk utveckling, liksom frågeställningar
såsom “Ger bredband tillväxt?”, är mycket komplicerade att analysera eftersom
infrastruktur är invävd i samhället och dess värde svårt att isolera från andra
beroende faktorer.
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1.3 Disposition

Rapporten är indelad i åtta kapitel, vilka kort presenteras nedan.

1. Inledning. Ger en problembakgrund och definierar målet med examensarbe-
tet, samt förklarar begrepp som används i rapporten.

2. Metod och metodkritik. Presenterar och motiverar vårt tillvägagångssätt
ur ett metodkritiskt perspektiv.

3. Datastudie, del I. Beskriver datakällorna i detalj, liksom vilka tolkningssvå-
righeter och risker som föreligger hos dessa.

4. Litteraturstudie. Går igenom relevanta teorier och aktuell forskning inom
problemområdet för att skapa en teoretisk referensram.

5. Datastudie, del II. Presenterar empiriskt underlag för analys.
6. Teknisk introduktion. Redogör för kompletterande tekniska aspekter för att

kunna göra en djupgående analys.
7. Analys. Konstruerar en analysmodell baserad på data- och litteraturstudie

och använder denna för att analysera det empiriska underlaget.
8. Slutsatser och diskussion. Presenterar våra slutsatser kring syftet, baserat

på föregående analys.

Figur 1.2 illustrerar hur rapportens delar hänger ihop.

Figur 1.2: Disposition av rapporten
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1.4 Läsanvisningar

Med anledning av rapportens omfattning ger vi här några rekommendationer till
tänkbara läsare av examensarbetet.

För den som snabbt vill ha en översikt av arbetets bakgrund, hur det har gått till
samt vilka resultat som framkommit är det fullt tillräckligt att läsa den samman-
fattning som föregår detta kapitel.

Den intresserade läsaren rekommenderas att läsa hela detta inledningskapitel (un-
dantaget definitionerna i avsnitt 1.5), metodbeskrivningen i kapitel 2 samt analys
och slutsatser i kapitel 7–8. Det ger en god bild av på vilket sätt vi har genomfört
kartläggningen och vår utvärdering av denna.

En tekniskt insatt läsare som huvudsakligen är intresserad av den kartläggande
aspekten av examensarbetet kan begränsa läsningen till avsnitt 4.1 i litteratur-
studien, båda delarna av datastudien samt analysens två första huvudavsnitt (7.2
och 7.3). Den enbart ekonomiskt intresserade kan välja att fokusera på avsnitt 4.2
och 4.3 i litteraturstudien samt avsnitt 7.3–7.4 i analysen. Båda kategorierna av
läsare rekommenderas givetvis att även läsa slutsatserna i kapitel 8.

Den med akademiskt intresse av rapporten bör gå igenom samtliga kapitel, för
att få en komplett uppfattning av vad som har studerats, hur studien har genom-
förts och vad vi har kommit fram till. Den första delen av datastudien (kapitel 3)
kan emellertid ses som en fortsättning av metodkapitlet, då den mer ingående
utvärderar det empiriska underlagets egenskaper. Den är inte nödvändig för att
förstå resonemanget i analysen, utan där räcker det med att läsaren är insatt i
litteraturstudien och datastudiens andra del (kapitel 4–5).

Bilagorna inleds på sidan 214 och är generellt inte nödvändiga för att tillgodogöra
sig innehållet i rapporten. Bilaga B Bilder och figurer refereras emellertid uppre-
pade gånger i datastudiens andra del, och kan vara bra att ha tillhands för att
förstå innehållet där.
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1.5 Definitioner och förklaringar

För att underlätta för läsaren följer här en ordlista med förklaringar av tekniska
begrepp1 som används i rapporten. Många av förklaringarna är förenklingar, men
enligt vår uppfattning tillräckliga i examensarbetet.

3G eller mobilt bredband 3G används i denna rapport som samlingsnamn för
accesstekniker som kan utnyttja HSPA eller CDMA 2000.

3GPP är en samlingsbegrepp för standarder i International Telecommunication
Union (ITU). Det omfattar bland annat GSM (2G), UMTS och HSPA (3G)
samt LTE.

4G eller mobilt bredband 4G används i praktiken för bredbandstjänster som an-
vänder LTE, den enda kommersiellt tillgängliga trådlösa höghastighetstek-
niken. Den möjliggör högre genomströmningshastighet och kortare svarstid
än 3G, men uppfyller inte de ursprungliga 4G-kraven. IMT-Advanced, som
är 4G i ordets ursprungliga bemärkelse, kommer med stor sannolikhet att i
kommersiell form benämnas 4,5G.

Accessteknik är synonymt med anslutningstyp eller typ av bredbandstjänst. I
examensarbetet behandlas främst xDSL, kabel-tv, fiber (fiber-LAN) och mo-
bilt bredband 3G.

ADSL Se xDSL.
Antivirus kallas program som syftar till att skydda en dator från mjukvara som

skadar den eller olovligen använder dess resurser.
API står för Application Programming Interface och är en uppsättning regler för

hur ett program kan kommunicera med andra program.
Bandbredd mäts i hertz (Hz) och avser i sin ursprungliga mening det frekvens-

spann för vilket signaldämpningen är tillräckligt låg för att kunna användas
för dataöverföring. Idag har begreppet emellertid blivit synonymt med ge-
nomströmningshastighet, och det är så vi använder det i denna rapport i
enlighet med de källor som arbetet baseras på. Ett naturligt undantag görs
dock i de mer tekniska delarna av rapporten, där den tekniskt korrekta in-
nebörden används.

Basband är en teknisk term för ett beskriva en viss typ av frekvensspektra. Ett
basband börjar alltid vid 0 Hz och går upp till angiven frekvens. Exempelvis

1Flertalet definitioner baseras på artiklar i svenska och engelska Wikipedia, http://sv.
wikipedia.org respektive http://en.wikipedia.org.

http://sv.wikipedia.org
http://sv.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org
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är 0–100 MHz ett basband, men inte 50–150 MHz.
Brandvägg Mjukvara eller hårdvara som kan begränsa åtkomsten till och från

en nätverksenhet. Konfigureras med hjälp av logiska portar.
Bredband är den allmänt vedertagna termen för snabb Internetaccess (relativt

uppringda anslutningar). I rapporten använder vi definitionen att bredband
måste erbjuda en genomströmningshastighet om minst 2 Mbit/s nedströms.
Bredband är infrastruktur, och säger inget om vilken trafik som kommer att
gå där. Se även OSI-modellen.

Bredbandstjänst syftar i examensarbetet på ett specifikt anslutningserbjudande
från en operatör, till exempel “6–8 Mbit/s ADSL” eller “10 Mbit/s fiber”.

CDMA 2000 är en accessteknik inom mobilt bredband som i dagsläget bara till-
handahålls av en operatör2 i Sverige. Genomströmningshastigheten är lägre
än med HSPA, men cellradien eller räckvidden är mer än den dubbla med
dagens frekvensindelning. CDMA 2000 ska inte misstas för WCDMA.

Cellradie är radien på det ofta cirkulära täckningsområde som en radiomast har.
Området kallas ofta för cell i tekniska sammanhang, därav det amerikanska
ordet för mobiltelefon, cellphone.

Cookie En textfil kopplad till en viss webbläsare på en viss dator, med syfte att
en webbplats ska kunna spara information om en besökare. Sparas lokalt på
användarens dator. Benämns ibland även “kaka” på svenska.

Cross-talk är ett begrepp som innebär att elektroner kan hoppa mellan tätt
liggande ledare eller störa varandra. Problemet kan uppstå både i processorer
och i xDSL-tillämpningar.

csv är ett filformat för utbyte av data mellan program vars egna format inte är
kompatibla. Informationen i en csv-fil lagras som värden, avgränsade med
hjälp av en separator. I vårt arbete har kommatecken använts som separator
(även kolon och tecken (character) förekommer).

Databas Beteckning för både samlingar med information (data) och hanterare
som kan tolka dess struktur. Vanligast förekommande är relationsdatabaser
som består av tabeller. En dokumentorienterad databas är ett alternativt
sätt att söka i stora datamängder utan samma prestandaförluster som en
komplex tabellstruktur kan medföra.

Datapaket är ett stycke information som skickas över någon form av nätverk,
oftast bestående av huvud (header) och last (payload). En förenklad analogi
kan göras med verklighetens lastbilar, en hytt som drar ett släp som kan
innehålla vilken last som helst.

2Net 1, tidigare Ice.net.
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DNS står för Domain Name System och är ett sätt att slå upp domännamn till
IP-adresser, liknande en telefonkatalog. DNS används för att få fram IP-
adressen på det som man skriver in i webbläsarens adressfält.

DOCSIS är en standard för dataöverföring över HFC-nätverk (Hybrid Fibre
Coaxial). Dess effektiva räckvidd med förstärkare är ungefär 160 kilometer.
DOCSIS rör lager 1 och 2 i OSI-stacken.

Duplex har ursprungsbetydelsen “dubbel” eller “tudelad”, och beskriver hur sig-
naler kan skickas på en kabel. Halv duplex innebär att överföring kan ske
i en riktning åt gången, full duplex att båda ändar kan skicka samtidigt.
Vanlig telefoni använder till exempel full duplex, eftersom båda parter kan
prata samtidigt.

Ethernet är en trådbunden överföringsstandard för datakommunikation över kort-
distans. Ethernet har den tekniska beteckningen IEEE 802.3 och omfattar
bland annat överföring på partvinnad kopparkabel och fiber. Dess teoretiska
räckvidd är ungefär 100 meter per länk. Ethernet agerar på nivå 1 och 2
i OSI-stacken. Vanliga hastigheter för Ethernet är FE (Fast Ethernet, 100
Mbit/s) och GbE (Gigabit Ethernet, 1 Gbit/s).

Fiber använder vi likställt med fiber-LAN som är en accessteknik för dataöver-
föring i hög hastighet genom att ljus leds i optiska fibrer nära abonnenten.
Kräver inget modem hos användaren.

Flash är ett datorprogram från Adobe för att skapa grafiska applikationer för
webben.

Genomströmningshastighet eller throughput är storheten för hur snabbt data
överförs mellan två enheter i ett datornätverk. De vanligaste enheterna är
kilobit per sekund (kbit/s) och megabit per sekund (Mbit/s). I vardagligt
tal används ofta (felaktigt) begreppet bandbredd.

GPRS är en teknik för datakommunikation på GSM-banden och står för General
Packet Radio Service. GPRS kallas ibland 2,5G.

GSM är en telekommunikationsteknik som brukar benämnas 2G. Den saknar
stöd för datakommunikation utöver textmeddelanden (SMS).

gzip (gz) Komprimeringsformat med öppen källkod för enskilda dataströmmar
(filer). Brukar användas i kombination med tar.

Hash är ett begrepp som används för att identifiera ett större, unikt objekt. En
vanlig algoritm för att beräkna hash-nycklar i datatekniska sammanhang är
MD5.

HSPA är en 3G-standard som är en förbättring av WCDMA, i vardagligt tal ofta
kallad turbo-3G. Står för High Speed Packet Access, och är en samlingsbe-
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teckning för HSDPA och HSUPA, där D och U står för downlink (nedströms)
respektive uplink (uppströms).

Hårdvara kallas de fysiska komponenterna i ett datorsystem, till exempel pro-
cessor, nätverkskort och hårddisk.

Höghastighetsanslutning är inget väldefinierat begrepp, och likställs av SCB
liksom ofta i sin engelska översättning med bredband i allmänhet. I detta
examensarbete använder vi begreppet i betydelsen bredband med en utlovad
hastighet om minst 50 Mbit/s nedströms.

IEEE utläses “eye-triple-e” och står för Institute of Electrical and Electronics
Engineers. Det är en amerikansk organisation som tar fram globala standar-
der för nätverkskommunikation.

Internet definieras formellt som “ett nät av nät”. Internet är inte ett enskilt
nätverk, utan ett stort antal ihopkopplade sådana som drivs av lika många
organisationer och företag. Bredband är en av flera möjliga typer av infra-
struktur för att använda Internet.

IP är en förkortning av Internet Protocol, och är det kommunkationsprotokoll
som Internet baseras på. TCP/IP (TCP over IP) innebär att man använder
sig av IP för att föra fram data i protokollet TCP. I detta sammanhang kallas
IP för en bärare (carrier) på Internet. IP-protokollet som används idag är
version 4 (IPv4), där adresserna har tagit slut. Som ersättare finns version
6 av protokollet (IPv6) som har en i jämförelse oändlig adressrymd.

IP-adress är en identifierare på Internet som kan jämföras vid ett namn. IP-
adresser byts i regel ut mellan gångerna man kopplar upp sig (dynamisk
IP), såvida man inte använder fast (statisk) IP.

Java är ett plattformsoberoende, objektorienterat programmeringsspråk.
JavaScript är ett objektorienterat skriptspråk, fristående från Java-plattformen.
Kabel-tv som accessteknik innebär att outnyttjad kapacitet i kabel-tv-nätet an-

vänds för dataöverföring med hjälp av ett kabelmodem hos användaren. Krä-
ver att nätet är returaktiverat, det vill säga kan överföra information i båda
riktningarna.

Koaxialkabelanslutning Se Kabel-tv.
LAMP är en förkortning för Linux Apache MySQL PHP, en vanlig mjukvarusvit

för webbservrar. Alla komponenter har öppen källkod.
LAN är beteckningen för ett lokalt datornätverk. Förkortning för Local Area

Network. När det används för sig självt syftar det generellt på ett antal
datorer sammankopplade i ett hemnätverk, men principen är densamma som
för till exempel fiber-LAN (se Fiber).
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Last mile eller ibland last kilometer avser den del av en kommunikationsförbin-
delse som ligger närmast kunden, det vill säga den sista biten av accessmöj-
lighet som en kommunikationsleverantör tillhandahåller.

LTE är en 4G-standard som står för Long Term Evolution och har accepterats
som en de facto standard för 4G i Sverige. I rapporten undviker vi dock att
betrakta LTE och 4G som synonyma.

Mjukvara är samlingsnamnet för de delar i ett datorsystem som är uppbyggda
av källkod, till exempel program och operativsystem.

Modem Nätverksenhet som möjliggör digital kommunikation över analoga för-
bindelser, exempelvis telefon- och kabel-tv-nät.

MongoDB Dokumentorienterad databas (se Databas) med öppen källkod som
använder JavaScript som frågespråk.

Moores lag formulerades år 1965 och är en empiriskt grundad beskrivning av an-
talet transistorer som kan placeras i en beräkningsenhet för masstillverkning.
Den antar att mängden fördubblas vartannat år, det vill säga en 41-procentig
ökning per år. Lagen stämmer än idag och har visat sig kunna tillämpas även
på andra områden, såsom sensorer för digitalkameror och beräkningskapaci-
tet i processorer.

Mottagning innebär att data överförs i riktning mot den aktuella datorn.
MySQL Hanterare för relationsdatabaser (se Databas) med öppen källkod som

använder frågespråket SQL (Structured Query Language).
NAT står för Network Address Translation och är den teknik som routrar och

brandväggar använder för att ansluta lokala nätverk till Internet.
Nedströms Se Mottagning.
OSI-modellen är en lagerbaserad modell som beskriver hur nätverkskommunika-

tion går till. Modellen innehåller sju lager och Internet innebär att använda
IP för kommunikation i lager 3. Med bredbandsinfrastruktur avses lager 0.
En detaljerad beskrivning finns i bilaga D.2.

OSI-stacken Se OSI-modellen.
Paket Se Datapaket.
Peer-to-peer förkortas P2P och innebär att klienter (vanligen datorer) pratar

med varandra istället för med en och samma server. Detta medger ofta betyd-
ligt snabbare dataöverföring och har ökat kraftigt i användning det senaste
decenniet.

Peering är ett uttryck som används för att beskriva datautbyte mellan opera-
törer. Peeringavtal reglerar hur dessa utbyten går till och till vilket pris.
Normalt är avtalen inte offentliga.
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PHP är ett skriptspråk för hemsidor med dynamiskt innehåll, till exempel från
databaser. PHP är en rekursiv förkortning av PHP: Hypertext Preprocessor.

Proxy Mellanhand i datorkommunikation, till exempel med syfte att tvinga trafik
att välja en viss rutt eller att skydda identiteter.

QoS står för Quality of Service och används i många tekniksammanhang. Kan
ofta direkt översättas till servicekvalitet eller kvalitetsnivå och mäts på olika
sätt beroende på tillämpning.

RFC står för Request For Comment och är rekommendationer för hur nätverks-
kommunikation bör gå till. De utgör inte formella lagar men det anses vara
god sed att följa dem.

Router Nätverksenhet som trådburet eller trådlöst (eller både och) låter flera
datorer dela på en Internetanslutning i ett lokalt nätverk. En router befinner
sig mellan två subnät, generellt mellan ett lokalt nätverk och ett externt dito
(Internet) och är lager 3 utrustning.

RTT står för Round Trip Time och är den tekniska definitionen på det som ofta
kallas svarstid eller pingtid. Som namnet antyder är det tiden det tar för ett
paket att åka från punkt A till punkt B och sedan tillbaka till punkt A.

Svarstid eller latency är tiden det tar för en dator att få kontakt med en annan
dator vid ett nätverksanrop. Svarstid kan mätas på flera olika sätt, se även
RTT. Andra beteckningar är responstid, pingtid och latens.

Switch Nätverksenhet som kan användas för att skapa ett lokalt nätverk mellan
flera datorer. En switch befinner sig i samma subnät som de enheter den
kommunicerar med (lager 2), till skillnad från en router.

Sändning innebär att data överförs i riktning från den aktuella datorn.
tar Arkiveringsformat för att samla ihop flera dataströmmar (filer). Brukar kom-

primeras med hjälp av gzip.
Throughput Se Genomströmningshastighet.
TTL står för Time To Live och är en vanlig förkortning i nätverkstekniska sam-

manhang. Den beskriver hur lång tid det tar innan information ska ses som
“gammal”, och kan jämföras med ett bäst-före-datum. I praktiken beskriver
TTL ofta hur många hopp ett paket får ta innan det kastas.

UMTS Se WCDMA.
Uppströms Se Sändning.
URL står för Uniform Resource Locator och används generellt som beteckning

för en webbadress. Enligt dess ursprungliga definition är URL emellertid inte
begränsat till enbart sådana adresser.

URI är en unik identifierare för en given resurs. URI står för Uniform Resource
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Identifier och är i många sammanhang fullt jämförbar med en hash-nyckel,
men begreppen är inte helt utbytbara.

WCDMA är vad som vanligtvis brukar benämnas 3G. Står för Wideband Code
Division Multiple Access och går även under beteckningen UMTS. Ska dock
inte misstas för CDMA 2000, som har samma teoretiska grund men fungerar
annorlunda i praktiken.

Webbläsare är mjukvara som ger användare åtkomst till hemsidor på Internet.
WGS 84 står för World Geodetic System 1984 och är ett globalt referenssystem

som bland annat används för satellitbaserad positionering.
WLAN är förkortningen för Wireless LAN, ett trådlöst lokalt nätverk. Se LAN.
xDSL är förkortningen för tekniker för dataöverföring som använder telefonnä-

tets kopparledningar. Detta kräver att ett modem ansluts till användarens
telejack. I Sverige är ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) mest fö-
rekommande. DSL-typerna ligger i lager 1 i OSI-stacken.

Överklockning innebär att trimma en datorkomponent till en högre klockfre-
kvens än enligt tillverkarens specifikationer, i syfte att höja dess prestanda.

1.5.1 Förkortningar

För att underlätta läsbarheten i rapporten används förkortningar för ofta förekom-
mande organisationsnamn eller tekniska begrepp.

.SE Stiftelsen för Internetinfrastruktur
kbit/s kilobit per sekund
Mbit/s megabit per sekund
PTS Post- och Telestyrelsen
SCB Statistiska Centralbyrån
TP Genomströmningshastighet, throughput (används i formler)





Kapitel 2

Metod och metodkritik

I detta kapitel beskrivs hur empiriskt och teoretiskt underlag har tagits fram och
analyserats under examensarbetet. Anmärkningsvärt är den i akademiska uppsat-
ser något okonventionella arbetsmetoden att bygga den teoretiska referensramen
först efter att huvuddelen av datainsamlingen är klar. Vi har valt detta tillvä-
gagångssätt mot bakgrund av att rådatat funnits tillgängligt redan vid arbetets
början, samtidigt som det har rört sig om mycket stora mängder utan någon logisk
struktur ur ett analytiskt perspektiv. Således har vi varit tvungna att med hjälp
av egna antaganden och hypoteser gå igenom datat innan ett teoretiskt fokusom-
råde kunnat väljas. När väl en teoretisk referensram etablerats har vi kunnat tolka
datat ur ett snävare perspektiv och därigenom kunnat göra en djupgående analys.

Genom hela metodbeskrivningen bibehålls ett kritiskt förhållningssätt till respek-
tive del. I slutet av kapitlet följer en mer övergripande diskussion kring metodens
lämplighet och tänkbara konsekvenser, utifrån vedertagna perspektiv inom aka-
demisk forskning.

15
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2.1 Datastudie

Datastudien omfattar statistik och rådata från .SE (Bredbandskollen, undersök-
ningen Svenskarna och Internet 2010 samt uppgifter om domänregistreringar),
PTS (Bredbandskartläggning 2008, 2009 och 2010) samt demografisk information
från bland annat SCB. I detta avsnitt beskrivs hanteringen av Bredbandskollens
data och dess tekniska implikationer i detalj, medan de andra datakällorna pre-
senteras mer kortfattat. Datainsamling har också skett genom intervjuer med re-
presentanter för svenska bredbandsoperatörer och med tekniska experter.

Studien består av två delar. Den första delen ägnas åt att beskriva den studerade
datamängden, för att läsaren ska vara medveten om vilken information som har
studerats och vad de senare observationerna baseras på. Den andra delen utfördes
efter litteraturstudien. Den innehåller våra observationer utifrån syftet och utgör
det huvudsakliga underlaget för analys.

2.1.1 Mätdata från Bredbandskollen

Bredbandskollen är ett konsumentverktyg för mätning av bredbandsprestanda som
tillhandahålls av .SE. Tjänsten finns i en plattformsoberoende version för webblä-
sare samt i skrivande stund för de två mobila operativsystemen iOS och Android.
I examensarbetet beaktas uteslutande webbläsarversionen, och det är denna som
avses när vi använder namnet Bredbandskollen. Verktyget lanserades officiellt i
oktober 2007 och är fritt att använda i hela världen och oavsett operatör, dock
under förutsättning att åtkomst inte hindras från operatören själv eller från exem-
pelvis myndigheter. Ett test i Bredbandskollen mäter användarens svarstid samt
genomströmningshastigheten upp- och nedströms genom en Flash-applikation. För
en detaljerad beskrivning av mätförfarandet se bilaga E.1 på sidan 274.

Stommen i det statistiska underlaget för examensarbetet är rådata från samtliga
mätningar med Bredbandskollen från maj 2007 till början av januari 2011, to-
talt 37,5 miljoner1. Storleken på den okomprimerade datamängden är ungefär 16
GB, och drygt det dubbla när informationen har indexerats. Komprimerat med
standarderna tar och gzip är storleken strax under 3 GB.

Mot bakgrund av att vi under projekttiden inte har haft tillgång till en så kallad
superdator eller ett datorkluster, med förmågan att hålla all information i arbets-

1Exakt antal är 37 558 677 mätningar.
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minnet, har vi uppskattat den genomsnittliga tiden för en förfrågan till ungefär 20
minuter2, vilket visade sig stämma väl överens med utfallet i projektets slutskede.
Arbetet har således fått planeras noga för att få ut önskvärd information inom
rimlig tidsram, och begränsningen i kapacitet har stundtals varit ett hinder för
djupgående detaljstudier.

Databasval

Bredbandskollens rådata hanteras i MySQL-form, vilket är en vanlig databas för
webbapplikationer. LAMP, som innefattar MySQL, är den mest vedertagna pake-
tet av programvarusviter för webbsidor, och har uteslutande öppen källkod (Cow-
nie, 2011).MySQL saknar emellertid ett lämpligt API för högnivåprogrammerings-
språk, varför vi valde att konvertera hela datamängden till MongoDB, en nyare
och i detta sammanhang mer lättarbetad databas. Eftersom arbetet bedrevs på
olika plattformar3 valdes Java som primärt programmeringsspråk för att aggre-
gera datat (se nästa rubrik). Java är plattformsoberoende och körs på en virtuell
maskin, vilket innebär att alla program som skrivits utan problem har kunnat
flyttas mellan våra arbetsdatorer.

Det bör noteras att MongoDB saknar applikationer för att utforska data på ett
lika enkelt sätt som många existerande MySQL-verktyg. Detta uppvägs emellertid
av att den aktuella datamängden på grund av sin storlek ändå inte hade kunnat
presenteras på konventionellt sätt, till exempel med hjälp av tabeller.

Aggregeringar av data

För att kunna hantera den stora datamängden har vi varit mer eller mindre tvung-
na att utföra olika slags aggregeringar innan datat har analyserats. På detta sätt
kunde vi få en överblick av innehållet och hitta intressanta områden för mer djup-
gående analyser. Aggregeringar utfördes med avseende på position (longitud/lati-
tud), tid (dagar, veckor, månader), hash-nyckel samt val av tjänst.

Eftersom de övergripande analyserna baseras på aggregerade datamängder finns
risken att förbise väsentliga detaljer som inte syns på den nivån. För att undvika
detta togs också ett stickprov på 10 000 hash-nycklar, nästan jämförbart med unika

2En enklare fråga av typen “hur många mätningar utfördes den 24 april med tjänsten 100
Mbit/s fiber?”. Avancerade ingrepp såsom aggregeringar tar betydligt mer tid i anspråk och mäts
enklast i dagar.

3Huvudsakligen Ubuntu Linux, Mac OS X och Windows XP.



18 Metod och metodkritik

användare men mer korrekt vore att tala om unika datorer, för vilka genomförda
mätningar granskades mer ingående.

ArcGIS och Windows

För att överblicka datat användes programvarusviten ArcGIS, som gav möjlighet
att plotta informationen geografiskt. Den version av verktyget som fanns tillgäng-
lig kunde bara köras i 32-bitars Windows (XP eller senare). Detta innebar en
minnesbegränsning som blev kännbar på grund av de stora datamängderna som
hanterades, och eftersom arbetet endast kunde utföras på den fysiska arbetsplat-
sen valde vi att minska användningen av verktyget i analytiska syften mot vad som
usprungligen hade planerats. Detta har haft som effekt att det tog längre tid att
hitta intressanta orter att undersöka, men vi anser inte att kvalitén hos analyserna
i sig har påverkats vare sig positivt eller negativt.

Programmet krävde att datat gjordes om till tabbavgränsat textformat för att
kunna bearbetas. Det innebar att vi fick exportera från MongoDB till csv-format,
och därefter konvertera till Windows-formaterad text (txt) med hjälp av Micro-
soft Excel. Den initiala exporten från MongoDB gav upphov till dataförluster om
några tusen poster på grund av felaktig fältavgränsning, men eftersom förlusterna
aldrig översteg en (1) procent av den aktuella datamängden bedöms dessa inte
ha påverkat den geografiska representationens korrekthet. Några mönster bland
dataförlusterna har inte kunnat observeras i stickprovet, varför vi förutsätter att
bortfallet har varit slumpmässigt.

Kompletterande källor från Bredbandskollen

Utöver rådatat från mätningarna har vi under arbetet haft tillgång till resultaten
från en webbaserad undersökning som varit aktiv sedan december 2007. Ungefär
en på 50 unika besökare4 till Bredbandskollens hemsida har blivit tillfrågad om
deltagande. Någon särskild kontroll av urvalet har således ej varit möjlig, men vi
har funnit resultaten användbara för att ge belägg för eller avfärda några av våra
antaganden utifrån datat. Uppgifter från undersökningen baseras på 64 802 svar.
Frågorna som används i enkäten liksom svarsfrekvens återfinns i bilaga E.2.

Vi har även haft insyn i samtliga ärenden till Bredbandskollens support, som
funnits sedan verktyget lanserades. Supporten är uteslutande e-postbaserad och

4Att en person har deltagit lagras i en lokal cookie (se avsnitt 1.5). Så länge cookien finns
kvar kan personen inte delta igen med samma dator och webbläsare.
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hanterar uppskattningsvis cirka 30 ärenden per vecka. De flesta frågorna kommer
från användare som inte är nöjda med sina mätresultat och vill ha hjälp med
att förbättra dessa. Liksom resultaten i undersökningen har studier av inkomna
ärenden kunnat ge belägg för eller hjälpt oss att avfärda vissa antaganden från
vår sida. Detta gäller exempelvis vilka lokala begränsningar som kan finnas hos
användare (avsnitt 3.2) eller vilka steg som en användare normalt vidtar vid låga
uppmätta prestanda (avsnitt 3.3).

2.1.2 Andra datakällor

Under studien har vi använt annan relevant statistik och rådata för att kunna jäm-
föra och dra slutsatser från Bredbandskollens mätdata. En del av rådatat ligger
även till grund för redan publicerat material från berörd instans. I rapporten an-
vänds citationstecken när en specifik publikation refereras, och inga citationstecken
när vi refererar till underliggande rådata.

Svenskarna och Internet 2010

Undersökningen “Svenskarna och Internet” startade år 2000 och har genomförts
årligen sedan 20075. Den baseras på ett ursprungligen slumpmässigt urval om
cirka 2 000 individer och avser att studera tillgång och användning av Internet i
landet. Bortfallet från år till år ersätts med ett proportionellt stratifierat urval med
avseende på ålder och kön i förhållande till Sveriges befolkning. Enkäten genomförs
över telefon och en fullständig metodbeskrivning för samtliga år finns tillgänglig
via webbplatsen internetstatistik.se6. Från början genomfördes undersökningen av
World Internet Institute (WII), men från och med 2010 års upplaga står .SE som
ensam upphovsman (Findahl, 2010).

Genom att få tillgång till enkätsvaren från 2010 års undersökning har vi kunnat
ge belägg för olika antaganden samt göra jämförelser med Bredbandskollens mät-
data. De data som beställdes bestod uteslutande av frågor med svarsalternativ,
vilket gjorde det enkelt att sammanställa statistik. Samtidigt kan den kvantitativa
utformningen av dessa frågor ha inneburit att en del information uteslutits, till ex-
empel att ett fullständigt korrekt svarsalternativ för den svarande har saknats. Det
har emellertid varit möjligt för den tillfrågade att avböja att svara eller att ange
ett fritextsvar. De senare har vi bortsett från av praktiska skäl och vi bedömer

5Genomfördes även 2002 och 2003.
6http://www.internetstatistik.se/content/2833-metodbeskrivning.html. Senast ändrad

2011-01-09, kontrollerad 2011-05-06.

http://www.internetstatistik.se/content/2833-metodbeskrivning.html
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inte att något relevans för datat därmed har gått förlorad, eftersom det rör sig om
mycket få poster. Rådatat från undersökningen analyserades i statistikverktyget
SPSS (version 19) från IBM, främst med hjälp av korstabuleringar.

Beträffande undersökningens generaliserbarhet bör det begränsade urvalet note-
ras. Eftersom en ambition varit att följa utvecklingen hos enskilda individer har
i möjlig mån samma urval använts från år till år. Det är tänkbart att detta har
haft konsekvenser för de svarandes agerande, till exempel att dessa under årens
lopp har tillskansat sig större kunskaper om Internet än vad de annars hade gjort.
Denna aspekt kan vägas in vid analys av frågeställningar som rör exempelvis In-
ternettillgång och användningsfrekvens.

Uppgifter om domänregistreringar

I egenskap av förvaltare av den svenska toppdomänen .se besitter .SE detalje-
rade uppgifter om registrerade domännamn under denna. I aggregerad form har
dessa kunnat jämföras med Bredbandskollens mätdata förr perioden januari 2008–
december 2010. Registreringarna lagras och uppdateras löpande i en databas hos
.SE, och delgavs oss i txt-format (tabbavgränsat). Utdraget bestod av samtliga
registrerade .se-domäner per postnummer och månad under perioden.

Bredbandskartläggning 2008, 2009 och 2010

Som referensmaterial har vi använt oss av rådata från 2008–2010 års upplagor av
PTS årligen återkommande bredbandskartläggning över Sverige. Data från 2009
fanns tillgängligt redan vid arbetets början och har därför använts i större ut-
sträckning. 2010 års data blev tillgängligt i mars 2011, halvvägs in i examensar-
betet, och datat från 2008 i mitten av april. En del data levererades i Microsofts
proprietära xlsx-format och resten i csv-format. All data konverterades av oss till
txt (Windows-formaterat) för att kunna användas i ArcGIS och jämföras med
Bredbandskollens rådata.

Datat är en geografisk uppdelning av Sverige i 250 meter stora kvadratiska rutor,
där varje ruta innehåller information om vilka accesstekniker (oavsett hastighet)
som teoretiskt är tillgängliga i området. För trådlösa tekniker innebär detta att
mer än 50 procent av rutans area har bra täckning7 och för trådbundna tekniker
att det finns ett företag eller nattbefolkning8 med accessmöjlighet. En tydligare

7Definition av begreppet finns i PTS rapport, “Bredbandskartläggning 2009”.
8Invånare som är bosatta på orten.
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definition finns i datastudien, avsnitt 5.3. Den geografiska informationen är en
koordinat i RT 90-systemet9 för varje ruta, som för att kunna jämföras med Bred-
bandskollens data fick konverteras till WGS 84-systemet. Omvandlingen gjordes
med hjälp av det publika projektet PineTrail på Google Code. Flyttal med dubbel
precision ger en noggrannhet på nästan 16 siffror i decimalform10, varför eventuella
informationsförluster kan anses obetydande.

Demografiska data

Demografisk statistik på kommunnivå samt för hela landet har under februari–
april 2011 hämtats från SCB11, Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner12. Ett
närmare samarbete med SCB för att få ta del av mer finkorning data genom den
då nystartade Geodataportalen undersöktes i början av examensarbetet, men gav
inget resultat vilket medförde den avgränsning som tas upp i avsnitt 1.2. Verktyget
erbjöd emellertid möjlighet att identifiera intressanta geografiska områden, för att
därefter ta fram relevant data ur andra källor.

2.1.3 Intervjuer

Formella intervjuer har genomförts med representanter för tre stora svenska bred-
bandsoperatörer13. Intervjuerna har varit semistrukturerade, vilket innebär att vi
har använt ett standardiserat frågeunderlag, men inte begränsat oss till detta un-
der själva intervjun. Dessa har inte varit en primär del av datainsamlingen utan
syftat till att belägga eller avfärda våra egna antaganden, samt att få en komplet-
terande bild vid jämförelser mellan olika operatörer i det övriga datat. Svaren från
intervjuade operatörer har anonymiserats i rapporten.

Resonemanget bakom semistrukturen är att intervjuerna har innefattat en del
mycket konkreta frågor, ofta av mer teknisk karaktär, för vilka vi bedömt att
sannolikheten för ett korrekt svar ökat om frågorna skickats till den tillfrågade
innan intervjun. Att använda samma frågor torde också öka jämförbarheten mellan
olika operatörer. Vid förtydliganden eller när vi velat bekräfta eller avfärda egna
hypoteser har det varit viktigare att kunna väga in subjektivitet och personliga

9RT 90 eller Rikets Triangelnät är ett plant koordinatsystem som har varit standard för
svenska myndigheter. Dess tänkta ersättare har beteckningen SWEREF 99.

1064-bitars flyttal enligt IEEE 754. Se förklaring i bilaga D.1.
11Genom SCBs egen webbplats, http://www.scb.se.
12Genom samarbetsprojektet Offentliga Data, http://www.offentligadata.se.
13TeliaSonera, Tele2 och Com Hem. Telenor har tillfrågats men avböjt att delta.

http://www.scb.se
http://www.offentligadata.se
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reflektioner. Oförberedda följdfrågor har därför förekommit för att ge utrymme åt
detta.

För att försäkra oss om informationens korrekthet har vår skriftliga sammanställ-
ning av de intervjuades svar skickats till representanterna ifråga kort efter var-
je intervju. De intervjuade har erbjudits möjlighet att lämna förtydliganden och
tillägg eller ändra uppgifter som han eller hon ansett att vi har missförstått. Detta
förfarande har inneburit att den intervjuade kunnat förtydliga sina svar och vi
har minskat risken för att göra felaktiga tolkningar. Ur ett kritiskt perspektiv har
den intervjuade samtidigt haft möjlighet att justera utsagor som denne i efterhand
ansett vara mindre lämpliga, även om de varit korrekt nedtecknade under själva
intervjun. I ett fall har ett par utsagor från den intervjuade justerats något och i
ett fall har en utsaga tagits bort helt. Vår bedömning är att korrigeringarna har
varit av så pass ringa omfattning att det inte i nämnvärd grad har påverkat vilken
information som har kunnat utläsas eller användas i denna rapport.

I arbetets slutskede genomfördes ett par informella intervjuer med tekniskt sak-
kunniga, både externt och vid .SE14. Dessa syftade till att verifiera våra slutsatser
kring mer tekniska aspekter, såsom teoretisk kapacitet och hur den fysiska bred-
bandsinfrastrukturen ser ut. Denna information kom inte fram ur intervjuerna
med operatörer, dels eftersom vi när dessa genomfördes inte besatt samma teknis-
ka kännedom som i slutet av arbetet och därmed inte förberett frågor inom ämnet,
dels eftersom vi vid dessa huvudsakligen talade med mer affärsinriktad personal.
Den informella intervjun valdes som tillvägagångssätt mot bakgrund av att de
intervjuade besatt betydligt mer djupgående kunskap på ämnet än vi själva, och
det därmed föll sig naturligt att låta dessa i stor utsträckning få leda diskussio-
nerna. Det fanns heller inte samma behov av att kunna jämföra information som i
intervjuerna med operatörer, varför inget standardiserat frågeunderlag användes.

2.1.4 Datakällornas koppling till syftet

Syftet med examensarbetet kan brytas ned i tre empiriska delar, till vilka datakäl-
lorna är knutna såsom beskrivs nedan.

Bredbandskollens mätdata och enkätsvar liksom rådatat från 2010 års Svenskarna
och Internet samt PTS bredbandskartläggning 2008–2010 kommer att användas
för att kartlägga den faktiska tillgången till bredband i Sverige. Intressant i det-
ta avseende är både den faktiska prestandan och hur utnyttjandegraden av olika

14De intervjuade presenteras kort i avsnitt 5.8 Tekniskt sakkunniga om bredband i Sverige.
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tjänster (sett till antalet och fördelningen av mätningar) förhåller sig till den fy-
siska tillgången enligt PTS.

Mätdatat och PTS uppgifter används också för att kartlägga bredbandets fram-
tid, tillsammans med det empiriska underlag som framkommit i intervjuer med
operatörer och tekniskt sakkunniga. Detta genom att illustrera hur utvecklingen
har sett ut för olika accesstekniker och bredbandstjänster, dels vad gäller tillgång
och dels vad gäller prestanda. Då det kan antas att operatörerna besitter goda
kunskaper kring hur tjänsteutbudet och efterfrågan har utvecklats samt hur ut-
byggnaden av accesstekniker förväntas se ut framöver är intervjusvaren från dessa
intressanta. De tekniska intervjuerna har bidragit med att stärka våra analyser av
framtidspotential utifrån teoretiska aspekter.

För att utvärdera implikationer för fortsatt utveckling av Internetanvändningen
används i synnerhet data från Svenskarna och Internet, uppgifterna om domän-
registreringar och resultat från intervjuerna med operatörer. Dessa källor ger till-
sammans en bred bild av vilka tillämpningar av Internet som utnyttjas av hushåll
och företag, samt vilka samband som eventuellt råder med tillgången till olika ac-
cesstekniker. Även kompletterande datakällor från Bredbandskollen är intressanta
för att besvara frågan om vilka komponenter som väger tyngst i användningen av
Internet.
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2.2 Litteraturstudie

En preliminär sammanställning av litteratur genomfördes i ett tidigt skede i exa-
mensarbetet, men det konkreta arbetet med att konstruera en teoretisk referens-
ram inleddes först efter en dryg månad. Detta tillvägagångssätt valdes eftersom vi
vid arbetets början saknade uppfattning om vilken information som skulle kunna
gå att utläsa ur tillgänglig data. Först efter att datats kvalitet kunnat säkerstäl-
las och vi kunnat dra några egna slutsatser om dess information kunde vi avgöra
vilken teori som vore lämplig att utgå från.

Av den preliminära sammanställningen uppskattar vi att ungefär hälften av käl-
lorna kom till användning under studien, och ungefär dubbelt så många lades till
efterhand. Det stora antalet källor kan bland annat härledas till att mycket är
teknisk dokumentation, som vi har använt som stöd för att göra egna beräkningar
på teoretisk kapacitet hos de olika accessteknikerna. En annan anledning är att
flertalet refererade studier varit mycket begränsade i sin omfattning, varför det
har varit nödvändigt att använda många källor för att få en heltäckande bild.

Källmaterialet består till största delen av tekniska rapporter och artiklar ur bransch-
publikationer. Bredband är fortfarande en förhållandevis ny företeelse och tekniska
framsteg sker kontinuerligt. Därför har vi i möjligaste mån alltid försökt komplet-
tera källmaterialet när huvudkällan varit äldre än cirka fem år, utifrån vår egen
uppfattning av utvecklingstakten på området. Detta gäller både tekniskt material,
eftersom tekniken uppgraderas regelbundet, och studier kring bredband och sam-
hällsimplikationer, då den nya teknologin ger upphov till tidigare oanade tillämp-
ningar och användningsmönster. Områdets föränderliga natur motiverar också att
litteraturstudien omfattar få böcker, eftersom sådana snabbt blir inaktuella.

Definitionen av bredband har utgjort ett problem i litteraturstudien. I de flesta
källor från 2009 och senare används (om den explicit anges) samma definition
som i denna rapport, det vill säga en Internetanslutning med en angiven över-
föringskapacitet på minst 2 Mbit/s nedströms. I källor från millennieskiftet och
2000-talets början förekommer emellertid att tjänster med överföringshastigheter
under 1 Mbit/s också benämns bredband. I de flesta källor görs ingen definition
alls. Vi har valt att inte lägga någon vikt vid de olika definitionerna eftersom,
vilket framgår av studien, skillnaderna i hastighet är betydelselösa på den skalan.

Den tidigare forskning som referensramen bygger på har huvudsakligen bedrivits
i Sverige och i USA. Det torde inte råda någon tvekan om att dessa två länder
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uppvisar stora demografiska skillnader, och även bredbandstillgången skiljer sig
åt markant. Detta bör man som läsare ha i åtanke beträffande olika slutsatser
kring bredbandets ekonomiska effekter. För den mer tekniskt orienterade delen
av litteraturstudien saknar detta emellertid betydelse, eftersom denna bygger på
teoretiska resonemang kring tekniska specifikationer och inte konkreta fallstudier.
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2.3 Utvärdering av valda metoder

Nedan diskuteras de metoder med vilka examensarbetet har genomförts och deras
lämplighet i förhållande till syfte och vedertagna synsätt inom akademisk forsk-
ning.

2.3.1 Metodklassificering

I detta avsnitt kategoriseras de valda ansatserna i data- och litteraturstudie.

Kvantitativt och kvalitativt

Datastudien har genomförts med ett kvantitativt angreppssätt. Sådan forskning
utgår från att information och kunskap från ett begränsat urval kan generaliseras
till slutsatser om en större grupp (Gustavsson, 2007). Representativiteten i vårt
empiriska underlag, och därmed hur pass rimlig en kvantitativ ansats är, beror på
vilket perspektiv som anläggs.

Enkätundersökningen (se sista underavsnittet i avsnitt 2.1.1) borde med tanke på
dess slumpmässiga urval och omfattande resultatunderlag vara representativt för
vilka som använder Bredbandskollen, även om vare sig uppgifter kring hur många
som nekat att svara eller geografisk information lagras i databasen. Av de svaran-
de anser sig majoriteten (53 procent) “ha bra datorvana” och en femtedel vara
“dataproffs”. Enkätdeltagarna är emellertid sannolikt inte representativa för Sve-
riges Internetanvändare. Av de 98 procent svarande som valt att ange kön är 90
procent män, medan World Internet Institutes och .SE:s rapporter indikerar att
det idag råder mycket små skillnader i mäns och kvinnors tillgång och använd-
ning av Internet (Findahl, 2007, 2010). Med detta sagt anser vi dock fortfarande
att mätdatat kan generaliseras, eftersom informationen huvudsakligen framställts
maskinellt med begränsade möjligheter till mänsklig påverkan (se avsnitt 3.1.2–
3.1.3 i datastudiens första del) och det därför inte spelar någon roll för exempelvis
representationen av ett hushåll exakt vem som utfört mätningen.

Enligt Gustavsson (2007) karaktäriseras kvantitativa metoder av att det är under-
sökarens uppgift att extrahera kvalitativ information ur det kvantitativa underla-
get, något som har varit nödvändigt för vår del med avseende på de stora mängder
rådata som funnits tillgängliga. Med andra ord har vi varit tvungna att identifi-
era relevant information ur ett mycket omfattande empiriskt underlag. I Creswell
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(2003) exemplifieras kvantitativa forskningsmetoder med att exempelvis reducera
antalet variabler i underliggande data och att hitta kausala samband, vilket ligger
i linje med föregående resonemang.

Intervjuerna med operatörer har också varit av kvantitativ natur, med syftet att
verifiera och i viss mån komplettera de antaganden och hypoteser som rådatat
givit upphov till. Därmed har vi haft ett tydligt mål och kunnat utforma frågor
utifrån detta. Emedan följdfrågor och djupare reflektion kring vissa frågor har
förekommit under intervjuerna har metoden i stort sett varit standardiserad, vilket
är utmärkande inom kvantitativ forskning (Gustavsson, 2007).

Här finns en potentiell svaghet i det faktum att det rör sig om ett fåtal intervjuer,
varför inte heller sammanfattade svar från flera svarande kan betraktas som fria
från individuell subjektivitet. Dessutom finns ingen garanti för att intervjuper-
sonernas svar är representativa för företaget ifråga. Genom att träffa fler repre-
sentanter för respektive operatör hade uppgifternas tillförlitlighet kunnat stärkas,
men vi har inte fått några indikationer på att det skulle föreligga någon särskild
risk för missvisande uppgifter. I de fall där vi har upplevt att den intervjuade varit
osäker har denne vid samtliga tillfällen bett att få återkomma för att kunna ge ett
korrekt svar.

Även om de intervjuade operatörerna står för en stor del av svenska abonnenter och
därigenom bör kunna tillhandahålla relativt generell information, hade vi kunnat
få en mer heltäckande bild genom att intervjua fler operatörer. Detta gäller exem-
pelvis stadsnätsoperatörer som står för en ansenlig del av fibertjänster i Sverige.
Det sammanlagda urvalet omfattar emellertid leverantörer av samtliga accesstek-
niker som undersöks i datastudien, och vi gör mot bakgrund av detta bedömningen
att vi har en tillräckligt nyanserad bild för att göra en rättvis jämförelse mellan
dessa.

De informella intervjuerna har varit mer kvalitativa och utgått från intervjuper-
sonen själv vad beträffar utformningen av frågor. Emedan intervjuerna med ope-
ratörer byggde på samma typ av fördefinierade frågor (variabler), vilket enligt
Gustavsson (2007) kännetecknar kvantitativa studier, syftade de tekniska inter-
vjuerna till att komplettera våra antaganden med aspekter som vi annars riskerat
att förbise. Således var en stor del av syftet med dessa just att introducera nya
variabler, vilket föranledde en kvalitativ ansats. En svaghet i att låta intervjuper-
sonen leda diskussionerna och att inte avgränsa dessa i relation till syftet är att
informationen riskerar att bli enkelspårig, eftersom den intervjuade har friheten
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att fokusera på sådana aspekter som denne tycker är intressanta. Vi har försökt
väga in den intervjuades bakgrund och kompetens i hanteringen av det empiris-
ka underlaget och presenterar i rapporten bara sådan information som vi kunnat
styrka med hjälp av flera källor, teoretiska eller ytterligare intervjuer.

Creswell (2003) förespråkar att undersökningsmetoden i en litteraturgenomgång
ska vara konsistent med angreppsättet i studien som helhet. Den genomförda litte-
raturstudien har initialt syftat till att precisera en akademisk riktning för arbetet,
varefter urvalet av lämplig litteratur har gjorts kvalitativt. En strikt kvantitativ
studie, vilket enligt Creswell (2003) torde ha varit lämplig, har inte ansetts rimlig
eftersom tidigare forskning är ytterst kontextberoende och dessutom gör olika defi-
nitioner av exempelvis begreppet bredband (se avsnitt 2.2) som är mycket centralt
för vårt arbete. Därför har vi inte ansett det vara meningsfullt att jämföra resultat
i tidigare studier med en kvantitativ ansats.

Kvalitativ forskning lägger stor vikt vid kontextualisering (Holloway, 1997) och att
information betraktas med hänsyn till den subjektiva miljö den härstammar från.
Flertalet källor i studien är nationella utredningar i Sverige eller inom vissa regi-
oner, men samtidigt genomfördes majoriteten av dessa kring millennieskiftet eller
under 2000-talets början, då såväl bredbands- som Internetpenetrationen i landet
såg annorlunda ut. Bland artiklarna som använts är majoriteten amerikanska, vil-
ket innebär att fallstudierna kan ha helt andra förutsättningar än vad en svensk
dito hade haft. Andra kontextuella aspekter är till exempel syftet med studien,
vilka eventuella kommersiella intressen som ligger bakom samt om den bygger på
huvudsakligen teoretiska eller empiriska resultat. Vårt kvalitativa urval har be-
stått i att välja ut aspekter och slutsatser som vi menar är generaliserbara även
utanför den givna kontexten i tidigare forskning, och det är huvudsakligen sådana
som redogörs för i litteraturstudien. I möjlig mån försöker vi också att poängtera
kontextuella egenskaper som kan vara av betydelse när källan presenteras.

Det kan noteras att vi ovan gör tydliga distinktioner mellan kvantitativa och kva-
litativa studier. Enligt Holloway (1997) är dessa inte varandras motsatser, utan
kvalitativa studier är ett sätt att fördjupa kvantitativ forskning. Creswell (2003)
argumenterar för “blandade metoder” (mixed methods), där båda angreppssätten
kan användas simultant med avseende på vad man undersöker, i vilket syfte och
gentemot vilken målgrupp. Vi menar att vi i själva verket har anpassat under-
sökningsmetoden på detta sätt, och därigenom funnit att en kvantitativ metod är
mest lämplig för databehandlingen, medan litteraturen valts kvalitativt.
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Åsberg (2001) ifrågasätter huruvida begreppen existerar överhuvudtaget när man
talar om forskningsmetoder. Enligt honom är valet mellan kvantitativa och kvali-
tativa metoder “en pseudofråga” (sid. 290). Begreppen kan enligt Åsberg endast
användas för att beskriva datat i sig, inte på vilket sätt det bearbetas eller tolkas.
Vi håller med i det avseendet att det är datats natur som har styrt våra val av
undersökningsmetoder, men vidhåller att det hade varit fullt möjligt att angri-
pa det kvantitativa underlaget på ett mer kvalitativt sätt, genom att exempelvis
koncentrera datamängden till en viss ort och göra en fördjupad detaljstudie med
större hänsyn till kontext. Detta diskuteras vidare i underavsnittet Ideografiskt
och nomotetiskt.

Abduktion, deduktion och induktion

I huvudsak har datastudien genomförts ur ett abduktivt perspektiv. Detta mot
bakgrund av dess omfattning, samtidigt som det ej varit möjligt att utesluta alter-
nativ som inte är representerade i datamängden. Abduktion innebär, ur ett logiskt
perspektiv15, att man utgår från ett visst utfall (verkan) och befintlig teori och ar-
betar fram en tänkbar förutsättning (orsak) för det inträffade (teori+ verkan⇒
orsak) (Gudwin, 1998). Varken ett induktivt (inducering av teori från praktik,
orsak + verkan⇒ teori) eller ett deduktivt (orsak + teori⇒ verkan) angrepps-
sätt ger tillräckligt med utrymme för en bred och övergripande studie av rådatat,
enligt vår bedömning.

Figur 2.1: Förenklad bild av metoder för slutledning

Figur 2.1 avser illustrera hur de tre begreppen är sammanlänkade. Två av kom-

15Det vill säga det vetenskapliga fältet logik.
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ponenterna i figuren kan ge den tredje genom att använda metoden som beskrivs
under denna, med andra ord har vår metod avsett att med hjälp av abduktion
utröna tänkbara orsaker från teori och verkan.

Hobbs, Stickel, Appelt och Martin (1993) hävdar att en viktad abduktion är det
bästa sättet att komma fram till en rimlig slutsats när informationsmängden är
oproportionerligt stor gentemot tidskravet på slutsatsen. I praktiken innebär detta
att, om tid att undersöka alla alternativ saknas, vikta möjliga förutsättningar
med hjälp av på förhand tillgänglig information och sedan grundligt gå igenom de
lämpligaste. Processen kan i stora drag liknas med så kallad αβ-cutoff16, och kan
appliceras i denna studie med hänsyn till tidsram och dataunderlagets omfattning.

Abduktion kan sägas vara en blandning av motpolerna induktion och deduktion.
Vår abduktiva ansats har inneburit en kombination av att både försöka hitta
empiriska bevis för teoretiska hypoteser i dataunderlaget, och att finna teoretiskt
stöd för observerade mönster i datamängden. Alla spår har inte kunnat följas
upp med anledning av den begränsade tidsramen. Dock kan det förtydligas att
en stor del av arbetet bedrivits i en abduktiv anda, men processen har snarare
bestått av mindre iterativa moment som till sin helhet bedömts vara abduktiva men
som enskilt inte behöver vara det. Till grund för studien låg ett flertal hypoteser
som växte fram under examensarbetets två första veckor under diskussioner med
handledare Rickard Dahlstrand och Janne Elvelid vid .SE samt med representanter
från PTS.

Ideografiskt och nomotetiskt

Distinktionen mellan ideografisk och nomotetisk forskning görs med avseende på
hur de undersökta objekten betraktas. Med ett ideografiskt angreppssätt studeras
en enskild företeelse eller ett unikt objekt som ett integrerat system, medan no-
motetisk forskning urskiljer och mäter diskreta variabler (McKenna, 2000) för att
kunna dra generellt tillämpbara slutsatser. Det senare gör antagandet att förhål-
landet mellan observerade variabler kan generaliseras till en större grupp (Kenny,
Kashy & Cook, 2006), förutsatt ett tillräckligt stort urval (McKenna, 2000).

Mot bakgrund av det kartläggande syftet med examensarbetet och den stora data-
mängd som funnits tillgänglig har det fallit sig naturligt att anta ett nomotetiskt

16En klassisk metod inom artificiell intelligens för att snabbt komma fram till en “bra nog”
lösning. Metoden går ut på att hela tiden sluta utvärdera resultat som hamnar utanför ett givet,
ofta begränsat rum. (Edwards & Hart, 1963)
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perspektiv i vår analys av bredbandstillgång och användning. Det innebär att vi
genom att undersöka samband mellan ett flertal variabler i ett antal olika miljöer
drar slutsatser som kan generaliseras till landet i stort. Ett ideografiskt angrepps-
sätt hade emellertid kunnat vara mer lämpligt om man ämnat att detaljstudera
en viss delmängd av datat. Konkreta exempel vore om vi undersökt bredbandspe-
netrationen på en specifik ort och dess samhällsekonomiska effekter, eller om vi
enbart studerat den faktiska hastighetsutvecklingen hos accessteknikerna och för-
sökt utreda vad denna beror på.

Åsberg (2001) hävdar bestämt att indelningen mellan ideografisk och nomotetisk
är helt oberoende från den mellan kvalitativ och kvantitativ, emedan andra förfat-
tare har betraktat dessa som i stort sett synonyma (da Silva & Wahlberg, 1994 i
Åsberg, 2001). Vi kan urskilja samband mellan begreppen i avseendet att ideogra-
fisk forskning liksom kvalitativ sådan lägger större vikt vid kontext och ofta inte
syftar till att ge generaliserbara resultat, men menar att en analys i princip måste
vara kvalitativ trots att den kan göras både ideografiskt och nomotetiskt. Med
det menar vi att en kvantitativ tolkning inte kan sträcka sig utöver vad som går
att belägga med faktiska siffror, varför egna antaganden och spekulationer lägger
till en kvalitativ dimension. Däremot kan analysen göras både ideografiskt, om
sådana antaganden bara görs inom den berörda kontexten, och nomotetiskt, om
antaganden görs att resultaten kan generaliseras även utanför denna.

Figur 2.2: Sammanfattning av valda undersökningsmetoder

I metodsammanfattningen stämmer vi in i kritiken mot att göra distinkta skillna-
der mellan kvantitativt och kvalitativt, eftersom vi själva har upplevt att exempel-
vis intervjuerna har haft inslag av båda aspekterna. Ur ett dataperspektiv är det
emellertid huvudsakligen kvantitativ information som har undersökts, och därav
har även vår undersökningsmetod varit av mer kvantitativ art. Litteraturstudien
är kvalitativ liksom den senare analysen, i betydelsen att vi gör egna tolkningar
och antaganden utifrån det kvantitativa datat.

Det empiriska underlagets natur i relation till tidsramen för examensarbetet har
föranlett en abduktiv ansats. Utifrån syftesformuleringen anser vi vidare att ett
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nomotetiskt angreppssätt har varit mest lämpligt, men menar att datat i sig även
skulle kunna användas för ideografiska studier.

2.3.2 Kvalitetsmått

Den valda ansatsens konsekvenser för studiernas tillförlitlighet och generaliserbar-
het diskuteras i detta avsnitt.

Reliabilitet och validitet

Begreppen reliabilitet och validitet kan användas för att utvärdera datastudiens
kvalitet. Reliabilitet anger hur konsistent ett mätinstrument mäter det som är
avsett att mätas (Ary, Cheser Jacobs, Razavieh & Sorensen, 2009). Enligt en äldre
definition innebär hög reliabilitet att upprepade försök bör generera likvärdiga
resultat (Carmines & Zeller, 1979). Validitet syftar till hur väl en mätmetod kan
tillhandahålla den typ av information man efterfrågar, och kan enligt Ary m. fl.
(2009) inte uppfyllas om den inte även uppvisar reliabilitet. Någon ekvivalens
mellan begreppen föreligger emellertid inte, det vill säga reliabilitet behöver inte
innebära validitet. Carmines och Zeller (1979) gör inte samma koppling mellan
begreppen, men poängterar att validitet beror på hur det resulterande datat tolkas,
och vi ser därmed en anknytning till det hermeneutiska synsättet (se nedan).

Eftersom Bredbandskollens mätdata, stommen i det empiriska underlaget, fram-
ställts maskinellt och enligt samma metod under hela den observerade perioden,
torde informationen rent intuitivt uppvisa hög reliabilitet. Mätverktyget i sig har
emellertid inte någon som helst felkontroll och det finns ett stort antal variab-
ler som kan påverka resultatet. Det är därmed inte ovanligt att två efterföljande
mätresultat kan uppvisa stora skillnader. I ett tidigt skede under examensarbetet
gjordes därför en grundlig genomgång av tänkbara felkällor i datat, som presen-
teras i datastudiens första del, avsnitt 3.1. Genom att själva begränsa urvalet av
rådata anser vi att en tillräcklig felkontroll har uppnåtts för att detta ska kun-
na anses ge en representativ bild av reell bredbandsprestanda. Följaktligen är vår
uppfattning att det mätdata som faktiskt har analyserats är tillförlitligt.

Att identifiera och om möjligt korrigera fel i mätdatat har varit ett sätt att eli-
minera både slumpmässiga och systematiska mätfel, vilka enligt Ary m. fl. (2009)
är roten till reliabilitets- respektive validitetsproblem. Slumpmässiga mätfel or-
sakas huvudsakligen av tekniska faktorer som leder till missvisande mätresultat
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(avsnitt 3.1.4), eller omedvetna felangivelser av hastighet (avsnitt 3.1.2). Syste-
matiska mätfel är exempelvis begränsningar i teknisk utrustning för vissa tjänster
(avsnitt 3.2) och medvetna felangivelser av hastighet (avsnitt 3.1.2). För att för-
säkra oss om validitet har vi också använt oss av enkätsvar från Bredbandskollen,
vilket har givit oss en uppfattning om användarunderlaget och hjälpt oss att mins-
ka risken för att dra alltför generella slutsatser.

Eftersom övriga datakällor haft en sekundär roll i studien anser vi det mindre
angeläget att ytterligare bekräfta deras reliabilitet och validitet, utöver vad dess
upphovsmakare redan har gjort. I tidigare metodbeskrivning förklaras emellertid
vilka svagheter som har kunnat identifieras och vilka särskilda åtgärder som har
vidtagits för att säkra informationens trovärdighet.

Hermeneutik

I forskningsssammanhang där olika tolkningsmöjligheter föreligger används ofta
begreppet hermeneutik. Det är ett filosofiskt perspektiv med ursprung såväl i an-
tikens Grekland som i hebreisk tradition, som i modern tid har fått innebörden
av “mänsklig tolkning” (Ihde, 1998). Dess grundläggande princip är den herme-
neutiska cirkeln, som symboliserar vår förståelse för det komplexa genom hur vi
uppfattar dess delar och hur de hör ihop. Enligt Klein och Myers (1999) kan det
“hela” och dess ingående “delar” ges två innebörder. Antingen rör det sig om ingå-
ende delar i en större berättelse, som måste förstås i sitt historiska sammanhang,
eller så är det hela den samförståelse som uppstår i interaktionen mellan två per-
soner som var och en har egna, förutfattade meningar17. Cirkeln illustrerar den
förståelse som skapas genom att iterativt studera både delarna individuellt och
den helhet som de bildar tillsammans. (Klein & Myers, 1999)

Den hermeneutiska cirkeln är fundamental i interpretiv forskning, ett begrepp som
normalt används för att beskriva kvalitativa studier (Klein & Myers, 1999). Ihde
(1998) har emellertid visat hur hermeneutik kan tillämpas även inom vetenskapliga
studier av kvantitativ art, och vi finner det användbart för att förklara kontextuella
aspekter och hur de påverkar resultatet i vår valda undersökningsmetod.

Litteraturgenomgången i arbetet omfattar ett stort antal fallstudier, varför i syn-
nerhet den första innebörden av av de hermeneutiska komponenterna som delar i
en övergripande berättelse är viktig att ta hänsyn till. Som också konstateras av
flera av författarna i använda källor är det svårt att hitta direkta samband utifrån

17“Delarna” i det här fallet.
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deras valda ansatser, eftersom det är fler faktorer än de studerade som avgör kon-
sekvenserna. Eftersom till exempel bredbandspenetration i många fall bara kan
anses vara en av flera faktorer (“delar”) som influerat den ekonomiska utveckling-
en, är det i en begränsad studie kring en enskild faktor sannolikt bara möjligt att
med säkerhet säga att det finns ett samband, inte hur sambandet ser ut. Vi väljer
därför att tolka tidigare forskning försiktigt, och uppmanar även läsaren att vara
uppmärksam på vilka andra faktorer som eventuellt eftersätts när vi bygger den
teoretiska referensramen.

Vår klassificering av Bredbandskollens mätdata baseras på vilken hastighet och
anslutningstyp som användaren manuellt har matat in. Ur ett hermeneutiskt per-
spektiv är det viktigt att fundera över vilka faktorer som driver användaren till
att göra valet på ett visst sätt, eftersom vi tolkar informationen objektivt som
beskrivande för det aktuella mätresultatet. En utredning av kontextuella aspekter
som kan ha styrt användarens hastighetsangivelse presenteras därför i den första
delen av datastudien, avsnitt 3.1.2.

Den mänskliga interaktion som uppstått under arbetet har varit koncentrerad till
intervjuerna. Metoden för dessa beskrivs mer ingående i avsnitt 2.1.3. Att i förväg
skicka frågeunderlaget till de intervjuade operatörerna var för oss ett sätt att tyd-
liggöra vilken slags information vi var ute efter samt att säkerställa att vi fick prata
med lämpliga personer hos dessa. Detta förfarande gav sannolikt en annorlunda
hermeneutisk utgångspunkt hos den intervjuade än om denne hade ställts frå-
gorna oförberedd, eftersom inställningen till oss och till intervjusituationen torde
ha påverkats. Vår bedömning är att detta varit till en fördel, eftersom vi snabbt
har kunnat reda ut eventuella otydligheter och sedermera nått en samförståelse
kring frågorna. Möjligheten för den intervjuade att i efterhand granska intervju-
anteckningarna har också minskat risken för att vi, beroende på egna förutfattade
meningar, tolkat den intervjuade annorlunda än vad dennes egentliga avsikt har
varit.

Det faktum att vi vid tidpunkten för de tekniska intervjuerna redan kommit långt
i examensarbetet medförde att vi som intervjuare och den intervjuade hade en
ganska enhetlig bild av vad som diskuterades, även om den senare besatt betyd-
ligt mer djupgående insikter. Eftersom vi vid det laget var väl insatta i ämnet
förelåg inte samma risk för feltolkningar baserat på förutfattade meningar eller
bristfällig förhandsinformation. Den informella karaktären underlättade att skapa
en samförståelse för de ämnen som diskuterades mellan oss och den intervjuade,
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jämfört med om vi valt att styra diskussionerna på liknande sätt som i de formella
intervjuerna.

Under båda intervjuserierna framkom nya frågeställningar och uppslag efterhand,
vartefter vår förståelse och personliga insikter i ämnet fördjupades. Genom att i
enlighet med den hermeneutiska cirkeln överväga informationen både individuellt
och med hänsyn till de intervjuades bakgrund, samt i förhållande till andra empi-
riska och teoretiska källor, anser vi oss ha kunnat stärka en del teser och avfärda
andra. Som en konsekvens är det empiriska underlag som redogörs för i rapporten
inte heltäckande för vad som sades under intervjuerna, eftersom vi har valt att
åsidosätta vissa yttranden med hänsyn till vår bedömning av uppgifternas tillför-
litlighet samt till examensarbetets inriktning. Denna åtgärd är naturlig i en viktad
abduktiv ansats (se underavsnittet om abduktion i avsnitt 2.3.1), där ett spår som
väntas ge låg avkastning i förhållande till investerade och tillgängliga resurser bör
förkastas.

Ur ett hermeneutiskt perspektiv bör det också uppmärksammas att de intervjuade
representanterna inte innehade motsvarande positioner på respektive företag och
därmed sannolikt inte samma områdesexpertis. I kombination med att företagen
inte heller har identiska tjänsteutbud skapas en unik kontext för varje represen-
tant, vilket förmodligen också färgat dennes svar under intervjuerna. De tekniska
experterna innehade även de olika arbetsroller vid tidpunkten för intervjuerna,
men enligt vår bedömning jämförbara arbetsuppgifter och tidigare erfarenheter
rent tekniskt.





Kapitel 3

Datastudie, del I

Del I av datastudien inleds med en redogörelse för hur den ursprungliga data-
mängden har omvandlats till en verifierad datamängd, innan informationen har
studerats. Med verifierad avses att den data som återstår i möjlig utsträckning har
rensats från icke-trovärdig information, samt att läsaren har uppmärksammats på
tänkbara felkällor som ej har kunnat elimineras. Dessutom har ofullständig data
justerats genom att efter rimliga antaganden simulera saknad information, vilket
utökar det statistiska underlaget och kompenserar för brister i verktyget. Därefter
följer en presentation av våra upptäckter i den verifierade datamängden, för att
ge en bättre uppfattning om det empiriska underlagets natur.
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3.1 Dataverifiering

Detta avsnitt syftar till att skapa en verifierad datamängd, där potentiella felkäl-
lor har identifierats och, om möjligt, eliminerats. En sammanfattning av datats
egenskaper och identifierade felkällor finns i tabell 3.1. Utförligare beskrivningar
följer i resten av avsnittet.

Ur tabellen kan utläsas att det manuella valet av förväntad hastighet är en stor
svaghet i underliggande data, dels eftersom det skapar ett stort bortfall av poster
som kan kopplas till en viss accessteknik och dels eftersom det medför en risk
för missvisande data. Den andra faktorn som även efter hantering innebär en risk
för datats tillförlitlighet är förekomsten av trådlösa nätverk, vilket är en lokal be-
gränsning. Därför bör läsaren vara medveten om att även om resultaten i sig visar
vilken faktisk hastighet som användaren har tillgång till är det inte säkert att den
uppmätta hastigheten ger en perfekt bild av kapaciteten hos den externa förbin-
delsen. Det är emellertid ett rimligt antagande att alla accesstekniker påverkas
i samma utsträckning av sådana faktorer, varför inte jämförbarheten blir lidan-
de. Vår uppfattning är också att kritiska egenskaper som inneburit risker för att
mätdatat skulle ge en icke-representativ bild av accessteknikerna har eliminerats,
genom de åtgärder som beskrivs nedan.

3.1.1 Reduktion av datamängden

Här beskrivs hur den ursprungliga datamängden har reducerats på olika sätt under
datastudien, för att ge läsaren en uppfattning om exakt vilka mätningar som har
beaktats.

Tidsperiod

I samtliga jämförelser över tid har vi reducerat antalet mätningar till tidsperioden
2008-01-01–2010-12-31, det vill säga tre hela år. Eftersom Bredbandskollen lan-
serades för allmänheten i oktober 2007 är vår bedömning att tidigare mätvärden
det året inte har samma jämförbarhet. En betydande uppdatering av mätapplika-
tionen för att bättre hantera höghastighetsanslutningar genomfördes i början av
2008, varför vi har valt att bortse från samtliga mätningar under 2007 för att inte
dra felaktiga slutsatser om sådana tjänster.
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För januari 2011 saknades komplett mätdata vid arbetets början, och därför drogs
den övre gränsen vid årsslutet 2010.

Sammantaget innebär skärningen att datamängden minskar med tre miljoner pos-
ter till 34, 6 miljoner1.

Geografisk placering

När geografisk position har varit av betydelse har vi valt att bortse från de mät-
ningar som saknar koordinatangivelse i form av longitud och latitud (gäller ex-
empelvis mätningar från utlandet eller från IP-adresser som nyligen börjat använ-
das i Sverige), eftersom dessa inte tillför någon information. Det ligger utanför
examensarbetets ramar att analysera genomströmningshastighet till och från ut-
landet. Vissa intressanta observationer kan emellertid göras beträffande utländska
IP-adresser, se avsnitt 3.3.3 Operatörsbyten och andra mönster.

Den geografiska positioneringen i Bredbandskollen tillhandahålls av tjänsteleve-
rantören MaxMind. Egna jämförelser mellan MaxMind-data och IP-adresser med
bestämd position gav ett noggranhetssnitt på under tre kilometer i tätort och
några mil på landsbygden, exempelvis finns fler än fem unika mätpunkter för Sö-
dermalm i Stockholm, men vissa kommuner har bara en mätpunkt. Genom denna
verifiering har vi bedömt positionsdatat som tillräckligt bra för att användas direkt
i vårt arbete. Det finns fler än 2 000 unika punkter i Sverige, vilket ger ett snitt
på nästan sju punkter per kommun.

Vår bedömning är att precisionen i den geografiska informationen har förbättrats
under den observerade perioden. Detta mot bakgrund av att antalet mätpunkter
har ökat inom tätorterna, samt att MaxMind vid förfrågan från oss uppgivit att
processen med vilken de positionsbestämmer IP-adresser är mer exakt idag jäm-
fört med i början av år 2008. Exakt på vilket sätt har inte klargjorts, men eftersom
tjänsten bygger på kvantitativ information från användare kan det antas att un-
derliggande informationsmängder har ökat och därmed den statistiska säkerheten
förbättrats.

Ofullständiga eller felaktigt avgränsade poster

Den ursprungliga datamängden innehåller att mindre antal ogiltiga poster, det vill
säga poster som saknar värden eller innehåller tydligt felaktiga sådana. Exempel

1Exakt antal är 34 574 334 mätningar.
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är avsaknad av hash-nyckel eller att hastighet eller svarstid har ett negativt värde.
Vid konverteringar mellan databaser eller till txt- eller csv-format kan det inträffa
att några fält blir felaktigt avgränsade, vilket också gör posten ogiltig.

Att sålla bort dessa har inneburit ett bortfall på några tusen poster, vilket är en
oansenlig mängd dels eftersom flertalet av dessa härstammar från 2007 (och alltså
inte drabbar jämförelser över den avgränsade tidsperioden, se Tidsperiod ovan),
dels eftersom det fortfarande funnits över 34 miljoner användbara datapunkter i
samtliga analyser.

3.1.2 Felaktiga hastighetsangivelser

Uppgifter om vilken anslutningstyp som används måste anges manuellt av använ-
daren i samband med mätningen. Detta medför en potentiell risk för missvisande
information i databasen, varför dess orsaker och konsekvenser är viktiga att upp-
märksamma.

Orsaker till felval

Vi kan identifiera tre huvudsakliga anledningar till att den angivna hastighet som i
databasen kopplas till ett visst mätresultat inte stämmer överens med verkligheten.
Ärenden till Bredbandskollens support liksom flera av de kompletterande datakäl-
lorna (se nedan) ger belägg för att bristande tekniska kunskaper hos användaren
kan orsaka omedvetet felaktiga hastighetsangivelser. Eftersom Bredbandskollen är
en konsumenttjänst är en naturlig tillämpning att jämföra olika produkter, vilket
med anledning av verktygets gränssnitt kan ha givit upphov till medvetna felangi-
velser. Brister i gränssnittet kan också ha gjort det svårt eller rentav omöjligt för
användare att ange korrekt utlovad hastighet. En närmare beskrivning av dessa
tre faktorer görs nedan.

Avsaknad av kunskap hos användaren
Flertalet datakällor ger stöd åt att kännedom om den egna bredbandsan-
slutningen är låg hos många användare. I 2010 års Svenskarna och Internet
har man uttryckligen frågat deltagarna vilken typ av anslutning man har i
hushållet, varav 8,2 procent av de svarande i 2010 års upplaga har uppgett
att man inte vet. Vidare anser 36,5 procent av de svarande att de själva är
“inte alls kunnig” eller “inte särskilt kunnig” när det gäller användning av
datorer.
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I Bredbandskollens enkätundersökning bedömer 33 procent, alltså en tredje-
del av de svarande, att de “saknar tillräcklig kunskap och kompetens för att
kunna avgöra ifall din bredbandsanslutning fungerar bra”. Det bör emellertid
noteras att det sätt som frågan är ställd på kan vara förvirrande, eftersom
ett jakande svar innebär att man inte besitter den efterfrågade egenskapen.
Över 70 procent av de svarande anser sig själva “ha bra datorvana” eller vara
“dataproffs”.

Flera av de intervjuade operatörerna uppger att det inte är ovanligt att
vid kundkontakt inse att användaren saknar kännedom om vilken hastighet
som denne abonnerar på. Detta kan delvis härledas till att flera operatörer
använder alternativa märkningar av bredbandstjänster utöver hastighet, till
exempel Small, Medium och Large eller motsvarande benämning.

Medveten jämförelse mot en annan tjänst
Flera av accessteknikerna har tjänster som utlovar samma eller liknande has-
tigheter. För exempelvis en ADSL-kund med utlovad hastighet 12–24 Mbit/s
kan det tänkas att denne även gör en jämförelse med motsvarande kabel-tv-
tjänst, för att se hur resultatet står sig mot denna. I Bredbandskollen 2.x
kan en sådan jämförelse göras utan att behöva ändra sin egen förväntade
hastighet, men i den första versionen var det enda sättet att göra en sådan
jämförelse att ange en “felaktig” tjänst.

Gränssnittsrelaterade orsaker
De hastigheter och anslutningstyper som finns att välja mellan i Bredband-
skollen baseras på det huvudsakliga utbudet av bredbandstjänster hos svens-
ka operatörer. Urvalet är emellertid inte heltäckande, då exempelvis stadsnät
kan ha ett tjänsteutbud som inte svarar mot referensvärdena i Bredbandskol-
len. Där är skillnaderna generellt ganska små, men under i princip hela den
studerade perioden har den maximala hastighetsangivelsen i verktyget va-
rit 100 Mbit/s. Mätningar som gjorts över gigabitanslutningar, med resultat
på uppemot 600–700 Mbit/s, har således som högst kunnat kopplas till en
förväntad hastighet på 100 Mbit/s.

Under en övergångsperiod när flertalet operatörer ändrade sina hastighetsan-
givelser för fast bredband från “upp till” en viss maxhastighet till ett intervall
kunde användare välja på både exempelvis “upp till 8 Mbit/s ADSL” och
“6–8 Mbit/s ADSL”, med olika gränsvärden för bedömning av resultatet. In-
komna ärenden till Bredbandskollens support bekräftar att flera användare
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växlade mellan de olika tjänsterna för att jämföra resultatvärderingen.

I kombination med låg kännedom om den egna hastigheten kan det tänkas
att användare inte uppfattat vilken hastighet som skulle anges, och därför
angivit en hastighet som legat nära resultatet snarare än den hastighet som
avtalats med operatören.

Tillförlitligheten i valet av hastighet kan således ifrågasättas, inte minst med tanke
på hur funktionen var konstruerad initialt.

Figur 3.1 visar hur den information som anges av användaren lagras i databasen.
I samband med den nya versionen av Bredbandskollen som lanserades i oktober
2010 ändrades proceduren, vilket torde innebära en högre tillförlitlighet de sista
månaderna.

I Bredbandskollens ursprungliga utförande (figur 3.1a) var det användarens förs-
ta val av hastighet som lagrades i databasen tillsammans med mätningen, även
om valet ändrades innan mätsessionen avslutats genom att användaren gör en ny
mätning eller lämnar sidan. I den nya versionen lagras valet av hastighet först när
sessionen avslutas, och sparas sedan på datorn till nästa session förutsatt att an-
vändaren inte kopplar upp sig hos en ny operatör (då nollställs valet). Gränssnittet
har också uppdaterats så att det inte är lika enkelt att ändra hastighetsvalet. Som
framgår av figur 3.1b utesluter detta emellertid inte att användaren ändrar sitt val
mellan två mätningar.

Hantering och konsekvenser

Felaktigt angivna hastigheter vid kraftigt avvikande resultat kan påverka data-
mängdens statistiska kvalitet, exempelvis genom att medelvärdet för uppmätt
hastighet blir förskjutet för en viss typ av tjänst. Detta problem har undvikits
genom att rensa ut orimligt höga mätvärden ur datamängden, såsom beskrivs i
avsnitt 3.1.4 Justeringar för höga mätvärden.

För mindre hastighetsavvikelser på grund av felval är vår bedömning att konse-
kvenserna är lika stora åt båda hållen, det vill säga torde leda till motsvarande
mängder “för låga” respektive “för höga” mätvärden. Därför görs ingen justering
av datamängden för detta. En av operatörerna menar att det är vanligare att kun-
den anser sig ha en högre hastighet än en lägre jämfört med vad man har egentligen
abonnerar på, vilket skulle innebära att en användare med högre sannolikhet gör
felvalet uppåt än nedåt. Vi har dock inte funnit något som styrker det påståendet.
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Figur 3.1: Val av hastighet

(a) Bredbandskollen 1.x

(b) Bredbandskollen 2.x
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Samma metod som för avsnitt 3.1.3 Mätningar utan hastighetsangivelser användes
för att försöka hitta en lämplig hastighetsangivelse för de mätningar som saknar.

3.1.3 Mätningar utan hastighetsangivelser

I den ursprungliga datamängden saknar majoriteten av mätningarna (drygt 74
procent) en angiven hastighet, varför det vore en mycket stor reduktion av da-
tamaterialet att bortse från dessa. För upprepade mätningar från en och samma
användare där avtalad hastighet finns angiven åtminstone en gång går det emel-
lertid att dra egna slutsatser kring detta, med hjälp av användarens hash-nyckel
och IP-adress (se avsnitt 3.3 Egenskaper hos unika användare) samt uppmätta
hastighet. Dessa ofullständiga poster kan sedermera korrigeras.

Hantering och konsekvenser

Vår metod för korrigering går ut på att identifiera en mätning som saknar angiven
hastighet och därefter leta rätt på alla andra mätningar från samma kontext,
det vill säga med samma IP-adress och hash-nyckel. Bland dessa mätningar görs
antagandet att den tjänst som är mest frekvent angiven (om flera angivelser finns)
är den korrekta, och sätter samma hastighetsangivelse på alla mätningar i gruppen.
På detta sätt elimineras både de mätningar som saknar hastighetsangivelse och de
mätningar som har fel hastighetsangivelse generellt.

Tanken att utföra liknande korrigering men att bara ta hänsyn till IP-adress och
begränsa sig till datumintervall fanns, men avfärdades eftersom sådana byts be-
tydligt oftare. I kombination med en hash-nyckel är det emellertid möjligt att med
hög säkerhet göra antagandet att det rör sig om samma plats och förbindelse.

Det stora problemet med en omfattande korrigering av denna typ är att tids-
komplexiteten för lösningen blir kvadratisk2, vilket för den aktuella datamängden
innebär en processtid på 14 · 1014 tidsenheter3. Med tillgänglig hårdvara tog för-
beredelserna för korrigeringen fyra dygn och själva korrigeringen cirka sex dygn.
För en djupare förklaring till algoritmen se bilaga C.1.

Totalt korrigerades cirka sju miljoner poster, varav en tiondel hade felaktig has-
tighetsangivelse, vilket innebar att andelen mätningar utan hastighetsangivelse

2Turligt nog bara linjär i minnesallokering.
3Med ett naivt antagande om att processorn klarar av en miljard tidsenheter per sekund tar

korrigeringen drygt 16 dygn. Processen har dock optimerats avsevärt med avseende på detta.
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sjönk från 74 till drygt 57 procent. Det innebär ett betydligt större statistiskt ur-
val för analys och jämförelser, närmare bestämt cirka 16 miljoner mätningar med
hastighetsangivelse istället för 9,7 miljoner, en ökning med 65 procent.

3.1.4 Justeringar för höga mätvärden

För att kunna göra en trovärdig analys av aggregerade datamängder krävs att
starkt avvikande poster i underliggande datamängd identifieras och om möjligt
rensas ut. I detta avsnitt beskrivs hur orimliga resultatavvikelser i förhållande till
vad som torde vara praktiskt möjligt har hanterats för att öka tillförlitligheten.

Om exempelvis ett antivirusprogram lagrar information lokalt hos användaren
innan den når mätapplikationen kan resultatet i Bredbandskollen bli helt missvi-
sande. Detta kan inträffa om programmet genomsöker all nätverkstrafik i realtid,
vilket innebär att data lagras i en lokal proxy på datorn. Ofta hör detta samman
med en högt inställd säkerhetsnivå. Eftersom testet lagras lokalt innan det skickas
vidare till mätapplikationen får detta till följd att resultatet för den aktuella mät-
ningen blir mycket högre än vad den externa hastigheten någonsin skulle kunna
bli, eftersom överföringshastigheten från en lokal disk normalt är många gånger
snabbare än den externa.

Inkomna ärenden till Bredbandskollens support per januari 2011 påvisar uttryck-
ligen denna typ av problem för följande mjukvara:

• Avira AntiVir
• Kaspersky Anti-Virus
• Telia Säker Surf (använder programvara från F-Secure)

Dessa verktyg har tillsammans en ansenlig andel av världsmarknaden för antivirus
(cirka 13,5 procent enligt OPSWAT, 2010). I våra egna efterforskningar lyckas vi
återskapa problemet i Avira och Kaspersky i kombination med olika webbläsare4.
I båda verktygen är det tillägg för bevakning av webbtrafik5 som leder till 50–250
procent högre resultat än vad som torde vara praktiskt möjlig hastighet. Således
kan vi bekräfta att problemet förekommer, om än inte yttra oss om huruvida
samtliga användare av programmen drabbas eller ej. Det kan emellertid nämnas
att de problematiska tilläggen är aktiverade som förval, varför de flesta som innehar
något av programmen också kan antas använda tillägget.

4Internet Explorer, Mozilla Firefox och Opera på en virtuell Windows Vista-maskin.
5Funktionerna kallas WebGuard i Avira och Web Anti-Virus i Kaspersky.
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Även programvara för att manuellt styra datorns komponenter, såsom verktyg
för överklockning, samt vissa kombinationer av webbläsare och Java-version har i
Bredbandskollens supportärenden rapporterats kunna generera felaktiga mätvär-
den. Ett rimligt antagande är att det dessutom finns ytterligare hård- och mjuk-
varurelaterade faktorer som kan få dylika konsekvenser utöver vad som hittills har
kunnat dokumenteras. Förmodligen kan hastighetseffekten bli både orimligt höga
och orimligt låga resultat.

Hantering och konsekvenser

Information om faktisk förekomst av dessa potentiella felkällor är inte praktiskt
möjlig att samla in för varje enskild mätning, och även ett representativt stick-
prov vore alltför tidskrävande att analysera. I den verifierade datamängden görs
därför istället det förenklade antagandet att mätvärden som ligger ovanför en viss
övre gräns, förutbestämd6 för respektive tjänst (se bilaga A.1), beror på någon av
ovanstående faktorer och dessa skärs därför bort. Exempel på hur avgränsningen
förändrar resultatfördelningen visas i figur 3.2.

I graferna visas fördelningen av mätresultat i tiopercentiler, där x-axeln anger hur
stor andel av resultaten som ligger inom ett visst intervall av utlovad maxhastighet
(längs y-axeln). Ur figur 3.2a kan utläsas att ungefär 5,8 procent av mätvärdena
rensas bort och att andelen resultat över 90 procent (i det markerade området)
därigenom minskar med uppemot hälften, vilket ger en jämnare fördelning överlag.
I figur 3.2b är skillnaden inte lika markant då det endast rör sig om 1,6 procent
av mätvärdena, men även här normaliseras andelen höga resultat.

6Enligt Rickard Dahlstrand på .SE har gränserna har tagits fram av experter vid .SE i samråd
med de svenska operatörer som erbjuder tjänsterna ifråga.
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Figur 3.2: Justering för höga mätvärden

(a) 6–8 Mbit/s ADSL

(b) Upp till 6 Mbit/s 3G
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3.2 Effekter av lokala begränsningar

Bredbandskollen mäter genomströmningshastigheten till och från användarens da-
tor. En router eller switch innebär ett extra steg mellan det externa nätet och
datorn, något som kan försämra förutsättningarna för snabb överföring även om
kapaciteten gentemot det externa nätet är god. Detsamma gäller för mjukvaru-
brandväggar och dylik programvara, som också kan begränsa in- och utgående
trafik. Detta avsnitt beskriver vilka begränsande faktorer som har identifierats
och hur vi bedömer dess konsekvenser för resultaten i Bredbandskollen.

3.2.1 Routrar och annan fysisk utrustning

IEEE 802.3 är den vedertagna standarden för trådbunden kommunikation över
LAN, så kallat ethernet. År 1995 introducerades protokollet 802.3u (FE) som
möjliggör hastigheter på upp till 100 Mbit/s, jämfört med tidigare 10 Mbit/s
(Frazier & Johnson, 1999). Eftersom tekniken funnits tillgänglig i över femton år
(och har vidareutvecklats sedan dess) gör vi antagandet att samtliga nätverkskort
och kablar idag är kapabla till dataöverföring i minst 100 Mbit/s i full duplex,
något som styrks av Teger och Waks (2002).

Begränsningar kan däremot finnas i andra nätverksenheter i ett lokalt nätverk. Ju
snabbare den externa förbindelsen är, desto större är risken att den lokala uppsätt-
ningen inte klarar av att utnyttja tillgänglig bandbredd fullt ut. De flesta routrar
idag är till exempel inte kapabla att routa data i 100 Mbit/s (Smallnetbuilder,
2011), varför höghastighetsanslutningar via fiber eller kabel-tv kan begränsas av
sådan utrustning.

En router måste kommunicera med flera nät samt utföra routing och andra NAT-
aktiviteter, vilket ofta medför att bandbredden begränsas till en lägre hastighet
än 100 Mbit/s om inte både mjuk- och hårdvara är optimerad. Routrar för hem-
mabruk i prisintervallet 500–800 kronor klarar att dirigera nätverkstrafik i mellan
30 och 60 Mbit/s7. Dyrare varianter innebär generellt högre prestanda, men i
Brundin (2010) klargörs att även sådana har sina begränsningar.

Vanliga routrar för hemmabruk är sällan beskaffade med mer avancerade brand-
väggsfunktioner än att blockera eller öppna portar och sätta upp en så kallad

7Beräknat från Smallnetbuilder (2011) samt Dustin Home (2011).
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DMZ8. Såvida inte brandväggskonfigurationen är väldigt komplex är fördröjning-
en försumbar gentemot den tid det tar att routa paketen rätt.

3.2.2 Trådlösa nätverk

Trådlösa enheter används i WLAN för att överföra data med hjälp av radiosändare
och -mottagare. Sådan kommunikation följer generellt standarden IEEE 802.11
(WiFi), av vilken det finns fyra vedertagna protokoll för trådlösa nätverk i Sverige:
a, b, g och n. Av dessa är det huvudsakligen g och n som är i bruk idag (McGuire,
2009). Med 802.11g möjliggörs en teoretisk överföringshastighet på upp till 54
Mbit/s och med n upp till 600 Mbit/s (med fyra antenner). n-protokollet lanserades
emellertid först i slutet av år 2009 (Stadigs, 2009) och många routrar och andra
trådlösa nätverksenheter i bruk idag saknar stöd för det. Dessutom kan det råda
stora skillnader mellan hastighet i praktiken och vad som är teoretiskt möjligt.
Faktiska hastigheter över 802.11g ligger ofta i intervallet 20–40 Mbit/s (Brundin,
2010; Com Hem, 2011a).

I 2010 års Svenskarna och Internet uppgav drygt 58 procent av de svarande att
de hade ett trådlöst nätverk hemma och en av operatörerna hävdar att ungefär en
tredjedel av deras kunder använder sådan utrustning, en andel som växer kontinu-
erligt. Trots den relativt stora utbredningen av trådlösa nätverk torde inte heller
sådana få några betydande negativa konsekvenser för majoriteten av de tjänster
som examensarbetet behandlar, eftersom de flesta har en utlovad maxhastighet
på 25 Mbit/s eller lägre. I sådana hastigheter borde inte den trådlösa standarden
sätta någon begränsning av överföringshastigheten, mot bakgrund av ovanstående.
För höghastighetsanslutningar via kabel-tv eller fiber kan en sådan begränsning
emellertid te sig mer sannolik. Dessa undersöks mer ingående i avsnitt 3.2.3 nedan.

En radiosändare skickar ut luftburna signaler i alla riktningar. Jämfört med en rik-
tad, trådburen signal genom en kabel är således känsligheten för störande faktorer
betydligt högre. Hastigheten i ett trådlöst nätverk kan påverkas av materialsam-
mansättning i föremål och väggar, radiosignaler från exempelvis andra nätverk
eller trådlös telefon samt elektromagnetisk strålning både i hemmet och från so-
len. (Caro, 2004; Com Hem, 2011a) Dessa faktorer har vi inte ansett det möjligt
att kompensera för, annat än att konstatera att aggregerade resultat kan påverkas
något negativt. Det är emellertid ett rimligt antagande att alla tjänster torde på-

8Demilitarized zone, vilket är det subnät som tar emot icke-förväntade paket.
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verkas i ungefär samma utsträckning, varför dessa faktorer inte bör få konsekvenser
för relativa jämförelser mellan olika bredbandstjänster.

3.2.3 Justeringar för låga mätvärden

Diskussionen kring lokala begränsningar ger stöd för att Bredbandskollens mätda-
ta potentiellt kan ge en felaktig bild av höghastighetsanslutningar, om den överfö-
ringsstandard som används lokalt har sämre prestanda den externa förbindelsen.
En närmare granskning av mätvärden för de höghastighetstjänster som tas upp i
datastudiens andra del görs därför nedan.

60-100 Mbit/s fiber
Signalöverföring via optisk fiber utsätts för mycket låg dämpning (Cisco
Systems, 2005). Det innebär att dataöverföringshastigheten inte påverkas av
avstånd i någon större utsträckning. En tjänst som utlovar 60-100 Mbit/s bör
således med mycket hög sannolikhet kunna leverera åtminstone 60 Mbit/s till
en användare, förutsatt att infrastruktur existerar mellan abonnent och leve-
rantör. Vi gör därför antagandet att mätvärden som ligger under 30 Mbit/s
beror uteslutande på begränsningar hos användarens utrustning, och räknar
bort dessa ur datamängden. Efter justering för höga resultat i enlighet med
avsnitt 3.1.4 erhålls en ny fördelning enligt figur 3.3.

Figur 3.3: Justering för höga och låga mätvärden, 60-100 Mbit/s fiber

Liksom i tidigare grafer visas här andelen mätningar som ligger inom ett visst
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intervall av utlovad maxhastighet. Genom att skära bort alla mätningar un-
der 30 Mbit/s försvinner alltså mätningarna i intervallen upp till 30 procent9.
Justeringen ger en tydlig förändring av resultatfördelningens utseende. I den
justerade mängden kan en mer sannolik fördelning med avseende på andelen
höga resultat observeras, emedan den ursprungliga mängden har stora ande-
lar mätningar i båda ändarna av hastighetsspektrat vilket förefaller mindre
troligt.

50-100 Mbit/s kabel-tv
Bredband via returaktiverad kabel-tv använder koaxialkabel som överfö-
ringsmedium. Över korta avstånd påverkas inte hastigheten nämnvärt, men
på grund av högre dämpning än med optisk fiber minskar kapaciteten över
större avstånd (Senior, 2009). Detta, i kombination med en mer tvetydig
spridning av resultat i mätningarna, gör att vi inte med säkerhet kan avfär-
da låga resultat som fel hos användaren.

Figur 3.4: Justering för höga och låga mätvärden, 50-100 Mbit/s kabel-tv

Figur 3.4 illustrerar effekten av att göra en motsvarande bortjustering av
mätvärden för kabel-tv som för fiber. Notera att fördelningen av icke-justerade
värden ser annorlunda ut för kabel-tv jämfört med fiber, och att vi inte er-
håller samma naturliga resultatfördelning genom justeringen som i figur 3.3.
Med stöd av detta väljer vi att inte göra någon sådan justering för 50–100
Mbit/s kabel-tv, men kommer att återkomma till ämnet i senare analys.

930 Mbit/s är 30 procent av 100 Mbit/s.
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3.2.4 Mjukvarubegränsningar

Precis som att en router eller hårdvarubrandvägg kan begränsa hastigheten genom
att datapaketen granskas mer noggrannt, är en mjukvarubaserad brandvägg ock-
så en tänkbar flaskhals. I dagsläget är de flesta hemdatorer tillräckligt kraftfulla
för att granska inkommande paket i hastigheter över 100 Mbit/s, men är genom-
strömningshastigheten högre än så blir effekten att paketet fördröjs medan det
undersöks.

Problemet är om varje paket måste genomsökas efter skadlig kod, exempelvis av
ett antivirusprogram, genom så kallad realtidsgenomsökning. Konsekvensen blir
en märkbar fördröjning i svarstid, trots att paketet redan har ankommit till da-
torn. Om antivirusprogrammet behöver leta efter en mönsterfil på ett mekaniskt
lagringsmedium (exempelvis en hårddisk) uppstår en fördröjning på ungefär 15
millisekunder (Xbitlabs, 2010), vilket direkt adderas till svarstiden. Så kallad solid
state-lagring är betydligt snabbare i detta avseende, men i konsumentprodukter
är mekanisk lagring överlägset vanligast idag. Det kan förtydligas att antivirus-
program i allmänhet inte behöver komma åt hårddisken varje gång det inkommer
ett paket, men det kan uppstå situationer där paket hålls kvar till dess att en
matchning har gjorts mot lagrad data på disk.

En faktor som har uteslutits är webbläsarens prestanda, eftersom en dator i dagslä-
get har betydligt mer beräkningskraft än vad som krävs för att använda Bredband-
skollen. Således borde inte webbläsarvalet ha någon betydelse, såvida inställningar-
na inte förhindrar höga överföringshastigheter. De flesta webbläsare har visserligen
inställningar för att begränsa den utnyttjade bandbredden, men att använda dessa
kräver kännedom om konfigurationsfilerna och kan antas vara något som en vanlig
användare inte utnyttjar.

En av de mer tekniska aspekterna som kan påverka överföringshastigheten är TCP-
fönsterstorleken, som begränsar hur mycket data som kan vara i etern samtidigt.
Mer korrekt avgör fönsterstorleken hur mycket data som tillåts vara vilse, det vill
säga att man inte är säker på att paketet kommer fram till sin tänkta motta-
gare. Utan sådan begränsning finns risk för trafikstockning i infrastrukturen när
för mycket information ska fram samtidigt. När en TCP-anslutning först skapas
är fönstret litet, men det växer exponentiellt till dess att timeout inträffar. Stan-
dardinställningarna i de tre stora operativsystemen10 är att följa konventionerna

10Windows, Mac OS och Linux.
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i RFC 2581 gällande TCP Congestion Control, vilket innebär att fönsterstorle-
ken anpassas till den genomströmningshastighet som användaren har för tillfället.
(Allman, Paxson & Stevens, 1999; Branden m. fl., 1998; Floyd, 2000)

I Windows XP och 2000 finns emellertid ett maxvärde som reglerar hur stort
fönstret kan bli11 som standard. Detta kan begränsa hastigheten dramatiskt för
höghastighetsanslutningar (Tierney, 2005). I ekvation (3.1) nedan representerar
WinSize fönsterstorleken i bytes och RTT tiden det tar för ett paket att åka fram
och tillbaka. Som synes erhålls en mycket låg genomströmningshastighet vid långa
svarstider (80 millisekunder). Svarstiden får i enlighet med ekvation (3.2) maxi-
malt vara fem millisekunder för att tillåta en genomströmningshastighet på 100
Mbit/s. I ekvation (3.3) visas att en större fönsterstorlek teoretiskt möjliggör bra
genomströmningshastighet även vid mycket långa svarstider. .SE tillhandahåller
ett program för att öka den maximala fönsterstorleken i Windows XP och 2000,
men det kan antas att användare som kört detta program först har gjort åtminsto-
ne en mätning utan justering, vilket sannolikt resulterat i ett lågt mätvärde.

TPmax = WinSize

RTT
= 64KB

0, 08s = 800KB/s = 6, 4Mbit/s (3.1)

TPmax = 64KB
5ms = 64KB

0, 005s = 12 800KB/s = 102, 4Mbit/s (3.2)

TPmax = 2MB

500ms = 2 · 103KB

0, 5s = 4000KB/s = 32Mbit/s (3.3)

Annan nätverkstrafik över Internet, såsom fildelning, strömmande ljud och bild
eller hämtning av programuppdateringar, tar en del av bandbredden i anspråk
och leder därmed till lägre resultat i Bredbandskollen än vad anslutningen är
kapabel till. Denna information tydliggörs emellertid för användare i verktygets
åtgärdsguide och det torde vara ett rimligt antagande att majoriteten av mätning-
arna görs utan annan nätverkstrafik samtidigt. Sammanfattningsvis kan sägas att
såvida inte datorn är överbelastad är det rimligtvis endast svarstiden och inte
genomströmningshastigheten som påverkas negativt vid normal användning av in-
stallerad programvara.

1164 KB (64 000 bytes) enligt Microsofts support, http://support.microsoft.com/kb/314053.
Hämtad 2011-03-11.

http://support.microsoft.com/kb/314053
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Externa begränsande mjukvaruaspekter

I stycket ovan nämns några vanliga faktorer som kan påverka bandbredd och
svarstid, men det finns även aspekter som den enskilde användaren inte har någon
större kontroll över, exempelvis så kallade botnät12 och maskar. Sådana tar kon-
troll över ett stort antal enskilda datorer, eller delar av dem, och utnyttjar (ofta
obemärkt) deras kapacitet. Ämnet är ännu relativt outforskat, men skapar alltmer
kännbara problem. Sundkvist (2010) beskriver hur ett europeiskt botnät med över
30 miljoner slavar13 identifierats och sprängts i oktober 2010 av holländsk polis. I
artikeln hävdas att nätets kapacitet såldes till kriminella organisationer. Botnäten
och deras påverkan väntas fortsätta växa, skriver Hellström (2011).

Det är i praktiken inte möjligt att vare sig bedöma hur många datorer i Sverige
som kan tänkas ingå i dylika botnät eller hur mycket hastighet och svarstid skulle
påverkas av detta. Kapacitetspåverkan från maskar, självreplikerande datorpro-
gram och andra liknande entiteter kan inte heller med någon säkerhet uppskattas.
Det bör emellertid noteras som en tänkbar påverkande faktor, i synnerhet om
programmen är utformade för att samla in information från användarens dator.

12Uttalas “bått-nät”, från engelskans botnet.
13Egen översättning av den vanliga engelska klientbeteckningen zombies.
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3.3 Egenskaper hos unika användare

Första gången en användare ansluter till Bredbandskollen erhålls en unik identi-
tet som motsvaras av en så kallad hash-nyckel, vilken alla efterföljande mätningar
automatiskt kopplas ihop med, denna lagras i en så kallad cookie och är därmed
webbläsar- och maskinspecifik. Genom att studera mätningarnas hash-nyckel kan
slutsatser dras kring hur mycket abonnenter rör på sig och hur ofta de byter opera-
tör. Om en hash-nyckel till exempel dyker upp hos en annan operatör tillfälligt är
ett rimligt antagande att det rör sig om en bärbar dator. Om den nya operatören
verkar vara permanent för en och samma hash-nyckel kan vi dra slutsatsen att
abonnenten i fråga har bytt operatör.

En stickprovsanalys av 10 000 hash-nycklar, ett slumpmässigt urval av de cirka 11
miljoner som finns totalt, antyder egenskaper hos individuella användare och har
använts som bas för undersökningar av hela datamängden. I stickprovet hade 72
procent gjort under 10 mätningar totalt.

3.3.1 Spridning av mätningar

I snitt finns tre mätningar per hash-nyckel, men som kan observeras i figur 3.5 är
fördelningen ojämn per användare14. Det finns en stor grupp av engångsmätare,
nästan sju miljoner, medan betydligt färre (1,8 miljoner) mäter två gånger. Däref-
ter sjunker antalet mätningar per hash-nyckel nästan logaritmiskt15 och det finns
bara ett relativt fåtal med över 100 mätningar. I figur 3.5 är den mörkblå linjen
hur många hash-nycklar det finns med ett visst antal mätningar. Den ljusblå linjen
är hur många mätningar dessa hash-nycklar har gjort. Båda dessa använder den
vänstra värdeaxeln (primäraxeln). Den beiga linjen illustrerar ackumulerat antal
mätningar med avseende på hur många mätningar en hash-nyckel har gjort, längs
den högra värdeaxeln (sekundäraxeln).

Av figur 3.6 framgår att 92 procent av alla mätningar gjorts av användare som mätt
100 gånger eller mindre. 58 procent av mätningarna är från användare med upp
till tio mätningar, och en dryg tredjedel av personer med maximalt tre mätningar.
Figurerna beaktar inte hastighetsangivelse, då intresset är mätfrekvens.

En följd av mätningarnas spridning blir att vi kan göra den mycket viktiga kopp-
lingen att ett stort antal mätningar också sannolikt innebär ett stort antal anslutna

14Notera logaritmisk skala på primäraxeln.
15En logaritmisk minskning hade gett en linjär förändring längs värdeaxeln.
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Figur 3.5: Användarspann, antal mätningar per hash-nyckel

Figur 3.6: Användarspann, antal mätningar per hash-nyckel (intervall)

abonnenter. Antalet mätningar kan alltså användas som indikator för utnyttjan-
degraden av en tillgänglig accessteknik. Detta hade inte nödvändigtvis varit fallet
om antalet unika mätare varit betydligt färre, eftersom många mätningar av en
och samma person inte säger något om hur pass utbredd den angivna bredbands-
tjänsten är.

3.3.2 Hastighetsutveckling för enskilda användare

För flergångsmätare kan observeras att svarstiderna uppvisar störst positiv för-
ändring över längre mätserier, medan någon tydlig förbättring av hastighet i regel
saknas. En tidig teori var att ett negativt avvikande resultat från den förväntade
hastigheten torde generera fler successiva mätningar än ett resultat som ligger nära
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det förväntade från början, vilket skulle leda till ett betydligt lägre hastighetssnitt
per användare än det högsta uppmätta värdet. Datastudien ger emellertid inte
något större belägg för detta.

I figur 3.7 och 3.8 illustreras utvecklingen för tre slumpmässigt utvalda hash-
nycklar som har mätt minst sju gånger över en tvåveckorsperiod. Användare 1 har
ett 1,5–2 Mbit/s ADSL-abonnemang enligt den egna hastighetsangivelsen. Detta
stämmer väl överens med mätvärdena som ligger konstant under 2 Mbit/s. Även
svarstiderna (figur 3.8) förefaller rimliga om man ser till ADSL utanför tätort med
relativt stort avstånd till telestationen. Här kan observeras ett samband mellan
lång svarstid och låg överföringshastighet. Över tid finns ingen tydlig hastighets-
förbättring.

Figur 3.7: Hastighetsutveckling för tre hash-nycklar

Figur 3.8: Svarstidsutveckling för tre hash-nycklar
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Användare 2 har 12–24 Mbit/s ADSL som angiven tjänst, men en rimlig tolkning
av figur 3.7 vore snarare två mätningar över en tidigare 6–8 Mbit/s-tjänst, en dålig
mätning och därefter fyra mätningar när den nya, 12–24 Mbit/s-tjänsten har leve-
rerats16. Användaren har sannolikt använt Bredbandskollen för att mäta skillnaden
i hastighet efter uppgradering. För Användare 3, som saknar angiven hastighet, är
mätningarna jämnare och upphör när hastigheten blivit cirka 10 Mbit/s. Det kan
noteras att svarstiderna för denna användare halverats från första till sista mät-
ning. En sådan mätserie kan antas ha gjorts över 10 Mbit/s fiber, där användaren
blivit nöjd och slutat mäta när rimlig hastighet uppmätts vid upprepade tillfällen.
I ett sådant fall kan det röra sig om en optimering från användarens sida genom
att exempelvis koppla förbi eller uppgradera routern, vilket medfört såväl kortare
svarstid som bättre genomströmningshastighet.

3.3.3 Operatörsbyten och andra mönster

Information om användarens operatör lagras automatiskt vid varje mätning. Per-
soner som mäter tusentals gånger har oftast bara en operatör totalt. Fler opera-
törsbyten återfinns hos personer som mätt ett tiotal gånger. Bland stormätarna, de
20 hash-nycklar med flest mätningar i hela datamängden, har två enbart utländska
operatörer.

Flera naturliga mönster kan noteras vid undersökning av vilka operatörer som
kopplas till mätningarna. Hash-nycklar där hastighetsangivelse för olika mätning-
ar finns för både trådbundet och trådlöst bredband har ofta operatörer inom sam-
ma koncern; Bredbandsbolagets fasta kunder förefaller till exempel ofta använda
mobilt bredband från Telenor. Mätningarna visar också tydligt att flera stora ope-
ratörer använder skilda IP-adressintervall för privatpersoner och företag, och även
olika operatörsbeteckningar för dessa.

En annan vanlig kombination är mellan en godtycklig svensk operatör och thai-
ländska TOT (Telephone Organisation of Thailand), vilket skulle kunna kopplas
till svenskarnas semestervanor på senare år. På samma tema förekommer ett flertal
hash-nycklar med mätningar från internationella flygplatser17.

Endast 1,4 procent av de som har mätt förefaller med relativt stor säkerhet ha bytt
operatör under den observerade perioden. De som faller under denna kategori har

1612–14 Mbit/s är fullt normala mätvärden för en sådan tjänst, i synnerhet om abonnenten
även har tv och telefoni via bredbandet.

17Med egna antaganden utifrån mätningarnas operatörsbeteckningar.
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minst tre mätningar hos en operatör, och sedan minst tre hos en annan utan att i
fortsatta mätningar återgå till den tidigare operatören. Om urvalet begränsas till
de som har minst sex mätningar (och alltså potentiellt kan platsa i kategorin) blir
siffran dock 10,3 procent. Av de som enligt denna princip anses ha bytt operatör
har 2,5 procent gjort minst två byten.
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3.4 Utveckling i grova drag

I figur 3.9 visas hur genomsnittlig ned- och uppströmshastighet, svarstid samt
antal mätningar har förändrats under den observerade treårsperioden. Vi går i
detta avsnitt kort igenom och förklarar några utmärkande punkter i figuren.

Figur 3.9: Treårig utveckling av mätvärden

3.4.1 Antal mätningar

Vad beträffar mätintensitet syns en tydlig säsongstrend, då antalet mätningar är
mindre under sommarmånaderna maj–juli än under resten av året. Flest mätning-
ar tycks göras kring årsskiftet. Antalet mätningar per dag har ökat från cirka
30 000 till 40 000 under perioden. De extrema topparna matchar tillfällen då Bred-
bandskollen uppmärksammades direkt eller indirekt i media.

Topparna i början av år 2008 sammanfaller med artiklar från Aftonbladet som
publicerades den 16 januari och den 31 mars det året (se bilaga A.2). Båda des-
sa toppar varade bara en dag. Den lägre toppen i början av mars sammanfaller
med när Bredbandskollen presenterades i Sveriges Televisions konsumentprogram
Plus. Denna intensitetsökning varade under ett par dagar kring den 5 mars 2008.
För en sammanställning av de tillfällen under perioden då Bredbandskollen har
förekommit i tryckt media se bilaga A.2.
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Den 9 december 2010 uppstod problem med Telias namnservrar (DNS), vilket
sammanfaller med en ny topp i antalet mätningar. Ärenden till Bredbandskol-
lens support, liksom enkäten vars resultat presenteras i datastudiens andra del
(avsnitt 5.6.1), klargör att mätverktyget ofta används för att kontrollera om Inter-
netanslutningen fungerar, även om mätningen egentligen inte har någonting med
DNS-uppslag att göra. Svaren i enkäten finns sammanställda i bilaga E.2.

3.4.2 Hastighet och svarstid

Genomsnittshastigheten nedströms har ökat från 10 Mbit/s till ungefär 17 Mbit/s
under den observerade perioden. För uppströmshastighet är motsvarande siffror
3 respektive 5 Mbit/s. Relativt varandra förefaller utvecklingen alltså jämn, där
uppströmshastigheten i snitt är 30 procent av nedströmshastigheten. För svarstid
går det inte att utläsa någon tydlig ökning eller minskning under perioden, vilket
både beror på att normala svarstider varierar kraftigt mellan olika accesstekniker
och på att det saknas rimlighetskontroll av höga värden. En användare som av
någon anledning får en svarstid på tio sekunder (10 000 millisekunder), på grund
av till exempel en blockerande brandvägg eller låg täckning för mobilt bredband,
kommer alltså att påverka medelsvarstiden kraftigt18. Det kan dock observeras
överlag högre värden under sommarmånaderna, vilket kan kopplas till ett mer fre-
kvent mätande över mobila anslutningar. Såväl hastighets- som svarstidsutveckling
beskrivs närmare i datastudiens andra del, avsnitt 5.3–avsnitt 5.5.

18Normalt med en trådbunden anslutning är cirka 1–25 millisekunder.



Kapitel 4

Litteraturstudie

Vår litteraturgenomgång är av förhållandevis blandad art, eftersom den innefattar
såväl teknisk dokumentation som ekonomisk forskning inom Internet och bred-
band. Ambitionen är att kunna analysera det empiriska underlaget ur flera per-
spektiv. Utifrån syftesformuleringen är det intressant att utvärdera det svenska
bredbandets kvalitet och framtidsutsikter med avseende på olika accesstekniker,
men också att utröna vilka samhälls- och företagsekonomiska effekter som föran-
leds av bredbandspenetration genom användningen av Internet, och vilka eventu-
ella skillnader som finns mellan accessteknikerna där.
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4.1 Tillgång till bredband i Sverige

I utredningar och fallstudier från millennieskiftet och 2000-talets början förefaller
de huvudsakliga drivkrafterna för bredbandsutveckling att ha kommit från leve-
rantörer, snarare än att det var kundernas efterfrågan som förde tekniken framåt
(Odhnoff m. fl., 2000; Aronsson, Tholén, Josephson, Li & Kong, 2003). Nuvarande
bredbandsinfrastruktur och marknadsläge har med all sannolikhet färgats av detta,
vilket diskuteras vidare i avsnitt 4.1.1–4.1.2. Därefter redogörs för kapaciteten och
utvecklingen för de dominerande accessteknikerna i Sverige i avsnitt 4.1.3–4.1.4.
Avslutningsvis diskuteras kostnader för svensk bredbandsutbyggnad och prisbilden
för slutkund i avsnitt 4.1.5.

På en stor del av alla centralorter1 i Sverige finns så kallade stadsnät, som ofta
drivs i lokala kommunikationsleverantörers regi. Majoriteten av dessa liksom and-
ra företag som driver öppna nät är med i den så kallade Stadsnätsföreningen. Dess
medlemmar tillhandahåller kommunala nät, vilka operatörer kan köpa in sig på
lokalt. Stadsnäten kan ses som accessnät, det vill säga nät som går ut till slut-
kunden eller bredbandsabonnenten. (Stadsnätsföreningen, 2011) Mellan städer och
kommuner finns sammanbindande nät som i regel benämns stam- eller stomnät2

och på den svenska marknaden drivs av bland annat Skanova (TeliaSoneras nät-
ägande dotterbolag), Trafikverket (tidigare Banverket) och Svenska Kraftnät. På
vissa platser finns det endast en operatör, på andra finns det flera. Nät som binder
samman accessnäten kallas för transportnät. En tydlig distinktion mellan stamnät
och transportnät saknas, men stamnät kan betraktas som en specifik typ av stora
transportnät. En stor del Sveriges hushåll och arbetsställen kan nås med fiberba-
serat stamnät, och internationellt sett har Sverige ett jämförelsevis välutvecklat
sådant. (PTS, 2007)

I examensarbetet fokuserar vi på accessnäten, eftersom det i princip bara är bland
dessa som slutkunden har något egentligt val. I Sverige finns bredband via främst
tre trådbundna och två trådlösa accesstekniker, som sammanfattas i tabell 4.1.
Trådbundet bredband via xDSL når nästan alla landets invånare, liksom CDMA
2000 och HSPA som går under samlingsnamnet mobilt bredband 3G.

För kabel-tv och fiber avser siffrorna så kallad täckningsgrad, eller att en ansluten

1Huvudorten i en kommun.
2I praktiken en betydligt mer komplex fråga som vi förenklar i den mån det går.
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Tabell 4.1: Accessteknikers utbredning med avseende på befolkning

Teknik 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%)
xDSL 97,8 97,9 98,0 98,1
Kabel-tv 37 37 38,5 38 [38]
Fiber 29 35 40 44 [33,2]
CDMA 2000 97,9 98,9 98,9 99,9
HSPA 74 94 99,6 99,6

Källa: PTS Bredbandskartläggning 2007–2010

fastighet finns inom cirka 353 meter3. Inom hakparentes för år 2010 anges även
faktisk tillgång, det vill säga möjlighet att ansluta sig till en tjänst som använder
den aktuella accesstekniken. Det faller sig ganska naturligt att sambandet täck-
ningsgrad ≥ faktisk tillgång gäller, och det tycks föreligga en signifikant skillnad
mellan dessa för fiber. Täckningsgraden för fiber har dock ökat stadigt under hela
perioden, medan utvecklingen för kabel-tv tycks ha avstannat. Oavsett täcknings-
grad eller faktisk tillgång når kabel-tv och fiber var för sig mindre än hälften av
landets befolkning, och då båda är koncentrerade till tätort, i synnerhet Stock-
holm, Göteborg och Malmö, råder ett ganska stort överlapp i procenttalen. Enligt
PTS (2011a) hade 54 procent av befolkningen tillgång till minst en av dessa i
oktober 2010.

4.1.1 Utbredning med marknadskrafter

Bredbandskonkurrens kan enligt Bouckaert, van Dijk och Verboven (2010) ske på
två nivåer. Så kallad inter-plattformskonkurrens handlar om konkurrens mellan
olika accesstekniker, till exempel mellan xDSL och kabel-tv. Intra-plattform syftar
på konkurrens mellan operatörer som erbjuder samma accessteknik.

Författarnas studie i EU-länderna finner att inter-plattformskonkurrens är en sig-
nifikant drivkraft för bredbandspenetration. Särskilt påvisas att en jämn fördelning
mellan xDSL och kabel-tv tycks leda till en högre penetrationsnivå. Begreppet in-
termodal konkurrens används synonymt i Aron och Burnstein (2003). Deras empi-
riska studie i 46 av USAs delstater finner likaledes att effekten av sådan konkurrens
för bredbandsadoption är positiv och statistiskt signifikant. Utmärkande där är att
sambandet tycks hålla oavsett om man tar hänsyn till efterfrågan och kostnad el-

3√2502 + 2502 meter enligt PTS geografiska uppdelning. Se regodörelsen för kartläggningarna
i avsnitt 2.1.2 Andra datakällor.
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ler ej. Både Aron och Burnstein (2003) och Bouckaert m. fl. (2010) framhåller
att skapandet av en fungerande konkurrens mellan accesstekniker tycks ha större
inverkan på den faktiska bredbandspenetrationen än att försöka uppnå maximal
tillgänglighet.

PTS (2010a) konstaterar att en stor majoritet av Sveriges befolkning kan välja mel-
lan olika accesstekniker, och att den stora utmaningen snarare ligger i hur man ska
möta den växande efterfrågan av höghastighetstjänster på grund av allt större tra-
fikmängder. Det är emellertid värt att notera att mycket av valfriheten mellan ac-
cesstekniker kan härröras till täckningsgraden för mobilt bredband, där den reella
hastigheten mycket väl kan vara lägre än vad som generellt räknas som bredband.
Ser man enbart till trådbundna accesstekniker är inter-plattformskonkurrensen i
Sverige betydligt sämre. (PTS, 2010a) Distinktionen är relevant då endast cirka 15
procent av befolkningen i åldern 16–74 år använder mobilt bredband (mobiltelefon
ej räknat) enligt SCB (2010). I intervjuer som PTS har gjort uppger 10 procent
att de har valt sin nuvarande accessteknik på grund av att inget annat har funnits
tillgängligt (PTS, 2010a).

Vad beträffar intra-plattformskonkurrens kan Bouckaert m. fl. (2010) inte påvisa
några tydliga effekter för bredbandspenetration. Det kan emellertid nämnas att
även utbudet av operatörer som erbjuder tjänster inom samma accessteknik är
relativt stort i Sverige, och över 99 procent täcks av åtta eller fler tjänsteleveran-
törer. För trådbundet bredband är det bara två tredjedelar av befolkningen som
har denna valfrihet, men drygt 96 procent har åtminstone två leverantörer av fast
bredband att välja mellan. Hur transportnätsutbyggnad påverkar bredbandspe-
netration är inget som direkt undersöks. (PTS, 2010a)

4.1.2 Glesbygdsproblem?

I infrastrukturutredningen från 1999 ansågs att en uteslutande marknadsbaserad
utbyggnad av Internetinfrastruktur sannolikt skulle gynna tätorterna, samt det
fåtal aktörer som redan då höll en dominerande ställning (Grönlund, Hägglöf &
Granholm, 1999). Statens näringspolitiska insatser rekommenderades emellertid
att koncentreras till tätorter, som blev naturliga knutpunkter för accessnäten. För
att säkra glesbygdens tillgång förespråkades vertikal integration av operatörer, så-
tillvida staten inte kunde stimulera tillräcklig geografisk spridning av bredbands-
ledningar för att möjliggöra horisontell konkurrens även i mindre tätbefolkade
områden (Grönlund m. fl., 1999). Sådan integration kan observeras i till exempel
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TeliaSonera, som genom bolaget Skanova erbjuder infrastruktur till flera operatö-
rer. Dessa konkurrerar i sin tur både med varandra och med TeliaSonera själva i
erbjudandet till slutkund. Med andra ord är det en vertikalt integrerad operatör
och inte en oberoende aktör som möjliggör horisontell konkurrens. Denna affärsmo-
dell tas även upp av Hultkrantz (1999), men författaren argumenterar starkt för
att undvika vertikal integration i den mån marknaden tillåter det.

I “Att ge plats för bredband” skriver Odhnoff m. fl. (2000) om ett glesbygdspro-
blem, i synnerhet vad beträffar utbyggnad av fibernät. Detta på grund av dels
stadsnätens begränsade räckvidd utanför tätorterna, dels avsaknaden av ekono-
miskt incitament för nätbyggande operatörer. Samtidigt ansågs behovet av band-
bredd skilja sig mellan olika kategorier av användare, vilket skulle motivera en
differentierad utbyggnad. Aronsson m. fl. (2003) bekräftar bilden av olika behov
hos privata och kommersiella kunder, liksom inom privata hushåll utifrån demo-
grafiska faktorer. Detta resonemang utvecklas i avsnitt 4.2 Bredbandstillgång och
Internetanvändning. Även PTS konstaterar att glesbygden “[...]saknar ofta de för-
utsättningar som krävs för en marknadsmässig utbyggnad av infrastrukturen.”
(PTS, 2007, s. 14). Det större marknadsintresset i större städer i kombination
med minskningen av manuell samhällsservice till förmån för elektroniska tjänster
ligger till tydlig nackdel för bosatta på landsbygden (Andersson, 2003).

Statlig inblandning är ett sätt att försöka överkomma klyftor i bredbandsutbygg-
nad mellan tätort och glesbygd. I länder som Sverige och USA har tillsynsmyndig-
heterna för telekommunikation4 vidtagit åtgärder för att öka de mindre aktörernas
möjligheter att konkurrera (PTS, 2010b; Horrigan, 2005). Genom myndighetsre-
glering underlättas exempelvis möjligheterna för icke-nätägande operatörer att öka
sin räckvidd eller uppgradera sin kapacitet (Horrigan, 2005).

Subventioner för utbyggnad av infrastruktur eller andra statliga bidrag är också
metoder för att öka den geografiska tillgängligheten. I augusti 2000 fick Svenska
Kraftnät i regeringsuppdrag att bygga stomnät till huvudorten i alla Sveriges
kommuner till år 2003. Nedgången inom telekombranschen försenade utbyggnaden,
och senare infördes ett ekonomiskt stöd till kommuner för fiberoptisk anslutning
till ett nationellt stomnät5. Under 2001–2007 medgav svenska staten även stöd
till kommuner för utbyggnadsprojekt som avsåg telenätet, det vill säga access via
xDSL. Sådant stöd avsåg huvudsakligen orter eller områden med färre än 3 000
invånare. (PTS, 2007)

4PTS respektive Federal Communications Commission, FCC.
5Ej nödvändigtvis det som byggts av Svenska Kraftnät.
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Horrigan (2005) hävdar emellertid att kommuner är mer trögrörliga än den privata
sektorn, och på så sätt skulle det kunna verka hämmande för den tekniska utveck-
ligen att genom statlig inblandning gynna kommunala intressen framför privata.
Andersson (2003) menar att även åtgärder för att stärka det regionala entrepre-
nörskapet och öka IT-kompetensen i företagen kan bidra till att överbrygga pro-
blemen. På kort sikt, i väntan på utbyggnad av infrastruktur, kan stödfunktioner
erbjudas i exempelvis bibliotek och vid andra knutpunkter.

Figur 4.1: Tillgång i oktober 2010, hushåll

(a) Accesstekniker (b) Hastigheter

Källa: PTS Bredbandskartläggning 2010

I “Bredbandskartläggning 2010” kan PTS (2011a) konstatera att det onekligen
råder skillnader mellan bredbandstillgång i tätbebyggda och i glest bebyggda om-
råden, och att dessa delvis kan förklaras av hur statliga bidrag under 2000-talet
betalades ut och användes. Skillnadernas magnitud varierar emellertid beroende
på vilken aspekt man väljer att beakta, vilket illustreras i figur 4.16. Bland access-
teknikerna uppvisar vare sig xDSL eller mobilt bredband några stora skillnader
mellan tätort och glesbygd, men för kabel-tv och fiber är dessa anmärkningsvärda.
Väljer man att istället titta på tillgänglig hastighet blir skillnaderna betydande
först för 10 Mbit/s eller mer, och extremt tydliga för höghastighetsanslutningar.

4.1.3 Accessteknikernas kapacitet

Detta avsnitt är tämligen tekniskt orienterat och ämnar skapa en grund för fortsatt
diskussion kring vilka accesstekniker som är lämpliga att vidareutveckla, utifrån
vilka kopplingar som också kan dras mellan bredband och ekonomisk utveckling. Vi

6Tillgången för företag uppvisar likvärdiga skillnader.
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går igenom underliggande teknik samt teoretiska begränsningar hos de tre tråd-
bundna accessteknikerna i Sverige, närmare bestämt xDSL, kabel-tv och fiber
(fiber-LAN). Även trådlösa tekniker för mobilt bredband presenteras kort.

Avsaknaden av oberoende källor kring accessteknikernas kapacitet och utvecklings-
potential har föranlett att vi i detta avsnitt själva redogör för delar av teknikernas
specifikationer och presenterar egenhändigt framräknade resultat utifrån dessa.
Eftersom operatörers information om befintlig kapacitet och dylikt normalt är
konfidentiell används här och i senare analys en tumregel ur ett tekniskt dokument
från Cisco Systems (2006). Enligt denna bör en leverantör kunna tillhandahålla tio
procent av utlovad totalkapacitet till konsumenterna, eftersom det kan antas att
samtliga abonnenter aldrig kommer att utnyttja sina respektive anslutningar fullt
ut samtidigt. Detta innebär exempelvis att den faktiska kapaciteten för att sälja
100 stycken 100 Mbit/s-anslutningar bara behöver vara 1 Gbit/s, inte 10 Gbit/s.

Läsaren uppmanas att notera att i avsnittet används begreppet bandbredd i sin
egentliga bemärkelse, det vill säga det frekvensområde som upptas. Det anses alltså
inte synonymt med genomströmningshastighet (se även avsnitt 1.5 Definitioner och
förklaringar).

xDSL7

Den i dagsläget vanligaste accesstekniken i Sverige är xDSL (främst ADSL), som
också har bäst täckningsgrad av de trådbundna teknikerna (PTS, 2010a). xDSL
använder telefonnätet som består av enkla kopparledningar. Kabel-tv använder
en annan typ av kopparledning varför teknikerna har mycket olika avståndskrav.
xDSL är i praktiken användbart på avstånd upp till fem kilometer, jämfört med
160 kilometer för koaxialnät enligt DOCSIS8. En annan skillnad är att xDSL har
en separat anslutning till varje abonnent, vilket visas i figur 4.2. I xDSL används
en multiplexer vid telestationen, en så kallad DSLAM9, vars roll är att se till
att rätt abonnent får rätt paket. Precis som för kabel-tv-anslutningar kan xDSL-
anslutningar i många fall ha en fiberanslutning fram till multiplexern (DSLAM),
vilket kan ses som FTTN10.

7Såvida inget annat anges baseras detta avsnitt på specifikationen från International Tele-
communication Union (http://www.itu.int/rec/T-REC-G/e), ITU. Recommendations G under
G.991.1 till G.999.1.

8Se underavsnittet Kabel-tv.
9Digital Subscriber Line Access Multiplier.

10Se inledande stycken under Fiber.

http://www.itu.int/rec/T-REC-G/e


70 Litteraturstudie

Figur 4.2: Förenklad bild av xDSL-anslutning

Utmärkande i figuren är de separata kopplingarna till enskilda hushåll.

Stjärnkopplingen innebär att den enskilda abonnentens hastighet inte påverkas av
andra användare, med antagandet att kapaciteten på den andra sidan av DSLAM
(mot Internet) är oändlig.

De flesta xDSL-standarder är asymmetriska, vilket är opraktiskt i situationer där
det finns behov av hög kapacitet uppströms. Vanligt för ADSL är en faktor tio
eller mer mellan hastighet nedströms och uppströms. Den snabbaste standarden
för ADSL är G.992.5 Annex M som teoretiskt möjliggör 24 Mbit/s nedströms och
3,3 Mbit/s uppströms samtidigt. Enligt Edström (2010) har TeliaSonera planer på
att expandera med VDSL (VDSL2) i Norden, vilket skulle innebära en potentiell
nedströmshastighet på 250 Mbit/s vid kort avstånd till telestationen (i teorin inom
800 meter, på tre kilometers avstånd är maxhastigheten cirka 100 Mbit/s). Det
finns emellerid få implementationer av VDSL överhuvudtaget i Sverige, och ingen
av G.993.2 Profile 30a som möjliggör de högsta hastigheterna i dagsläget.

TPHz,xDSL = 100Mbit/s

30Mhz
≈ 3, 3(bit/s)/Hz (4.1)

Spektral- eller bandbreddseffektivitet mäts i antalet bitar per sekund per hertz
och kan användas för att jämföra utnyttjandet av tillgänglig bandbredd hos olika
accesstekniker. Det är ett tämligen tekniskt mått som beskriver hur mycket data
som kan överföras med ett begränsat frekvensutrymme. I ekvation (4.1) beräknas
spektraleffektiviteten för en xDSL-anslutning. Här har en VDSL-specifikation och
en förbindelse över kort avstånd (cirka en kilometer) använts som beräkningsgrund.
Det framgår att bandbreddsutnyttjandet är nästan hälften av motsvarande för
koaxialkabel (nästa underavsnitt). Om ett medellångt avstånd (2–2,5 kilometer)
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till telestationen används blir bandbreddsutnyttjandet ännu lägre. Om avståndet
försummas har VDSL en teoretisk spektraleffektivitet som är nästan den dubbla
av vad ekvationen visar.

Kabel-tv11

I dagsläget finns kabel-tv-anslutningar nästan enbart i flerfamiljshus i Sverige och
tillhandahålls huvudsakligen av operatörerna Com Hem och Tele2. Dataöverföring
sker över koaxialkabel och följer standarden DOCSIS, där den senaste versionen är
3.0. Denna tillåter 38 Mbit/s data per kanal och specificerar hur kommunikationen
mellan en CMTS12 och kabelmodemet fungerar. CMTS och DSLAM (xDSL) har
ungefär samma uppgift rent tekniskt.

Standarden beskriver en asymmetrisk överföringsteknik, vilket innebär att ned-
strömshastigheten inte är densamma som uppströmshastigheten. I detta fall är
nedströmshastigheten flera gånger större och ofta i samma storleksordning som
för xDSL. Standarden har ett tio gånger större frekvensintervall för trafik ned-
ströms än uppströms.

Hybrid Fibre Coaxial eller HFC innebär att man med hjälp av två accesstekniker
får fram information till abonnenten. I dagsläget går datakommunikationen oftast
över fibernät fram till CMTS, och därifrån till modemet över koaxialkabel eller
HFC, vilket innebär att en del av slingan kan vara fiber13.

Figur 4.3: Förenklad bild av kabel-tv-anslutning

Utmärkande i figuren är den vanligt förekommande kaskadkopplingen med förstärkare.

11Såvida inget annat anges baseras detta avsnitt på specifikationen av DOCSIS; Cable Televi-
sion Laboratories (2006) “Data-Over-Cable Service Interface Specifications” och Ciscos praktiska
information om DOCSIS-tillämpningar; Cisco Systems (2008) “Understanding data throughput
in a DOCSIS-world”

12Cable Modem Termination System, en enhet mellan koaxialkabeln, som går till modemet,
och Internet.

13Se inledande stycken i underavsnittet Fiber.
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I den förenklade figuren (4.3) är CMTS-enheten placerad precis efter Internet
(molnet). Dess uppgift är att agera multiplexer för koaxialnätet, som antingen kan
vara kaskadkopplat (i samma figur) eller stjärnkopplat (se kopplingen i figur 4.2)
den sista sträckan. Generellt är kostnaderna för kaskadkoppling avsevärt lägre och
det är också vanligast förekommande. Ursprungligen fanns i kabel-tv-näten heller
inget behov av returaktivering, det vill säga att kunna överföra information i båda
riktningarna. Nackdelen med kaskadkoppling är att alla enheter delar på samma
anslutning, vilket innebär en lägre teoretisk maxhastighet vid flera abonnenter än
med motsvarande stjärnkoppling.

I ekvation (4.2) illustreras den teoretiska maxhastigheten för en CMTS givet den
europeiska DOCSIS 3.0 samt fullt utnyttjande av 108–1 002 MHz-bandet. En kanal
är 8 MHz bred och genomströmningshastigheten per kanal är 50 Mbit/s. Det kan
noteras att i Sverige har både den europeiska och den amerikanska DOCSIS (den
senare med 6 MHz per kanal) använts, men eftersom de undersökta hastigheterna
hos svenska operatörer överensstämmer med den europeiska använder vi oss av
den.

TPtot = 1 002− 108
8 50bit/s ≈ 5 600Mbit/s (4.2)

För en ensam användare skulle detta således innebära en mycket hög överförings-
hastighet. I verkligheten är detta emellertid mer sannolikt den totala kapaciteten
för flera flerfamiljshus med ett stort antal lägenheter i varje, särskilt då rekom-
mendationen är maximalt 2 000 hushåll per CMTS (Cisco Systems, 2006). En
utförligare analys av detta följer i underavsnittet om kabel-tv i avsnitt 7.2.3 An-
slutningar till slutanvändaren (accessnät).

En koaxialkabel har endast ett ledande element, en kopparkärna, vilket gör att
överföringshastigheterna är tämligen begränsade jämfört med exempelvis optisk
fiber eller partvinnad kabel (RJ-45), som båda har specifikationer för 100 Gbit/s
över ethernet. I synnerhet för företagstillämpningar torde uppströmshastigheten
vara klart begränsande, då det är nästintill omöjligt att husera servrar för avan-
cerade och kapacitetskrävande Internettjänster med koaxialkabelförbindelse på
grund av denna asymmetri.

Spektraleffektiviteten för DOCSIS 3.0 nedströms beräknas lite förenklat i ekva-
tion (4.3). DOCSIS 3.0 och 2.0 har samma spektraleffektivitet, skillnaden är till-
gänglig genomströmningshastighet per abonnent.
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TPHz,kabel ≈
5 600Mbit/s

900MHz
≈ 6, 2(bit/s)/Hz (4.3)

Motsvarande uppströms är drygt densamma, fast ett mindre spektrum används
då. På grund av elektromagnetiska effekter är det svårt att öka bandbredden
för DOCSIS, och även spektraleffektiviteten förefaller ha nått ett tak då den är
densamma i DOCSIS 2.0 som lanserades 2001.

En framträdande skillnad vid jämförelser av xDSL- och kabel-tv-anslutningar är
avståndsberoendet. I detta avseende är koaxialkabel nästan uteslutande bättre om
de två teknikerna jämförs rakt av.

Fiber

Fiber (fiber-LAN) är en teknik som, till skillnad från kabel-tv och xDSL, garan-
terat använder sig av ett optiskt överföringsmedium14 och teoretiskt kan komma
upp i icke-jämförbart höga hastigheter. I det svenska utbudet för privatpersoner
hos dominerande operatörer finns emellertid inga tjänster där fiber levereras di-
rekt till slutkunden. I många praktiska tillämpningar motsvaras en optisk fiber
av sex stycken koaxialkablar med DOCSIS 3.0, något som kan användas i HFC-
uppsättningar15 (Advanced Television, 2008). I figur 4.4 illustreras en uppsättning
med fiber-LAN.

Figur 4.4: Förenklad bild av fiberanslutning

I en normal anslutning går som ovan nämnt inte fibern hela vägen fram till bosta-
den, utan för den sista biten används koppar och ofta ethernet. Kopplingstyperna
presenteras kort nedan.

14En något förenklad sanning men en tillräcklig sådan för examensarbetet.
15Se underavsnittet om kabel-tv ovan.
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FTTN (Fiber-To-The-Node) är när fibern slutar mer än 300 meter från bostaden.
Resterande sträcka är ofta kopparkabel. Både xDSL och bredband via kabel-
tv går ofta under denna kategori.

FTTC (Fiber-To-The-Cabinet/Curb) är när fibern når närmare än 300 meter,
men inte ända fram till bostaden. Typiskt när flera hus delar på en fiber som
går till exempelvis ett elskåp (cabinet).

FTTB (Fiber-To-The-Basement/Building) syftar oftast på flerfamiljshus, där man
har en fiberanslutning centralt till huset och partvinnad koppar till alla lä-
genheter.

FTTH (Fiber-To-The-Home) är mer vanligt i en- eller tvåfamiljshus där fiberka-
bel går hela vägen fram till huset.

FTTP (Fiber-To-The-Premises) används som samlingsnamn för när andelen ka-
bel som inte är fiber är obetydlig, exempelvis för många FTTB- och FTTH-
uppsättningar.

FTTx (Fiber-To-The-x) är en generisk term som innefattar alla uppsättningar
ovan.

I kommande avsnitt behandlar vi fiber som infrastruktur jämförbar med koppar-
motsvarigheterna16, och det är FTTP som avses där avstånden är korta nog för
att kapaciteten inte ska påverkas kraftigt av kopparledningen.

En ethernetanslutning över fiber har en låg spektraleffektivitet, men en väldigt stor
bandbredd som möjliggör en genomströmningshastighet på upp till 100 Gbit/s
(Kaminow, Li & Willner, 2008). Den teoretiskt maximala spektraleffektiviteten
för fiber, oavsett protokoll, är 13 (bit/s)/Hz för avstånd upp till 500 kilometer och
7 (bit/s)/Hz för avstånd upp till 2 500 kilometer (Mayrock & Haunstein, 2009).
På grund av den fundamentala skillnaden mellan fotoner (fiber) och elektroner
(koppar) finns det inga teoretiska hinder för att använda bandbredder på flera THz,
något som utreds vidare i underavsnittet Informationsbäraren i kapitel 6 Teknisk
introduktion. I skrivande stund är den snabbaste uppmätta överföringshastigheten
14 Tbit/s eller 14 336 Gbit/s över en bandbredd på 7 THz (NTT Science and Core
Technology Laboratory Group, 2006).

I ekvation (4.4) visas spektraleffektivitet för den snabbaste fiberlänken i dagsläget,
men med hänvisning till ovanstående är det svårt att jämföra den rakt av med
kabel-tv och xDSL eftersom möjliga bandbredder skiljer i åtskilliga tiopotenser.
Eftersom den sista biten normalt är ethernet över koppar, med betydligt mindre

16Det vill säga inte som ett protokoll på lager 1 och 2, se bilaga D.2 OSI-modellen och nätverk.
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bandbredd, visas spektraleffektiviteten även för denna i ekvation (4.5). Exempelvis
kräver 1 Gbit/s ethernet en bandbredd på 125 MHz och har ett basbandsspektrum.
Ethernet över fiber har lägre spektraleffektivitet än motsvarande för koppar (se
ekvation (4.6)), men detta beror mycket på att man inte tidigare behövt förbättra
spektraleffektiviteten eftersom bandbredden har ansetts obegränsad (Theodoras
& Grobe, 2009).

TPHz,fiber = 14Tbit/s
7THz ≈ 2(bit/s)/Hz (4.4)

TPHz,eth/koppar = 1Gbit/s
125MHz

≈ 8(bit/s)/Hz (4.5)

TPHz,eth/fiber = 10Gbit/s
12, 5Ghz ≈ 0, 8(bit/s)/Hz (4.6)

Frågan om varför inte fiber används överallt, då dess teoretiska potential vida
överstiger andra vedertagna accesstekniker, är mycket komplex att besvara. En
spekulation är att det ligger mer i operatörernas intresse att bevara befintlig kop-
parinfrastruktur, på grund av bättre lönsamhet, och att man därför försöker brom-
sa utbyggnaden av FTTP (Isenberg, 2000). Enligt samme författare vore en in-
frastrukturinvestering i fiber närmare slutkund att föredra framför utbyggnad av
koppar, något som får stöd av Chowdhury, Sarkar och Reaz (2009) som hävdar
att fiber trots de högre investeringskostnaderna är det enda kända sättet idag för
att klara framtida kapacitetsbehov.

Fiber medför emellertid inte bara kostnadsnackdelar utan även praktiska problem.
Man har ännu inte i större skala lyckats routa och switcha i fiberplanet, utan
tvingas göra om de optiska signalerna till elektriska17 för att ta reda på vart de ska
(Lui, Wai, Tam & Demokan, 2005). Dessa konverteringar påverkar prestanda och
genererar stora värmemängder, men medger fortfarande betydligt bättre kapacitet
än med kopparnät (Dorren m. fl., 2006). Det tas upp ett exempel på en backbone-
switch som upptar ungefär 40 kvadratmeter golvyta med normal takhöjd, och har
en effekt på över en (1) megawatt. Dessa egenskaper härstammar i hög grad från
konverteringen, enligt Dorren m. fl. (2006). Elförbrukningen hos en sådan switch
motsvarar den totala för 2 000 genomsnittssvenskar (Sandberg, 2006).

17Så kallad Optisk-Elektrisk-Optisk konvertering, OEO.



76 Litteraturstudie

Forskningsresultat visar att det är mycket svårt att bygga infrastruktur för att
switcha i fiberplanet, men det finns så kallade “bra nog”-metoder i bruk idag. För
att praktiskt realisera tekniken saknas emellertid bland annat optiska vippor18.
En föreslagen teknik är Optical Burst Switching, som förenklat går ut på att
man sätter ihop ett antal paket som ska till samma ställe till en sekvens för att
minska overhead vid routing. Problemet med fiber ligger som sagt inte i att skicka
information, utan att kunna ta emot och vidarebefordra den. Under de senaste
åren har bandbredden (Hz) som används vid optisk kommunikation ökat, och
även spektraleffektiviteten har blivit bättre. (Rosberg, Zukerman & White, 2003;
Lui m. fl., 2005; Ben & Tang, 2006; Dorren m. fl., 2006; Theodoras & Grobe, 2009)

Mobilt bredband

Trådlösa anslutningsformer går under samlingsnamnet mobilt bredband. I littera-
turen tas mobilt bredband sällan upp som ett fullvärdigt och realistiskt alternativ
till trådbundna accesstekniker, men i Sverige är spridningen relativt stor varför
tekniken trots allt är intressant att beskriva.

I skrivande stund säljs mobilt bredband i Sverige med beteckningarna 3G och
4G. Den senare beteckningen används för accesstekniken LTE, som emellertid inte
uppfyller den 4G-standard (IMT-advanced) som etablerats av ITU. Detta innebär
inget regelbrott eftersom det inte är något krav att standarderna följs, men det
försvårar användningen av begreppet 4G i tekniska sammanhang. Vi undviker
därför G-beteckningarna i detta avsnitt och använder accessteknikernas specifika
akronymer.

Det största teoretiska problemet med mobil kommunikation är cellen, det vill säga
det område dit signalerna går. Inom en och samma cell delar alla användare på
samma potentiella bandbredd (Hz). Moderna tekniker använder både tids- och
frekvensuppdelade metoder för att utnyttja spektrat maximalt, till skillnad från
tidiga implementationer där varje enhet fick antingen en tidslucka eller ett givet
frekvensintervall att sända på, oavsett det behövdes eller ej. Detta begränsade
kraftigt antalet enheter som kunde vara i etern samtidigt.

I moderna tekniker såsom WiMAX19 och LTE ligger den effektiva spektraleffekti-
viteten på ungefär 1,5 (bit/s)/Hz. Teoretiskt maximum är nästan tio gånger högre,

18Huruvida en asynkron optisk arkitektur skulle vara att föredra framför en synkron sådan är
förvisso en intressant frågeställning, men ligger utanför ramarna för detta examensarbete.

19En standard för mobilt bredband som är framtagen i samråd med IEEE och nästan uteslu-
tande finns i USA.
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men på grund av avstånd och andra mobila enheter är effektiviteten i praktiken
avsevärt lägre. Det finns alternativa metoder för att beräkna effektiv spektraleffek-
tivitet, men de flesta tycks enas om att både WiMAX och LTE ligger i intervallet
1–2 (bit/s)/Hz (Junqueira, 2009). Dessa kan sägas tillhöra två olika läger för mobil
kommunikation, då WiMAX och WiFi är IEEE-standarder (liksom ethernet) me-
dan GSM, GPRS, HSPA och LTE med flera är ITU-standarder i 3GPP-familjen.
CDMA 2000 som också används i Sverige tillhör 3GPP2-familjen.

I Sverige är den vanligaste trådlösa accesstekniken HSPA, som inte är IP-baserad.
LTE är en vidareutveckling av de mobilstandarder som redan används och kan
ses som en förlängning av den ordinarie mobiltelefonin för att stödja så kallad
End-to-End IP traffic (IP E2E). Detta kräver att varje mobil enhet har en egen
IP-adress. WiMAX baseras inte på tidigare metoder för mobil kommunikation och
implementerar IP E2E på ett mer prestandaeffektivt sätt. (Gray, 2009)

Våren 2011 höll PTS en auktion av radiofrekvenser i intervallet 791–862 MHz, vilka
lämpar sig väl för mobiltelefoni och datakommunikation (PTS, 2011b). Samtliga
operatörer som tilldelades frekvenser i auktionen använder sig av 3GPP-tekniker,
och det spann för WiMAX som sedan år 2006 ägts av Intel är på väg att säljas till
Hi3G Access20 (Gabriel, 2010). Som en konsekvens kommer samtliga intressanta
frekvensband för datakommunikation i Sverige att vara licensierade till 3GPP-
operatörer (PTS, 2011b). PTS (2009) tror inte att WiMAX kommer att slå igenom
i större skala i Sverige, både på grund av tillsynes svalt intresse och på grund av
billigare implementering av 3GPP-tekniker för operatörerna, men ser möjligen en
framtida nischroll för tekniken. Även analysföretaget Gartner tillskriver WiMAX
en sådan roll i Sverige, primärt som en last mile-ersättare till exempelvis xDSL
(PTS, 2009).

Trots att teknikerna för mobil kommunikation har ökat både sin teoretiska band-
bredd och spektraleffektivitet kvarstår problemet att etern är begränsad, eftersom
alla enheter i samma cell delar på ett frekvensspann. Uppskattningsvis finns 520
MHz21 att dela på totalt, vilket med en spektraleffektivitet på 1,5 (bit/s)/Hz in-
nebär en sammanlagd kapacitet på 0, 8 Gbit/s per cell. Det kan jämföras med
nästan 6 Gbit/s för en koaxialkabel och i princip obegränsat för en fiber. (Radio-
Electronics.Com, 2010)

20Som står bakom varumärket Tre.
21Se http://e-tjanster.pts.se/radio/frekvensplanen/Service.aspx och “Digitala cellulä-

ra system”.

http://e-tjanster.pts.se/radio/frekvensplanen/Service.aspx
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TPLT E,perperson = 520MHz · 1, 5(bit/s)/Hz
1 500 ≈ 0, 5Mbit/s (4.7)

I ekvation (4.7) visas kapaciteten per användare i en storstad om en cell täcker
1 500 enheter. Vi har inte funnit någon officiell rekommendation kring förhållandet
mellan kapaciteten som marknadsförs mot vad som faktiskt finns (jämför figur 7.4
och 7.5), men med Cisco Systems (2006) tioprocentsregel skulle man i detta ex-
empel kunna erbjuda upp till 5 Mbit/s till storstadskunder. Precis som xDSL och
DOCSIS är de flesta mobila tekniker (inklusive HSPA, LTE och WiMAX) asym-
metriska, åtminstone för konsumentprodukter.

4.1.4 Accessteknikernas utveckling

För att tydliggöra skillnaderna mellan olika accesstekniker har vi i detta avsnitt,
utifrån deras specifikationer, sammanställt ett antal teknikers teoretiska utveckling
från första till senaste specifikation. I samtliga figurer används Moores lag som
referenslinje. Värdeaxeln är logaritmisk, vilket innebär att en kostant ökning i
figuren motsvarar en exponentiell utveckling.

Figur 4.5: Utveckling av fasta tekniker, nedströms

Källa: ITU (xDSL), CableLabs (DOCSIS), IEEE (Ethernet)

Figur 4.5 visar att nedströmshastigheten, utan hänsyn till avstånd, har utvecklats
likartat för DOCSIS och VDSL, men att ADSL släpar efter. VDSL kan liknas
vid ADSL över kortdistans och medger snabbare överföringshastigheter. Ingen av
accessteknikerna förefaller kunna konkurrera med ethernet, oavsett om det är över
koppar eller fiber. Dock är koppartillämpningen tämligen avståndsbegränsad (i
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praktiken hundratals meter) och används främst som lokal lösning eller accesstek-
nik i flerfamiljshus.

För hela detta avsnitt gäller att avstånden för xDSL antas vara “normala”, vilket
innebär runt 1 kilometer för VDSL och 2 kilometer för ADSL. Ej förvånande
presterar båda två avsevärt mycket bättre på ännu kortare avstånd, men detta är
inte realistiskt i praktiken. Det kan även förtydligas att genomsnittlig förbättring i
verkligheten inte är så jämn som den kan tyckas i graferna. Vart fjärde eller femte
år sker en mångdubbling av kapaciteten, vilket ger upphov till en ganska jämn
ökning med avseende på tid.

I figur 4.6 visas hur några trådlösa tekniker utvecklats. Det är intressant hur 3GPP-
familjen närmar sig WiFi-standarden. År 1997 hade WiFi cirka 100 gånger högre
kapacitet, 2008 är skillnaden bara en faktor 10. En annan intressant jämförelse är
3GPP mot xDSL, då det förefaller som att en trådlös specifikation visar på högre
kapacitet än en trådbunden dito.

Figur 4.6: Utveckling av trådlösa tekniker, nedströms

Källa: ITU (3GPP), IEEE (WiFi, WiMAX), SIG (Bluetooth)

Uppströms (figur 4.7) kan liknande egenskaper som för nedströms urskiljas, samt-
liga tekniker ligger långt efter ethernet. Även här håller VDSL och DOCSIS jämna
steg över de avstånd där teknikerna är tillämpbara. ADSL är den enda accesstek-
niken som inte kan leverera mer än 10 Mbit/s uppströms. Notera att ethernet är
symmetriskt och därför har samma kapacitet i båda riktningarna.

Det kan i figurerna observeras att flera av teknikerna tycks följa Moores lag, trots
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Figur 4.7: Utveckling av fasta tekniker, uppströms

Källa: ITU (xDSL), CableLabs (DOCSIS), IEEE (Ethernet)

att denna snarare beskriver hur ett visst område utvecklas än en specifik teknik.
Den presenterar en nettoeffekt av teknikskifte och teknikförbättring, då den nor-
mala livscykeln inom halvledarindustrin (där den först användes) är att förbättra
en befintlig lösning så länge det är ekonomiskt gångbart, och därefter hitta en ny
lösning. Följaktligen är Moores lag förmodligen mindre lämplig att jämföras med
enskilda accesstekniker, men däremot kan den användas för att följa hastighetsut-
vecklingen för bredband generellt. Vi återkommer till detta i slutet av avsnitt 7.2.3
Anslutningar till slutanvändaren (accessnät).

4.1.5 Kostnad för bredband

Lönsamhets- eller kostnadsanalyser av bredband tillhör inte fokus för examensar-
betet, men för att utvärdera reella prestanda hos accessteknikerna torde det också
vara relevant att undersöka vad de faktiskt kostar, både för den som tillhandahåller
näten och för den som använder dem.

Ett leverantörsperspektiv: utbyggnad och investeringskostnader

I “Bredband till hela landet” utvärderas olika alternativ för fortsatt svensk bred-
bandsutbyggnad ur ett kostnadsperspektiv. Analysen, som gjordes 2008, konsta-
terar att en utbyggnad av xDSL-nätet till samtliga hushåll och arbetsställen i
TeliaSoneras telefonnät skulle kosta cirka 2,6 miljarder kronor att genomföra. Mot
detta alternativ ställs att bygga ut fiberinfrastrukturen, och man konstaterar att
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kostnaden för detta skulle bli 3–4 gånger högre, beroende på hur nära slutkunden
man väljer att bygga. Om man däremot väger in resulterande intäkter, utifrån en
uppskattad betalningsvilja, visar sig xDSL-alternativet vara långsiktigt olönsamt
medan fiberalternativen bär sina kostnader först ur ett 30-årsperspektiv. (Hedén,
Gillholm, Hertzberg, Henryson & Sjögren, 2008) En liknande kostnadsjämförelse
görs av Chowdhury m. fl. (2009) i USA, och visar på att besparingen med upp-
gradering av xDSL-nät ligger i att kanaliseringen redan är gjord och därför lönar
sig på kort sikt. Nyutbyggnad av fiber (FTTx) och xDSL innebär betydligt mind-
re skillnader kostnadsmässigt, och författarna räknar med att xDSL-kostnaden är
drygt 80 procent av den för fiber.

Hedén m. fl. (2008) gör bedömningen att en utbyggnad av CDMA 2000 i kombina-
tion med fortsatt drift av xDSL-näten vore det kortsiktigt mest lönsamma sättet
att nå full bredbandspenetration, men anses inte vara ett realistiskt alternativ på
längre sikt på grund av den mobila teknikens begränsade hastighet, funktiona-
litet och uppgraderingsmöjligheter. Det bör tilläggas att bredband via kabel-tv
inte tas upp som ett alternativ i utredningen, samt att författarna när de talar
om “eftersatta områden”, till vilka antingen xDSL eller fiber behöver byggas ut,
räknar bort hushåll och arbetsställen där det finns HSPA-täckning. Chowdhury
m. fl. (2009) drar liknande slutsatser, nämligen att det kortsiktigt är mest lönsamt
att komplettera befintliga nät (xDSL och kabel-tv) med mobilt bredband till de
platser som saknar trådbundet. Någon diskussion kring långsiktighet med hänsyn
till prestanda förs emellertid inte.

Ett användarperspektiv: anslutningskostnader

Kommunikationsleverantörernas och operatörernas kostnader för att ansluta fas-
tigheter till Internet torde i slutändan hamna hos bredbandskunderna, som utgör
slutkonsumenterna. Detta sker normalt i form av månatliga abonnemangskost-
nader. Ett axplock22 av sådana månadsavgifter för ett antal bredbandstjänster
presenteras i tabell 4.2. Bland annat kan noteras att en xDSL-anslutning på upp
till 24 Mbit/s (normalt 12–24 Mbit/s) kostar ungefär som en 100/10-anslutning23

över fiber-LAN, och att kabel-tv är något dyrare för likvärdiga prestanda med en
fiberanslutning.

22Det finns ett mycket stort utbud av olika tjänster, varför vi endast redogör för vanligen
förekommande sådana.

23Upp till 100 Mbit/s nedströms och 10 Mbit/s uppströms.
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Tabell 4.2: Abonnemangsavgifter för privatkunder

Teknik Utlovad maxhastighet (Mbit/s) Medelpris (kr)

xDSL 2 253
xDSL 8 290
xDSL 24 328

Kabel-tv 10 240
Kabel-tv 25 295
Kabel-tv 100 350

Fiber-LAN 2 150
Fiber-LAN 10 265
Fiber-LAN 100/10 320
Fiber-LAN 100/100 550
Fiber-LAN 1000/100 900

Stadsnät 10 260
Stadsnät 100/10 317
Stadsnät 100/100 505

Prisuppgifter hämtade 2011-04-26 genom http://www.bredbandsbolaget.se, http://www.
comhem.se, http://www.telia.se, http://www.tele2.se och http://www.bahnhof.se.

Skillnaden mellan det som på de besökta hemsidorna benämns stadsnät och fiber-
LAN är inte självklar, men vi gör antagandet att “stadsnät” innebär att en ope-
ratör levererar en tjänst över svartfiber som ägs av Stadsnätsföreningen (se in-
ledningen till avsnitt 4.1). Medelpriset är framräknat efter ordinarie priser hos
operatörerna och tar inte hänsyn till specialerbjudanden eller pågående kampan-
jer vid tidpunkten då informationen hämtades.

4.1.6 Sammanfattning

Det följer av diskussionerna ovan att alla accesstekniker har brister. Både fiber och
xDSL är begränsade av nuvarande infrastruktur, men på olika sätt. För xDSL är
problemet att kopparledningarna ofta är gamla och dåligt skärmade, medan fiber
inte är särskilt utbyggt och därav har höga investeringskostnader. Följaktligen är
lönsamheten för operatörerna större i tätorter där efterfrågan är högre, vilket kan
missgynna landsbygden. Detsamma gäller kabel-tv, som också tekniskt begränsas
av kaskadkopplingen som innebär att flera abonnenter delar på samma kapacitet.

http://www.bredbandsbolaget.se
http://www.comhem.se
http://www.comhem.se
http://www.telia.se
http://www.tele2.se
http://www.bahnhof.se
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I tabell 4.3 sammanfattas de accesstekniker som tagits upp i detta avsnitt.

Tabell 4.3: Jämförelse av accesstekniker

Teknik SE BB TP Prisfaktor [nybyggnad] Nackdel

xDSL ↑ = ↑ 0,15 [6,17*] Begränsad infrastruktur
Kabel-tv = ≈ ⇑ 0,083 [6,10*] Abonnenter delar på TP
Fiber ⇑ ⇑ ⇑ 0,27* [7,34] Finns ej överallt
Mobilt ⇑ ⇑ ⇑ 0,15 [3,17*] Etern är begränsad

SE Spektraleffektivitet = ingen förändring
BB Bandbredd (Hz) ≈ ingen förändring av betydelse
TP Genomströmningshastighet per abonnent ↑ förändring

⇑ betydande förändring

Kolumnen Prisfaktor baseras på artikeln av Chowdhury m. fl. (2009) som använts
i avsnitt 4.1.5. Inom ’[ ]’ visas relativ kostnad med kanalisering och utan ’[ ]’ visas
kostnaden om kabeln redan ligger i marken. Det senare innebär med andra ord
bara kostnaden för switchar och dylik utrustning. Värden med en asterisk uttrycks
inte explicit i artikeln utan är framräknade av oss utifrån de värden som förfat-
taren föreslår. Det är utbyggnadskostnaden som ingår, eventuella prisskillnader i
peeringavtal och dylikt är inte medtagna.

Sammanfattningsvis kan sägas att fiber i teorin förefaller överlägset både xDSL
och kabel-tv, och i teknisk litteratur finns därför ofta en viss förkärlek den typen
av bredband. I sådan litteratur tas emellertid lite eller ingen hänsyn till nuva-
rande infrastruktur, och i dagsläget är koppar- och koaxialkabel betydligt mer
förekommande såväl i Sverige som globalt. Detta innebär att utbyggnad av ac-
cesstekniker som använder dessa nät kan ske till betydligt lägre kostnad. Ett ännu
bättre alternativ sett till investeringskostnad per abonnent är de mobila access-
teknikerna. Kapaciteten och uppgraderingsmöjligheterna hos dessa, liksom den
trådbundna xDSL-tekniken, har emellertid ifrågasatts i diskussioner kring bred-
bandsutbyggnad. Sett till den teoretiska utvecklingen är denna starkare för flera
trådlösa tekniker än för xDSL.

Som avsnittet om glesbygdsproblem i Sverige påvisar har både tätort och glesbygd
god tillgång till xDSL och mobilt bredband. Kabel-tv- och fibernäten har idag
en likvärdig utbyggnad sett till hela landet, men det förra är mer koncentrerat
till tätorterna. Fortsatt utbyggnad av dessa tekniker kan enligt teorin ske till en
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lägre kostnad för kabel-tv, men fiber förefaller mer långsiktigt hållbart på grund
av avsaknaden av en reell övre hastighetsgräns och den tillgängliga bandbredden
per abonnent. Sett till det kommersiella utbudet idag erbjuder dock de snabbaste
kabel-tv-tjänsterna likvärdig hastighet med anslutningar via fiber-LAN.
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4.2 Bredbandstillgång och Internetanvändning

Nya och utökade möjligheter för kommunikation och informationsspridning är vik-
tiga drivkrafter för Internetpenetrationen. I allt större utsträckning blir tillgången
till Internet en nödvändighet snarare än ett alternativ för delaktighet i det moderna
samhället. Genom att informationsmängderna ökar kan även begreppet “tillgång”
behöva omdefinieras. Uppringda anslutningar klarar inte de krav som högkvalitati-
va Internettjänster ställer (Odhnoff m. fl., 2000), och endast en mycket liten andel
av Internetanvändare idag får sin tillgång genom sådana (PTS, 2010a; SCB, 2010).
Bredband kan således inom en överskådlig framtid bli en förutsättning för att i
praktiken ha full tillgång till Internet, men i den tidigare forskning som har stude-
rats görs generellt skillnad mellan bredbands- och Internettillgång. I detta avsnitt
redogörs för teori kring vilka samband som råder mellan bredbandspenetration
och hur Internet används.

Ett initialt problem är att urskilja distinkta grupper hos vilka olika faktorers
påverkan kan analyseras. En enkel och på många sätt användbar sådan är mellan
hushåll och företag, då det torde stå ganska klart att dessa två grupper har olika
behov inom datakommunikation. Figur 4.8 illustrerar primära bredbandsbehov för
dessa två grupper enligt en svensk fallstudie i Aronsson m. fl. (2003).

Figur 4.8: Huvudsakligt behov av bredband

Källa: “Broadband services for residential and commercial tenants: a categorisation of current
and future services and a survey on tenants needs in Sweden” (Aronsson m. fl., 2003)

4.2.1 Drivkrafter för företag

Genom fallstudier av mindre företag i Australien och Storbritannien under 1990-
talets slut kunde Poon och Strom (1997) konstatera att Internets primära funktion
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för företag tycktes vara som kommunikationsmedium, en slutsats som håller än
idag. Då som nu är det i synnerhet kommunikationen över stora avstånd som un-
derlättas, och att företag får helt andra möjligheter att bedriva global verksamhet.
I takt med tjänsteutvecklingen och det ökande utbudet på Internet ökar emellertid
behovet av bandbredd, eller mer generellt infrastruktur, för att tillgodose företa-
gens krav. PTS (2010a) estimerar ett ökat bandbreddsbehov i Sverige för de flesta
kommunikationstjänster på Internet jämfört med idag fram till år 2015.

Hos näringsidkare fanns redan kring millennieskiftet ett stort behov av ständig
uppkoppling. Dyra anslutningar på grund av svag (eller obefintlig) konkurrens
mellan operatörer bidrog till att flera storföretag investerade i direktanslutningar
för att klara kapacitetskrävande tillämpningar. Exempel på sådana är IP-telefoni,
virtualiseringstekniker, tillgång till stora datamängder samt globala videokonfe-
renser i realtid. (Odhnoff m. fl., 2000) Det sistnämnda kräver en genomström-
ningshastighet på minst 384 kbit/s (Marsan, Corazza & Listanti, 2003), vilket åt-
minstone teoretiskt uppfylls av alla dagens bredbandsanslutningar i Sverige. Den
hastigheten ger emellertid en mycket låg bildkvalitet, och enligt Nguyen (2009)
är hastighetskravet för så kallad DVD-kvalitet 6 Mbit/s. Dessutom kräver dyli-
ka realtidstillämpningar en förhållandevis kort svarstid, och bör understiga 150
millisekunder för normal kommunikation (Nguyen, 2009).

Eftersom Odhnoff m. fl. (2000) skriver att det “[...]saknas idag enligt IT-infra-
strukturutredningen en konstaterad efterfrågan från hushållen eller utbud på mark-
naden av bredbandstjänster[...]” (s. 32) är det anmärkningsvärt att Aronsson m. fl.
(2003) i sin fallstudie finner ett lägre bredbandsintresse hos näringsidkare än hos
privata hushåll. Däremot är kraven från företagen mer specifika. Den huvudsakliga
behovsbilden för företag tycks ligga inom kommunikation, i synnerhet IP-telefoni
och möjligheter till distansarbete. Noterbart är också det tillsynes låga intresset
för telemetritjänster, såsom övervakning och larm (se figur 4.8).

Det bör även tilläggas att Internettillgång idag är en förutsättning för att överhu-
vudtaget kunna idka näringsverksamhet inom flertalet branscher, en observation
som tidigt gjordes av Porter (2001). Redan år 2003 hävdade Carr att informa-
tionsteknologin blivit så pass integrerad i organisationers affärsprocesser att dess
strategiska värde i stort sett försvunnit. I det avseendet skulle man alltså kunna
tala om ett fundamentalt behov för en stor andel företag att vara uppkopplade
för att ens kunna existera. Varierande behov kan emellertid urskiljas i vilka pre-
standakrav som finns på Internetanslutningen, utifrån de tillämpningar man avser
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använda den till.

4.2.2 Drivkrafter för hushåll

Det förefaller som om tidigare forskning kring bredbandsadoption i större utsträck-
ning fokuserar på hemmabruk än på företag. I USA beskrivs bredbandsadoptionen
på ett tydligt sätt i titeln till Horrigan (2005), “Broadband adoption at home in the
United States: Growing but Slowing”. Undersökningar i Sverige såsom “Svenskar-
na och Internet 2010” (Findahl, 2010) och “Privatpersoners användning av datorer
och Internet 2010” (SCB, 2010) ger samma bild av en avtagande ökning, med 85
procents bredbandstillgång i hemmet våren 2010 (SCB, 2010). För hushåll går det
att göra flertalet demografiska indelningar i subgrupper för att analysera skäl och
hinder för bredbandsadoption, liksom samband med hur och var man använder
Internet.

Ålder

Enligt samma tjänsteindelning som för företag är hushållens behovsbild överlag en
helt annan (figur 4.8), men här finns också anledning att särskilja mellan subgrup-
per baserat på ålder. Skilda användningsmönster mellan åldersgrupper påvisas i
exempelvis Evans (2002), SCB (2010) och Findahl (2010), varför det förefaller
sannolikt att även behov och primära skäl för att skaffa bredband skiljer sig åt.

Figur 4.9 visar hur betydelsen av de olika tjänstekategorierna i Aronsson m. fl.
(2003) har värderats av studiens deltagare. Hos yngre personer som har störst
bredbandsbehov rankas e-handelstjänster högst, och underhållning anses viktigt
upp i yngre medelåldern. Arbetsföra över 50 år ser störst nytta av bredband som
kommunikationsmedium, medan pensionärer uttrycker ett betydligt svalare in-
tresse för bredband överhuvudtaget. Inom denna kategori kan det antas att andra
informationskällor och kommunikationsverktyg anses fullt tillräckliga.

Att tonåringar och personer i 20–30-årsåldern har bäst tillgång till Internet re-
lativt andra åldersgrupper visas även i amerikanska studier av exempelvis Evans
(2002) och Horrigan (2005), samt svenska undersökningar från SCB (2010) och
.SE (Findahl, 2010). En intressant iakttagelse är att åldersgruppen 35–44 år ti-
digare varit den grupp som haft högst tillgång, enligt SCB (2010). För kvinnor
blev denna grupp underordnad yngre personer först år 2009, medan motsvarande
förändring för män inträffade 2007. I denna kategori är det kommunikation och
e-handel som är de huvudsakliga tillämpningarna av bredband enligt figur 4.9,
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Figur 4.9: Behovsprioritering av bredband, hushåll

Källa: “Broadband services for residential and commercial tenants: a categorisation of current
and future services and a survey on tenants needs in Sweden” (Aronsson m. fl., 2003)

Not: Eftersom antalet svarande i respektive kategori varierar kan diagrammet ovan ej direkt
översättas till andelarna i figur 4.8.

medan yngre lägger större värde i underhållning och information. Traditionella
kommunikationstjänster över Internet såsom e-post och direktmeddelanden stäl-
ler relativt låga hastighetskrav, men för att möjliggöra exempelvis videosamtal i
realtid är bredband en förutsättning. För underhållningstjänster, främst ström-
mande video, förutspår PTS (2010a) ett kraftigt ökat bandbreddsbehov (i bety-
delsen överföringskapacitet) för att tillgodose den ökande användningen av HD-
video och 3D-tv. Även utvecklingen av mer komplexa onlinespel drivs framåt av
bredbandspenetrationen, då sådana ställer krav på stabila förbindelser och korta
svarstider.

Kön

Statistik från millenniets början påvisar skillnader mellan kvinnor och män vad
gäller dator- och Internetadoption. Det har till och med föreslagits vara en av de
viktigaste variablerna som styr hushållens datortillgång (Venkatesh m. fl., 2000
i Dwivedi & Lal, 2007). Chesley (2006) föreslår att mäns högre benägenhet att
adoptera ny teknik beror på att den huvudsakligen utvecklats av män, och därmed
också sannolikt för män. Detta skulle kunna innebära att män är snabbare med
att adoptera nya bredbandstjänster och högre hastigheter, en hypotes som bland
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annat stärks av att mobilt bredband i Sverige är klart vanligare bland män än
bland kvinnor (SCB, 2010).

Svenska och amerikanska studier pekar emellertid på att skillnaderna i ren Inter-
nettillgång och -användning mellan könen redan i början av 2000-talet var både
små och avtagande (Findahl, 2001; Evans, 2002; SCB, 2003). De signifikanta skill-
nader som kan observeras kopplas snarare till användningsmönster (SCB, 2003),
något som tycks existera även idag (SCB, 2010). Kvinnor förefaller vara mer aktiva
användare av informationstjänster, såsom att söka information om utbildning, häl-
sa eller arbete. Tillämpningar där män är mer aktiva än kvinnor är exempelvis att
ladda ner programvara, spel och multimedia samt att använda videosamtal (SCB,
2010). De senare tillämpningarna ställer högre krav på genomströmningshastighet
och torde därav vara mer beroende av bredband.

Sysselsättning

Flera studier pekar på samband mellan individers sysselsättning och hushållets
tillgång till och användning av bredband och Internet. Chesley (2006) skriver att
det dels kan handla om att erfarenheter från jobb och skola skapar ett behov
även för hemmabruk, dels att användning i hemmet kan syfta till att förbättra
de arbets- eller studiemässiga prestationerna. Tesen att privat bruk skulle vara
ett komplement till användning i arbetet stöds emellertid inte av svensk statistik
från SCB, i synnerhet inte nyare sådan. Arbetstillämpningarna skiljer sig mot de
privata, och kan därmed innebära skillnader i bandbreddsbehov.

I “Privatpersoners användning av datorer och Internet 2002” uppges att studeran-
de i något större utsträckning använder Internet vid lärosätet än hemma, men att
förvärvsarbetande och övriga grupper i klart högre grad använder Internet hemma
än någon annanstans (SCB, 2003). I 2010 års upplaga av undersökningen använder
uppemot 90 procent av de svarande Internet i hemmet, mot ungefär hälften på
arbetsplatsen och drygt 10 procent i skolan (SCB, 2010). Det kan förtydligas att
detta är andel av det totala antalet svarande, alltså utan hänsyn till ålder eller sys-
selsättning. Således är det betydligt vanligare att använda Internet i hemmet, men
enligt PTS (2010a) är täckningsgraden för både trådlöst och trådbundet bredband
i Sverige bara drygt tre procent högre för hushåll än för arbetsställen. Detta torde
innebära att bredbandets effekt för användningen är betydligt större i hemmet än
i arbetet.
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4.2.3 Ökar bredbandspenetration Internetanvändningen?

Att inkludera hela Sveriges befolkning i informationssamhället har sedan innan
millennieskiftet varit en uttalad målsättning från regeringens sida (Andersson,
2003). I hennes rapport nämns två aspekter av tillgänglighet, dels var man har
möjlighet att använda Internet, dels hur man gör det. Enligt rapporten kan myc-
ket av den digitala klyftan härröras till om och i vilken utsträckning man kan
använda Internet i yrkeslivet och privat. Större tillgång tycks skapa högre delak-
tighet. Starka samband mellan bredbandstillgång och upplevd nytta av Internet
kan påvisas, jämfört med uppringda anslutningar. Bergström (2008) ser också
att bredbandstillgången har stor betydelse för hur Internet används, och visar på
särskilt påtagliga effekter för utnyttjandet av bland annat e-post, nyhetstjänster,
informationssökning och nöjen.

Både svenska och amerikanska källor tar upp kostnad som en avgörande faktor för
tillgänglighet ur ett infrastrukturellt perspektiv. Kolko (2010) gör dock även skill-
nad på accesstekniker, och konstaterar att det av kostnadsskäl är betydligt lättare
att skapa hög tillgång till xDSL- och kabel-tv-anslutningar24 än höghastighetsan-
slutningar över fiber. Författaren föreslår att den betydande faktorn för framtida
konkurrenskraft, i takt med mer kapacitetskrävande tillämpningar, kommer att gå
från att ha tillgång till vad man har tillgång till.

Av ovanstående kan slutsatsen dras att bredbandstillgång också leder till adop-
tion och i förlängningen mer utbredd Internetanvändning. Det är emellertid inget
självklart kausalt samband. I Kalapesi, Willersdorf och Zwillenberg (2010) visas
exempelvis att Sydkorea innehar en tydlig global förstaplats beträffande bred-
bandsinfrastruktur och tillgång, men landet ligger inte ens bland de femton första
med avseende på företags, myndigheters och konsumenters användning av Inter-
net. Omvänt återfinns Australien på plats 16 beträffande tillgång, men innehar
femteplatsen ur ett användningsperspektiv. Aron och Burnstein (2003) hävdar att
ren tillgänglighet bara förenklat kan kopplas till bredbandsadoption. Den egentliga
drivkraften är vilken konkurrens som föreligger på marknaden, vilket har diskute-
rats i avsnitt 4.1.1 Utbredning med marknadskrafter.

Som ett tillägg till ovanstående diskussion är det på sin plats att påminna om
prestandaskillnader mellan accessteknikerna. Detta är en viktig faktor att ta hän-
syn till vid analys av bredbandets effekter för Internetanvändningen. I tabell 4.4

24USA har dock en väsentligt högre andel kabel-tv-anslutningar än Sverige. (Findahl, 2010)
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konkretiserar vi utifrån Tommandru (2010) ett antal multimediatekniker och deras
kapacitetsbehov. Vi återkommer till ämnet i analysdelen av rapporten.

Tabell 4.4: Hastighetskrav för multimediatillämpningar

Hastighetsbehov Typ Teknik

8 kbit/s A Telefonkvalitet
32 kbit/s A AM-radio (mono)
96 kbit/s A FM-radio (stereo)
128–320 kbit/s A MP3-kvalitet
128–384 kbit/s V Konferensvideo i låg kvalitet (komprimerad)
1,4 Mbit/s (cirka) A CD-kvalitet
3,5 Mbit/s (typiskt) VA Vanlig tv (se bilaga D.3.1)
5–6 Mbit/s (typiskt) VA DVD-kvalitet (högkomprimerad)
8–15 Mbit/s (typiskt) VA HD-kvalitet (högkomprimerad)
40 Mbit/s (maximalt) VA Blu-ray-kvalitet (högkomprimerad)

A Ljud (audio)
V Bild (video)
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4.3 Internetanvändningens ekonomiska effekter

Både som kapitalintensiv infrastruktur och som möjliggörande teknologi står det
klart att bredbandspenetration får direkta och indirekta ekonomiska konsekvenser,
mer specifikt genom att främja användningen av Internet och dess tillämpningar
som har diskuterats i föregående avsnitt. Tidigare forskning kring Internet och till-
växt, sysselsättning och samhällsekonomi presenteras nedan. Viktigt att poängtera
är att, vilket också nämns i texten nedan, följderna är kontextberoende och det
är ofta betydligt fler faktorer än enbart bredbands- eller Internetpenetration som
avgör det ekonomiska utfallet.

4.3.1 Tillväxt

Bruttonationalprodukt (BNP) är det standardiserade måttet på ekonomisk utveck-
ling i Global Competitiveness Index25. Holt och Jamison (2009) menar emellertid
att det inte är ett heltäckande mått vid utvärdering av informationsteknologi,
eftersom det finns en tidsförskjutning innan effekterna av sådana investeringar
kan realiseras i ett lands ekonomi. En annan komplikation är att bredband är en
infrastrukturell teknologi eller en “möjliggörare”26, och som bland andra Porter
(2001), Holt och Jamison (2009) och Koutroumpis (2009) poängterar är det hur
den sedermera används som avgör dess ekonomiska effekter.

Koutroumpis (2009) talar också om en “kritisk massa” för bredband, och syftar på
de tillämpningar vars tjänster (exempelvis Internet) ger möjligheter bortom själva
infrastrukturen. Författaren menar att tillämpningarna av bredband kan utökas
på ett helt annat sätt än vid andra typer av infrastrukturella investeringar, till ex-
empel transportnät, och att avkastningen på bredbandsinvesteringar därför är mer
än proportionerlig. De skandinaviska länderna uppges i studien ha bredbandstill-
gång hos över 50 procent av befolkningen (motsvarande en kritisk massa på 30
procent), och dessa uppvisar högre avkastning än länder med lägre penetration.
Även Holt och Jamison (2009) poängterar att en viss nivå av bredbandsinfrastruk-
tur behövs för att bidra till tillväxt, och att för låg eller för hög mättnadsgrad
förebådar sämre avkastning.

25Tas fram av den oberoende organisationen World Economic Forum, http://www.weforum.
org/issues/global-competitiveness.

26I engelskan används begreppen enabling technology eller general purpose technology.

http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
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En studie från Boston Consulting Group på uppdrag av Google belyser Internets
inverkan på brittisk exportindustri. Studien förstärker bland annat antagandet att
vissa verksamheter är helt beroende av Internettillgång, samt även av en relativt
bra bandbredd, för att kunna fortleva. Det framgår också att det med hög san-
nolikhet ligger i de flesta organisationers intresse att vara närvarande på Internet.
Enligt studien kunde 7, 2 procent av Storbritanniens BNP 2009 tillföras den så kal-
lade Internetekonomin27. Som en egen industrisektor skulle det motsvara landets
femte största, före exempelvis vård, utbildning och offentlig förvaltning. (Kalapesi
m. fl., 2010)

Motsvarande svenska studie hävdar att Sverige liksom Storbritannien tillhör Euro-
pas mest Internetdrivna ekonomier. Här motsvarade Internetekonomin 6,6 procent
av BNP år 2009, vilket är mer än exempelvis bygg- och jordbrukssektorn. Det no-
teras emellertid att tekniken är så pass invävd i samhällsekonomin att den är svår
att betrakta som en isolerad del. (Alström, Gander, Hjelmberg & Nordahl, 2011)

Kolko (2010) ställer uttryckligen frågan om bredbandsexpansion skapar ekonomisk
tillväxt, och finner att det saknas ett enkelt svar. Svaret beror bland annat på vad
som samtidigt händer med befolkningen, huruvida denna ökar eller minskar. Holt
och Jamison (2009) argumenterar också för att fler faktorer måste beaktas innan
några definitiva kopplingar, om sådana ens existerar, kan göras. Det förefaller dock
tydligt att bredbands- och Internetpenetration, genom att möjliggöra nya typer
av industrier och tjänsteerbjudanden, har någon form av samband med ekonomisk
tillväxt.

Hur tillväxten påverkas av Internetutbredningen är svårare att svara på eftersom
det tycks bero av kontexten. På samma sätt som ny teknologi kan skapa industrier
och arbetstillfällen kan den också fungera som en ersättare för manuell arbetskraft,
vilket omvänt kan skapa tillbakagång i den ekonomiska utvecklingen. Kopplingen
mellan sysselsättning och Internetanvändning är därför intressant att studera mer
djupgående.

4.3.2 Sysselsättning

Under 2000-talets början gav Internetpenetrationen och den därav följande ut-
bredningen av bredband upphov till en ny arbetssektor, och i exempelvis Sydkorea

27I rapporten används samlingsnamnet Internet economy för exempelvis konsumenthandel och
exportverksamhet som sker över Internet och investeringar i dess infrastruktur.
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drogs kopplingar mellan bredbandspenetration och skapandet av nya arbetstillfäl-
len (Firth & Mellor, 2005). Dessa samband ifrågasattes emellertid (Fist, 2003 i
Firth & Mellor, 2005), och Holt och Jamison (2009) konstaterar att det inte finns
någon enkel metod för att analysera effekterna för sysselsättning. Eftersom Inter-
nettillämpningar kan fungera som mer effektiva substitut för manuell arbetskraft
(Holt & Jamison, 2009) kan utbyggnad leda till ekonomisk tillväxt samtidigt som
arbetstillfällena minskar. I detta avseende kan tillväxt alltså ske trots stigande
arbetslöshet (Firth & Mellor, 2005).

Kolko (2010) studerar bredbandets utbredning i Kalifornien, och finner att om-
råden med god tillgång till höghastighetsanslutningar har högre anställningsgrad
samt en större andel arbetsför befolkning, personer i åldern 18–65 år, än områ-
den med begränsad tillgång till höghastighetsanslutningar. Överlag observeras ett
positivt samband mellan bredbandstillgång och sysselsättning, men variationer-
na är stora mellan olika branscher, vilket också poängteras av Porter (2001) och
Holt och Jamison (2009). Inom exempelvis hotell- och restaurangbranschen är ef-
fekterna tvetydiga, då det finns studier som påvisar både positiva (Kolko, 2010)
och negativa samband (Shideler, Badasyan & Taylor, 2007 i Holt & Jamison,
2009). På samma sätt har både ökningar (Van Gaasbeck m. fl., 2007) och minsk-
ningar (Gillett, Lehr, Osorio & Sirbu, 2006 i Holt & Jamison, 2009) av antalet
fysiska bolag observerats som följd av bredbandspenetration. Eftersom bredband
och Internet minskar behovet av fysisk närhet till kunder och leverantörer (då
information snabbt kan utbytas över stora avstånd) kan det leda till en verksam-
hetscentralisering. Regionalt kan därför effekterna för sysselsättning variera stort.
Firth och Mellor (2005) trycker på att “Regions that do not promote themselves
as bandwidth-rich, may lose out even more in the future.” (s. 232).

Tidsaspekten är viktig att ta hänsyn till vid utvärdering av bredbandets och In-
ternets påverkan på sysselsättning. Utbredningen kan skapa nya arbetstillfällen
både genom själva etableringen av infrastruktur och genom att ge upphov till nya
industrier och företag. Investeringar i informationsteknologi görs emellertid ofta
med ambitionen att spara in på manuellt arbete (Firth & Mellor, 2005), varför
den långsiktiga effekten bli färre arbetstillfällen hos redan existerande företag.
Holt och Jamison (2009) menar dock att strukturell arbetslöshet28 som en följd
av bredbandsadoption snarare påverkar på kort än på lång sikt.

Internet som komplement eller ersättare till manuell arbetskraft diskuteras flitigt.

28Sysselsättningsbrist på grund av omvärldsförändringar, till exempel nya kundpreferenser.
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Kolko (2010) hävdar att det råder skillnader i hur bredbandspenetration slår mot
olika branscher och regioner, varför det är svårt att tala om generella effekter.
Tjänster för kommunikation och informationsutbyte utökar arbetskraftens förmå-
gor (Koutroumpis, 2009), och Internettillämpningar kan effektivisera hur arbets-
kraften används (Holt & Jamison, 2009). Eftersom bredband sänker kostnaderna
för dataöverföring och ökar de potentiella informationsmängderna, kan den direkta
effekten av bredbandspenetration enligt Kolko (2010) bli högre output, vilket i sin
tur leder till nyrekrytering av arbetskraft. Den indirekta effekten blir emellertid
en omprioritering till den typ av input som har lägst kostnad, det vill säga som
drar nytta av bredbandsteknologin, vilket kan göra existerande personal överflö-
dig. Porter (2001) skriver att “virtuella aktiviteter” snarare förstärker vikten av
fysiska sådana än att eliminera dem, men att de aktiviteter som utförs manuellt
blir mer begränsade i sin karaktär.

Både Porter och Kolko menar alltså att informationsteknologi leder till en kon-
centration av manuell arbetskraft dit det är nödvändigt eller mest lönsamt. En
annan intressant observation följer nedan:

Second, using the Internet in one activity can have systemic consequences,
requiring new or enhanced physical activities that are often unanticipated. Internet-
based job-posting services, for example, have greatly reduced the cost of reaching
potential job applicants, but they have also flooded employers with electronic
résumés.[...]The added back-end costs, often for physical activities, can end up
outweighing the up-front savings. (Porter, 2001, s. 16)

De utökade möjligheterna att kommunicera och utbyta information mer effektivt
kan således medföra merarbete i andra avseenden, vars nackdelar potentiellt kan
väga tyngre än fördelarna.

4.3.3 Samhällsekonomisk utveckling

Utöver sysselsättning tycks även andra samhällsekonomiska effekter kunna härle-
das till bredbands- och Internetpenetration. Den amerikanska tillsynsmyndigheten
för telekommunikation, FCC, har under två år tagit fram en rapport som beskri-
ver behovet av bredband och hur tekniken påverkar det amerikanska samhället.
Till skillnad från PTS årliga bredbandskartläggning läggs mindre fokus på expost
information, och huvuddelen av rapporten belyser hur bredbandsinfrastrukturen i
landet kan förbättras och vilka samhällsekonomiska konsekvenser detta väntas få.
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Bland annat säger rapporten att publika institutioner bör ha höghastighetsanslut-
ningar i syfte att ge en stor del av befolkningen möjlighet att använda en sådan.
Särskilt fokus läggs på bibliotek och stads- och kommunhus dit alla medborgare
har tillgång. (Federal Communications Commission, 2010a) Som tidigare nämnts i
avsnitt 4.1.2 Glesbygdsproblem? har detta också föreslagits i Sverige, men då som
en mer kortsiktig lösning innan infrastrukturen kan byggas ut ordentligt (Anders-
son, 2003).

Inom utbildning lyfter FCC fram fördelarna med bredband och Internet i termer av
skaleffekter. Vid högre lärosäten kan föreläsningar för tusentals studenter ske via
IP-buren media, eftersom återkopplingsbehovet är relativt litet jämfört med exem-
pelvis grundskolan. En annan ambition är att bredband ska bidra till att minska de
stora kvalitetsskillnaderna mellan amerikanska grundskolor, genom bättre kommu-
nikation mellan lärosäten och mellan lärare och elever. (Federal Communications
Commission, 2010a)

FCCs rapport lyfter fram att en infrastrukturutbyggnad med förbättrat bredband
ger människor med handikapp möjlighet att utföra arbete från hemmet i en helt
annan omfattning än tidigare (Federal Communications Commission, 2010a). Det
är en aspekt av den i rapporten övergripande teorin att bredbandspenetration
ska jämna ut samhällsklyftor, något som Kenny (2003) och Kolko (2010) snarast
hävdar motsatsen till. Dessa två antar emellertid, till skillnad från FCC, en rent
marknadsmässig utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som i de beaktade fallstu-
dierna tycks ha medfört en regionalt obalanserad penetration.

Inom vården har IT-användning fått större fokus under senare år, bland annat ge-
nom tekniska innovationer såsom virtuella obduktionsbord och distansoperationer.
Potentialen är hög, men att dra nytta av teknologin kräver både en genomtänkt
IT-infrastruktur inom sjukhuset och bra kommunikationsmöjligheter med omvärl-
den. Distansoperationer förutsätter exempelvis möjlighet till realtidsströmning av
video i mycket hög kvalitet. (Zirn, 2011)

Bredbandsutbyggnad och IT-anpassning inom hälsovården kan ge direkta ekono-
miska effekter, hävdar FCC. Att digitalisera systemet för ordinering av recept
skulle kunna generera besparingar för den amerikanska sjukvården på så mycket
som 44 miljarder dollar om året (Federal Communications Commission, 2010a).
Även behovet av bandbredd inom vården berörs. 160 Mbit/s bedöms exempelvis
vara tillräckligt för att utföra mammografi på distans. Mer avancerade patologiska
studier, exempelvis cellforskning, kan komma att kräva hastigheter på ett tiotal
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Gbit/s eller mer. Det bör i denna diskussion emellertid även tilläggas att flera av
dessa tillämpningar inte förutsätter Internetanslutning utan kan ske över privata
förbindelser. (Federal Communications Commission, 2010b)

4.3.4 Konkurrenskraft

På samma sätt som en motorväg inte underlättar transporter om det saknas bilar
som kör på den klargörs bredbands- och Internetpenetrationens ekonomiska bidrag
först genom vilka tillämpningar som används. I brist på ett vedertaget samlingsbe-
grepp för att beskriva aspekter som rör samhällsaktörernas förmåga till innovation
och att använda ny teknik för att fortsatt driva utvecklingen, både privat, inom
offentlig sektor och i näringslivet, använder vi begreppet konkurrenskraft. Ordet
förekommer på flera ställen i den studerade litteraturen men någon tydlig definition
saknas. I Odhnoff m. fl. (2000) används det till exempel för att beskriva bredbands-
användning i jämförelse med andra länder, Grönlund m. fl. (1999) i utvärderingen
av accessnätens kapacitet och PTS (2010a) för att beskriva produktivitets- och
effektivitetsvinster samt innovationsförmåga som konsekvenser av bredband.

Vi inleder detta avsnitt med att presentera de huvudsakliga källor som används,
vilken tidsperiod de avser och vilket perspektiv de utgår från. Därefter utvärderas
bredbandets och Internetanvändningens konsekvenser för konkurrenskraft, med
ovanstående innebörd, inom ett antal områden.

Odhnoff m. fl. (2000) skriver om ett differentierat bandbreddsbehov hos olika sam-
hällsgrupper, utifrån hur dessa kunde och skulle kunna använda Internet vid mil-
lenniets början. Internets tänkbara konsekvenser för företag och marknadsförut-
sättningar analyseras i Porter (2001). Bergström (2008) har kartlagt bredbandstill-
gång och Internetanvändning i Västsverige över en nioårsperiod, mellan 1998 och
2006. Intressant i hennes rapport är informationsspridningen från kommuner och
regioner som en följd av bredbandspenetration. Kalapesi m. fl. (2010) visar hur
utbredningen av Internet i Storbritannien har påverkat landets ekonomi utifrån
både konsument- och industriperspektiv. I PTS (2010a) kartläggs de svenska an-
vändningstrenderna och hur detta väntas slå mot framtida bredbandsbehov.

Informationssökning och -spridning

I “Bredbandskartläggning 2009” redovisar PTS (2010a) att sökning efter produkt-
och tjänsteinformation är den vanligaste användningen av bredbandsinfrastruktu-
ren. Detta ligger i linje med hushållens primära bredbandsbehov enligt Aronsson



98 Litteraturstudie

m. fl. (2003) (se figur 4.8). Internet tillgängliggör enorma mängder information,
och bredbandets funktion i detta sammanhang blir att låta användaren komma åt
denna information när som helst. Bergström (2008) finner att cirka 75 procent av
de studerade hushållen med bredband använde Internet för att söka information
år 2006, mot under 30 procent av de med uppringd anslutning (modem). Däremot
är hastighetsbehovet relativt lågt, och denna tillämpning skulle vara möjlig att
utföra även med en smalbandig uppkoppling (PTS, 2010a).

Ur ett marknadsperspektiv ger möjligheten att snabbt komma åt produkt- och
tjänsteinformation och enkelt jämföra alternativ kunderna större förhandlingskraft
mot företagen (Porter, 2001).

Elektronisk handel

Internet tar bort geografiska barriärer för utbyte av varor och tjänster, både mellan
företag och från företag till konsumenter. Porter (2001) observerar en utökning av
potentiella marknader och kraftigt hårdnande konkurrens som en följd av detta.
För elektronisk handel (e-handel) har ett starkt svenskt intresse funnits sedan
länge (Odhnoff m. fl., 2000), men ökningen tycks ha stannat av (Findahl, 2010).
En oro kring säkerheten vid handel över Internet hänger sig enligt “Svenskarna
och Internet 2010” kvar bland äldre, men har överlag i landet minskat från 72 till
24 procent mellan år 2000 och 2010 (Findahl, 2001, 2010).

Kalapesi m. fl. (2010) menar att e-handeln har ett betydligt större ekonomiskt
värde än vad som går att utläsa ur ett lands BNP, eftersom dyrare varor och
tjänster (till exempel hus, bilar och resor) ofta granskas och väljs ut med hjälp
av Internet men fortfarande köps “offline”. Försäljning av sådana varor har länge
använt sig av bandbreddskrävande multimedia, hävdar Odhnoff m. fl. (2000).

Molnbaserade tjänster, som blivit högaktuella under de senaste åren, är ytter-
ligare ett steg i e-handelsutvecklingen där bredband är en förutsättning. Virtuell
åtkomst överallt innebär att behovet av fysiska produkter, eller ens att kunna spa-
ra till exempel spel, musik eller video på den egna datorn, successivt kan komma
att försvinna. Redan idag finns möjlighet att köra hela operativsystem genom en
webbläsare (Feliz, 2010). Höghastighetsanslutningar ger också upphov till teknis-
ka innovationer inom marknadsföring, exempelvis att kunna provspela avancerade
datorspel direkt i webbläsaren (Brown, 2011). Dessutom har dessa tjänster gett
upphov till en förbättrad fiberinfrastruktur och de företag som idag driver helägda
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molnlösningar har driftskostnader på en tredjedel av de som outsourcar delar av
dessa (Levy, 2011).

I dagsläget finns flertalet molntjänster för både företag och privatkonsumenter
tillgängliga, bland annat för e-post och dokumenthantering. Många datacenter,
instanser för outsourcing av beräkningskraft och lagringskapacitet, förbereder si-
na lösningar för molnbaserade tjänster. I nuläget är konventionella, centraliserade
alternativ fortfarande dominerande, men bland annat den förmodade högre reliabi-
liteten är en drivkraft för fler molnbaserade lösningar framöver (Llano & Hawley,
2011). Även om det så kallade “molnet” spås en ljus framtid är dess praktiska
implementation ofta mycket komplex, och en av fallgroparna anses vara anslut-
ningen till användaren. Flera av tillämpningarna kräver höghastighetsanslutningar
för att bli likvärdiga med lokala lösningar. För företag bedöms molnalternativet
vara mest lönsamt när beräkningsbördan är ojämn med avseende på tiden, eller
när den interna driftkompetensen saknas. (Armbrust m. fl., 2010; Llano & Hawley,
2011; Zhen, 2008)

Nya medier

Utbredningen av Internet har givit upphov till en mängd nya tjänster och medier,
exempelvis sociala tjänster (såsom Facebook, MySpace, och Twitter), interaktiva
konsumenttjänster (såsom Telepriskollen, Prisjakt och Bredbandskollen) samt sök-
och frågetjänster (såsom Google Search, Bing och Wolfram Alpha). Den första ka-
tegorin är exempel på nya sätt att kommunicera och interagera som möjliggjorts
genom Internetpenetrationen, medan de senare två snarare är verktyg för att han-
tera de enorma informationsmängder som vi idag har tillgång till.

Gemensamt för sociala tjänster och sök- och frågetjänster är att det normalt står
kommersiella intressen bakom, men det kan ta sig uttryck på olika sätt. Sociala
tjänster är ofta innehållsrika och ger användare möjlighet att dela med sig av egen-
producerat material i form av text, bild eller ljud. Kommersiella aktörer använder
sig ofta även de av interaktiv multimedia i reklamsyften, och drar bland annat
nytta av användarnas benägenhet att kommunicera med varandra (McGiboney,
2009). Detta skiljer sociala tjänster från sök- och frågetjänster, vars kommersiella
intressen ofta tar sig uttryck i vilken information som användaren får se och i vil-
ken ordning (Olsson, 2009). Bakom de interaktiva konsumenttjänsterna kan finnas
både kommersiella och icke-kommersiella aktörer.

Alla dessa tre kategorier av tjänster kan kopplas till tillväxt och ekonomisk ut-

http://www.facebook.com
http://www.myspace.com
http://www.twitter.com
http://www.telepriskollen.se
http://www.prisjakt.nu
http://www.bredbandskollen.se
http://www.google.com
http://www.bing.com
http://www.wolframalpha.com
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veckling. I synnerhet sök- och frågetjänster men även de andra två kan i olika
avseenden bidra till att ge konsumenter mer komplett information, vilket i mark-
nadsekonomiska termer torde öka individens möjligheter att fatta välinformerade
beslut. Samtidigt är risken med till exempel riktade annonser i sociala medier att
vår objektivitet rubbas och att köpbesluten alltmer övergår till att bli säljarens,
snarare än konsumentens. Detta genom att de “rekommendationer” som tjänsterna
ger är färgade av kommersiella intressen hos de bakomliggande aktörerna. Häss-
ler (2009) menar att denna obalans kan vara farlig, när styrande krafter bakom
marknadsföringen flyttar från kunderna till leverantörerna.

Produktivitet och kundnytta

I Kalapesi m. fl. (2010) påpekas att Internets effekter för länders konkurrenskraft
i termer av ökad produktivitet är långsamma men stadiga, och på samma sätt
som ångmaskinens sammanlagda betydelse för industrin inte rättmätigt kunde
avgöras förrän efter 100 år kommer det att dröja innan Internets konsekvenser
rättmätigt kan utvärderas. En kartläggning av Internetpenetrationen i 13 EU-
länder framhäver olika drivande variabler för produktivitetsökningar beroende på
bransch; affärssystem29 för tillverkningsindustri, e-handel för grossister och detalj-
handlare samt bredbandsadoption inom finans- och tjänstesektorn (Eurostat, 2008
i Kalapesi m. fl., 2010). För den senare kategorin är det möjliggörandet av sam-
mankopplade system för till exempel kunskapsöverföring (KM) och kundhantering
(CRM) genom höghastighetsaccess som ger upphov till produktivitetsökningar.

Internetanvändning kan också öka produktiviteten som substitut eller komplement
till manuell arbetskraft, vilket har diskuterats tidigare i avsnitt 4.3.2 Sysselsättning.
Där är emellertid motargumentet från Porter (2001) intressant; att de nya kommu-
nikationsmöjligheterna skapar onödigt arbete som väger tyngre än den nytta de
ger. Det är sannolikt omöjligt att få något entydigt svar kring detta, inte minst ef-
tersom inte bara kommunikationsmetoderna utan även behoven ser helt annorlun-
da ut idag jämfört med för tjugo år sedan, men en tes är att till exempel e-post
som enskild företeelse lika väl kan skapa merarbete eller ge upphov till överflödig
kommunikation som generera tidsvinster. Sannolikt synliggörs den verkliga nyttan
med Internet först när flera av företagets affärsprocesser kan utnyttja tekniken,
vilket enligt Amble (2003) förutsätter bredbandstillgång.

Nätverksleverantören Cisco Systems årsrapporter ger exempel på hur bredbands-

29Egen förenklad översättning av e-procurement som används i rapporten.
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infrastruktur bidrar till högre kundnytta inom ett företag, genom att förbättra
dess informationsflöden. Det kan handla både om privata nät30 och förbindelse
med externa nät såsom Internet. Ett privat nät skapar förutsättningar för snabb
kommunikation inom en organisation, genom sammankoppling av flera kontor i
ett intranät. Internetanslutning ger därutöver möjligheten att kommunicera med
externa aktörer, i synnerhet kunder och leverantörer på nya sätt. (Cisco Systems,
1999, 2010)

Porter (2001) väljer att utgå från konsekvenserna av Internetpenetration, och kon-
staterar att pris blir den enda faktorn som många företag har att konkurrera med.
Han argumenterar också för Internettillgång som en förutsättning för att överleva
i den moderna affärskulturen, och hävdar att det därmed blir användningen av
Internet och inte den underliggande infrastrukturen som kan skapa ekonomiskt
värde. Kolko (2010) talar dock om en betydande tidsaspekt för att realisera bred-
bandets potential i organisationer och affärsprocesser, varför det kan tänkas att det
ekonomiska värdet i den tekniska infrastrukturen är mer långsiktigt och mindre
uppenbart. Enligt Chen och Hitt (2002) är exempelvis systemkvalitet och tjäns-
teutbud på Internet starkt korrelerade med kundretention, och att kunna erbjuda
sådant förutsätter att det finns tillräcklig kapacitet i infrastrukturen.

Samhällsintegration

Enligt Kolko (2010) är den positiva ekonomiska effekten av bredbandspenetration
större i ett glesare befolkat område än i tätort. Firth och Mellor (2005) varnar
dock för att en marknadsdriven bredbandspenetration missgynnar mindre sam-
hällen, eftersom efterfrågan är större och därmed investeringarna lönsammare i
tätort. Konsekvenserna av bredband förefaller således i högsta grad vara en regi-
onal fråga, varför dess potential inom samhällsfunktioner och integration mellan
regioner torde vara av stor vikt för nationell konkurrenskraft.

PTS (2010a) identifierar samhällsservice som en kategori av bredbandstjänster
där tydlig utveckling även framöver är högst trolig. Att göra myndighetsinforma-
tion snabbt tillgänglig för alla torde innebära ett lågt bandbreddsbehov, däremot
betonar PTS tidsaspekten. Erfarenheten visar att implementering av offentliga e-
tjänster ofta tar längre tid än väntat. Att fullt ut kunna erbjuda samhällsservice
över Internet kräver att man överbryggar den digitala klyftan, och når ut till de
1,5 miljoner invånare som fortfarande ser sig som icke-användare (Findahl, 2010).

30Ett privat nät kan enklast förklaras som en anslutning mellan två byggnader i olika städer.
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Möjligheterna att med hjälp av ett svenskt höghastighetsnät revolutionera ser-
vicefunktioner i samhället såsom hemtjänst och sjukvård, samordna kommunal
verksamhet och utveckla utbildningssystemet genom sammanlänkning av lärosä-
ten, påvisades redan kring millennieskiftet (Odhnoff m. fl., 2000). I synnerhet för
skoltillämpningar och telemedicin sågs ett stort bandbreddsbehov, vilket har dis-
kuterats tidigare i rapporten (avsnitt 4.3.3 Samhällsekonomisk utveckling) och
tycks gälla än idag (PTS, 2010a). För avancerade telemedicinska tillämpningar
krävs hastigheter och svarstider som idag endast är möjliga med trådbundna hög-
hastighetsanslutningar.

Ett nationellt perspektiv

Det har funnits många tvetydigheter kring Sveriges globala position beträffan-
de bredbandspenetration och Internetanvändning (Grönlund m. fl., 1999), och så
tycks vara fallet än idag även om landet generellt rankas relativt högt (Johnson,
2010; Pepper, 2010; PTS, 2010a, 2007). Det beror i mångt och mycket på att det
inte finns ett enhetligt sätt att utvärdera och jämföra länders bredbandskvalitet
eller konkurrenskraft i termer av Internetinfrastruktur. Hög tillgänglighet geogra-
fiskt sett förespråkades i infrastrukturutredningen, mot bakgrund av att IT ansågs
vara en viktig regionalpolitisk förutsättning (Grönlund m. fl., 1999). De andra hu-
vudsakliga komponenterna som ansågs bidra till stark konkurrenskraft var nätens
kapacitet och höga säkerhet.

I regeringens nuvarande bredbandsstrategi betonas att det är “[...]användningen av
IT i hela samhället[...]” som ska stärka Sveriges position globalt (Näringsdeparte-
mentet, 2009, s. 5). Detta ligger i linje med exempelvis Porter (2001), Carr (2003)
och Holt och Jamison (2009), som menar att bredband bara är en teknisk förut-
sättning för att, genom dess tillämpningar, skapa konkurrenskraft. De konkreta
bredbandsmålen i regeringens strategi är att 40 procent av alla hushåll och företag
ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2015, och 90 procent år 2020.
Dessutom bör alla hushåll och företag “[...]ha goda möjligheter att använda sig av
elektroniska samhällstjänster och service via bredband.” (Näringsdepartementet,
2009, s. 20). Som PTS (2011a) skriver finns emellertid ett flertal oklarheter i dessa
mål. Bland annat definieras inte begreppen “bredband” och “tillgång” i strategin,
och det framgår inte om hastighetsmålen avser teoretisk eller faktisk prestanda
samt i vilken riktning (upp- eller nedströms) de gäller.
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4.4 Syntetisering av teorier

Med litteraturstudien avser vi att utifrån syftet belysa ett samband från tekniska
förutsättningar, i termer av bredbandstillgång, till användningen av Internet och
sedermera till vilka konsekvenser detta får ekonomiskt för hushåll, företag och
samhälle. Studien har möjliggjort en nedbrytning av komponenterna i figur 1.1 på
sidan 3, för att därigenom konkretisera hur sambanden ser ut. Dessa illustreras i
figur 4.10.

Figur 4.10: Teoretisk referensram

Bredband är infrastruktur, och avgör likt ett vägnät hur vi kan kommunicera med
varandra och använda olika tjänster på Internet. Fundamentet i denna infrastruk-
tur är det nationella stamnätet, som idag ger svenska abonnenter accessmöjlighet
till Internet via fyra huvudsakliga tekniker; xDSL, kabel-tv (koaxialkabel), fiber-
LAN och mobilt bredband. I teorin råder ganska stora skillnader mellan dessa i
termer av kapacitet, utvecklingspotential och kostnad, och möjligheten att utnytt-
ja olika tekniker varierar på olika ställen i Sverige.

Med en marknadsdriven bredbandsutbyggnad är det vår Internetanvändning och
vilka krav tillämpningarna ställer som driver efterfrågan av infrastruktur. I forsk-
ningssammanhang förefaller fokus att ligga i mitten och framåt i figur 4.10, det
vill säga hur vi använder Internet och vilka ekonomiska konsekvenser som detta
ger upphov till. Teorin påvisar effekter för tillväxt, sysselsättning, samhällseko-
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nomi med mera, både på olika nivåer (global, nationell, regional och så vidare)
och på kort och lång sikt. För att beskriva de ekonomiska vinster som beror av
vår förmåga att anpassa oss till och utnyttja Internet och bredband inom olika
områden använder vi begreppet konkurrenskraft. Det råder emellertid sällan ett
generellt samband mellan Internetpenetration och ekonomisk utveckling, eftersom
användningen idag är så pass sammanvävd med hur vårt samhälle fungerar och
därför samspelar med en mängd andra faktorer.

Figur 4.10 fungerar som referensram för del II av datastudien, i betydelsen att
den har hjälpt oss att göra lämpliga urval i det omfattande empiriska underlaget.
Den blir också ett stöd i konstruktionen och tillämpningen av en analysmodell i
avsnitt 7.1.



Kapitel 5

Datastudie, del II

Denna andra del av datastudien presenterar rådata från Bredbandskollen och kom-
pletterande datakällor, vilka utgör den empiriska grunden för senare analys. Ka-
pitlet inleds med att redogöra för ett urval av exempelorter, där den faktiska
bredbandstillgången och hastighetsutvecklingen har undersökts i detalj. Studien
har koncentrerats kring sex trådbundna bredbandstjänster (två per accessteknik),
där övergripande resultat presenteras för hela landet och mer ingående för de val-
da exempelorterna. Mobilt bredband redogörs för separat. Kapitlet avslutas med
en sammanställning av resultat från de kompletterande datakällorna, inklusive
intervjuer med operatörer och tekniskt sakkunniga.

105
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5.1 Val av exempelorter

För att på ett överskådligt sätt kunna illustrera det empiriska underlaget, och för
att det inom rimliga tidsramar ska vara möjligt att göra en djupgående analys,
har vi specifikt valt att detaljstudera data för ett antal exempelorter i Sverige.

En “vanlig” ort har enligt vår bedömning över 60 procent xDSL-täckning, under
20 procent fiber samt under 15 procent kabel-tv, med avseende på landyta. Till-
gång och utnyttjandegrad (avsnitt 5.2) undersöks i detalj på orterna Hammarö,
Sollentuna, Solna, Vilhelmina och Ånge, som alla har någon utstående egenskap.
Bredbandstillgången på dessa orter visas i figur 5.1.

Hammarö saknade helt fibertäckning i PTS kartläggningsdata från 2009, men har
hög xDSL-penetration. Således är det intressant att undersöka huruvida kabel-
tv, som möjliggör högre prestanda än xDSL, utnyttjas mer där eller inte jämfört
med andra orter. Sollentuna är en förort till Stockholm med nästan 80 procent
ytmässig fibertäckning, vilket är näst högst i landet, och det intressanta är att
kartlägga om detta har påverkat utnyttjandet av andra accesstekniker. Solna är en
annan Stockholmsförort, som har hög kabel-tv-täckning enligt kartläggningsdata
från 2010. Motsvarande studie för Sollentuna men med avseende på kabel-tv kan
göras där. Vilhelmina har en unik egenskap bland alla orter i Sverige, nämligen
att den ytmässiga fibertäckningen är högre än xDSL-tillgången (2009), och är
intressant i det avseendet. Varken i Vilhelmina eller i Ånge finns täckning för kabel-
tv. Ånge har dessutom låg tillgång även till andra trådbundna accesstekniker och
används för att undersöka utnyttjandegraden i en kommun med relativt dåliga
fasta anslutningsmöjligheter.

Utöver de särskilt utmärkande exempelorterna har ett antal ytterligare orter valts
ut för att göra studien mer generell. För dessa övriga orter har det primära ur-
valskriteriet varit den ytmässiga tillgången till den aktuella accesstekniken, enligt
rådata från PTS bredbandskartläggning1. Orterna för xDSL och fiber har valts
efter tillgången i datat från 2009 i vilket kabel-tv saknades, detta var det senaste
data som fanns tillgängligt vid datastudiens början. Senare under arbetet har vi
även fått tillgång till data från år 2010, och gjort urvalet av orter med kabel-tv
utifrån detta. Både orter med jämförelsevis hög respektive låg tillgång och even-
tuella skillnader mellan dessa har ansetts vara intressanta att studera. Viktigt att
poängtera är att procentsiffrorna för xDSL gäller “faktisk tillgång”, det vill säga

1Andel av rutorna i orten, se även metodbeskrivningen i avsnitt 2.1.2.
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Figur 5.1: Ytmässig tillgång på utmärkande exempelorter, oktober 2009

möjlighet för fastigheter i en viss ruta att teckna sig för abonnemang. För kabel-tv
och fiber gäller “täckningsgrad”, det vill säga att minst en ansluten fastighet finns
i rutan.

Det sista urvalskriteriet har varit att få en någorlunda geografisk och befolknings-
mässig spridning. Av den anledningen är det inte nödvändigtvis de två orterna
med högst respektive lägst tillgång som har valts ut. Vår motivering till detta är
att påvisa att hög respektive låg tillgång återfinns i orter över hela landet, samt
att antalet invånare torde vara relaterat till antalet abonnenter, vilket kan påverka
hastigheten för vissa tekniker (se avsnitt 4.1.6).

I tabell 5.1 presenteras samtliga exempelorter som betraktas i denna studie.
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5.2 Tillgång och utnyttjandegrad

PTS bredbandskartläggning ger en bra bild av den fysiska tillgången till bred-
band i Sverige, men säger mindre om i vilken utsträckning olika accesstekniker
faktiskt utnyttjas. I detta avsnitt jämförs PTS och Bredbandskollens datamäng-
der för ett antal exempelorter. En skillnad som bör poängteras är att PTS data
är ytberoende, medans Bredbandskollens data i det närmaste är populationsbe-
roende. Vi gör dock antagandet att en hög ytmässig penetration2 också torde
innebära en hög penetration med avseende på befolkning. Det omvända behöver
inte nödvändigtvis vara sant, i synnerhet inte på orter med stor yta. Den verkliga
utnyttjandegraden torde ligga någonstans mellan den teoretiska tillgången och de
faktiska mätningarna med Bredbandskollen. Mot bakgrund av tidigare empiriska
resultat i datastudiens första del (avsnitt 3.3.1) anser vi antagandet om att många
mätningar indikerar hög utnyttjandegrad vara befogat. Exakt hur väl detta sam-
band gäller varierar mellan olika orter eftersom mätintensiteterna skiljer sig bland
annat beroende på invånarantal och på vilken accessteknik det rör sig om, men
som indikator menar vi att mätintensiteten är fullt tillräcklig för att representera
utnyttjandegrad.

Geografiska jämförelser för hela Sverige har av utrymmesskäl flyttats till bilaga B.1
på sidorna 219–235. I bilderna kan bland annat observeras stora geografiska skill-
nader i tillgång för kabel-tv och fiber jämfört med xDSL3, och mätintensiteten
är märkbart högre i tätorterna. Runt en del städer märks den lägre precisionen i
Bredbandskollens data jämfört med PTS, då det kan finnas en enda mätpunkt för
en viss stad med omnejd.

För att i detalj studera utnyttjandegraden krävs att vi bryter ned datat till ett
antal exempelorter, vilka har presenterats i föregående avsnitt. Figur 5.2 visar att
Hammarö har en myckets stor andel xDSL-mätningar, medan Vilhelmina har näs-
tan uteslutande mätningar över fiber. Att en femtedel av mätningarna i Hammarö
uppges ha gjorts över en fiberanslutning, trots avsaknad av sådant nät år 2009, kan
bland annat förklaras med att yttäckningen ökat till drygt 14 procent i 2010 års
kartläggningsdata. En annan bidragande faktor är att fiberanvändare tycks göra
fler mätningar per person, vilket utvecklas nedan. Dessutom kan förstås inte fel-
aktiga hastighetsval och positionsdata uteslutas. Dessa redogörs för i datastudiens
första del, avsnitt 3.1 Dataverifiering.

2Mäts som antalet rutor med tillgång/täckning delat på totalt antal bebodda rutor för orten.
3PTS data avser accesstekniken i sig, inte specifika tjänster.
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Figur 5.2: Fördelning av mätningar på utmärkande exempelorter

Observera att ingen hänsyn tas till mätningar med andra tjänster än ovanstående sex.

Figur 5.3: Mätintensitet på exempelorter

I figur 5.3 visas hur andelen unika mätare förhåller sig till antalet mätningar to-
talt. Här ges ytterligare bevis för den stora spridningen av mätningar, att det i
många fall är en liten skillnad mellan mätningar totalt och unika sådana4. Över-
lag är mätintensiteten per person med tillgång högre för fiber än för de andra
accessteknikerna, vilket illustreras av de betydligt längre fiberstaplarna i figur 5.3.
Särskilt tydligt är detta i Vilhelmina där penetrationen av xDSL och fiber är jäm-
förbar men mätintensiteterna väldigt olika. Detta tyder på att fiber har en högre
utnyttjandegrad än xDSL och kabel-tv.

4Det vill säga en unik hash-nyckel.
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5.2.1 xDSL

Den trådbundna accessteknik som täcker störst yta med nattbefolkning är xDSL
(PTS, 2010a) och har en ytmässig tillgång på över 60 procent i nästan alla kom-
muner enligt PTS rådata för år 2010. På många tätbefolkade orter är tillgången
nästintill 100 procent. Av figur B.1–B.6 följer också att mätintensiteten är hög
jämfört med andra accesstekniker. Däremot finns områden, bland annat runt Ös-
tersund och i Småland, som saknar xDSL-mätningar trots tillgång enligt PTS. Av
figur 5.3 förefaller det också vara betydligt färre mätningar per invånare med till-
gång vid hög penetration än vid låg. Som exempel kan observeras att Vilhelmina
har betydligt fler xDSL-mätningar per person med tillgång än vad Ånge har.

En rak jämförelse mellan mätningar i Bredbandskollen och data från PTS bred-
bandskartläggning skapar lätt en missvisande bild. Att exempelvis inte ta hän-
syn till den relativt lilla befolkningen i Ånge skulle ge intrycket av att xDSL-
utnyttjandet måste vara oerhört lågt. Med hänsyn till befolkning (se tabell 5.1)
fås emellertid att 4,6 procent av de som potentiellt skulle kunna ha xDSL i Ånge
har gjort en mätning. I Hammarö och Vilhelmina ligger siffran på 7–10 procent
och skiljer sig därmed inte anmärkningsvärt mycket.

Jämförelser av xDSL-kartorna i bilaga B.1 för samma perioder visar att intensite-
ten är märkbart lägre för 12–24 Mbit/s än för 6–8 Mbit/s. Om antalet mätningar
ses som en indikator på utnyttjandegraden kan detta tolkas på två sätt; antingen
att det inte är möjligt att abonnera på den snabbare tjänsten i vissa områden
(exempelvis på platser i Halland och Västergötland samt på Gotland), eller att
det är ett aktivt val att inte göra det trots att möjligheten finns.

5.2.2 Kabel-tv

Kabel-tv har i både tillgångs- och mätdata en stark koncentration till storstäderna
Stockholm, Göteborg och Malmö, och förefaller utnyttjas i stort sett överallt där
tillgång finns. Av figur B.10 framgår att bara en mindre del av abonnenterna
tycks ha uppgraderat till höghastighetstjänsten, eftersom spridningen är mycket
låg. Däremot är intensiteten relativt hög på de platser där den väl förekommer,
vilket signalerar att det snarare rör sig om att tillgång till den snabbare tjänsten
fortfarande saknas i flera områden än att abonnenter väljer att inte uppgradera.

Totalt sett är antalet mätningar klart minst för kabel-tv bland accessteknikerna,
både i hela landet och nedbrutet på ortsnivå. Figur 5.2 och 5.3 visar på mycket få
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mätningar för kabel-tv, även i Solna där tillgången är över 50 procent och dessutom
högre än för fiber. Vad detta kan bero på återkommer vi till i avsnitt 7.3.1.

5.2.3 Fiber

Fiber har liksom kabel-tv en betydligt mer varierad geografisk spridning vad gäller
tillgång än xDSL, vilket framgår av figur B.11–B.16. Emedan hushåll i eller i när-
heten av en tätort är mer eller mindre garanterade möjlighet till xDSL-anslutning
finns områden som saknar fibertäckning även i större städer. Tekniken verkar till
skillnad från xDSL men i likhet med kabel-tv utnyttjas över hela landet i den mån
det finns tillgång. Jämfört med kabel-tv är skillnaden också mindre mellan den
långsammare och den snabbare tjänsten vad gäller mätintensitet, och åtminstone
i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är intensiteten i december 2010
tillsynes starkare för 60–100 Mbit/s (figur B.16) än för 10 Mbit/s (figur B.13).

Det existerar ett fåtal områden där fiber enligt PTS är den enda tillgängliga ac-
cesstekniken, men dessa är för små för att utröna ur bilderna. De ger emellertid
indikationer om att mätintensiteten relativt tillgången är betydligt högre än för
xDSL och kabel-tv, vilket också syns i figur 5.3. Förutsatt att antalet mätningar
symboliserar utnyttjandegraden kan konstateras att på de orter där man kan välja
mellan alla tre accesstekniker väljer majoriteten fiber.
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5.3 Hastighetsutveckling

I detta avsnitt visas hur mätvärdena har förändrats över en treårsperiod, dels
per accessteknik och dels för ett antal utvalda bredbandstjänster. Hastighetsut-
vecklingen på orter med hög respektive låg tillgång jämfört med landet i stort
presenteras och eventuella skillnader diskuteras.

Hur utvecklingen sett ut geografiskt redogörs bara för i textform, av utrymmesskäl.
Bilder som illustrerar denna återfinns i bilaga B.2 på sidorna 237–252.

För att säkerställa värdenas tillförlitlighet när vi undersöker specifika tjänster och
orter har ett minimikrav om minst 20 mätvärden per månad för varje enskild ort
tillämpats i urvalet. Om antalet mätningar är färre än 20 vid upprepade tillfällen
eller färre än 18 vid enstaka tillfällen har detta noterats i diagrammet.

5.3.1 Jämförelse av accesstekniker

Figur 5.4 illustrerar hur den faktiska medelhastigheten enligt Bredbandskollens
mätdata har förändrats mellan 2008 och 2010 för respektive accessteknik. I den-
na jämförelse bör det beaktas att alla tjänster under respektive accessteknik har
slagits samman, vilket till exempel innebär olika stora spann av utlovade hastighe-
ter. För fiber finns exempelvis tjänster på upp till 1 000 Mbit/s, medan den högsta
utlovade hastigheten för en xDSL-tjänst (VDSL) under perioden varit 60 Mbit/s.
Möjliga hastighetsangivelser i Bredbandskollen redogörs för i bilaga A.1.

Figur 5.4: Medelhastighet hela landet, totalt per accessteknik

(a) Nedströms (b) Uppströms

Starkast utveckling av medelhastighet återfinns för kabel-tv och mobilt bredband
i figur 5.4a. Uppströms har utvecklingen inte varit lika stark, men är fortfaran-
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de tydlig. Även den faktiska hastigheten med xDSL och fiber har ökat, men i
synnerhet 2009-2010 är förbättringen för svag för att synas i logaritmisk skala.

5.3.2 xDSL

Som tidigare nämnts i rapporten är ADSL den överlägset vanligaste formen av
xDSL i Sverige. ADSL-anslutningarna har också flest mätvärden av accesstekni-
kerna, och för var och en av de utvalda hastigheterna rör det sig i hela landet om
minst 30 000 värden per månad, oftast betydligt fler. 12–24 Mbit/s, tidigare “upp
till 24 Mbit/s”, är den snabbaste formen av ADSL som erbjuds i Sverige.

6–8 Mbit/s

Medelhastigheten i hela landet för ADSL-anslutningar på 6–8 Mbit/s ligger i prin-
cip konstant över hela den observerade treårsperioden, vilket kan ses i figur 5.5.
I grafen går också att urskilja en säsongseffekt, med årshögsta i april månad och
lägst resultat under sommarmånaderna. Det bör även noteras att antalet mätning-
ar är märkbart färre under juni och juli än under resten av året, vilket framgår
av figur B.18. Det förefaller som att den geografiska spridningen av mätningar
utanför storstäderna minskat under perioden.

Figur 5.5: Medelhastighet hela landet, 6–8 Mbit/s ADSL

Nedbrytningen i fyra exempelorter visas i figur 5.6. Högt invånarantal (vilket
påverkar antalet mätningar) ger betydligt jämnare mätvärden för Täby och Ös-
tersund än för de andra två. I Partille spänner variationerna över 2,2 Mbit/s under
den observerade perioden, vilket är en differens på 27,5 procent av utlovad maxhas-
tighet. Dessutom förefaller en viss hastighetsförsämring ha skett i Partille, medan
den för Vetlanda har förbättrats något och för Täby och Östersund är i princip
oförändrad.
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Figur 5.6: Medelhastighet på exempelorter, 6–8 Mbit/s ADSL

Anmärkningsvärt är att ingen av de utvalda orterna och inte heller landet i stort
har en medelhastighet för hela treårsperioden som ligger över 6 Mbit/s. Bäst av
de utvalda orterna är Östersund med knappt 5,5 Mbit/s. I Skåne, i synnerhet
Malmöregionen, har medelhastigheten förbättrats på flera orter och ligger över 6
Mbit/s i slutet av år 2010. För landet i stort är snittet 5,2 Mbit/s, eller drygt 65
procent av utlovad maxhastighet.

12–24 Mbit/s

Hastighetsförändringen under ett år är liknande den för 6–8 Mbit/s ADSL, men
för 12–24 Mbit/s kan i figur 5.7 observeras en förbättring av medelhastigheten
med cirka 1 Mbit/s mellan år 2008 och 2010. Utvecklingen under senare halvan
av 2010 förefaller dessutom ha brutit mot säsongsmönstret, och uppvisar ett kraf-
tigt uppsving i september för att sedan avta vid årets slut. Av den geografiska
spridningen att döma (figur B.20–B.22) är utvecklingen starkare ute i landet än i
storstäderna. Till skillnad från 6–8 Mbit/s ADSL tycks inte spridningen av mät-
ningar ha minskat under perioden. Snitthastigheten över de tre åren är cirka 46
procent av utlovad maxhastighet.

Ingen av exempelorterna (eller landet i stort) har ett treårssnitt över den lägre
gränsen 12 Mbit/s. Täby har ett märkbart lägre snitt än övriga orter på cirka 10,5
Mbit/s, medan de andra ligger över 11 Mbit/s. En positiv trend på uppemot 1
Mbit/s kan emellertid observeras i Täby under perioden. I både Partille och Vet-
landa är variationerna stora, men de sista månaderna förefaller skillnaderna mellan
samtliga orter ha minskat något jämfört med treårsperiodens början. I Partille är
förbättringen tydlig fram till april 2010, men därefter tycks värdena återgå till
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Figur 5.7: Medelhastighet hela landet, 12–24 Mbit/s ADSL

nivån i början av 2008. Detsamma gäller Vetlanda, men där sker vändningen i
september.

Figur 5.8: Medelhastighet på exempelorter, 12–24 Mbit/s ADSL

Det bör i detta avsnitt tilläggas att en signifikant del av de underliggande mät-
ningarna sannolikt har gjorts av abonnenter som även använder tilläggstjänster
såsom digital-tv via bredbandet. Med en sådan tjänst sänks den maximala kapaci-
teten som kan utnyttjas för webbtrafik, i exempelvis Telias fall till cirka 14 Mbit/s
(Telia, 2011). Denna begränsning kan potentiellt ha påverkat medelhastigheten
negativt. Figur 5.9 visar på tendenser till detta, då en stor andel av de uppmätta
resultaten ligger i intervallet 10–14 Mbit/s (det markerade området). Med hänsyn
till skalan är det dock ingen kraftig koncentration av mätresultat. Liksom för-
klaras i avsnitt 3.1.4 Justeringar för höga mätvärden anger de mörkblå staplarna
fördelningen utan hänsyn till orimliga resultat, medan de ljusblå innefattar en
korrigering av höga värden.
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Figur 5.9: Resultatfördelning, 12-24 Mbit/s ADSL

5.3.3 Kabel-tv

Antalet mätningar med kabel-tv-anslutningar är betydligt färre än för fiber och i
synnerhet xDSL, även om det fortfarande rör sig om flera hundra tusen mätningar
under perioden 2008–2010. I dagsläget erbjuder kabel-tv flest hastighetsalternativ
mellan accessteknikerna5. I detta avsnitt detaljstuderas 12–25 Mbit/s, vilken kan
jämföras med 12–24 Mbit/s ADSL, samt 50–100 Mbit/s som kan jämföras med en
höghastighetsanslutning över fiber.

För 12–25 Mbit/s kabel-tv är det värt att poäntera att Bredbandskollens hastig-
hetsmärkning inte är helt överensstämmande med den hos vare sig Com Hem eller
Tele2. Dessa två operatörer erbjuder i skrivande stund kabel-tv-anslutningar på
12–25 Mbit/s, en tjänst som i intervjuer uppges ha lanserats kring årsskiftet 2009-
2010. Tidigare har operatörerna haft tjänster i intervallet 12–24 Mbit/s, vilka även
benämnts “upp till 24 Mbit/s”. I Bredbandskollen användes ursprungligen hastig-
hetsangivelsen “24 Mbit/s kabel-tv”, och under 2009 lades även “12–24 Mbit/s
kabel-tv” till som alternativ. I Bredbandskollen 2.x finns endast det senare som
alternativ.

Figur 5.10 illustrerar hur antalet mätningar med respektive hastighetsval i Bred-
bandskollen har utvecklats över tid. Eftersom vi ser en kraftig ökning av både

5Stadsnät ej räknat då dessa utbud endast finns lokalt i en kommun.
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Figur 5.10: Fördelning av mätningar, 24 vs. 12–24 Mbit/s kabel-tv

antalet och andelen mätningar med angivelsen 12–24 Mbit/s från april 2010 är ett
rimligt antagande att både abonnenter med 12–24 Mbit/s och med 12–25 Mbit/s
har angivit denna hastighet. Eftersom skillnaden i utlovad hastighet dessutom
är marginell anser vi att de kan betraktas som likvärdiga i vår undersökning av
hastighetsutveckling. Snitthastigheter har beräknats som en sammanvägning av
resultat med båda angivelserna, baserat på antal mätningar för varje. Vi använder
märkningen 12–25 Mbit/s men poängterar att klassificeringen alltså även inne-
fattar mätningar som kan ha gjorts med en “upp till 24 Mbit/s” eller “12–24
Mbit/s”-tjänst.

12–25 Mbit/s

Den mest väsentliga skillnaden mot 12–24 Mbit/s ADSL är att medelhastigheten
mer eller mindre konstant överstiger den lägre gränsen 12 Mbit/s. Snittet för hela
treårsperioden är cirka 13,5 Mbit/s. Fram till årsskiftet 2009/2010 antyds också en
förbättring av medelhastigheten på cirka 2 Mbit/s, men därefter syns en kraftig
försämring under 2010. Detta sammanfaller intressant nog med de intervjuade
operatörernas lansering av 12–25 Mbit/s-tjänsten. I slutet av perioden stiger inte
bara antalet mätningar (se figur 5.10) utan även medelhastigheten kraftigt, och
mäter i november och december 2010 drygt 16,5 Mbit/s. Procentuellt sett är det
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betydligt bättre i förhållande till angiven maxhastighet6 än för båda de studerade
xDSL-anslutningarna.

Figur 5.11: Medelhastighet hela landet, 12–25 Mbit/s kabel-tv

Hastighetsutvecklingen på exempelorterna följer överlag den i hela landet, men
med större variationer. I Solna är den positiva differensen över 13 Mbit/s mellan
januari 2008 och december 2010, det vill säga en förbättring med 140 procent.
Värdena i början respektive slutet av perioden förefaller emellertid extrema sett
till den övriga fördelningen. På samtliga orter tycks medelhastigheten ha förbätt-
rats, men överallt utom i Örebro har medelhastigheten vid upprepade tillfällen
under perioden sjunkit under den lägre gränsen 12 Mbit/s. I slutet av år 2010 är
medelhastigheten i Malmö och Umeå något lägre än landssnittet, medan Örebro
och Solna har högre värden.

Figur 5.12: Medelhastighet på exempelorter, 12–25 Mbit/s kabel-tv

Geografiskt sett tycks spridningen av mätningar ha minskat något mellan januari
2008 (figur B.23) och december 2010 (figur B.25), och det finns en tydlig koncent-

669,1 procent av 24 Mbit/s, 66,3 procent av 25 Mbit/s.
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ration till Stockholm, Göteborg, Malmö och i viss mån Sundsvall. Hastighetsför-
bättringen har dock skett i hela landet, det vill säga även utanför tätort. Liksom
för 6–8 Mbit/s ADSL är denna särskilt tydlig längs med den västkusten, framför
allt i Skåne.

50–100 Mbit/s

Kabel-tv-anslutningar på 50–100 Mbit/s lanserades enligt uppgifter från intervju-
er i slutet av år 2009, och stabilt empiriskt underlag från Bredbandskollen finns
endast för det andra halvåret 2010. Utvecklingen för den observerade sexmåna-
dersperioden indikerar en hastighetsförbättring som i det närmaste förefaller vara
ökande. Detta är unikt bland de undersökta tjänsterna. Från att ha legat under
den lägre gränsen in på tredje kvartalet 2010 pendlar medelhastigheten under de
sista månaderna mellan 50 och 60 Mbit/s, och trenden är tillsynes fortsatt posi-
tiv. Den streckade linjen visar hur utvecklingen hade sett ut om vi hade gjort den
justering för låga värden som diskuterades i datastudiens första del, avsnitt 3.2.3.

Figur 5.13: Medelhastighet hela landet, 50–100 Mbit/s kabel-tv

Intressant är att de studerade exempelorterna uppvisar en ganska varierad has-
tighetsutveckling som inte tydligt ligger i linje med landet i stort. Utvecklingen i
orterna med förhållandevis hög tillgång, Solna och Malmö, liknar den i hela landet
mest och båda orterna visar en förbättring av medelhastigheten på cirka 10 Mbit/s
på sex månader. Orterna med låg tillgång, i synnerhet Umeå, visar emellertid på
en hastighetsförsämring under perioden. Anmärkningsvärt i jämförelse med ex-
empelvis 60–100 Mbit/s fiber (se figur 5.18) är de stora variationerna mellan två
efterföljande månader, i Umeå som mest nästan 14 Mbit/s.

Den geografiska sammanställningen för december 2010 i figur B.26 visar en mycket
stark koncentration till storstäderna, både vad gäller antal mätningar och medel-



5.3 Hastighetsutveckling 121

Figur 5.14: Medelhastighet på exempelorter, 50–100 Mbit/s kabel-tv

hastigheter över 50 Mbit/s. Från Östersund och uppåt, liksom i mellersta Svealand
och Götaland, är resultaten i allmänhet lägre.

5.3.4 Fiber

Fiberanslutningar erbjuds vanligen med hastigheter på (upp till) 10 Mbit/s re-
spektive 60–100 Mbit/s7. Vi vill här påminna läsaren om att mätvärden som in-
går i medelhastighetsberäkningarna för höghastighetstjänsten har justerats inte
bara med en övre rimlighetsgräns utan även för låga värden, vilket förklaras i
avsnitt 3.2.3 på sidan 51.

10 Mbit/s

För 10 Mbit/s fiber är antalet mätningar under januari–februari 2008 nästan dub-
belt så många som under resten av månaderna, vilket tycks ha ett samband med
det lägre resultatet. Från mars 2008 och framåt verkar medelhastigheten stabilise-
ras kring drygt 7,8 Mbit/s, och det förefaller inte ha skett någon större förändring
av detta under treårsperioden. På grund av avsaknad av en lägre utlovad hastig-
hetsgräns har vi i den geografiska kartläggningen (figur B.27–B.29) valt en undre
gräns på 8 Mbit/s. I förhållande till denna kan en positiv utveckling av medel-
hastighet observeras i synnerhet för Svealand (främst Stockholmsområdet) samt
längs Norrlandskusten.

I fibertäta orter är variationerna normalt mindre än i motsvarande med ADSL.
Däremot är skillnaderna mellan orterna större. Variationernas magnitud förefaller

7Enbart beteckningen “100 Mbit/s fiber” är ganska vanligt förekommande.
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Figur 5.15: Medelhastighet hela landet, 10 Mbit/s fiber

liksom för ADSL att påverkas av antalet mätningar. Någon tydlig förbättring eller
försämring av medelhastighet kan ej observeras, dock är skillnaden i hastighetsut-
veckling sedan mitten av 2010 mellan Sollentuna och Skellefteå intressant.

Figur 5.16: Medelhastighet på exempelorter, 10 Mbit/s fiber

Treårssnittet i Kristianstad är knappt 1,3 Mbit/s högre än det i Sollentuna (störst
differens), och mellan Norrköping och Skellefteå (minst differens) är skillnaden 0,4
Mbit/s. Detta kan jämföras med täckningsgraden, där Sollentuna tillhör orterna
med högst tillgång i Sverige, över 85 procent, medan Kristianstad ligger en bra
bit under 10 procent. För Norrköping observeras en tendens till bättre hastighet,
men för Kristianstad tycks det röra sig om en försämring mellan 2008 och 2010.

60–100 Mbit/s

Medelhastigheten över höghastighetsanslutningen 60–100 Mbit/s fiber visar en
tydlig men avtagande ökning under treårsperioden med drygt 10 Mbit/s. Sett till
andel av utlovad maxhastighet är medelhastigheten även i slutet av år 2010 sämre
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än för 10 Mbit/s fiber, dock markant bättre än för 50–100 Mbit/s kabel-tv. Utan
justeringen för låga värden (se avsnitt 3.2.3) är medelhastigheten emellertid jäm-
förbar med kabel-tv, vilket den streckade linjen visar. 60–100 Mbit/s fiber är den
av de undersökta tjänsterna där spridningen av mätningar ökat mest under perio-
den (jämför figur B.30 mot figur B.32). Förbättringen av medelhastighet förefaller
ha skett i hela landet.

Figur 5.17: Medelhastighet hela landet, 60–100 Mbit/s fiber

Samtliga exempelorter visar på en hastighetsförbättring under den observerade
perioden, i princip jämförbar med den i hela landet. Skillnaderna mellan orterna
minskar också kraftigt. Från en differens mellan Sollentuna och Skellefteå8 på näs-
tan 8 Mbit/s i början av år 2008, och ingen hastighet över 65 Mbit/s, ger samtliga
orter i slutet av år 2010 upphov till medelhastigheter mellan 70 och 75 Mbit/s.
Kristianstad, med lägst penetration, uppvisar en kraftig förbättring på cirka 30
Mbit/s. Om vi begränsar oss till november 2008 och framåt, är förbättringen drygt
15 Mbit/s.

Figur 5.18: Medelhastighet på exempelorter, 60–100 Mbit/s fiber

8Kristianstad ignoreras på grund av få mätvärden.
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5.4 Svarstidsutveckling

Ingen av de intervjuade operatörerna menar att man lägger någon större vikt
vid svarstid i sin marknadsföring, och inte heller att det är något som kunderna
har i åtanke vid valet mellan bredbandstjänster. En operatör hävdar emellertid
att svarstiden, åtminstone ur ett tekniskt perspektiv, kanske förtjänar större upp-
märksamhet än vad den får, då några tiotal millisekunder kan göra stora skillnader
för den upplevda hastigheten i vissa tillämpningar.

Figur 5.19: Geografisk placering av exempelorter

Vi använder samma exempelorter som tidigare, men tittar endast på en tjänst per
accessteknik då det är tekniken i sig som är den huvudsakliga determinanten vad
gäller svarstid. Figur 5.19 visar hur orterna är placerade relativt Bredbandskollens
mätservrar, som i sin tur står vid Netnods knutpunkter9 i Stockholm, Göteborg,

9IXP eller Internet Exchange Points.
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Malmö, Sundsvall och Luleå. I knutpunkterna utbyter operatörerna trafik med
varandra och trafik till och från utlandet i Sverige går normalt via någon av dessa.
De heldragna pilarna indikerar vilken mätserver som är förval för mätningarna på
respektive plats, och därmed högst sannolikt har den största andelen mätningar för
den aktuella orten. Servern i Luleå lades till under 2008 och användes som förval
för orter i norra Sverige under en kortare period, men går idag endast att välja
manuellt i Bredbandskollens avancerade läge. Bilden illustrerar att i synnerhet
Skellefteå har långt till sin primära mätserver (som alltså är Sundsvall och inte
Luleå), vilket får konsekvenser för svarstiden. Partille, Malmö samt Stockholm och
dess förorter befinner sig å andra sidan mycket nära en knutpunkt.

Eftersom det saknas rimlighetskontroll av svarstiden är det svårt att använda
medelvärdet som referensmått. Normala svarstider för trådbundet bredband över-
stiger inte 50 millisekunder (oftast betydligt lägre), varför onormala svarstider på
exempelvis ett par sekunder kan få väldigt stark inverkan på genomsnittet även
om det bara rör sig om enstaka värden. Mot bakgrund av detta används istäl-
let medianvärdet. Av tekniska skäl har detta inte beräknats för hela landet, utan
endast för de utvalda exempelorterna.

Liksom för hastighetsutvecklingen har geografiska illustrationer placerats i appen-
dix, som bilaga B.3 (sidorna 254–256. I dessa har vi valt att undersöka den lägsta
uppmätta svarstiden, för att få en bild av vilka eventuella begränsningar som
orsakas av geografisk position.

5.4.1 xDSL

Mediansvarstiden för xDSL ligger runt 25 millisekunder för orter med både hög och
låg tillgång, men är överlag något bättre i högtillgångsorterna Täby och Partille.
En stabilisering av medianen mellan 25 och 30 millisekunder kan observeras för
slutet av perioden i samtliga undersökta orter utom i Partille, där tiden är betydligt
kortare men också varierar mer.

Sett till lägsta svarstid på exempelorterna förefaller värdena vara lägre för orter
som ligger i nära anslutning till en knutpunkt, men det är också skillnad mel-
lan Östersund och Vetlanda som ligger på motsvarande avstånd från närmaste
mätserver. I Täby och Partille ligger lägstatiden generellt på 4–6 millisekunder, i
Östersund är intervallet cirka 4–8. Vetlanda har i början av perioden minimitider
kring 15 millisekunder och högre, men stabiliseras runt 10 från mitten av år 2009.
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Figur 5.20: Mediansvarstid på exempelorter, 6–8 Mbit/s ADSL

Figur 5.21: Lägsta svarstid på exempelorter, 6–8 Mbit/s ADSL

Geografiskt (figur B.33) förefaller det främst vara på vissa platser i storstads-
områdena som den lägsta svarstiden är förhållandevis lång. Även i Västmanland
och Närke överstiger minimitiden på flera platser 30 millisekunder. Relativt andra
accesstekniker är det betydligt fler värden som ligger över 20 millisekunder.

5.4.2 Kabel-tv

Under större delen av den observerade perioden varierar mediansvarstiden mellan
5 och 15 millisekunder för alla orter utom Umeå, som också har ett större avstånd
till den primära mätservern än övriga orter. Jämfört med ADSL rör det sig om
ungefär halva svarstiden. Mest intressant i figur 5.22 är emellertid den tillsynes
kraftiga försämringen under 2010, som i viss mån men inte helt sammanfaller med
ökningen av antalet mätningar enligt figur 5.10 på sidan 118. I samtliga orter utom
i Örebro förefaller svarstiden emellertid ha återgått till en mer normal nivå kring
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10 millisekunder i slutet av perioden.

Figur 5.22: Mediansvarstid på exempelorter, 12–25 Mbit/s kabel-tv

De lägsta uppmätta svarstiderna är i princip jämförbara med de för ADSL. Även
här är Umeå den enda utstående orten, medan övriga tre har variationer i inter-
vallet 1–5 millisekunder. Örebro ligger ungefär dubbelt så högt som Malmö, men
det bör poänteras att det rör sig om väldigt små tidsenheter varför skillnaden kan
anses försumbar.

Figur 5.23: Lägsta svarstid på exempelorter, 12–25 Mbit/s kabel-tv

I likhet med medelhastigheten är skillnaderna i svarstid mellan storstad och resten
av landet störst för kabel-tv (figur B.34). I mellersta och västra Götaland ligger
uppemot hälften av minimitiderna minst dubbelt så högt som medianen för lan-
det i stort, vilket är en viktig iakttagelse då medianen påverkas av att de flesta
mätvärdena kommer från Stockholm, Göteborg och Malmö. Även svarstider över
30 millisekunder förefaller relativt vanliga utanför storstäderna i Svealand och
Götaland.
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5.4.3 Fiber

Medianen i figur 5.24 visar på skillnader i svarstid mellan exempelorterna. För
Sollentuna som har hög tillgång och dessutom är centralt belägen är medianen
i stort sett konstant 5 millisekunder. Skellefteå, vars avstånd till närmaste knut-
punkt är betydligt större, har under första halvan av perioden en avsevärt högre
och mer varierande mediansvarstid. I slutet av år 2010 förefaller denna stabilise-
ras kring 10 millisekunder, alltså dubbelt så högt som i Sollentuna. Kristianstad
och Norrköping som i sammanhanget befinner sig på medelavstånd från sina när-
maste mätservrar uppvisar (därmed ganska naturligt) en svarstid som varierar i
intervallet 5–10 millisekunder under perioden.

Figur 5.24: Mediansvarstid på exempelorter, 10 Mbit/s fiber

Om vi istället undersöker minimitiden på exempelorterna syns också tydligt att
det geografiska avståndet inverkar på svarstiden. Trots hög tillgång har Skellefteå
en betydligt högre lägstatid än orter som ligger närmare en knutpunkt. Dessa
visar emellertid på en avsevärd förbättring från början av år 2009. Norrköping och
Kristianstad har överlag dubbelt så långa minimitider som Sollentuna, 2–4 mot
1–2 millisekunder. Även här kan dock poängteras att det rör sig om mycket små
tidsenheter varför “dubbleringen” ändå innebär en försumbar skillnad.

Fiber har en geografiskt sett lägre och jämnare fördelad svarstid än xDSL och
kabel-tv, och det tycks enligt figur B.35 möjligt att erhålla tider under 10 milli-
sekunder nästan överallt i landet. Längst är minimitiderna i norra Norrland samt
i Göteborgstrakten, men jämfört med övriga undersökta accesstekniker är det få
värden som överstiger 30 millisekunder.



5.5 Utveckling för mobilt bredband 129

Figur 5.25: Lägsta svarstid på exempelorter, 10 Mbit/s fiber

5.5 Utveckling för mobilt bredband

Mobilt bredband är svårare att utvärdera utifrån Bredbandskollens data av flera
anledningar. Den främsta orsaken är att all trafik kommer ut på Internet från
centrala knutpunkter i landet, varför det sällan går att göra den geografiska posi-
tionering av IP-adress som är möjlig med trådbundet bredband. Detta gör att det
är möjligt att flytta med ett mobilt bredband till en helt annan plats, vilket inte
påverkar positionen i MaxMinds databas och därmed ger en felaktig bild av var
mätningen har gjorts då positionen fortfarande kommer anses vara densamma10.

En annan svårighet är att operatörernas märkning av mobila bredband inte är
lika entydig som för flera fasta tjänster och att flera nya hastigheter har blivit till-
gängliga successivt under treårsperioden, utan att ha kunnat klassificeras korrekt
i Bredbandskollen. Det får till följd att abonnenter med flera olika bredbandsavtal
anger en och samma hastighet i mätverktyget, vilket påverkar datats validitet.

Den tredje komplikationen är av teknisk karaktär och är det faktum att svars-
tiderna över mobilt bredband, i synnerhet för 3G-tjänster, är flera gånger högre
än över trådbundna förbindelser. Variationerna kan dessutom för en och samma
användare under likartade förutsättningar ha en magnitud på flera hundra milli-
sekunder. Vår bedömning är att det på grund av de stora variationerna inte ger
något analytiskt bidrag att detaljstudera utvecklingen av svarstid för mobilt bred-
band, utan vi nöjer oss med att konstatera att den vida överstiger svarstiderna för
trådbundna tekniker.

10För en utförligare förklaring se bilaga D.2.2 Mobila nätverk och positionering



130 Datastudie, del II

Mot bakgrund av ovanstående har vi valt att göra en begränsad studie av datat
för mobilt bredband. Vi undersöker endast mätvärden som klassificerats som “Upp
till 6 Mbit/s 3G”, en märkning som vid lanseringen hos flera operatörer och även i
Bredbandskollen löd “Upp till 7,2 Mbit/s 3G”. Denna tjänst, om än under två olika
namn, har funnits tillgänglig under hela treårsperioden varför den är lämplig i det
avseendet. Tjänsten förutsätter att det är HSPA som används, eftersom CDMA
2000 har en lägre teoretisk maxhastighet.

5.5.1 Val av nät

Ett mobilt bredband har möjlighet att växla till en långsammare kommunikations-
teknik, om det saknas täckning för en snabbare standard i det aktuella området.
En HSPA-tjänst kan exempelvis utnyttja GPRS eller UMTS. Båda dessa har be-
tydligt lägre maximal överföringshastighet, varför mätningar över dem görs med
helt andra förutsättningar och inte kan jämföras mot avtalad hastighet. Det finns
ett stort antal underliggande tekniker inom GPRS som medger olika hög överfö-
ringshastighet, men Harte (2005) hävdar att den högsta möjliga hastigheten är
171,2 kbit/s. I Sverige tillhandahåller Telia en vidareutveckling av GPRS som kal-
las EDGE, och som medger en maximal överföringshastighet på över 400 kbit/s
(Harte, 2005). UMTS brukar benämnas “vanlig” 3G och har en maximal teoretisk
överföringshastighet på 384 kbit/s.

Information om vilket nät som använts vid en given mätning med mobilt bredband
går ej att ta fram direkt genom Bredbandskollens mätdata. Efter att ha studerat
den faktiska resultatfördelningen i samråd med Rickard Dahlstrand på .SE, samt
med stöd av Harte (2005), gör vi därför antagandet att mätvärden under 200
kbit/s har gjorts över GPRS, UMTS eller EDGE. Effekten av att rensa datat från
sådana mätvärden illustreras i figur 5.26.

Ur diagrammet kan observeras att den stora andelen mätningar under 10 procent11

av utlovad hastighet minskar kraftigt. Följaktligen är det en stor andel av mätning-
arna som sannolikt har gjorts över ett annat nät än HSPA. Notera att justeringen
även inkluderar korrigering för höga resultat i enlighet med avsnitt 3.1.4.

11200 kbit/s är 3,3 procent av 6 Mbit/s och samtliga mätningar under 200 kbit/s ligger alltså
i intervallet “0–10 %” i figur 5.26.
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Figur 5.26: Justering för låga mätvärden, upp till 6 Mbit/s 3G

5.5.2 Hastighetsutveckling

Som figur 5.27 visar har medelhastigheten för mobilt bredband på upp till 6 Mbit/s
tydligt förbättrats under perioden. Som högst når medelhastigheten knappt 50 pro-
cent av utlovad maxhastighet, men trenden förefaller inte vara avtagande. Grafen
visar också att justeringen för mätningar över GPRS/EDGE bara påverkar me-
delhastigheten med något hundratal kbit/s. Något som inte visas i grafen men
är intressant att nämna är att antalet mätningar per månad stigit kraftigt under
perioden; från cirka 17 000 i januari 2008 till över 80 000 i både november och
december 2010.

Figur 5.27: Medelhastighet hela landet, upp till 6 Mbit/s 3G
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5.6 Användning av bredband och Internet

Vilka samband som råder mellan Internet- och bredandstillgång, samt hur dessa
två används i Sverige, har undersökts genom att studera rådata från Bredband-
skollens enkätundersökning samt 2010 års upplaga av kartläggningen Svenskarna
och Internet. Utfallet presenteras här.

5.6.1 Bredbandskollens enkät

Enkätundersökningen är huvudsakligen kvantitativt utformad, men några frågor
möjliggör även svar i fritext. Dessa kvalitativa svar har vi bortsett från i datastu-
dien, av tids- och relevansskäl. Angivna bredbandsoperatörer i undersökningen
matchar den spridning som återfinns i mätvärdena, varför en jämn fördelning av
enkätsvar med avseende på operatör kan antas.

Nästan två tredjedelar av de svarande, 65 procent, uppger att de mäter sin has-
tighet på grund av misstanke om att de inte får den bandbredd de betalar för. En
knapp tredjedel (30 procent) har förtroende för sin operatörs hastighetsangivelse.

Frågorna kring användning är av värderingstyp på en skala 1–5, där 5 anger att det
är mycket viktigt att bredbandsanslutningen klarar av aktiviteten ifråga medan 1
anger att det inte alls är viktigt. 60 procent uppger att det är mycket viktigt (5)
att bredbandet klarar av att skicka e-post och surfa på Internet, och 92 procent
att det åtminstone är viktigt (3 och uppåt).

För aktiviteterna “spela spel”, “ringa med IP-telefoni” samt “titta på IP-tv” är
fördelningen jämn, där ungefär lika många anser att det är viktigt som de som inte
gör det. De flesta svarande förefaller ha bestämda åsikter i frågan, då betydligt
fler markerar 1 eller 5 än något av värdena däremellan.

När det gäller aktiviteten “ladda ner film och musik” anser 35 procent att det är
mycket viktigt att bredbandet klarar av detta, och 65 procent anser att det är
viktigt (3 eller högre). 17 procent anser att det inte är viktigt alls (1).

92 procent av de svarande uppger att de använder bredbandet för att “skicka e-
post och surfa”, 46 procent för att “ladda ner film och musik” medan “spela spel”,
“ringa med IP-telefoni” samt “titta på IP-tv” alla ligger kring 30 procent.



5.6 Användning av bredband och Internet 133

5.6.2 Svenskarna och Internet

Undersökningen Svenskarna och Internet omfattar frågor kring Internet- och bred-
bandstillgång samt hur dessa används. I detta avsnitt sammanfattas delar av rå-
datat från 2010 års upplaga av undersökningen. Liksom i Bredbandskollens enkät-
undersökning förekommer frågor med fritextsvar, men dessa har inte beaktats i
vår studie. Datat har studerats ur fem olika perspektiv; sysselsättning, ålder, kön,
bostadsort och accessteknik. I samtliga figurer i detta avsnitt är det procentuell
andel av de svarande som anges längs y-axeln.

Sysselsättning

Tillgång till Internet och bredband i hemmet är hög bland Sveriges befolkning. Ur
ett sysselsättningsperspektiv återfinns högst Internettillgång hos (huvudsakligen)
studerande, 98,5 procent, mot 95 procent av de yrkesverksamma. Figur 5.28b visar
att bredbandstillgången emellertid är lägre hos studerande än hos både arbetande
och arbetslösa, vilket både kan relateras till sannolik åldersfördelning inom katego-
rierna samt det begränsade antalet svarande. Knappt 85 procent av de arbetande
uppger att de har tillgång till Internet på arbetsplatsen, medan nästan 99 procent
av de studerande har tillgång vid lärosätet.

Figur 5.28: Tillgång i hemmet efter primär sysselsättning*

(a) Internet (b) Bredband

* Antal svarande per kategori inom parentes. Observera fler svarande i (a) än i (b).

I figur 5.29 visas hur tillgången i hemmet ser ut fördelat på olika accesstekniker.
För arbetande är de ackumulerade procenttalen större än ett (1), vilket betyder
att hushållet i snitt har tillgång till fler än en accessteknik. Det kan observeras
att andelen kabel-tv och fiber är större bland arbetslösa än bland övriga två,
samt att mobilt bredband är betydligt vanligare hos sysselsatta än hos arbetslösa.
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Observera att tillgång här har innebörden av att hushållet faktiskt är anslutet,
inte bara att möjligheten finns.

Figur 5.29: Tillgång i hemmet efter primär sysselsättning, accesstekniker

Användningsfrekvensen skiljer sig också åt mellan de tre kategorierna. Av de arbe-
tande uppger drygt hälften att de använder Internet i hemmet en gång om dagen,
och knappt 25 procent flera gånger dagligen. Bland studerande och arbetslösa är
det fler som använder Internet hemma flera gånger dagligen, drygt 52 respektive
49 procent. En femtedel av de arbetande använder Internet i hemmet någon eller
några gånger i veckan, jämfört med 5–6 procent av studerande och arbetslösa.

Användning på arbetsplatsen liknar den i hemmet, men för studerande används
Internet vid lärosätet mer sällan. Cirka 45 procent någon eller några gånger i
veckan och cirka en fjärdedel en gång om dagen. Endast 12,8 procent använder
Internet vid lärosätet flera gånger dagligen.

Ålder

Som också framgår tydligt av den skrivna rapporten (Findahl, 2010) är det huvud-
sakligen äldre som står utanför Internet i Sverige. I figur 5.30 visar den heldragna
linjen tillgången till Internet i hemmet inom olika åldersgrupper. Som synes är
tillgången över 95 procent för personer i åldern 16–50 år, men under 30 procent
för personer över 74 år. Allra högst är tillgången hos personer i övre tonåren och
upp till 25 år.

Staplarna i figur 5.30 anger fördelningen av hur ofta de svarande ägnar sig åt
andra saker samtidigt som man använder Internet. Det framgår att majoriteten
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Figur 5.30: Tillgång i hemmet och parallella aktiviteter efter ålder

“Brukar du göra andra saker samtidigt som du använder Internet, såsom lyssna på musik, titta på
TV eller prata i telefonen?” Heldragen linje visar procentuell Internettillgång för åldersgruppen.

av de svarande upp till 25 år oftast ägnar sig åt parallella aktiviteter, och nästan
hälften av personerna i åldern 26–35 år. Figuren visar också att det råder betydligt
mindre skillnader mellan åldersgrupperna över 50 år vad gäller sådana aktiviteter
i jämförelse med Internettillgången.

Kön

Undersökningen visar på ett medelmåttigt intresse för såväl tekniska apparater
som för att prova nya tjänster på Internet, vilket framgår av figur 5.31. Skalan är
en värdering mellan 1 och 5 där 1 är “instämmer inte alls” och 5 är “instämmer
helt och fullt”. Undantaget och den mest framträdande skillnaden är att män
är betydligt mer intresserade av nya tekniska produkter än kvinnor (fråga A).
Något samband mellan pryl- och Internetintresse verkar dock inte föreligga, då
fördelningen är i stort sett lika mellan kvinnor och män för det senare (fråga B).

Figur 5.32 visar med vilken frekvens som kvinnor och män använder sig av tre
olika aktiviteter på Internet. Störst är skillnaden mellan könen inom fildelning
(fråga A), där män är mer aktiva. Kvinnor använder i något högre grad Internet
för att ta del av medicinsk information (fråga B) än vad män gör. Vad beträffar
att söka information om samhällsfrågor (fråga C) finns inga nämnbara skillnader.
Det är emellertid den tillämpning som verkar vara mest frekvent av de tre.
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Figur 5.31: Intresse för tekniska produkter och tjänster på Internet

A “Jag tycker om att prova nya tekniska apparater och prylar.”
B “Jag tycker om att prova nya tjänster på Internet.”

Figur 5.32: Användningsfrekvens för olika tillämpningar av Internet

A “Brukar du någon gång använda dig av fildelningstjänster[...]?”
B “Hur ofta[...] använder du Internet för att ta del av hälso- och medicinsk information?”
C “Hur ofta[...] använder du Internet för att söka information om samhällsfrågor?”
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Bostadsort

Dataserierna i detta underavsnitt baseras på intervjuades svar på frågan “Skulle
du säga att du bor i en stad eller på landsbygd?”, och använder alltså inte nå-
gon formell distinktion mellan begreppen. Huruvida den svarande anser sig vara
bosatt i en stad eller på landsbygden tycks inte ha någon inverkan på tillgången
till bredband överlag, men däremot finns en skillnad i vilka accesstekniker som
används. Figur 5.33 ger en bild som stämmer väl överens med figur 4.1 på sidan
68, det vill säga att kabel-tv och fiber saknar täckning i glesbygd. Procentuellt
sett är det således fler landsbygdsbor som använder xDSL och mobilt bredband.
Relativt varandra är skillnaden störst för kabel-tv, vars abonnenter är tre gånger
så många i stad som på landsbygd.

Figur 5.33: Tillgång till accessteknik i hemmet

Att bristande bredbandstillgång i allmänhet skulle vara ett större problem i gles-
bygd stöds inte av datat, då motsvarande andel av de svarande uppger “Ingen
dator/Internetuppkoppling” som främsta skäl till att inte använda Internet i både
stad och landsbygd (knappt 19 procent). Som figur 5.34 visar förefaller skillnaderna
i användningsfrekvens dessutom vara ganska små.

Accessteknik

De flesta svarande upplever inte att deras arbetsprestationer eller effektivitet på
jobbet har förbättrats genom tillgången till Internet, vilket illustreras i figur 5.35.
Detta gäller oavsett om den svarande har bredband hemma eller ej, då svarsfördel-
ningen är i princip identisk. I den angivna skalan 1–5 motsvarar 1 “mycket sämre”,
3 “oförändrat” och 5 “mycket bättre”. Däremot kan en viss skillnad observeras för
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Figur 5.34: Användningsfrekvens av Internet i hemmet

svarande som har tillgång till mobilt bredband. Nästan hälften av dessa upplever
att produktiviteten förbättrats (angivet svar 4 eller 5) genom Internettillgång.

Figur 5.35: Produktivitet och tillgång till Internet

“Tycker du att tillgången till Internet har påverkat din arbetsprestation och produktivitet?”

Hur Internetanslutningen används förefaller enligt undersökningen påverkas av
valet av accessteknik. Figur 5.36 ger den generella bilden att fiberanvändare gör
mer med sin anslutning, i synnerhet när det gäller musik och spel, jämfört andra
accesstekniker. Spelandet är också mer frekvent hos kabel-tv-abonnenter. Radi-
olyssnande och tv-tittande förefaller mer frekvent hos fiberanvändare men även
hos personer med mobilt bredband. Överlag är det frekventa untyttjandet av de
studerade tillämpningarna relativt lågt.

Användningsfrekvensen av Internet i hemmet i stort tycks dock inte bero av access-
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Figur 5.36: Accessteknikers betydelse för användningsområden*

(a) ...lyssna på och ladda ner musik? (b) ...spela spel?

(c) ...titta på tv? (d) ...lyssna på radio?

* “Hur ofta[...] använder du Internet för att...”

Ibland “Någon/några gånger i månaden” eller “Någon/några gånger i veckan”
Varje dag “Dagligen” eller “Flera gånger dagligen”

tekniken. Fördelningen av svar på frågan “Hur många timmar och/eller minuter
per vecka brukar du använda Internet i hemmet?” är liknande oavsett vilka ac-
cesstekniker den svarande har tillgång till. Medelvärdet ger inget rimligt resultat
på grund av kraftiga variationer, men medianantalet timmar är åtta per vecka.
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5.6.3 Domänregistreringar

Förutom den egna toppdomänen .se använder .SE tjänsteleverantörerna Zoonic
och Webbhosting.info för att uppskatta antalet registreringar av olika domäner
på Internet i Sverige. En sammanfattning av detta data för fjärde kvartalet 2010
återfinns i tabell 5.2. Uppgifterna innefattar regisreringar både av privatpersoner
och av företag, och visar bland annat att det finns nästan tre gånger så många
.se-domäner som .com i Sverige.

Tabell 5.2: Domänregistreringar i Sverige, fjärde kvartalet 2010

Toppdomän Antal
.se 1 060 000
.com 335 000
.nu 129 000
.eu 80 000
.net 53 000
.org 37 000
.info 24 000
.biz 16 000
Totalt 1 733 000

Uppgifterna kommer från .SE. Siffrorna är avrundade till närmaste tusental.

I SCBs årligen återkommande undersökning om företags IT-användning presente-
ras uppgifter från .SE om domänregistreringar specifikt bland företag. Uppgifter
för de senaste tre åren presenteras i tabell 5.3. Intressant är att det inte är de allra
största företagen där registreringarna är vanligast utan hos organisationer med upp
till 250 anställda. Stora företag kan å andra sidan antas vara mer internationellt
aktiva och därav exempelvis använda .com som primär adress, även för verksamhet
i Sverige. Störst förändring sedan år 2008 har skett bland mikroföretagen, medan
både små och medelstora företag har legat relativt konstant.

Intensiteten för .se-registreringar runtom i landet visas i figur B.36–B.38 i bila-
ga B.4. Datat innefattar både privata och företagsregistreringar, men eftersom
andelen domäner bland svenska företag är över 85 procent oavsett storleksklass
(enligt tabell 5.3) torde antalet registreringar vara ett ganska bra mått på företag-
samhet i en viss region. Störst ökning mellan januari 2008 och december 2010 kan
observeras i mellersta Svealand. I synnerhet i Norrland syns en tydlig koncentra-
tion av domänregistreringar till städerna.
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Tabell 5.3: Andel företag i Sverige med registrerad .se-domän

Företagsstorlek 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%)
Minst 250 anställda 86 85 87
50-249 anställda 89 89 89
10-49 anställda 88 89 89
1-9 anställda 85 86 89
Uppgifterna kommer från .SE och avser fjärde kvartalet 2010.

Bland exempelorterna i avsnitt 5.2 Tillgång och utnyttjandegrad har Sollentuna
och Solna tillräckligt många mätningar för att kunna göra ordentliga jämförel-
ser. För dessa orter kan observeras en likvärdig utveckling vad gäller sambandet
mellan domänregistreringar och antal mätningar i Bredbandskollen, vilket visas i
figur 5.37.

Figur 5.37: Samband mellan registrerade .se-domäner och mätningar

Figuren visar att de registerade domänerna per mätning har ökat under den un-
dersökta perioden, men även att antalet mätningar per månad har blivit fler. Den
kraftiga minskningen i slutet av år 2010 kan härledas till en ovanligt stor uppgång
av antalet mätningar, vilken i sin tur kan kopplas till att Bredbandskollen under
samma period förekom frekvent i media (se bilaga A.2).
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5.7 Operatörer om accesstekniker och användning

I detta avsnitt sammanfattas de tankar som framkommit under intervjuerna med
operatörer, dels kring olika accesstekniker och dels kring de trender inom använd-
ning och efterfrågan som dessa har observerat bland sina abonnenter.

Av intervjuerna framgår att fortsatt utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen i Sve-
rige sker kontinuerligt. Detta gäller såväl fast som mobilt nät, men vår uppfattning
är att det i större utsträckning rör sig om att uppgradera befintlig kapacitet än
att öka täckningsgraden. För tjänster som redan har hög täckning är detta för-
visso fullt naturligt, och ur operatörernas synvinkel förefaller det rimligt att bara
bygga ut egna fiber- och kabel-tv-nät där det finns ett stort presumtivt kundun-
derlag. Det mobila 3G-nätet är exempelvis nästintill heltäckande redan idag, men
uppgraderas genom att ersätta kopparkablar med fiber till basstationerna.

Åsikterna om vidareutvecklingspotential och accessteknikernas roll i framtiden går
isär. En av operatörerna ser mobilt bredband som en fullgod ersättare till tråd-
bundet bredband för de flesta användare, en annan som ett alternativ för indi-
vider med begränsad användning och en tredje mer som ett komplement till fast
bredband. Det begränsade frekvensspannet för mobilt bredband beskrivs av en
operatör som en trång sektion, som innebär att det alltid kommer att finnas ett
beroende av fasta nät. Svarstiden med dagens 3G-tjänster nämns som ett pre-
standaproblem, något som dock blir betydligt mindre allvarligt med LTE, hävdar
en operatör. Samtliga ser en plats för fiber även i framtiden, men en operatör för-
tydligar att det åtminstone bland privata användare bara är de med särskilt höga
prestandakrav som verkligen har nytta av fiber. Vad gäller företagslösningar tycks
emellertid operatörernas erbjudanden nästan uteslutande vara fiberbaserade.

Kring xDSL och kabel-tv är operatörernas individuella uppfattningar mer tve-
tydiga. Två operatörer menar att ADSL framöver inte kommer att klara av de
allt tyngre bredbandstillämpningarna som kräver mycket bandbredd. Två näm-
ner VDSL som tänkbart alternativ, dock utan att lägga med någon värdering av
accesstekniken i sig. Mobilt bredband förespråkas också som potentiell ersätta-
re till ADSL. Det råder ingen entydig bild hos operatörerna kring koaxialnätens
framtidspotential, men en av dem pekar på den snabba hastighetsutvecklingen i
tjänsterbjudandena under de senaste åren och menar att det finns mer kapacitet
att tillgå såväl upp- som nedströms, varför kabel-tv åtminstone inom en överskåd-
lig framtid är en likvärdig konkurrent till fiber. Idag erbjuds många abonnenter
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upp till 250 Mbit/s över kabel-tv.

Samtliga operatörer stämmer in i påståendet att Internettrafiken blir “tyngre”,
det vill säga att tillämpningarna ställer högre krav på kapacitet och hastighet.
Filöverföring/-delning och strömmande media uppges vara de tyngsta komponen-
terna, och sett till ökning de senaste åren är det huvudsakligen det senare som
förs fram. I synnerhet strömmande video ställer mycket högre kapacitetskrav när
mediakvalitén ökar, vilket förklaras i tabell 4.4 på sidan 91. Att även traditionel-
la medier som radio och tv i allt högre utsträckning går att tillgodogöra sig via
Internet ökar också kraven på tillgänglig genomströmningshastighet.

En operatör lyfter fram att man idag kan konstatera en så kallad mediatid per
individ som är längre än antalet timmar per dygn, vilket tyder på att använ-
dare konsumerar flera medier samtidigt. I detta finns en skillnad hos xDSL och
fiber jämfört med kabel-tv, nämligen det faktum att tv via bredbandet, så kallad
IP-tv, tar bandbredd från Internetanslutningen med de förra. Sett till vilka kapa-
citetsbegränsningar som råder förefaller det dock sannolikt att effekten av detta
är mer kännbar för xDSL än för fiber. För kabel-tv används separata kanaler för
tv-sändningar, varför inte genomströmningshastigheten påverkas av detta.

En av operatörerna tror att användare i framtiden kommer att förvänta sig att
kunna komma åt Internet var och när som helst, men att man kommer att ac-
ceptera att mer krävande tillämpningar förutsätter en fast anslutning. “Man har
andra krav på jobbet än i sommarstugan”, hävdar en annan operatör, men menar
samtidigt att kundens förväntningar sällan skiljer sig mellan trådbundet och mo-
bilt bredband trots att de tekniska förutsättningarna är väldigt olika. En operatör
trycker särskilt på att det för kunden är viktigt att man erhåller den prestanda
man betalar för, och att anslutningen är tillförlitlig.
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5.8 Tekniskt sakkunniga om bredband i Sverige

Här sammanfattar vi de intervjuer som genomförts med operatörsoberoende tek-
niska experter. Som nämnt i metodkapitlet (avsnitt 2.1.3) har intervjuerna varit
ostrukturerade och av informell karaktär. Från .SE har Jörgen Eriksson intervjuats
och som externt sakkunnig Anders Löwinger, egen företagare. Båda har över 20 års
erfarenhet inom systemarkitektur och nätverksteknik från namnkunniga företag,
främst i Sverige men även utomlands. Intervjuerna genomfördes individuellt.

En återkommande poäng i intervjun med Löwinger är att Internet ur ett tekniskt
perspektiv är en best effort-lösning, men att såväl privata som kommersiella an-
vändare idag förväntar sig en extremt hög QoS. Denna utveckling har sannolikt
drivits på av bredbandspenetrationen och kraftigt förbättrade anslutningsmöjlig-
heter under en förhållandevis kort tidsperiod. För att uppnå högre servicekvalitet
torde det därmed bli alltmer attraktivt med privata fibersträckor, exempelvis på
grund av kostnader för off-site-backup och de ständigt ökande datamängderna.
Eriksson ser en ökande trend av att företag hyr egen svartfiber, vilket i synnerhet
i svenska storstäder kan göras till relativt låga kostnader.

Nya fastigheter uppges idag normalt byggas utan telefonjack, och istället med en
IP-baserad telefonilösning. Prioriteringen av IP-trafik gentemot fast telefoni är
ett potentiellt problem vid hanteringen av exempelvis nödnumret 112, men enligt
Löwinger räknar fastighetsägarna med att alla invånare idag även har mobiltelefon.
Normalt ansluts nya fastigheter bara med fiber, av antingen en stadsnätsoperatör
eller en vertikalt integrerad sådan. Löwinger hävdar att det i det senare fallet of-
ta sker en inlåsning för kunden, vilket innebär att operatören inte bara står för
anslutningen utan även tjänsteutbudet (exempelvis Internet, telefoni och tv). Det
är ofta den enklaste och billigaste lösningen för en fastighetsägare att lägga allt
på en och samma operatör, men för slutkonsumenten kan situationen bli ofördel-
aktig menar både Eriksson och Löwinger. Löwinger förespråkar själv den öppna
stadsnätlösningen, där kommunikations- och tjänsteleverantörer är åtskilda.

I likhet med flera av operatörerna ser Löwinger inte xDSL som en framtidslösning
utanför flerfamiljshusområden, då avstånden blir stora och det krävs en väldigt hög
spänning på kabeln för att möjliggöra hög hastighet. Cross-talk-effekterna blir då
så pass påtagliga att den reella hastigheten går mot noll.
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Bredband via kabel-tv använder sig ofta av hybridlösningar12, och är därmed inte
enbart koppar till slutkund. Ett centralt problem med kabel-tv är buss- och kas-
kadkopplingarna13, som i praktiken kräver en fullständig omdragning av kablar
för att möjliggöra separat anslutning till varje abonnent. Löwinger menar att den
delade kapaciteten i synnerhet, åtminstone historiskt sett, har begränsat prestan-
da uppströms för kabel-tv-anslutningar. Kollisionerna på koaxialkabeln leder till
ineffektiv informationsöverföring.

En bidragande orsak till den låga spridningen av kabel-tv i Sverige liksom den sena
utbyggnaden är enligt Eriksson att näten inte från början var returaktiverade.
DOCSIS förutsätter nät som är eller åtminstone kan ses som kaskadkopplade,
vilket innebar att en stor del av det svenska kabel-tv-nätet14 fick byggas om för
att kunna användas för Internet.

Under diskussionerna om fiber går vi igenom olika sätt att bygga nät till slut-
kund, och väger fördelar mot nackdelar med lager 2- respektive lager 3-utrustning
närmast kunden. Löwinger beskriver att lager 2-lösningen, som är det billigare
alternativet, är dominerande i nuvarande implementationer. Kostnaden för änd-
utrustningen med en sådan är ungefär hälften jämfört med en lager 3-lösning,
men för kabeldragningen är kostnaderna likvärdiga. Lager 3-lösningar förefaller
dessutom bli alltmer populära, tack vare exempelvis högre säkerhet i näten. De
möjliggör också bättre funktionalitet för Internetdistribuerade tjänster såsom tv
och telefoni. Eriksson, som i skrivande stund arbetar aktivt med implementering-
en av IPv6 i Sverige, tillägger att IPv6 kräver infrastruktur på lager 3. Båda de
intervjuade förespråkar en sådan lösning.

Vad gäller dimensionering av nät för fiber-LAN förefaller det som att eventuella
begränsningar finns i anslutningen mellan den lokala noden (till exempel switch
i källaren) och distributionspunkten (anslutningen till transportnätet). Teoretiskt
sett vore det enligt Löwinger värsta tänkbara scenariot med nuvarande infrastruk-
tur att över 300 abonnenter med FE-kopparanslutningar delar på två GbE-fiber,
vilket ger en reell prestanda på cirka 6 Mbit/s per abonnent. I praktiken råder
dock inte den typen av beläggning av utrustningen i nuläget och på andra sidan
distributionspunkten finns enligt Eriksson gott om överkapacitet, främst på längre
sträckor mellan orter.

12Se Kabel-tv i avsnitt 4.1.3 Accessteknikernas kapacitet.
13Att alla abonnenter delar på tillgänglig kapacitet.
14Främst det nät som drevs av operatören UPC (tidigare Stjärn-TV), med cirka 300 000 abon-

nenter.
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De intervjuade bekräftar våra teoretiska studier kring att switcha i fiberplanet
och bedömer det inte rimligt i kommersiella lösningar inom överskådlig framtid.
Löwinger beskriver det som att flera av implementationsproblemen med fiber är
sammankopplade, och löser man ett så löser man förmodligen alla. Problemet att
buffra fotoner framställs som centralt. Förutom switching-problematiken är kost-
naden för fiberutbyggnad, inte minst på grund av bristande konkurrens och inlås-
ning på komponentmarknaden, det huvudsakliga hindret för utvecklingen av fiber i
praktiken. Det finns emellertid även rena nackdelar med fiber i jämförelse med kop-
par, exempelvis att det bara går att lägga spänning över den senare (se avsnitt 6.2
Informationsbäraren och avsnitt 6.3 Propagering i nästa kapitel). Följaktligen är
det svårt att med en fiber ersätta koppar där det av olika anledningar är komplice-
rat att dra separat ström. Att använda spänning över en ethernet-kopparkabel för
att till exempel driva en trådlös basstation benämns PoE, Power over Ethernet.

FTTP anser Löwinger vara den enda rimliga bredbandslösningen som fortfaran-
de utnyttjar xDSL- eller koaxialteknik på längre sikt. För flerfamiljshus används
exemplet att dra en fiber till källaren eller till taket, och sedan använda det exi-
sterande tele- eller koaxialnätet till lägenheterna då avstånden i huset är så korta
att genomströmningshastigheten fortfarande blir mycket hög. Om leverantörerna
av fiber-LAN går över från idag dominerande FE till GbE kommer dock ingen av
de kopparbaserade teknikerna att vara jämförbara när det gäller prestanda. Fri-
stående villor eller boende på landsbygden kommer med nuvarande nätutbyggnad
sannolikt att få stå för det mesta av kostnaderna för bättre prestanda själva, vilket
Eriksson menar bottnar i att utbyggnaden inte är lika lönsam för operatörerna.

Löwinger påpekar också att mobila tekniker funkar utmärkt för vanligt surfande,
samt har en stor fördel i att användarens accessmöjlighet är flyttbar, men ser
det inte som en ersättare till de fasta accessteknikerna. Även Eriksson tror på
3GPP-familjens fortlevnad och pekar på den snabba utvecklingen historiskt sett.
WiMAX har enligt Eriksson utvärderats i Sverige i samband med utbyggnaden av
UMTS och HSPA, men inte visat sig vara ekonomiskt hållbart i jämförelse, bland
annat beroende på ofördelaktig topografi och hustyper som gör tekniken dyr att
implementera.

Förutom den rena bredbandsinfrastrukturen diskuteras även trafikutbyte över In-
ternet ur ett leverantörsperspektiv. Peeringavtal mellan operatörer uppges se väl-
digt olika ut, och mellan de stora operatörerna finns normalt inga direkta finansiel-
la incitament. Istället är det så kallad content, grovt förenklat “intressant innehåll
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på Internet”, som bidrar till operatörernas förhandlingsstyrka gentemot varandra.
Detta kan enligt Löwinger ofta missgynna mindre operatörers möjlighet till tra-
fikutbyte, eftersom dessa trots potentiellt många abonnenter normalt inte förfogar
över särskilt mycket content. Mellan de stora operatörerna finns direkta förbin-
delser som låter abonnenter hos respektive operatör snabbt kommunicera med
varandra.

Löwinger menar att det ligger i operatörernas intresse att så snabbt som möjligt
skicka trafik vidare till någon annans nät, vilket benämns deflection routing eller
hot potato routing. Anledningen till att operatörerna vill ha så lite egen trafik
som möjligt är att så kallad transit, utbyte med internationella operatörer för
att komma åt det globala Internet, är kostsam. Av den anledningen är det till
exempel mindre attraktivt för operatören att kunden sätter upp egna servrar i
nätet, eftersom dessa genererar trafik, och Eriksson hävdar att det är en viktig
anledning till varför även naturligt symmetriska tekniker ofta säljs med begränsad
kapacitet uppströms.





Kapitel 6

Teknisk introduktion

För att kunna göra en djupgående analys är vår bedömning att det underlag som
presenterats i data- och litteraturstudie inte utgör en tillräcklig grund, i synnerhet
inte för den ej tekniskt insatte läsaren. Mycket av den information som presenteras
i detta kapitel är vetenskapliga fakta som lärs ut i kurser om elektromagnetism
på universitetsnivå. Efter en kort förklaring av nödvändiga begrepp går vi vidare
med att redogöra för grundförutsättningarna för modern datakommunikation.
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6.1 Begrepp

Då detta avsnitt och även analysen delvis är av teknisk karaktär är det viktigt att
förklara en del av begreppen som används, för att undvika missförstånd.

6.1.1 Energi och effekt

Det är skillnad mellan energi (E) och effekt (P ), då effekt enklast kan beskrivas
som aktuell energiförbrukning. Effekten innebär alltså energi per tidsenhet (t),
vilket visas i ekvation (6.1).

E = P · t ⇐⇒ P = E/t (6.1)

6.1.2 Ström och spänning

I elektroniska tillämpningar används ofta ström (I) och spänning (U). Det är vik-
tigt att förstå att strömmen är en produkt som beror av hur stor spänningen och
motståndet (R) är mellan två punkter. Det är strömmen som skapar elektromag-
netiska fält, inte spänningen. Strömmen är elektronerna som rör på sig.

U = R · I ⇐⇒ I = U

R
(6.2)

6.1.3 Elektriska och magnetiska fält

Teoretiskt är det skillnad mellan elektriska och magnetiska fält, men för examens-
arbetets syften räcker den förenklade bilden av en typ av elektromagnetiskt fält,
vilket fortsättningsvis ofta benämns endast fält. Dessa finns runt alla laddade par-
tiklar, exempelvis protoner och elektroner.
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6.2 Informationsbäraren

I vårt universum finns fyra fundamentala krafter och deras kraftbärare. Två av
dessa kan arbeta på avstånd som en människa kan uppfatta, närmare bestämt
den elektromagnetiska kraften och gravitationen. Den förstnämnda är emellertid
ofantligt många gånger energitätare (med en faktor 1036), vilket gör gravitationen
till en dålig informationsbärare i jämförelse. I alla dagens informationstillämp-
ningar används den elektromagnetiska kraften, exempelvis det faktum att bläcket
sitter kvar på pappret beror på den elektromagnetiska kraften.

Den elektromagnetiska kraftbäraren fotonen och den laddade elementarpartikeln
elektronen, som är starkast sammankopplad med den elektromagnetiska kraften,
är de vanligaste informationsbärarna idag1. Elektronen är dock en laddad partikel
och utstrålar ett elektromagnetiskt fält. I ekvation (6.3) och ekvation (6.4) visas
den stora magnitudskillnaden i massa. Fotonen saknar egentligen massa helt i
vanlig bemärkelse, men på grund av att den bär information har den en energi,
vilket i fysikaliska tillämpningar likställs med massa. Fotonens energi är linjär mot
frekvensen, och en frekvens på 1020 Hz motsvarar ungefär en elektron i viloläge2.

melektron = 106eV (6.3)

mfoton = 10−18eV (6.4)

På grund av sin större massa och det elektromagnetiska fältet påverkar en elektron
sin omgivning, som i sin tur påverkar elektronen själv. Kraftpåverkan är ett noll-
summespel, vilket innebär att man påverkar sin omgivning precis lika mycket som
man blir påverkad själv. Fotonen utstrålar inte fält och kan röra sig i en rikt-
ning utan att påverka sin omgivning förutom det som träffas. Eftersom massan
är obetydlig i jämförelse är energibehovet för en viss frekvens bara en bråkdel av
motsvarande för elektronen.

För en elektron är rörelsen i stort sett begränsad till punkt-till-punkt-tillämpningar,
exempelvis en kabel, då det behövs stora energimängder för att skicka elektroner

1Enligt Lyman och Varian (2003) är information som lagras elektroniskt i olika former redan
2003 minst 20 gånger så stor som allt som någonsin har sagts eller skrivits ned.

2Beroende på tillämpning kan man beskriva fotonen antingen som ett fält eller partikel, vi
väljer att beskriva den som en partikel då det passar våra syften bättre.
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över icke-ledande medium, vilket exempelvis inträffar i en blixt. Så kallade punkt-
till-alla-tillämpningar är därför olämpliga och kan anses orimliga inom överskådlig
framtid, då området mellan sändare och mottagare i dagsläget blir elektrifierat.
Egentligen är det spänningskillnader som får den elektromagnetiska kraften (foto-
ner) att driva elektroners rörelse.

Även beträffande rörelse är fotonen överlägsen elektronen då den enkelt passerar
genom atomer och andra partiklar så länge som de inte träffas direkt, medan
elektronen påverkas av andra laddade partiklars magnetfält och därav stoppas eller
ändrar riktning. Idag används fotonen både för punkt-till-punkt-tillämpningar,
exempelvis fiberoptisk kabel, och för punkt-till-alla, exempelvis mobiltelefoni.

Fotoner i form av vanligt ljus blockeras av olika atomsammansättningar, varför
man till exempel inte kan se genom tjockare fasta material. En foton kan dock
anta många fler frekvenser utanför det frekvensområde som benämns som synligt
ljus (ungefär 1014 Hz). Radiosignaler använder frekvenser mellan 104 och 107 Hz,
där energin som krävs för längre avstånd börjar bli för stor med en oriktad signal.
En sådan avtar med kvadraten på avståndet och har utseendet i ekvation (6.5),
vilket innebär att om man fyrdubblar effekten vid sändning dubblar man radien,
men å andra sidan fyrdubblar man yttäckningen3.

r ∝
√
P (6.5)

A ∝ P (6.6)

Sambandet i ekvation (6.6) kommer att användas i senare diskussion om yttäckning
för radiomaster, men redan nu vet vi att en dubblering av effekten teoretiskt även
borde leda till en dubblering av täckningen. Det här avsnittet har presenterat en
förenklad bild av kvantelektrodynamik (QED), men är av naturliga skäl långt ifrån
heltäckande.

3∝ är en symbol för att uttrycka proportionalitet.
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6.3 Propagering

Det finns flera olika sätt att propagera dessa informationsbärare. Elektroner är
begränsade till olika typer av kabelinfrastruktur, och koppar är attraktivt tack
vare sin låga resistans och kostnad. Ofta går protokoll med elektroner ut på att
mäta spänningsförändringar och från dessa försöka få fram information. I dessa
fall rör sig inte elektronerna i en och samma riktning utan mer fram och tillbaka,
för att skapa ett vågliknande fenomen som går att avläsa vid mottagaren.

För fotonen är situationen lite annorlunda. En utsänd ström av fotoner tolkas som
den våg de kommer in som. Dessa fotonströmmar kan gå både i etern, exempelvis
som radiosignaler för mobiltelefoni, och genom optiska kablar i datakommunika-
tionssyfte. Betydligt högre frekvenser kan användas i det senare fallet, eftersom
kabeln isolerar från orenheter (till exempel solstrålning, byggnader och luft) som
absorberar delar av det elektromagnetiska spektrat.

Ett problem som finns idag är att elektronik självklart använder sig av elektroner
och att det då blir enklare för elektronik att propagera och ta emot elektroner än
fotoner. Det finns, som nämnt i avsnitt 4.1.3 Accessteknikernas kapacitet under
Fiber, ingen optik som kan utföra elektronikens roll vid routning. Som siffrorna
i ekvation (6.3) och ekvation (6.4) antyder föreligger det stora möjligheter till
energieffektivisering om logik hade varit möjlig i fiberplanet.

Ett annat problem är att elektroner i stora mängder påverkar varandras fält.
Detta ger upphov till så kallade cross-talk-effekter när elektroner på olika ledare
stör varandra eller när en elektron till och med byter ledare.





Kapitel 7

Analys

Detta kapitel inleds med att presentera en analysmodell, som illustrerar hur analy-
sen är uppbyggd och motiverar varför vi har valt denna ansats. Resten av kapitlet
utgår från modellen och ämnar att väva samman data- och litteraturstudie med
varandra och med våra egna reflektioner.

För att påminna läsaren återknyter vi här gärna till examensarbetets syfte, det vill
säga att kartlägga faktisk tillgång till och framtid för bredband i Sverige, samt att
utvärdera dess implikationer för fortsatt utveckling av Internetanvändningen ur
ett ekonomiskt perspektiv. Den empiriska studien har syftat till att ge en huvud-
sakligen kvantitativ bild av bredbandstillgång och Internetanvändning i Sverige,
med fokus på utvecklingen de senaste åren. I detta kapitel gör vi en kvalitativ
analys av datat och försöker tolka dess innebörd idag, liksom implikationer för
framtiden.

155



156 Analys

7.1 Analysmodell

Syftet med konstruktionen av en analysmodell har varit att mot bakgrund av
omfattande teoretiskt och empiriskt underlag kategorisera analysen i tydliga delar,
som på ett naturligt sätt leder fram till våra slutsatser kring syftet. Den har således
både varit ett verktyg för oss och kan förhoppningsvis underlätta även för läsaren.

Figur 7.1 visar den föreslagna analysmodellen. Den är vår utgångspunkt för att
kunna analysera bredbandstillgången i Sverige och dess implikationer för Inter-
netanvändning och i förlängningen ekonomisk utveckling. Modellen syftar till att
illustrera ett, om än förenklat, hierarkiskt samband mellan infrastruktur och ef-
fekter för samhället. Sambandet är generellt och därmed tillämpbart oavsett vilka
konkreta definitioner som görs inom respektive led, till exempel vilken typ av in-
frastruktur man i sammanhanget menar med tekniska förutsättningar. Detta får
i sin tur betydelse för vilka aspekter som analyseras på högre nivåer. Pilarna il-
lustrerar de mellanliggande aktörernas beroende av infrastruktur för att bidra till
samhällets utveckling.

Figur 7.1: Analysmodell

I den högra delen av figur 7.1 placeras komponenterna i den teoretiska referensra-
men in på respektive nivå i den hierarkiska modellen. Med detta avser vi belysa
vad som inom ramarna för examensarbetet kan analyseras inom respektive del av
“huset”. De tekniska förutsättningar som ligger till grund för vår analys är bred-
bandstillgången i Sverige, från hur existerande accesstekniker är uppbyggda till
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vilken faktisk kapacitet och utvecklingspotential de har. Hushåll och företag drar
nytta av bredbandsinfrastrukturen genom olika tillämpningar av Internet, varför
nästa steg blir att analysera sambanden mellan bredband och Internetanvändning
i dessa två miljöer. Pelarna i analysmodellen symboliserar alltså två distinkta sam-
hällsaktörer, vars handlingar och beteenden får samhällsekonomiska konsekvenser.
Med utgångspunkt i referensramen fokuserar vår analys av samhällseffekter på eko-
nomisk utveckling, baserat på hur hushåll och företag använder Internet.
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7.2 Tekniska förutsättningar

Liksom de tekniska förutsättningarna utgör fundamentet i analysmodellen avser
vi att utgå från grunden i vår analys. I kapitel 6 Teknisk introduktion har vi in-
troducerat informationsbäraren som den fundamentala komponenten i bredbands-
sammanhang. I detta avsnitt går vi vidare in på hur accessnäten är uppbyggda
och vad de kan användas till.

7.2.1 Informationsbäraren och dess propagering

Vi har tidigare redogjort för en del egenskaper hos fotoner och elektroner och hur
dessa påverkar sin omgivning. Om man bortser från kodning och avkodning av sig-
naler kan likvärdig information hållas av dessa två informationsbärare, men sett
till energi är elektronen är en betydligt med otymplig. Om hänsyn även tas till hur
informationsbäraren ska skickas (se avsnitt 6.3) visar det sig att fotonen fortfaran-
de är bättre i teorin, men att elektroniken (exempelvis datorer) är bättre anpassad
för propagering av elektroner då elektroniken själv är driven av elektroner.

Sammanfattningsvis kan sägas att fotonen ur ett fysikaliskt och teoretiskt perspek-
tiv förefaller vara en överlägsen informationsbärare, som kräver betydligt mindre
effekt och därmed energi för propagering och inte påverkar sin omgivning genom
att bara passera. Härifrån känns bredbandet och dess samhällsekonomiska effekter
fortfarande avlägsna, men en viktig del i analysens fundament är konstaterandet
att fotonen är en bättre informationsbärare på ett fysiskt plan än vad elektronen
är.

7.2.2 Infrastruktur (stamnät)

Infrastrukturellt sett, när man inte jämför vad som skickas utan vad det skickas
på, är de två informationsbärarna elektron och foton nästan likvärdiga. Elektroner
kan dock inte inom rimliga ramar propageras trådlöst, vilket är möjligt med foto-
ner. Enligt diskussionerna i litteraturstudien, avsnitt 4.1.6, är kostnaderna för att
gräva ned en fiberkabel och en kopparkabel mer eller mindre desamma, och det
enda fallet det förefaller rimligt att ha en kopparinfrastruktur är om den inte kos-
tar något, exempelvis om den redan är på plats i form av ett gammalt telefonnät.
Huruvida det är försvarbart att uppgradera hela den nuvarande kopparinfrastruk-
turen till fiber1 går inte att bedöma med enbart den tekniska analys som har

1Större delen av stamnätet är redan fiberbaserat.
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presenterats hittills, så vi återkommer till detta senare. Sett till framtidspotential
tycks nybyggnad av fibernät dock vara ett bättre val än kopparnät om man utgår
från möjliga överföringshastigheter i dagsläget och utrymme för förbättring.

7.2.3 Anslutningar till slutanvändaren (accessnät)

Minst lika viktig som underliggande infrastruktur för informationsöverföringen är
leveransen till slutkund. I praktiken blir överföringshastigheten den begränsande
av transport- och accessnät, varav den senare oftast utgör flaskhalsen eftersom
transportnäten normalt har betydligt högre kapacitet. Även om stamnäten är en
förutsättning för att ens kunna använda Internet är det således främst accesstek-
niken som sedermera styr hur vår användning kan se ut. Det bör poängteras att
det vid mycket kapacitetskrävande tillämpningar eller många anslutna abonnenter
till en och samma basstation fortfarande kan vara transportnätet därifrån som är
den begränsande faktorn, men att det är ett ovanligt scenario stöds bland annat
av Cisco Systems (2006) tioprocentsresgel. Detta eftersom som mest tio procent
av utlovad kapacitet utnyttjas normalt, så om nätet är dimensionerat för detta
bör det inte bli någon transportnätsbegränsning.

xDSL

xDSL är den kopparburna teknik som möjliggör bredbandsanslutning genom ett
modem anslutet till telejacket hos användaren. Ekvation (7.1) är en grovt tillta-
gen uppskattning av hur många användare som teoretiskt skulle kunna anslutas
till en och samma telestation, baserat på den femkilometersradie som ADSL nor-
malt erbjuds inom. I ett sådant område ryms 40 000 hushåll med en tomtarea på
2 000 kvadratmeter, vilket är en normal landsortstomt enligt våra egna empiriska
undersökningar med hjälp av Google Maps.

(5 000m)2π

2 000m2 ≈ 40 000 (7.1)

I figur 7.2 illustreras hur antalet användare påverkar hastigheten och behovet av
genomströmningshastighet över xDSL. Samma antaganden som ovan har använts,
det vill säga en maximal radie på fem kilometer och att en normal landsortstomt
är 2 000 kvadratmeter.

Förhållandet mellan antalet abonnenter och medelhastighet är inte linjärt, vilket
beror på den potentiella hastigheten inte är direkt proportionerlig mot avståndet
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Figur 7.2: Plot av variabler hos xDSL-anslutning (I)

till telestationen. I figur 7.3 återkommer vi till detta. Figur 7.2 visar att det, för att
erbjuda samtliga 40 000 hushåll inom en femkilometersradie en tjänst som ger 8
Mbit/s var, krävs en kapacitet på 320 Gbit/s. Detta är emellertid är ett osannolikt
scenario. Enligt PTS (2008) fanns det år 2008 ungefär 8 190 telestationer i Sverige.
Det betyder i snitt drygt 1 000 personer per station, vilket i reella siffror innebär
betydligt färre landsortshushåll.

Figur 7.3 är en mer realistisk skattning och visar hur fördelningen ser ut med 1 000
hushåll spridda över olika avstånd till telestationen. Vi antar naivt att stationen
bör ligga i mitten av det bebyggda området. Notera att det totala kapacitetsbe-
hovet är tusen gånger större än genomsnittshastigheten, och konstant oavsett hur
radien varierar vid ett fast antal hushåll.

Vi illustrerar i figuren hur hastigheten beror på avståndet till telestationen (beige
linje)2 och jämför det med abonnenternas snitthastighet (blå linje). Det framgår
ganska tydligt att genomsnittshastigheten är betydligt bättre än den hastighet

2En spline-interpolation av teoretiska värden.
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Figur 7.3: Plot av variabler hos xDSL-anslutning (II)

som de som bor långt från telestationen får. Dessutom finns en rent matematisk
relation mellan hastighet och avstånd till telestationen (brun linje), som säger
att inom cirka 1 700 meter från telestationen avtar hastigheten mindre än linjärt,
medan den utanför avtar kraftigare än linjärt3. En konstant linje hade betytt linjär
hastighetsförändring med avseende på avstånd.

Problemet, enligt applicerad teori, är att kablarnas kvalitet är för låg i existerande
kopparpar, samt att de inte alltid är tvinnade för att minska interferensen. För att
kunna höjga spänningen behövs bättre kabel, vilket således är ett krav för bättre
bandbredd (Hz). Vi vill påminna om tidigare diskussion att en spänningshöjning
ger upphov till cross-talk-effekter, vilket påverkar kapaciteten negativt. Således
handlar det om en balandsgång mellan dessa aspekter. Med nuvarande kopparled-
ningar är det bara spektraleffektiviteten som potentiellt kan förbättras, något som
också har skett de senaste åren. Detta till skillnad från kabel-tv, som analyseras i
nästa avsnitt.

3En positiv derivata ger en mindre än linjär förändring, och en negativ dito en större än linjär
förändring.
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Om man för enkelhetens skull antar att hela Sveriges bebyggda yta ligger samlad
och att det ovan nämnda antalet telestationer levererar xDSL inom detta skulle
alla bostäder kunna ligga inom 1 050 meter från närmaste anslutningspunkt. För-
enklingen ger förstås bara en teoretisk uppfattning, men den räcker för att visa
att vi behöver en optimal fastighetsplacering med avseende på telestationer för att
VDSL ska vara ett intressant alternativ. För ADSL är den teoretiska hastigheten
över detta avstånd (1 kilometer) ungefär 22,5 Mbit/s och för VDSL2 lite över det
dubbla. Med avseende på hastighet är xDSL-teknikerna med andra ord inte ens i
detta “optimala” scenario likvärdiga med vare sig kabel-tv eller fiber-LAN. Även
svarstiderna är betydligt längre. Höga prestanda kan emellertid erhållas över korta
avstånd, upp till 300 meter, och VDSL-varianter kan därmed ses som ett rimligt
alternativ i exempelvis flerfamiljshus, vilket även Löwinger ger stöd för. I synner-
het kan en sådan lösning övervägas om fiberkanalisering är ett betydligt dyrare
alterantiv.

Kabel-tv

Till skillnad från xDSL är det för kabel-tv vanligt med kaskadkopplingar, där flera
hushåll delar på samma fysiska anslutningskabel. Kabel-tv-anslutningar uppges av
de intervjuade operatörerna finnas huvudsakligen i flerfamiljshus, varför vi använ-
der sådana som exempel i vår analys.

Om vi antar att det är 30 bostäder i ett vanligt flerfamiljshusområde ger detta 180
Mbit/s per bostad enligt teorin, om koaxialkabeln inte används till något annat
och om det bara är ett hus som delar på anslutningen. Koaxialkabeln används
dock även för tv-sändningar, och med en analog kanalbredd på 8 MHz minskar
den tillgängliga bandbredden snabbt. Com Hem som är den största svenska kabel-
tv-leverantören har ett utbud på 140 tv-kanaler (Com Hem, 2011b), vilket är mer
än den teoretiska bandbredden som medger 110 kanaler. Det förklaras med att di-
gitala tv-kanaler kan komprimeras för att få in fler per kanal, så om vi antar 4 per
kanal betyder detta att det finns 110− 35 = 75 kanaler kvar för datakommunika-
tion. I ekvation (7.2) visas en uppskattning av vad en realistisk nedströmshastighet
i ett kabel-tv-anslutet område med flertalet hus är. Hur värdena har tagits fram
beskrivs mer utförligt i bilaga D.3.

TPreal = (kanalertot − kanalertv)TPkanal

lghantal
= (110− 35)50

300 ≈ 12, 5Mbit/s (7.2)
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Enligt Cisco Systems (2006) rekommenderas maximalt 2 000 klienter per upstream
port, vilket är antalet klienter som delar på samma frekvensspann. I ekvation (7.2)
hade detta givit lghantal värdet 2 000 och en hastighet på nästan 2 Mbit/s. En-
ligt samma dokument behöver operatörens sida av systemet klara 10 procent av
utlovad hastighet, vilket skulle innebära att den maximala hastigheten som kan
utlovas under förutsättningarna med 2 000 klienter är 20 Mbit/s. Vad som i prak-
tiken gäller hos svenska operatörer har inte varit möjligt att ta reda på genom
intervjuerna, då informationen uppges vara konfidentiell.

Figur 7.4: Genomströmningshastighet vid kabel-tv-anslutning

I figur 7.4 visas en approximation av tillgänglig och utlovad genomströmningshas-
tighet med koaxialkabel. Det antas att alla abonnenter har ett abonnemang på 200
Mbit/s, vilket enligt operatörernas framtidsvisioner inte skulle vara en omöjlighet.
Den heldragna blå linjen indikerar faktisk genomsnittlig hastighet om alla mo-
dem utnyttjar sina anslutningar till fullo samtidigt. Den ljusblå linjen visar Cisco
Systems (2006) rekommendationer för marknadsförd kapacitet med motsvarande
faktisk kapacitet. Den beiga linjen visar hastighetsbehovet (i tiotal Gbit/s) relativt
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tillgänglig hastighet (brun, i hundratal Mbit/s)4. Vid 2 000 lägenheter är den till-
gängliga genomströmningshastigheten ungefär en (1) procent av det som behövs
för att alla ska få utlovad hastighet (200 Mbit/s). Således vore det inte rimligt med
mer än 300 modem per CMTS-länk om man använder Cisco Systems tioprocents-
regel (se ovan), och inte mer än 30 modem per port om man i praktiken vill kunna
tillhandahålla utlovad maxhastighet till samtliga abonnenter samtidigt. Intressant
är dock hur få anslutningar som erhåller utlovad hastighet innan kabelns kapacitet
är fullt utnyttjad, ett problem som också poänterades i de tekniska intervjuerna.
DOCSIS bör emellertid kunna konkurrera kapacitetsmässigt med fiber fram till
dess att GbE-tjänster får genomslag på marknaden.

Fiber

Fiber saknar någon riktig teoretisk begränsning av överföringshastighet, och där-
med påverkar inte heller antalet abonnenter överföringshastigheten. Generellt är
också koppar- och ethernetsträckorna så pass korta att hastigheten inte påver-
kas nämnvärt. En illustration görs i figur 7.5, där vi antar ett flerfamiljshus med
varierande antal lägenheter. Samtliga har en FE-kopparanslutning (100 Mbit/s)
och switcharna ingår i en 1 Gbit/s (GbE) fiberring med redundans5. Här är det
utrustningen som är begränsande och inte kablarna.

I figur 7.5 används samma färgkodning som i figur 7.4, vilket innebär att den
heldragna blå linjen indikerar faktisk genomsnittlig hastighet om alla använder sina
anslutningar maximalt samtidigt. Den ljusblå linjen visar Cisco Systems (2006)
rekommendationer för marknadsförd kapacitet med motsvarande faktisk kapacitet.
Den beiga linjen visar hastighetsbehovet (i hundratal Mbit/s) relativt tillgänglig
hastighet (brun, i hundratal Mbit/s). Som synes är hastigheten mindre påverkad
av att många använder sina tjänster maximalt samtidigt i jämförelse med kabel-tv
(DOCSIS). I xDSL-fallet är det tekniken, inte antalet användare, som begränsar i
jämförelse med fiber.

I FTTP-anslutningar med ethernet eller motsvarande efter fibern finns det inget
teoretiskt som ger en asymmetrisk kapacitet, men i praktiken ser tjänsterna of-
ta ut så, åtminstone till privatkunder. Tänkbara anledningar är att peering- eller
transitavtalen är ofördelaktigt utformade för operatörer som skickar mycket data,
en tes som Eriksson ger stöd åt, eller att operatörerna kan tillämpa prispremier på

4Notera enhetsskillnaden med en faktor 100.
5I praktiken två fiberkablar om vardera 1 Gbit/s.
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Figur 7.5: Plot av variabler hos fiberanslutning

symmetriska anslutningar eftersom de flesta användare inte har samma kapacitets-
behov uppströms som nedströms, vilket flera operatörer menar. En annan skillnad
mot kopparteknikerna är att man med fiber fortfarande kan öka bandbredden, inte
bara spektraleffektiviteten. Då spektraleffektiviteten för koppar i praktiken förefal-
ler ha nått sin maxgräns torde detta innebära en större vidareutvecklingspotential
för fiber.

Infrastrukturellt sett är uppsättningar med lokala lager 2-lösningar (GbE-ringen)
vanliga i dagsläget, enligt de intervjuade experterna till stor del på grund av lägre
kostnader än för lager 3-apparatur. En nackdel är emellertid lägre säkerhet, varför
olika speciallösningar blir nödvändiga för att komma runt diverse problem. Dess-
utom krävs lager 3 för att kunna använda IPv6, vilket alla anslutningar förr eller
senare kommer att tvingas implementera. Eftersom kostnadsskillnaden huvudsak-
ligen består i ändutrustning, och varierar i storleksordningen tusentals kronor me-
dan själva kanaliseringen står för betydligt högre kostnader, är vår bedömning att
en lager 3-lösning förmodligen är mer långsiktigt lönsam ur ett leverantörsper-
spektiv. Det krävs ingen nykanalisering för att uppgradera från lager 2 till lager
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3, men fram till dess att switchar med GbE-koppar och 10GbE-fiber blir standard
kommer lager 2-lösningarna sannolikt att finnas kvar.

Mobila accesstekniker

I Sverige används huvudsakligen tekniker inom 3GPP-familjen, där den idag van-
ligaste som kan klassificeras som bredband är HSPA och den senaste är LTE. Den
enda reella konkurrenten på den svenska marknaden i nuläget är CDMA 2000, men
med en helt annan kapacitet och räckvidd (teoretiskt). IEEE-standarden WiMAX
för trådlös kommunikation på långdistans är i teorin signalmässigt likvärdig med
LTE, men effektivare vad gäller IP-tillämpning.

Av detta följer att WiMAX är ett tekniskt sett bättre för datakommunikation
trådlöst, men förmodligen är inte ett reellt alternativ till LTE i Sverige. Någon
WiMAX-satsning har ännu inte gjorts för den bit av 2 600 MHz-bandet som för-
värvades av Intel år 2006 och vi tror inte att någon konkurrent till 3GPP-familjens
höghastighetsalternativ kommer att dyka upp på den svenska marknaden inom
överskådlig framtid. De försök med WiMAX som redan gjorts i Sverige har kon-
staterat att lösningen är mindre lämplig som ersättare till fast bredband, på grund
av höga implementationskostnader, men i jämförelse med 3GPP-teknikerna är den
fortfarande teoretiskt minst lika bra.

För samtliga mobila accestekniker gäller att yttäckningen är proportionell mot
den effekt som används vid propageringen (se diskussion samt ekvation (6.6) i
avsnitt 6.2 Informationsbäraren). I Sverige är den av PTS tillåtna effekten nådd,
och en effektökning ter sig osannolik. Detta bland annat mot bakgrund av att det
fortfarande är oklart hur elektromagnetisk strålning (radiovågor och ljus) påverkar
omvärlden.

I jämförelse med fasta tekniker är prestanda i flera avseenden sämre över mo-
bilt bredband, och ur ett tekniskt perspektiv är de endast rimliga alternativ där
koppar- och fiberinfrastruktur saknas. där man inte kan nå med koppar och fiber.
Med stöd av såväl intervjuer som mätdata och enkätundersökningar förefaller det
emellertid tydligt att de mobila accessteknikerna fungerar utmärkt för förhållan-
devis lätta tillämpningar.



7.2 Tekniska förutsättningar 167

Analytisk jämförelse av accessteknikerna

I avsnitt 4.1.4 Accessteknikernas utveckling visade vi hur olika accesstekniker har
utvecklats över tid. I tabell 7.1 lyfter vi fram intressanta värden från figurerna där
(se sidan 78–80), och jämför dessa med uppmätt förändring i Bredbandskollen.

Litteraturstudien påvisade att 3GPP i dagsläget har högre kapacitet än några
xDSL-specifikationer, och för att återkoppla till tidigare diskussioner om informa-
tionsbärare kan poängteras att xDSL använder elektroner medan 3GPP använder
sig av fotoner (radiosignaler). Kopparburen ethernet i hastigheter över 10 Gbit/s
är i praktiken väldigt svårt, då elektronerna är laddade partiklar och lider av ex-
empelvis cross-talk. Det problemet finns för ethernet över fiber, vilket visar sig då
utvecklingen för fiberburen ethernet har varit betydligt bättre än den för koppar.

Tabell 7.1: Jämförelse av accessteknikernas utveckling

Teknik TS/LS (år/år) Nedströms (% / år) Uppströms (% / år)

xDSL (KP) 4 5
ADSL (KT) 5/8 25 27
VDSL (KT) 5/6 14 44

Kabel-tv (KP) 51 44
DOCSIS (KT) 8/4 19 36

Fiber-LAN (KFP) 16 14
Ethernet (KT) 16/5 54 54
Ethernet (FT) 17/1 72 72

Mobilt (EP) 52 85
Bluetooth (ET) 7/2 57 57
WiFi 802.11 (ET) 14/2 50 50
3GPP (ET) 22/0 66 E.T.

Moores lag* E.T. 41 41
* Moores lag har visat sig vara både praktiskt och teoretiskt korrekt samt teknikmässigt obunden.

F Fiber (fotoner) 3GPP GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, LTE
K Koppar (elektroner) WiFi IEEE 802.11a/b/g/n
E Etern (fotoner) TS År från första till senaste specifikation
T Teoretisk (specifikation) LS År sedan senaste specifikation (2011)
P Praktisk (Bredbandskollen) % / år Genomsnittlig förbättring per år

En annan observation från våra beräkningar är att även om Bluetooth är relativt
långsamt i jämförelse med WiFi så har utvecklingen skett i motsvarande takt. I
tabellen saknas hastighet uppströms för 3GPP-familjen, eftersom denna är helt
beroende på vilken enhet som används. Som beskrivet i litteraturstudien är stan-
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darden symmetrisk om man har rätt utrustning, men inte i praktiken för en vanlig
användare.

De antal år som listas i tabell 7.1 är inte året då tjänsterna blivit tillgängliga till
slutkund i Sverige, utan när den första tillämpningen någonstans i världen gjordes.
50 Mbit/s kabel-tv har exempelvis varit en realitet i andra delar av världen sedan
1999, dock inte alltid till ett pris som varit avsett för privatpersoner.

Bredbandskollens data visar en tydlig förbättring under perioden för kabel-tv, men
denna skulle kunna härröras till en sen adoption av tekniken i Sverige snarare än
att denna i sig har förbättrats. Detta eftersom det var fyra år sedan lanseringen
av den förra DOCSIS-specifikationen (3.0), som tillät koppling av flera kanaler
och därför ger en teoretisk maxhastighet på nästan 6 Gbit/s till en och samma
användare. I praktiken enligt Bredbandskollens data har snitthastigheten för kabel-
tv gått från 9 Mbit/s till 21 Mbit/s under perioden. Denna utveckling får belägg i
intervjuerna med operatörerna, där det framkommer att satsningar har gjorts på
uppgradering av kabel-tv-tjänsterna de senaste åren.

De faktiska resultaten för fiber-LAN tyder på en relativt svag utveckling, 16 re-
spektive 14 procent för ned- och uppströms. Detta beror troligen på att 100 Mbit/s-
tjänster var tillgängliga på många orter i Sverige redan 2008, och snabbare tjänster
som gigabit-anslutningar har ännu inte lanserats i någon större skala. Således har
den reella hastighetsutvecklingen avstannat med ett stagnerande tjänsteutbud. En
annan möjlig orsak till svag utveckling är att operatörerna inte förefaller att skic-
ka med utrustning såsom en router till fiberkunder i samma utsträckning som för
ADSL- och kabel-tv-tjänster. Huruvida detta ökar eller minskar risken för lokala
begränsningar av den faktiska hastigheten är förvisso inte uppenbart, men mot
bakgrund av de bristande tekniska kunskaper hos normala användare som påvisas
av datastudien är det mer troligt att risken ökar om användaren själv får ansvar för
att införskaffa sådan utrustning. I snitt nedströms har fibertjänsterna sammanlagt
gått från 40 till 53 Mbit/s under tidsperioden6.

Förutom ethernet över koppar tycks utvecklingen av kopparburen kommunikation
ha avstannat, dock inte spridningen och uppgraderingar av näten. Även utveck-
lingen för ethernet över koppar släpar efter motsvarande för fiber. De två tekniker
som har utvecklats under längst tidsperiod med bra avkastning på kapacitetsför-
bättringen är 3GPP-familjens trådlösa tekniker samt ethernet över fiber. Det är
även dessa tekniker som teoretiskt följer Moores lag (se figur 4.5–4.7) och förmod-

6Med korrigeringar enligt avsnitt 3.2.3 Justeringar för låga mätvärden.
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ligen de som har störst överlevnadschanser på lång sikt, eftersom de därmed ligger
före eller i fas med många andra tekniska innovationer och förbättringar.

Ett orosmoment kring 1 Gbit/s-specifikationen för ethernet över koppar är att
denna har använt sig av samtliga kopparpar i kabeln, vilket försvårar kapacitets-
utvecklingen. Bandbredden har förvisso ökat, från ett basband om 125 MHz för 1
Gbit/s till 250 eller 500 MHz7 för 10 Gbits/s, men risken finns att det i praktiken
inte går att öka mer. För 100 Gbit/s blir bandbredden 1 GHz, vilket är maximum
för en koaxialkabel som är betydligt mindre känslig för yttre påverkan än tvinnade
kopparpar, och det finns inga tillämpningar av ethernet över koppar som klarar
detta i dagsläget. Spektraleffektiviteten för ethernet över koppar ökar dock, något
som inte skett för DOCSIS på nästan tio år.

7.2.4 Tillämpningar

Diskussionen av tekniska förutsättningar har koncentrerats kring det fysiska lagret
i OSI-modellen (se bilaga D.2). Mellan det fysiska lagret och IP-nivå finns protokoll
som reglerar hur mycket och hur fort man kan skicka data mellan två noder, men
det är först på IP-nivå som de riktiga genombrotten görs. Här finns möjligheten
att ta en bit information, vad som helst som kan beskrivas elektroniskt, och skicka
överallt och inte bara mellan två ändar på en kabel eller mellan en enhet och en
basstation. Detta innebär att informationsutbyten över längre distanser förenklas
och avstånd mellan tidigare avlägsna orter krymper. Begreppet avlägsenhet över-
går från att avse en otacksam geografisk placering till platser med dåligt utbyggd
infrastruktur för informationsutbyte.

Tanken bakom IP är just informationstransparens, att protokollet självt inte be-
höver förstå vad det är som skickas utan bara vem det ska skickas till. Lagren
under IP-nivå tar hand om hur det skickas och tillsammans ser de till att infor-
mationen levereras i sitt ursprungsformat till mottagaren. Efter att ha konstaterat
att IP-trafiken gör det möjligt att skicka vad som helst, och dessutom överallt, är
nu frågan hur tekniken, eller mer generellt Internet, ska användas. Med det går vi
vidare i analysmodellen och användar oss av samma huvudsakliga grupper som i
litteraturstudien, hushåll och företag, när vi analyserar användningen av Internet.

7Beroende på avstånd, för en 10 Gbit/s-anslutning på avstånd över cirka 10 meter krävs en
nätverkskabel som är godkänd för 500 MHz basband (CAT6a).
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7.3 Hushåll och företag

Nästa steg i modellen är att analysera vad de teoretiska, tekniska förutsättningarna
får för effekter i praktiken. Detta görs genom att söka svaret på ett antal frågor
utgående från det empiriska underlaget.

7.3.1 I vilken grad utnyttjas de accesstekniker som finns
tillgängliga?

I avsnitt 5.2 Tillgång och utnyttjandegrad har konstaterats att utnyttjande av
en viss accessteknik inte per automatik tycks följa av att det finns tillgång till
densamma. På orter med låg tillgång till fiber finns det exempelvis ofta opro-
portionerligt många mätningar, medan kabel-tv-mätningar generellt är få oavsett
täckningsgrad. Med antagandet att antalet mätningar kan kopplas till utnyttjan-
degraden förefaller det som om fiber är det främsta valet för abonnenter som har
valmöjlighet.

Det finns flera tänkbara orsaker till detta fenomen. Vi har i analysens första del
konstaterat att fiber är den teoretiskt främsta accesstekniken, men sett till de
infrastrukturella förutsättningarna i Sverige är den sannolikt inte mest fördelak-
tig i en marknadsbaserad bredbandsutbyggnad. Således är inte enbart prestanda
tillräckligt för att förklara den höga utnyttjandegraden. Ytterligare anledningar
för en användare att välja fiber framför andra accesstekniker kan fås fram genom
att undersöka prisbilden i utbudet av bredbandstjänster. Enligt uppgifterna i av-
snitt 4.1.5 Kostnad för bredband kostar en 60–100 Mbit/s fiberanslutning bara 10
procent mer än 12–25 Mbit/s kabel-tv, och något mindre än 12–24 Mbit/s xDSL.
Således finns även ekonomiskt incitament för användaren att välja fiber, med avse-
ende på kostnaden per Mbit/s. För anslutningar med ännu högre utlovad hastighet
är även kostnaderna betydligt högre, och det förefaller i synnerhet som att använ-
daren får betala en hög prispremie för symmetriska höghastighetsanslutningar.

Vid jämförelse med PTS tillgångsdata visar det sig att fiber är relativt nytt i
många orter med höga proportionella mätandelar fiber, vilket kan tolkas som att
användare gärna byter till fiber om möjligheten ges. Dessutom syns en generell
trend att uppgradera till högre hastigheter i den mån det är möjligt. Huruvida
detta svarar mot ett reellt behov eller inte diskuteras närmare i avsnitt 7.3.3.

Hög mätintensitet per hash-nyckel innebär att en och samma användare gör många
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mätningar, vilket kan tolkas som en stor osäkerhet kring vilken faktisk hastighet
som erhålls med en viss anslutning. Bredbandskollens enkätundersökning gör gäl-
lande att många mäter just för att de inte tror att den faktiska hastigheten inte
stämmer överens med den utlovade. Normalt sett är xDSL-mätningarna fler per
hash-nyckel än de för fiber och kabel-tv. Vi tror att detta till viss del beror på
tilläggstjänster såsom digital-tv som inverkar på genomströmningshastigheten över
xDSL, varför man som användare är särskilt intresserad av att undersöka faktisk
kapacitet för webbtrafik. Att missnöjet med faktisk prestanda skulle vara stör-
re med xDSL än med andra trådbundna tekniker och därigenom föranleda fler
mätningar är inte heller otroligt, vilket undersöks vidare i avsnitt 7.3.2.

Kabel-tv är den accessteknik som har absolut minst antal mätningar i förhållande
till tillgång. Spridningen av mätningar förefaller visserligen följa tillgången, men
är liksom denna starkt koncentrerad till Stockholm, Göteborg och Malmö. Det
förefaller troligt att det ur ett nationellt perspektiv är förhållandevis få som idag
använder bredband via kabel-tv, i jämförelse med xDSL och fiber. Detta är sanno-
likt en följd dels av att utbyggnaden tycks ha avstannat, dels att det först under
de senaste åren skett en kraftig ökning av möjlig genomströmningshastighet till
privatkunder. Hastigheter jämförbara med de snabbaste fiberanslutningarna har
inte erbjudits i större skala förrän under 2010.

För mobilt bredband har den geografiska spridningen inte kunnat studerats i det
tillgängliga dataunderlaget. Däremot kan konstateras att antalet mätningar stigit
kraftigt under den observerade perioden. Detta har två huvudsakliga förklaringar.
Dels signalerar det att mobilt bredband fått stor genomslagskraft bland användare.
Att de trådbundna mätningarna inte har minskat som en följd av detta kan tolkas
som att mobila anslutningar används mer som komplement än som ersättare till
fast bredband. Den andra förklaringen är att de kraftiga variationerna i prestanda
ger anledning till att mäta flera gånger, då de mobila mätningarna har en hög
mätintensitet per hash-nyckel. Detta utvecklas i avsnitt 7.3.2 nedan.

7.3.2 Vilken faktisk prestanda möjliggörs med nuvarande
infrastruktur?

Av litteraturgenomgången framgår att bredbandsutbyggnaden i Sverige bedrivits i
marknadens regi, men med statlig inblandning bland annat för att främja utbygg-
naden i glesbygd. Studien har inte innefattat teori som konkret utvärderar denna
strategi och dess konsekvenser, men av PTS Bredbandskartläggning kan konsta-
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teras att det idag finns mycket hög bredbandstillgång dels genom det existerande
kopparnätet för telekommunikation, dels trådlöst via HSPA och CDMA 2000. Till-
gången via kabel-tv eller fiber är även den relativt god sett till antalet invånare,
men är geografiskt sett starkt koncentrerad till tätorterna. Samma koncentration
finns när det gäller höghastighetsanslutningar, oavsett accessteknik.

Hastighet

I datastudien har två trådbundna tjänster i intervallet 6–10 Mbit/s och två i inter-
vallet 12–25 Mbit/s undersökts. De långsammaste tjänsterna, 6–8 Mbit/s ADSL
och 10 Mbit/s fiber, uppvisar en mer eller mindre konstant medelhastighet un-
der den observerade perioden och kan därmed anses ha nått sin potential. Sett
till utlovad maxhastighet förefaller fiber vara ett bättre val, då snittet ligger på
78 procent av denna mot 65 för ADSL. Av den lägre gränsen för ADSL-tjänsten
är snittet över 85 procent, men om denna ska betraktas som en garantihastighet
visar Bredbandskollens mätdata alltså att denna inte uppfylls i praktiken. Varken
ADSL- eller fibertjänsten visar några starka indikationer på geografiska skillnader
i hastighet, varför det kan antas att infrastrukturen är av motsvarande kvalitet för
att erbjuda dessa hastigheter oavsett var man befinner sig i landet.

De snabbare tjänsterna i intervallet 12–25 Mbit/s (12–24 för ADSL) uppvisar
tydligare förändringar över tid. För ADSL-tjänsten skiljer medelhastigheten med
2,1 Mbit/s mellan bästa och sämsta månad, och mellan 2008 och 2010 kan en
klar förbättring observeras. Nedgången i slutet av år 2010 gör det svårt att sia
om huruvida dess maximala kapacitet är nådd eller ej, men trots en avtagande
ökning förefaller det som att det fortfarande finns ytterligare potential. För kabel-
tv är utvecklingen betydligt mer svårtydd, men den avgörande skillnaden mot
ADSL är att medelhastigheten generellt överstiger den lägre gränsen. Differensen
på över 4 Mbit/s mellan oktober och november 2010, med maxvärden uppemot
17 Mbit/s, tyder på att även kabel-tv har högre potential än vad mätvärdena i
stort har visat hittills. En intressant skillnad mellan accessteknikerna är emellertid
att förbättringen (relativt den lägre hastighetsgränsen 12 Mbit/s) för ADSL är
starkast utanför storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, medan den för
kabel-tv i hög grad tycks kunna härledas just till dessa tre.

Genomgående tycks sämre yttillgång föranleda större hastighetsvariationer från
månad till månad, men det kan sannolikt relateras till färre mätvärden. xDSL
uppvisar procentuellt sett mindre regionala skillnader i detaljstudien av ett antal
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exempelorter än fiber och kabel-tv. Orter med lägre tillgång har överlag en högre
medelhastighet, vilket är anmärkningsvärt eftersom fiberanvändare enligt teorin
inte delar på samma genomströmningshastighet, till skillnad från kabel-tv. I dags-
läget är det i praktiken routern/switchen i källaren som begränsar kapaciteten,
de partvinnade kablarna till lägenheterna borde utan problem klara hastigheter
upp till 1 Gbit/s. Bland orterna med kabel-tv är det intressant nog i Solna, som
är den ort i Sverige som i PTS Bredbandskartläggning 2010 har bäst ytmässig
tillgång till kabel-tv och därmed kan tänkas ha ett stort användarunderlag, som
medelhastigheten är bäst i slutet av år 2010 (över 22,5 Mbit/s). Detta är något
förvånande eftersom det enligt teorin är just i koaxialkabelfallet som antalet an-
vändare påverkar genomströmningshastigheten negativt. Två tänkbara slutsatser
är att utnyttjandegraden är förhållandevis låg i Solna trots hög tillgång, eller att
det helt enkelt finns mycket överkapacitet och därmed hög tillväxtpotential i nätet.
Det kan givetvis också råda ett kausalt samband mellan dessa, men det är ingen
självklarhet.

Vad beträffar höghastighetsanslutningar jämförs 50–100 Mbit/s kabel-tv och 60–
100 Mbit/s fiber. Den förra har endast erbjudits av ledande operatörer i Sverige
under det senaste året och har därav ett begränsat empiriskt underlag, men medel-
hastigheten har ökat med 6 Mbit/s på lika många månader och ökningen förefaller
ännu inte ha börjat avta. Fibertjänsten har under treårsperioden genomgått en
tydlig hastighetsförbättring, som tycks ha avstannat från mitten av år 2009. För
höghastighetsanslutningar blir effekterna av lokala begränsningar (dessa utreds
i avsnitt 3.2) mer kännbara, varför det inte är otänkbart att stagnationen kan
tillskrivas detta snarare än att tekniken har nått sin fulla potential.

I datastudiens första del valde vi att kompensera för lokala begränsningar för 60–
100 Mbit/s fiber, genom att bortse från resultat under 30 Mbit/s. Av figur 7.6
framgår tydligt att detta har påverkat höghastighetstjänsternas förhållande till
varandra. Om motsvarande justering hade gjorts för kabel-tv, eller om ingen ju-
stering hade gjorts för fiber, hade utvecklingen för tjänsterna varit likartad. De ej
justerade värdena antyder till och med bättre prestanda över kabel-tv än över fiber.
Vår tolkning av detta är att kabel-tv över korta distanser erbjuder prestanda som
är fullt jämförbar med fiber, men mot bakgrund av de teoretiska specifikationerna
samt mätvärdenas faktiska fördelning drar vi slutsatsen att prestanda försämras
snabbare med avståndet. Även den geografiska spridningen av mätvärden ger fog
för att höghastighetsanslutningar över kabel-tv har bättre faktisk prestanda i stor-
städerna, medan fiber har en geografiskt sett jämnare fördelning av höga och låga
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medelhastigheter.

Figur 7.6: Medelhastighet hela landet, höghastighetsanslutningar

De heldragna linjerna motsvarar den utveckling vi anser mest representativ för tjänsten ifråga.

Intressant med höghastighetsanslutningarna jämfört med de långsammare tjäns-
terna är att skillnaderna mellan orter förefaller mer signifikanta, även procentuellt.
I Umeå har medelhastigheten för kabel-tv-tjänsten minskat med 10 Mbit/s från
juni till december 2010, i Solna och Malmö har den ökat med motsvarande och
i Örebro är den i stort sett oförändrad. Den korta observationsperioden gör det
emellertid svårt att utläsa några tydliga trender. För fibertjänsten syns tydligt att
de regionala skillnaderna har minskat under perioden, och de studerade orterna
påvisar i slutet av år 2010 inga noterbara skillnader baserat på ytmässig tillgång.

Hastighetsutvecklingen för mobilt bredband förefaller positiv och utan avtagande
tendenser, åtminstone för den studerade 3G-tjänsten på upp till 6 Mbit/s. Detta
kan sannolikt kopplas till en kontinuerlig utbyggnad av HSPA-nätet, vars täck-
ningsgrad har förbättrats från 74 till nästan 100 procent av befolkningen under
perioden, enligt PTS Bredbandskartläggning. Hastighetsvariationerna är emeller-
tid stora och den faktiska hastigheten i förhållande till den utlovade är överlag
klart sämre än med trådbundna accesstekniker. Detsamma gäller vid jämförel-
se med den teoretiska utvecklingen, då den reella prestandan förefaller utvecklas
betydligt långsammare än vad specifikationerna antyder är möjligt.
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Svarstid

Studien av svarstidernas utveckling påvisar att både accesstekniken i sig och den
geografiska placeringen har betydelse för anslutningens prestanda. Detta är egent-
ligen föga förvånande, men det är lättare att urskilja tydliga mönster än i studien
av hastighetens utveckling. Mätningarna över xDSL har under större delen av pe-
rioden en nästan dubbelt så lång mediansvarstid som de över kabel-tv, som i sin
tur dubblerar den för fiber. Det enda avvikande fenomenet är att svarstiden för
kabel-tv ökar kraftigt under senare halvan av år 2010 och under några månader
ligger i par med den för ADSL, men i slutet av året återgår den till tidigare nivå.
Under denna period har kabel-tv-nätet genomgått en omfattande uppgradering,
enligt en operatör, varför det är mycket möjligt att detta har lett till sämre svars-
tider under en period. Ingen av accessteknikerna indikerar att svarstiden generellt
har förbättrats eller försämrats under perioden, undantaget ett par exempelorter.

Förhållandet mellan geografiskt avstånd och svarstid förefaller entydigt; ju kortare
avstånd till en knutpunkt desto kortare svarstid, oavsett accessteknik. En intres-
sant iakttagelse är emellertid att svarstiden i Skellefteå, som ligger betydligt längre
från en knutpunkt än någon annan ort, har förkortats markant från år 2009 och
framåt, och är i slutet av treårsperioden jämförbar med den i övriga orter. Detta
är en indikator på att stamnätet har förbättrats, vilket ger färre hopp för att nå
fram till den aktuella servern. En annan förklaring vars bidrag emellertid också
bör nämnas är att användare som manuellt väljer Luleå-servern minskar avståndet
och därmed sannolikt även svarstiden ganska kraftigt (se figur 5.19 på sidan 124).
Även om avståndet påverkar svarstiden förefaller det inte som att den geografiska
positionen begränsar hur låg svarstid som kan erhållas i någon större utsträck-
ning8. Bland trådbundna accesstekniker är de geografiska skillnaderna störst för
kabel-tv, där en ganska stor andel av orterna utanför storstäderna erhåller en
betydligt längre svarstid på 20–30 millisekunder och i vissa fall högre.

Sammanfattning

Avsnittet sammanfattas i tabell 7.2 nedan. Det beräknade snittet gäller för hela
perioden 2008–2010 förutom för 50–100 Mbit/s kabel-tv där Juni–december 2010
används, liksom vår bedömning av trend. Symbolerna indikerar antingen oför-
ändrad (≈), avtagande ökning (↑) eller ökning (⇑). Svarstiden klassificeras på en

8Observera att vi enbart har studerat positioner inom Sverige.
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icke proportionerlig skala 1–4, där 1 är kortast och 4 är längst. De procentuella
beloppen anger snittet i förhållande till utlovad hastighet för tjänsten ifråga.

Tabell 7.2: Jämförelse av studerade bredbandstjänster

Tjänst Snitt % min % max Trend Svarstid

6–8 Mbit/s ADSL 5,2 Mbit/s 87,2 65,4 ≈ 3
12–24 Mbit/s ADSL 11,0 Mbit/s 92,1 46,0 ↑ 3

12–25 Mbit/s kabel-tv 13,5 Mbit/s 112,9 54,2 ≈ / ↑ 2
50–100 Mbit/s kabel-tv 51,4 Mbit/s 102,8 51,4 ⇑ 2

10 Mbit/s fiber 7,8 Mbit/s E.T. 78,4 ≈ 1
60–100 Mbit/s fiber 69,6 Mbit/s 116,0 69,6 ↑ 1

Upp till 6 Mbit/s 3G 2,2 Mbit/s E.T. 37,3 ⇑ 4

7.3.3 Vilken betydelse har prestanda för användaren?

Både svaren i enkätundersökningarna och operatörernas egna utsagor styrker an-
tagandet att användaren lägger vikt vid att få den hastighet man har utlovats. Av
Bredbandskollens enkät framgår att en stor andel inte litar på operatörens has-
tighetsangivelse, men den kontextuella aspekten om varför man överhuvudtaget
använder verktyget bör vägas in här. Deltagare i undersökningen har gjort ett ak-
tivt val att använda mätverktyget, och enkätsvaren påvisar att majoriteten mäter
just för att de hyser misstanke om att de erhåller en för låg hastighet. Datastudien
ger fog för denna oro, i bemärkelsen att de undersökta ADSL-, 3G- och 10 Mbit/s
fibertjänsternas faktiska hastighet i genomsnitt ligger lägre än den utlovade mini-
mihastigheten. Detsamma gäller höghastighetsanslutningen 60–100 Mbit/s fiber,
om ingen korrigering görs för resultat som antas bero på lokala begränsningar hos
användaren.

I viss kontrast till användarnas påstådda hastighetsfokus står det faktum att de
främst är mindre bandbreddskrävande aktiviteter, såsom att skicka e-post och
surfa, som de svarande i enkäten anser vara viktigast. Litteraturgenomgången ger
dock stöd för att både hushåll och företag använder Internet för alltmer krävande
tillämpningar, och att en del existerande tekniker kan få svårt att matcha dessa i
framtiden. Även flera av de intervjuade operatörerna stämmer in i detta.
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För företag handlar det exempelvis om avancerade lagrings- och kommunikations-
verktyg, samt möjligheter att arbeta på distans. Sådana tjänster medför ofta krav
på hög hastighet i båda riktningarna, och även svarstiden är en viktig faktor i
realtidskommunikation. Samtliga accesstekniker utom fiber lider av begränsad ka-
pacitet uppströms, vilket kan skapa problem för tillämpningar som innefattar att
överföra mycket information från den egna datorn, till exempel att arbeta mot en
fjärrserver och spara information på denna. Svarstiden är huvudsakligen ett pro-
blem för mobilt bredband, som förutspås minska med etableringen av LTE. Fiber
är den enda accessteknik som enligt Bredbandskollens data ger mediansvarstider
under 10 millisekunder, medan den för ADSL ligger över 25. Variationerna un-
der den observerade perioden förefaller bland de trådbundna teknikerna störst för
kabel-tv, och den som bor i glesbygd får oavsett teknik räkna med både längre
svarstid och större variationer. Ingen av de trådbundna teknikerna ger emellertid
upphov till en svarstid som är så pass hög att den kan tänkas utgöra ett pro-
blem för exempelvis IP-telefoni eller videokonferenser, eftersom fördröjningen är
för liten för att uppfattas.

I hushållen är enligt både teori och empiri Internettillgången störst bland unga,
och upp till femtioårsåldern är tillgången i Sverige över 95 procent. Yngre personer
och i synnerhet män påstås i teorin också vara de flitigaste användarna av mer
bandbreddskrävande aktiviteter på Internet. Det empiriska underlaget visar inte
på några större skillnader mellan män och kvinnor i vilka tillämpningar som an-
vänds eller intresset för att prova nya tjänster på Internet, däremot tycks det rena
prylintresset för tekniska produkter vara större bland män. I Bredbandskollens en-
kät, där de svarande huvudsakligen är män, läggs också större vikt vid aktiviteter
såsom att ladda ner film och musik och spela spel än vad som verkar utnyttjas
enligt datat från 2010 års Svenskarna och Internet. En tänkbar slutsats av detta
är att användare, och kanske i synnerhet män, värdesätter att ha kapacitet nog
för bandbreddskrävande aktiviteter, men att detta inte nödvändigtvis föranleder
större utnyttjande av krävande tillämpningar.

En operatör talar om utvecklingen av “mediatid”, och menar att användare idag
konsumerar media under längre tid än det finns timmar på dygnet. Följaktli-
gen använder man flera medier samtidigt. Rådatat från Svenskarna och Internet
2010 ger stöd åt påståendet, och över hälften av de svarande i åldern 16–25 år
ägnar sig oftast åt andra aktiviteter samtidigt som man använder Internet. Att
kunna använda flera tjänster samtidigt ställer huvudsakligen krav på kapacitet
nedströms, och där finns ett potentiellt problem för tekniker där flera tillämpning-
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ar delar på samma bandbredd. En av operatörerna styrker sin tes om att ADSL
inte är framtidssäkert genom att påtala att bandbredden där också används för
tv-sändningar, vilket kan bli problematiskt om de båda används samtidigt. Den te-
oretiska genomgången av accessteknikerna tydliggör också att kabel-tv-användare
delar på samma bandredd för Internettrafik, varför genomströmningshastighetens
begränsningar blir kännbara om fler hushåll i samma område börjar välja tjänster
med högre kapacitet.

Att strömma realtidsinnehåll såsom tv och radio är också relativt bandbreddskrä-
vande9, och behöver dessutom en kort svarstid för att fungera tillfredsställande.
Flera operatörer menar att strömmande media idag är en av de tyngsta kompo-
nenterna i Internettrafiken, och att den ökade tillgången till video i HD-kvalitet
är en stark drivkraft för efterfrågan av mer bandbredd. Även (PTS, 2010a) förut-
spår i “Bredbandskartläggning 2009” ett starkt ökat bandbreddsbehov för sådana
tillämpningar. Att flertalet accesstekniker är asymmetriska och har en lägre ka-
pacitet uppströms torde emellertid inte innebära något direkt problem i detta
avseende.

Tecken på att användare uppgraderar till snabbare tjänster finns exempelvis i den
geografiska spridningen av mätningar i Bredbandskollen. Av de två undersökta
ADSL-tjänsterna har antalet mätpunkter för den långsammare, 6–8 Mbit/s, mins-
kat med nästan en fjärdedel i december 2010 jämfört med januari 2008. En något
lägre mätintensitet i december än i januari är väntad då antalet mätningar nor-
malt är lägre under jul- och nyårshelgerna, men motsvarande minskning för 12–24
Mbit/s är bara nio procent. I motsats till detta står de två fibertjänsterna, där
10 Mbit/s har något fler punkter i december 2010 än i januari 2008 och 60–100
Mbit/s uppvisar en ökning mellan de två månaderna på nästan 45 procent. Fibe-
ranvändare visar också på högre mätintensitet än för andra accesstekniker, vilket
tyder på en hög utnyttjandegrad av tekniken.

12–25 Mbit/s kabel-tv har nästan 30 procent färre mätpunkter i december 2010 än i
januari 2008, men här saknas empiriskt underlag för att kunna göra några liknande
jämförelser som för xDSL och fiber. Vår teori är emellertid att de användare som
har högre krav har uppgraderat till en snabbare kabel-tv-tjänst i takt med att
dessa blivit tillgängliga10 (alternativt bytt till fiber), och att en del också kan
antas ha nedgraderat då det även finns ett flertal långsammare tjänster att välja
på för kabel-tv.

9Detta beror dock på mediakvalitén.
1025 Mbit/s uppges av en operatör har varit maxhastigheten för kabel-tv i början av år 2008.
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7.3.4 Påverkar accessteknik och användning varandra?

Utifrån föregående analys kan konstateras att faktisk prestanda har betydelse för
användningsmöjligheterna av Internet. Således förefaller det logiskt att valet av
accessteknik påverkar eller påverkas av användningen, men åt vilket håll detta
samband råder är inte uppenbart. En marknadsbaserad bredbandsutbyggnad för-
utsätter att det är efterfrågan som driver tillgången till olika accesstekniker, och
alltså att användningsbehovet torde bestämma valet av accessteknik. Å andra si-
dan pekar utredningar från millennieskiftet och början av 2000-talet på att den
svenska utbyggnaden i mångt och mycket skett på statens och operatörernas vill-
kor, vilket skulle kunna innebära att det är tillgången till olika accesstekniker som
har styrt hur befolkningen använder Internet. För att få klarhet i vilket samband
som råder, eller i alla fall vilket som är starkast, krävs mer empiriskt underlag än
vad detta examensarbete har innefattat. Däremot kan konstateras att det verkar
finnas ett samband.

Tidigare studier visar tydligt att Internet förändrar näringslivet och att företa-
gens användning ökar i takt med bredbandspenetrationen, men koppling till rena
arbetsprestationer kan inte påvisas i svensk forskning. Inte heller i 2010 års Svens-
karna och Internet tycks vare sig Internet- eller bredbandstillgång i allmänhet
påverka produktiviteten, men däremot anser en majoritet av personer med till-
gång till mobilt bredband att denna har förbättrats genom Internetanvändningen.
Vår analys är att tillgången till Internet var som helst anses värdefull i arbetet,
även om prestandan är klart sämre än vid den fasta arbetsplatsen. Möjligheten
att utföra enklare sysslor såsom att läsa och skicka e-post eller skaffa informa-
tion oavsett var vi befinner oss anses öka produktiviteten, men de möjligheter till
mer krävande tillämpningar av Internet som bredband ger upplevs inte, åtminsto-
ne ännu, skapa sådana vinster. Tesen får stöd av en av operatörerna som menar
att man även i framtiden kommer att acceptera en mer begränsad användning av
mobilt bredband, och att möjligheten till Internettillgång överallt är den centrala
drivkraften för trådlösa tekniker.

Sett till hushållsanvändningen verkar det också finnas ett samband med tillgången
till accesstekniker, men skillnaderna varierar beroende på tillämpning. Frekvent
användning, minst en gång om dagen, av mer krävande tillämpningar såsom att
spela spel och ladda ner musik, är betydligt vanligare hos fiberanvändare än hos
ADSL-användare. Bland de förstnämnda tycks användningen också vara bredare,
då det relativt sett är klart färre som “aldrig” ägnar sig åt någon av de undersökta
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aktiviteterna än för de andra accessteknikerna. Bredbandskollens enkät visar att
det ofta råder en stark åsikt kring huruvida bredbandsanslutningen kan användas
för en viss tillämpning eller ej, det vill säga antingen är det mycket viktigt eller
inte alls viktigt. Dessa observationer kan tyda på ett dubbelt samband; både att
accesstekniken har betydelse för användningen och att användningen har betydelse
för valet av accessteknik.

Vi har i föregående avsnitt konstaterat att uppgraderingar till snabbare tjänster
förekommer, och att spridningen av höghastighetsanslutningar över fiber tycks ske
i hög takt. De observationer av användarmönster som gjordes i datastudien anser
vi emellertid inte ger några bevis varken till eller från kring hur väl inter- el-
ler intra-plattformskonkurrensen i Sverige fungerar, eftersom vår metod inte varit
tillräckligt raffinerad för att med säkerhet utesluta andra förklaringar än opera-
törsbyten och eftersom antalet mätningar per hash-nyckel generellt är så få att
sådana samband är svåra att påvisa.
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7.4 Samhället

Hittills har vi analyserat hur tekniska förutsättningar, i betydelsen bredbandstill-
gång och kapacitet, har utvecklats teoretiskt och i praktiken i Sverige samt vilken
situation som råder i dagsläget. Vi har också undersökt implikationerna av detta
för Internetanvändningen hos hushåll och företag. Därmed har vi nått fram till
toppen av vår analysmodell, att utvärdera möjligheterna för nya tillämpningar av
Internet och dess effekter för ekonomisk utveckling.

7.4.1 Utökning av Internetekonomin

Redan idag påstås Sverige ha en ekonomi där användningen av Internet är en in-
tegrerad del, som på olika sett ger ett ansenligt totalbidrag till landets BNP. Det
framgår emellertid av såväl kartläggningsdata från PTS som mätdata från Bred-
bandskollen och intervjusvar från Svenskarna och Internet att vare sig bredbands-
eller Internetpenetrationen har nått sitt maximum, även om utvecklingen är avta-
gande.

Infrastrukturellt sett är det bara fiber bland de undersökta accessteknikerna där
man enligt PTS data förefaller bygga ut näten geografiskt, men å andra sidan kan
det mot bakgrund av teori kring mättnadsgrad för bredband argumenteras för att
det saknar mening att bygga ut xDSL-nätet eller 3G-nätet för mobilt bredband,
eftersom de redan är nästan heltäckande i Sverige. xDSL, åtminstone ADSL, före-
faller dessutom vara nära sin maxgräns i termer av faktisk prestanda, och för att
fortsatt kunna konkurrera hastighetsmässigt med kabel-tv och fiber tycks VDSL
vara det enda alternativet. Något förvånande är att utbyggnaden av kabel-tv fö-
refaller ha avstannat helt, med tanke på att en positiv hastighetstrend återfinns
både teoretiskt och praktiskt. Teoretiskt kommer tekniken förr eller senare att bli
underlägsen fiber, vars kapacitet är mer eller mindre obegränsad. I dagsläget tycks
det emellertid finnas utrymme för utbyggnad av både kabel-tv- och fibernät, om
alternativet är att uppgradera xDSL-nätet för att klara VDSL, dock är en VDSL-
uppgradering är bara tekniskt meningsfull över kortare avstånd än vad man idag
erbjuder ADSL över.

Huruvida en högre kapacitet i infrastrukturen skulle utveckla Internetekonomin
eller ej beror på för vilka tillämpningar som tekniken kan användas. Företags och
andra organisationers närvaro på Internet är redan idag mer regel än undantag och
ger i sig till exempel möjligheter att marknadsföra sig och bedriva handel globalt.



182 Analys

Inte oväntat kan den nationella exportindustrins utveckling därmed tillskrivas In-
ternetpenetrationen. Tjänsteutbudet på Internet breddas emellertid kontinuerligt,
och med innovationer följer högre krav på kapacitet. Interna kommunikationsverk-
tyg, såsom virtuella arbetsplatser och videokonferenser, molnbaserad lagring samt
interaktiva webbapplikationer inom e-handel är exempel på tillämpningar där de
existerande heltäckande näten (xDSL, CDMA 2000 och HSPA) kan sägas sätta
gränser för vad som är möjligt att genomföra. Tillgång till högre kapacitet torde
således kunna ge större möjligheter att utnyttja dessa.

Även om teorin är enig om att Internetpenetration går, om än inte entydigt, att
koppla till ekonomisk tillväxt är det inte självklart att den reella nyttan överstiger
kostnaden. Olika tillämpningar ger möjlighet att effektivisera verksamheten och i
flera sammanhang ersätta manuell arbetskraft, varför sysselsättningen kan mins-
ka även om företagens lönsamhet ökar. Å andra sidan finns idag branscher som
inte ens skulle existera om det inte vore för Internet11, och dessa har naturligtvis
skapat nya arbetstillfällen just tack vare Internetpenetrationen. Detta väcker en
annan fråga, nämligen om informationsteknologin genom att underlätta vår kom-
munikation skapar så pass mycket merarbete att den ekonomiska tillväxten som
kan tillföras användningen av Internet egentligen inte skapar mer värde i form av
slutprodukter, utan endast består i ökad administration.

Det finns sannolikt inget enkelt svar i ovanstående diskussion, men den går att
göra mycket konkret genom olika exempel. Låt säga att ett mindre företag inom
IT-branschen abonnerar på en 100/10 Mbit/s fiberanslutning, det vill säga en ut-
lovad hastighet på 100 Mbit/s nedströms och 10 Mbit/s uppströms. På kontoret
används ett trådlöst nätverk. En sådan anslutning ger enligt vårt empiriska under-
lag en faktisk prestanda på cirka 55 Mbit/s nedströms12. Uppströms kan vi anta
motsvarande prestanda som för en 10 Mbit/s fiberanslutning, det vill säga knappt
8 Mbit/s. Företaget har outsourcat delar av sin mjukvaruutveckling till Ryssland,
och man har regelbundna möten över videolänk. Dessutom har de anställda i
Sverige möjlighet att arbeta på distans genom en så kallad VPN-anslutning till
företagets server. Rekrytering av ny personal sker genom annonsering på företagets
hemsida, som är integrerad med ett antal sociala medier.

Vinsterna i ovanstående scenario är exempelvis att man genom fiberanslutning-
en kan använda versionshantering för att samordna utvecklingsarbetet, att man
kan dra nytta av expertis och lägre kostnader genom att anställa i utlandet och

11En betydande del av det som i vardagligt tal ofta men oprecist kallas IT-sektorn.
12Notera ingen justering på grund av trådlöst nätverk.
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att man kan spara in på lokalkostnader genom att inte behöva ha en fysisk ar-
betsplats på kontoret för varje anställd. Den ingående kapaciteten från fiberlänken
ger, om än inte 100 Mbit/s i faktisk prestanda, möjlighet till nio samtidiga externa
konferensdeltagare över video i hög kvalitet. Dessutom distribueras rekryterings-
annonser centralt och man kan på ett enkelt sätt se till att man når rätt målgrupp
för tjänsten genom att på elektronisk väg specificera för vilka slags medlemmar i
de sociala nätverken som annonserna ska visas.

Det finns emellertid också potentiella nackdelar, som kanske inte är lika uppenba-
ra. En viktig faktor att beakta är att all information som hämtas från företagets
server kommer att ske i den lägsta av fiberanslutningens sändningshastighet och
motpartens mottagningshastighet. I praktiken är alltså genomströmningshastig-
heten begränsad till maximalt 8 Mbit/s, och det förutsätter att servern bara har
en aktiv förbindelse åt gången. Om anställda i utlandet eller personer som arbe-
tar på distans till exempel har en mobil bredbandsanslutning kommer hastigheten
att begränsas ännu mer. Detta får konsekvenser exempelvis för möjligheterna att
kommunicera över videolänk, och i versionhanteringen när det handlar om stora
datamängder. Ju längre överföringstiden är desto större är risken för att informa-
tion går förlorad på vägen.

En videokonferens i hög kvalitet förutsätter att alla deltagare har en hastighet
uppströms på 5–6 Mbit/s, och av företagets egen upplänk försvinner därmed 60–
75 procent i en enda konferens. Detta, liksom möjligheten att videokonferera med
nio deltagare samtidigt, förutsätter dessutom att man inte använder anslutning-
en för något som helst annat under tiden. En annan, helt oberoende nackdel, är
att företaget sannolikt kommer att få in betydligt fler ansökningar i sina rekryte-
ringskampanjer, men troligen inte procentuellt sett fler kvalificerade sådana. Detta
genom de möjligheter att som jobbsökande skicka in mängder av ansökningar ut-
an någon större ansträngning som den Internetbaserade reskryteringen ger. Att
gå igenom dessa kan till exempel innebära att företaget måste ta in extra admi-
nistrativ personal, eller att det får anlita ett rekryteringsföretag. Sådana aspekter
behöver inte ha koppling till bredband specifikt utan kan främst härröras till Inter-
netpenetrationen. Bredbandstillgång har dock i tidigare forskning påvisats skapa
större upplevd nytta med Internet än hos användare med smalbandiga förbindel-
ser, varför även dessa möjligheter kan anses större hos bredbandsanvändare.

Det vore fullt möjligt för exempelföretaget ovan att både öka sin lönsamhet (genom
att sänka lokal- och lönekostnader) och att öka sysselsättningen (genom att till
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exempel anställa administrativ personal) utan att öka sin produktivitet, på grund
av tekniska begränsningar. Frågan kvarstår därmed — har ökad användning av
Internet ekonomiskt mervärde?

En del av svaret på denna fråga finns möjligen att utläsa i den geografiska sprid-
ningen av domänregistreringar och dessas utveckling över tid. Anledningen till att
just domännamn är intressanta i termer av ekonomisk tillväxt är att studier från
till exempel SCB visar att majoriteten av svenska företag har en .se-domän, men
det saknas hittills paralleller till hur dessa företag presterar jämfört med företag i
samma marknadsposition som saknar en egen domän. Datastudien har visat att det
utan tvekan skett förändringar i domänutvecklingen bara under den observerade
treårsperioden, och även att det kan finnas ett samband mellan antalet registre-
ringar och mätintensiteten i Bredbandskollen. Tidsperioden för Bredbandskollens
data samt den geografiska upplösning som finns i detta gör det emellertid svårt
att göra några generella slutsatser kring detta. Vår bedömning är att meningsfulla
jämförelser mellan dessa förutsätter en längre tidsperiod och en bättre geografisk
exakthet i Bredbandskollens mätdata. En jämförelse mellan domänregistreringar
och PTS kartläggningsdata skulle eventuellt kunna göras redan i nuläget, men har
inte innefattats av ramarna för examensarbetet.

7.4.2 Digital delaktighet

Bredbandspenetration och Internettillgång har argumenterats vara sätt att över-
brygga samhällsklyftor, genom att ge alla medborgare möjlighet att ta del av in-
formation på samma villkor. Tidigare forskning har emellertid visat att en ojämn
infrastrukturutbyggnad riskerar att öka klyftorna, om vissa samhällen hamnar ut-
anför. Kartläggningsdata från PTS visar att tillgången till bredband i Sverige är
ojämn för kabel-tv och fiber, vars kapacitet är högre än för xDSL och mobilt bred-
band. I synnerhet kabel-tv är koncentrerad till tätbebyggda områden, vilket också
återspelas i utnyttjandet. Faktisk prestanda från olika accesstekniker förefaller
dock inte vara sämre på mindre orter än på större sådana.

I dagsläget verkar användningen av Internet inte i nämnvärd grad påverkas av
vilken accessteknik som används. En betydligt större determinant än geografisk
placering tycks istället vara åldern. Det överlag lägre intresset för Internet bland
äldre stärks av data från Svenskarna och Internet, och av svarande över 64 år är
det bara hälften som har tillgång till Internet i hemmet. Dessa personer är emel-
lertid i högsta grad beroende av samhällsservice, och torde kanske i synnerhet vara
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en central målgrupp för tillämpningar inom vården. Samtliga accesstekniker som
undersökts i examensarbetet uppvisar tillräckliga prestanda för att tillhandahålla
samhällsinformation och medicinsk upplysning, vilka är tillämpningar som ställer
relativt låga hastighetskrav. För äldre, som bland annat visar ett relativt stort
intresse för telemtritjänster, kan det emellertid antas att tillgänglighet och säker-
het är viktiga faktorer i Internetanvändningen. Med det i åtanke kan lämpligheten
hos mobilt bredband ifrågasättas, dels med tanke på den generellt lägre säkerheten
hos trådlösa förbindelser, dels med avseende på den långa svarstiden och kraftigt
varierande överföringshastigheten.

Ur ett mer långsiktigt perspektiv får accesstekniken större betydelse i diskussionen
om digital delaktighet, eftersom mycket av den tillämpningspotential som tillskrivs
bredbandspenetrationen också ställer krav på höga prestanda.

Distansutbildning över Internet är en ofta omnämnd tillämpning, men för att så-
dan ska kunna likställas med att studera vid ett fysiskt lärosäte krävs mer än
att bara tillhandahålla material och låta lärare och studenter kommunicera mer
aktivt än skriftligen genom exempelvis e-post och diskussionsforum. Videoföre-
läsningar i hög kvalitet och möjlighet för deltagare att interagera i realtid under
dessa vore ett fullvärdigt komplement till fysiskt deltagande som tar bort hinder
såsom avstånd och individuella handikapp. Detta ställer framför allt kapacitets-
krav på själva lärosätet, men också att deltagarna kan upprätthålla en snabb och
stabil förbindelse. I synnerhet för att använda verktyg parallellt, till exempel att
se en föreläsare (video/audio-ström) samtidigt som denna håller en presentation
med hjälp av strömmande media, kan ställa prestandakrav som dagens mobila
bredband och även xDSL inte lever upp till. Å andra sidan är mobiliteten som
trådlösa accesstekniker erbjuder attraktiv vad gäller distansutbildning. Sedan mil-
lennieskiftet har Internetanvändningen hos studerande flyttat från lärosätet till
hemmet. Det kan tolkas som ett växande intresse för utbildning på distans, men
kan också bero på att bredbandspenetrationen i skolor inte hållit samma takt som
den i hushållen, så att många idag helt enkelt har en bättre förbindelse hemma.

De telemedicinska tillämpningar som diskuterats i litteraturstudien ställer höga
krav på både hastighet och svarstid. Det finns idag inga xDSL- eller mobila an-
slutningar som klarar dessa prestandakrav, inte ens i teorin. För kabel-tv finns i
skrivande stund kommersiella tjänster på upp till 250 Mbit/s, och för fiber upp till
gigabit (500–1 000 Mbit/s). Om vi utgår från faktisk prestanda hos de snabbaste
av de undersökta tjänsterna skulle emellertid kabel-tv-tjänsten bara ge drygt 50
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procent av utlovad maxhastighet eller cirka 130 Mbit/s i praktiken, vilket inte
vore tillräckligt för exempelvis mammografiska tillämpningar. För mer avancera-
de användningsområden är det bara fiber som i teorin möjliggör tillräckligt höga
hastigheter.

Sverige har relativt andra länder en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur och det
finns på de flesta ställen i landet konkurrens på både inter- och intra-plattformsnivå.
Det innebär att de flesta invånare har Internettillgång via bredband och dessutom
möjlighet att välja mellan olika accesstekniker och tjänsteleverantörer. Utmaning-
en, när det gäller att skapa digital delaktighet ur ett långsiktigt perspektiv, är
tudelad. Dels handlar det om att öka användningen av Internet bland äldre, vilket
dock inte är ett ämne som ligger i fokus för examensarbetet. Den andra delen, som
är mer central i vår analys, är det faktum att de heltäckande näten har begränsad
prestanda och för mer avancerade tillämpningar kommer att sätta begränsningar
för hur Internet kan användas. Inter-plattformskonkurrensen är betydligt sämre
om vi enbart ser till trådbundna tekniker, och data kring såväl utnyttjandegrad
som användning påvisar att xDSL-beroendet är betydligt större på landsbygden.
Dessa tjänster ger enligt vår datastudie sämst utdelning i förhållande till utlovad
hastighet, och har dessutom teoretiska prestandagränser som ligger betydligt lägre
än för kabel-tv och fiber.

Av intervjuerna både med operatörer och med tekniskt sakkunniga framgår att den
sämre lönsamheten i utbyggnad av kabel-tv- och fibernät till fristående villor och
i glesbygd gör det oattraktivt att som leverantör erbjuda dessa tekniker i sådana
områden. Om utbyggnaden av de sistnämnda fortsätter i samma takt som PTS
bredbandskartläggningar påvisar, det vill säga i princip obefintlig för kabel-tv och
avtagande för fiber (se tabell 4.1 på sidan 65), är det således inte alls otroligt att
vi inom några år kommer att se större digitala klyftor på grund av begränsade
tillämpningar av Internet över xDSL och mobilt bredband. Alternativt krävs att
dessa accesstekniker kan uppgraderas i samma riksomfattande skala som de täcker
i dagsläget, till exempel i form av VDSL- respektive LTE-nät.

Vilka ekonomiska incitament som finns för fortsatt bredbandsutbyggnad, eller för-
hindrande av densamma, har inte studerats ingående i examensarbetet. Ur ett le-
verantörsperspektiv gör litteraturstudien gällande att uppgradering och utökning
av befintliga kopparnät är betydligt mindre kostsamt på kort sikt än nykanali-
sering av exempelvis fiber. Lönsamhetsmässigt på längre sikt är emellertid det
senare ett bättre alternativ, men eftersom tidshorisonten sträcker sig över tiotals
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år är det sannolikt ändå mindre attraktivt för marknadsaktörer som använder
återbetalningstid som mått på avkastning för investeringar.

Ett sätt som skulle kunna öka lönsamheten för fiber hos leverantörerna är att
justera priserna till slutkund. Tabell 7.3 visar användarens pris per Mbit/s för
studerade bredbandstjänster, baserat på medelpriserna i tabell 4.2 (sidan 82) och
snitthastigheterna i tabell 7.2 (sidan 176).

Tabell 7.3: Medelpris per Mbit/s (per månad) till privatkund

Tjänst Pris, utlovat (kr) Pris, faktisk (kr)

6–8 Mbit/s ADSL 36,3–48,3 55,8
12–24 Mbit/s ADSL 13,7–27,3 29,8

12–25 Mbit/s kabel-tv 11,8–24,6 21,9
50–100 Mbit/s kabel-tv 3,5–7,0 6,8

10 Mbit/s fiber 26,5 34,0
60–100 Mbit/s fiber* 3,2–5,3 4,6

* Använder medelpriset för en 100/10 Mbit/s-anslutning.

Det framgår av tabellen att priset per utlovad Mbit/s är nästan 40 procent högre
för den långsammare xDSL-anslutningen (6–8 Mbit/s) än för motsvarande fibe-
ranslutning (10 Mbit/s), och 60 procent högre sett till faktisk hastighet. För övriga
tjänster med jämförbar hastighet är priset per utlovad Mbit/s mer likvärdigt, men
i reell prestanda är xDSL 36 procent dyrare än kabel-tv (vid jämförelse av 12–24
och 12–25 Mbit/s) och kabel-tv i sin tur 48 procent dyrare än fiber (50–100 respek-
tive 60–100 Mbit/s). Ett mer enhetligt pris per Mbit/s skulle således potentiellt
kunna göra det mer lönsamt för operatörer att bygga ut fiber- och möjligen även
kabel-tv-nät. Detta är givetvis en balansgång mot abonnenternas betalningsvilja,
men det finns empiriska belägg i tidigare forskning för att en ökad valmöjlighet
mellan accesstekniker (bättre inter-plattformskonkurrens) främjar bredbandsad-
option oavsett hänsyn tas till efterfrågan eller ej.

7.4.3 Ett enda kommunikationsmedium?

Förutom att Internet introducerar nya sätt att kommunicera, i synnerhet via e-
post och chattjänster, har IP också blivit ett alternativt protokoll för traditionell
kommunikation såsom telekommunikation. Att nya fastigheter ansluts med enbart
fiberkablar kan ses som ett led i att minska beroendet av ett åldrande kopparnät
för fast telefoni, men det medför även risker för bland annat säkerheten. Fibernä-
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ten drivs av flera kommunikationsleverantörer gemensamt, och någon vedertagen
standard för prioritering av trafik finns inte i dagsläget. Således fungerar exempel-
vis hanteringen av nödsamtal inte lika effektivt som över kopparnätet. En annan
nackdel är att fiberutrustningen kräver separat strömförsörjning, vilket innebär att
denna blir beroende av eltillgången i respektive fastighet. En fast telefon fungerar
normalt även vid strömavbrott.

Följaktligen är IP kanske inte ännu en fullgod ersättare till fast telefoni. Däremot
finns både teoretiskt och empiriskt underlag som talar för att vår användning av
Internet alltmer tar över rollerna från traditionella informationsmedier, närmare
bestämt tidningar, radio och tv. Sökning efter information går snabbare och kan
göras mer specifikt på Internet än i skriven media, utbudet av såväl skriftligt ma-
terial som radio och tv är större och mediakvalitén på de senare två är högre.
Internet har i sig också givit upphov till så kallade sociala medier i form av ex-
empelvis bloggar, diskussionsforum och wikier, som i flera avseenden konkurrerar
med de traditionella.

De gamla medierna på nytt

Rent tekniskt är det, vilket visades redan i littraturstudien, inga problem att
ersätta både tidningar och radio då de båda har relativt låga kapacitetskrav (se
tabell 4.4 på 91). Dessa medier kan tillgodogöras även med mobilt bredband eller
en långsam fast anslutning (2 Mbit/s). Över en sådan förbindelse skulle man utan
problem kunna lyssna på tio radiokanaler samtidigt. Skriftliga medier använder
inte strömmande innehåll (likt radio och tv), varför kapacitetsbehovet torde vara
avsevärt lägre.

Det som kan utgöra ett hinder för att ta del av skriven media, exempelvis dags-
tidningar, är överlag inte det väsentliga innehållet utan kapacitetskrävande an-
nonser. Som ett exempel har förstasidan på webbplatsen www.aftonbladet.se

ett förhållande (i bytes) mellan text och reklam på 47 773
1 881 693 och består av 381

objekt. Sidan antas ta 82 sekunder att ladda med en 2 Mbit/s anslutning, men
76 av dessa är ackumulerad svarstid för att hämta de 381 objekten. Motsvarande
tider för www.dn.se är 340 objekt som tar 68 sekunder, och 74 sekunder för hela
sidan.13 Med andra ord är en vanlig nyhetssida i normalfallet relativt långsam för
en användare utan en höghastighetsanslutning. Genom att använda webbläsare

13Data hämtat med hjälp av http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/. En
tråd förutsätts i beräkningarna. Testerna genomfördes den 5 april 2011, mellan klockan 15.00
och 16.00.

www.aftonbladet.se
www.dn.se
http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/
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som blockerar reklam och så kallat Flash-innehåll, eller om webbläsaren klarar
att komprimera innehållet, kan laddningstiden emellertid förkortas avsevärt. I ta-
bell 7.4 sammanfattas laddningstiderna för de två exemplen ovan när vi testade
sidorna själva, och det visar sig att webbläsarens funktioner har stor betydelse i
synnerhet över en långsammare förbindelse.

Tabell 7.4: Laddningstider för två dagstidningars hemsidor i sekunder

Uppsättning Dagens Nyheter Aftonbladet

HFA 2 9
LFA 4 12
HF 6 10
H 15 17
L 72 77

L WiFi, ≈ 10 Mbit/s F Flashblock
H Fiber, 100 Mbit/s A Adblock

Med antagandet att en majoritet av Internetanvändarna saknar mjukvara för att
blockera reklam och Flash-innehåll förefaller det troligt att denna typ av hemsidor
uppfattas som långsamma, om användaren inte har en höghastighetsanslutning.
Redan 10–15 sekunder kan anses mycket för att ladda en hemsida i dagsläget,
varför det är anmärkningsvärt att två så pass välbesökta hemsidor uppvisar ladd-
ningstider på över en minut. Då tillgång till Internet i allt större utsträckning blir
något som förutsätts, oavsett var vi befinner oss, ökar också kraven på att kunna
komma åt information snabbt. Alternativt kan det formuleras som att användar-
nas eller konsumenternas tålamod minskar. Ur det perspektivet tycks utfallet av
ovanstående analys inte långsiktigt hållbart.

När det gäller strömmande videomedia är situationen lite annorlunda, eftersom
kapacitetskraven är betydligt större än för radio. Flera av de anslutningar som
har studerats klarar inte av att ge en faktisk hastighet på 3,5 Mbit/s, vilket är
nödvändigt för vanliga tv-sändningar. Än färre klarar av de nästan 15 Mbit/s som
behövs för sändningar i HD-kvalitet14. I slutet av den observerade treårsperioden
var medelhastigheten för alla mätningar i Bredbandskollen precis över 15 Mbit/s,
så vi kan anta att långt ifrån alla användare har en anslutning med faktisk pre-
standa på den nivån. Om IP-tv över ADSL kräver cirka 4 Mbit/s per kanal är det
knappast ett alternativ för den som samtidigt vill kunna använda Internet fullt ut.
Det empiriska underlaget styrker att dagens Internetanvändare ofta konsumerar

14Motsvarande 720p. Se bilaga D.3.1 Bildformat
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flera medier samtidigt.

Ett annat, mer tekniskt problem med IP- och strömmande tv är att IP är så kallat
unicast i de flesta tillämpningar, vilket i praktiken innebär att om många tittar
på samma program måste det skickas ut många gånger. Detta är en begränsning
i jämförelse med traditionell radio och tv, som emellertid kan kringgås genom till
exempel peer-to-peer-tekniker då informationen skickas ut till klienterna, som i
sin tur kan skicka vidare informationen till andra klienter.

Sammanfattningsvis tycks det således återstå viss utveckling innan bredband är en
fullvärdig infrastruktur för att distribuera tv-sändningar i stor skala. Däremot är
det fullt möjligt att lyssna på radio i motsvarande eller till och med högre kvalitet
än vid analoga sändningar med nästan alla nuvarande former av bredband. När
det gäller dagsmedia vinner Internet mark främst ifråga om utbud och lagrings-
möjligheter, men reklam och dylikt kan ha mer negativ inverkan på upplevelsen
för läsare på Internet än i pappersform.

De samhällsekonomiska effekterna av detta har sannolikt redan börjat bli känn-
bara, även om de inte har ingått i studien för dessa examensarbete. Hur dessa slår
mot tidnings-, radio- och tv-branscherna beror på hur aktörerna lyckas använda
Internets framfart till sin fördel. På lång sikt kommer sannolikt alla tre att pri-
märt distribueras över Internet, vilket förutsätter en bredbandsinfrastruktur som
ger likvärdiga accessmöjligheter till informationen mot vad vi har idag. Åtminsto-
ne för att IP-tv ska bli ett reellt alternativ för huvuddelen av landets befolkning
är bättre kapacitet en nödvändighet. Inte minst då vi framöver kan förvänta oss
att allt mer material produceras och sänds i HD-kvalitet.

Nya medier

Internet har gett upphov till mängder av nya medier och tjänster, vilka i litte-
raturstudien exemplifierades som sociala tjänster, sök- och frågetjänster samt in-
teraktiva konsumenttjänster. De sociala tjänsterna är ofta reklamfinansierade och
kan bara genom sitt annonsinnehåll ställa krav på anslutningens prestanda, vilket
har visats i föregående avsnitt. Att dela med sig av egenproducerat innehåll är en
förhållandevis ny företeelse, sprungen ur denna typ av tjänster, som till skillnad
mot traditionell användning av Internet kan öka kraven på prestanda uppströms.
Vare sig söktjänster eller konsumenttjänster är i regel särskilt prestandakrävande,
då de normalt syftar till att nå ut till en så bred användarbas som möjligt och
underlätta hur vi tillgodogör oss information.
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En annan förtjänst med Internet torde vara att entreprenörskapet och konkur-
rensen främjas, då det är lättare för en enskild näringsidkare att nå ut till stora
grupper av presumtiva kunder än genom traditionell marknadsföring. Denna har
också möjlighet att bli mer interaktiv och skapa ett större engagemang hos kun-
den, men som vi tidigare har sett i analysen ställer den typen av reklam högre
krav på prestanda och för användare med en långsammare bredbandsanslutning
är risken att detta väger över till säljarens nackdel, om användaren hinner tröttna
eller rentav utesluts från att ta del av viss information.

De nya medierna bidrar också till att spränga geografiska barriärer och skapa en
större global medvetenhet hos individen. Det gäller inte bara konsumtion, där vi
idag relativt enkelt kan handla produkter från hela värden, men också genom att
hålla oss uppdaterade kring världspolitiska händelser och ofta ge en mer nyan-
serad bild än vad enstaka informationskanaler kan erbjuda. Även om Internet i
sig är en stor möjliggörare här är det kanske främst under de senaste åren som
mycket av nyhetsrapporteringen kring omvärldshändelser gått från traditionella
medier till enskilda individer. Detta kan härledas till bättre möjligheter att kopp-
la upp sig genom bredbandsutbyggnad och mobila accesstekniker, samt att högre
överföringshastigheter gör det möjligt att dela med sig av högkvalitativt innehåll
såsom audio- och videoklipp. De sociala tjänsterna fungerar som katalysatorer för
att snabbt sprida denna information över hela världen.

Vi återkommer här till den diskussion som fördes i början av analysen och funda-
mentet i vår analysmodell. Grundtanken bakom Internet är informationsutbytet,
och det är möjligheterna att sprida information som ger dess största förtjänster.
Det är mycket svårt att sätta ett ekonomiskt värde på dessa egenskaper eftersom
“information” har så många innebörder beroende på kontext. Även om det exem-
pelvis går att mäta e-handelns del av BNP är det svårare att värdera Internets
betydelse för de politiska händelserna i Nordafrika eller jordbävningen i Japan
under början av 2011. Tillväxten för Internetbaserade företag såsom Google och
sociala tjänster såsom Facebook, liksom hur dessa värderas, är dock tydliga indi-
katorer på att informationsutbytet har ett ekonomiskt värde. I takt med att dessa
tjänster utvecklas ytterligare ökar också kraven på våra accessmöjligheter för att
tillgodogöra oss informationen, både prestandamässigt och tillgänglighetsmässigt.





Kapitel 8

Slutsatser och diskussion

Detta examensarbete har genomförts i syfte att kartlägga faktisk tillgång till och
framtid för bredband i Sverige, samt att utvärdera dess implikationer för fortsatt
utveckling av Internetanvändningen ur ett ekonomiskt perspektiv. Sverige har en-
ligt kartläggningar från PTS god fysisk tillgång till bredband generellt och statistik
från SCB och .SE visar på en hög och växande Internetanvändning inom de flesta
samhällsgrupperna. När man idag talar om digitala samhällsklyftor åsyftas nor-
malt det faktum att vissa grupper fortfarande står utanför Internet, utan möjlighet
eller intresse av att ansluta sig.

I mindre fokus i dagsläget ligger att utvärdera den infrastruktur och det utbud
av bredbandsanslutningar som finns i Sverige. Vår analys har utgått från teknis-
ka förutsättningar i betydelsen bredbandstillgång och kapacitet, och utvärderat
faktisk prestanda för olika tjänster med hjälp av mätverktyget Bredbandskollen.
Genom detta arbete har vi kunnat identifiera kopplingar mellan accesstekniker och
användarmönster, kartlägga hur olika accesstekniker har utvecklats teoretiskt och
praktiskt, samt bedöma framtidspotentialen hos dessa utifrån hur väl de klarar av
att erbjuda olika tjänster på Internet. Arbetet har också gett upphov till en lite
annan frågeställning på temat digital delaktighet; nämligen huruvida den ojämna
tillgången till höghastighetsanslutningar riskerar att skapa nya samhällsklyftor när
användarnas och tjänsternas prestandakrav ökar. I detta kapitel ämnar vi besvara
syftet genom att sammanfatta upptäckterna kring faktisk bredbandstillgång och
reflektera kring dess konsekvenser för användning ur olika perspektiv.
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8.1 Faktisk bredbandstillgång i Sverige

Vår första och kanske mest centrala slutsats är att det är skillnad på bredband
och bredband. För detta ges belägg både i examensarbetets teoretiska och i dess
empiriska del, men bilden är inte helt entydig.

Sett till teoretiskt möjlig hastighet och utveckling av densamma befinner sig kom-
munikation över optisk fiber (ofta ethernet) på en helt annan skala än överföring
trådlöst eller över koppar, vilket bottnar i det fysikaliska faktum att en foton är
en många gånger bättre informationsbärare än en elektron. Det är först i den
praktiska implementationen som bredband via fiber kan jämföras med andra ac-
cesstekniker, eftersom den reella hastigheten bland annat begränsas av det faktum
att det inte går att switcha i fiberplanet. Detta innebär att det (åtminstone ännu)
inte finns många fiberkablar hela vägen till slutkund, det som brukar kallas för
last mile, utan att den sista biten kopparkabel sätter gränsen för vilken överfö-
ringshastighet som är möjlig i praktiken. Utöver sådant så kallat fiber-LAN har
trådbundet bredband via telefonnätet (xDSL) och via kabel-tv analyserats. Även
för dessa är det last mile som begränsar, då stamnäten fortfarande är fiberbasera-
de. Skillnaden är dock att denna sista sträcka är betydligt längre, för xDSL upp
till cirka fem kilometer (från telestationen) och för kabel-tv teoretiskt ända upp
till 160 kilometer med förstärkare (närmaste CMTS)1. Med fiber-LAN börjar i
detta avseende inte last mile förrän inne i själva huset.

Flera aspekter av både Bredbandskollens mätdata och empiriskt underlag från en-
kätundersökningarna tyder på en efterfrågan av snabbare bredband. Det kan bland
annat observeras att abonnenter uppgraderar till högre hastigheter med samma
accessteknik, och att utnyttjandet av i synnerhet fiber (som har högst reell has-
tighet av de undersökta teknikerna) ökar i takt med den geografiska utbyggnaden
av sådana anslutningar. De kommersiella tjänster som erbjuds över xDSL och
kabel-tv ligger väl i linje med utvecklingen enligt specifikationerna, men för fiber
förefaller den teoretiska potentialen, även när vi begränsar oss till fiber-LAN, ligga
betydligt högre än vad som erbjuds i dagsläget. En tänkbar förklaring till detta är
att det nuvarande utbudet av Internettjänster, åtminstone för privatkunder, inte
ställer högre krav än vad en 100 Mbit/s-anslutning lever upp till. Även om den
faktiska hastigheten för en sådan i snitt ligger mellan 50 och 60 Mbit/s är det fullt
tillräckligt för exempelvis strömmande video i Blu-ray-kvalitet. Tillsammans med

1Information om CMTS-placering och antal är som tidigare nämnt konfidentiell.
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olika former av fildelning tillhör strömmande innehåll de tyngsta komponenterna
i dagens svenska Internetanvändning, enligt intervjuade operatörer.

Att tillämpningarnas krav skulle vara det enda som begränsar vilka hastigheter
som erbjuds över fiber-LAN förefaller emellertid inte särskilt troligt. En tes ur
analysen är att en användares medvetenhet om att det finns kapacitet kan vara en
starkare drivkraft än det faktiska behovet rent tekniskt. Således tycks det finnas
efterfrågan på ännu högre hastigheter även om tillämpningarna inte kräver detta.

Frågan är då vad som förhindrar erbjudandet av snabbare bredbandstjänster, i
synnerhet till privatkund? Här kommer diskussionen om kostnader och lönsam-
het in. Även fiberkablar har en begränsad så kallad spektraleffektivitet, och en
högre genomströmningshastighet per kund skulle antingen innebära färre poten-
tiella abonnenter eller att man tvingas uppgradera befintliga nät. Huruvida en
sådan uppgradering kräver omkanalisering eller att bara byta ut ändutrustning
beror på kablarnas kvalitet och varierar från fall till fall. Att med befintliga led-
ningar nå så många abonnenter som möjligt är naturligtvis ett billigare alternativ
ur ett leverantörsperspektiv, jämfört med att höja kapaciteten ytterligare för de
privatkunder som efterfrågar det och därmed riskera nya investeringskostnader.
I Sverige, som idag främst använder lager 2-lösningar i fiberinfrastrukturen, kan
det dessutom tänkas att operatörerna inväntar den förr eller senare oundvikliga
övergången till IPv6, när näten ändå måste uppgraderas med lager 3-apparatur.

Vår slutsats är att det i dagsläget även kan finnas en ovilja från leverantörernas
sida att erbjuda högre hastigheter. En tänkbar förklaring är att priset per Mbit/s
sjunker kraftigt ju högre hastigheten blir, varför det till exempel torde vara mindre
attraktivt för en fiberleverantör att erbjuda upp till 1 Gbit/s än upp till 100 Mbit/s
till privatkund.

Eftersom vår analys av faktiska prestanda begränsats till bredbandsanslutning-
ar som utlovar 100 Mbit/s och lägre kan samtliga accesstekniker jämföras med
varandra, trots stora variationer i teoretisk potential. Den kanske mest anmärk-
ningsvärda observationen är att ingen av de undersökta tjänsterna har en reell
snitthastighet under de senaste tre åren som överstiger 80 procent av utlovad
maxhastighet. Däremot klarar både fiber- och kabel-tv-anslutningarna den lägre
hastighetsgränsen för de tjänster som märkts med ett intervall, och för i synner-
het höghastighetsanslutningarna är medelhastigheten ökande under perioden. De
undersökta ADSL-tjänsterna når bara cirka 90 procent av den lägre gränsen, och
liksom i den teoretiska utvecklingen tycks även faktiska prestanda ha stagnerat.
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Den enda formen i vilken xDSL teoretiskt skulle kunna erbjuda hastigheter jämför-
bara med dagens utbud av kabel-tv och fiber är VDSL, men sådana anslutningar
har i skrivande stund inte slagit igenom i Sverige i någon större skala. Vår analys
visar också att avståndsberoendet för xDSL bara gör VDSL till ett reellt höghas-
tighetsalternativ i mer tätbebyggda områden. I sådana torde även nykanalisering
av fiber vara ett lönsamt alternativ, åtminstone på några års sikt, som prestanda-
mässigt också är mer framtidssäkert. Nätuppgradering till VDSL förefaller därför
inte vara någon hållbar lösning ur ett mer långsiktigt perspektiv.

Det faktum att “bredband” är ett komplicerat begrepp eftersom det råder sto-
ra skillnader mellan olika accesstekniker, både teoretiskt och praktiskt, förefaller
högst relevant för att kunna utvärdera bredbandstillgången i Sverige. Under hela
den observerade perioden har Sverige enligt PTS data haft en tillgång till xDSL och
någon form av mobilt bredband (HSPA eller CDMA 2000) på över 97 procent av
befolkningen. Den enda accessteknik som i detta avseende har ökat är fiber-LAN,
vars ökning är 15 procentenheter från oktober 2007 till oktober 2010. Vare sig
fiber- eller kabel-tv-anslutningarna når enligt den senaste bredbandskartläggning-
en hälften av befolkningen (33 respektive 38 procent med anslutningsmöjlighet),
och i synnerhet den senare tekniken är starkt koncentrerad till landets större stä-
der. Totalt uppger PTS (2011a) att 54 procent av befolkningen har tillgång till
bredband via antingen kabel-tv eller fiber, eller både och.

Således är en rimlig slutsats att bredbandstillgången i Sverige, med hänsyn till
prestanda, fortfarande är mycket ojämn. Detta eftersom nära hälften av landets
befolkning, redan mot bakgrund av ovanstående diskussion, förefaller vara begrän-
sade till anslutningar med en reell genomströmningshastighet på under 12 Mbit/s.
Till detta kommer realiteter som att exempelvis inte alla ADSL-abonnenter ens
har möjlighet att ansluta sig till en 12–24 Mbit/s-tjänst, på grund av begräns-
ningar i räckvidd. Av analysen följer att dagens utbud av bredbandstjänster tycks
leva upp till Cisco Systems (2006) rekommendationer kring marknadsförd kontra
möjlig hastighet, men för kabel-tv där abonnenterna delar på genomströmnings-
hastigheten kan kapacitetsbehovet snabbt komma att öka i takt med utbredningen
av höghastighetsanslutningar.
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8.2 Internetanvändning nu och i framtiden

Användningen av Internet i Sverige ökar sett till inte bara andel av befolkningen
utan även frekvensen, det står klart i datat från undersökningen Svenskarna och
Internet. Dessutom förändras hur vi använder Internet, och en trend som kon-
stateras både av nämnda undersökning, operatörer och tidigare forskning är att
tillämpningarna blir både fler och mer prestandakrävande.

Idag är det fortfarande innehållsmässigt “lätta” aktiviteter som dominerar Inter-
netanvändningen. För att skicka e-post, söka information och kommunicera med
audio (röstkommunikation) finns ingen direkt anledning att skilja mellan olika ac-
cesstekniker och bredbandsanslutningar2, eftersom den faktiska prestandan över-
stiger kapacitetsbehovet för att använda dessa tjänster på ett tillfredsställande
sätt. För abonnenter som endast ägnar sig åt dessa tillämpningar av Internet kan
man snarast tala om en överkapacitet, då bredbandsanslutningen i många fall har
betydligt mer kapacitet än vad användaren faktiskt behöver.

Problemet, om man ska tala om ett sådant, består i de olika accessteknikernas
förmåga att distribuera mer krävande tjänster. Bland mediatillämpningar handlar
det främst om högkvalitativ videokommunikation och strömmande video i HD-
kvalitet. Ur ett företagsperspektiv bör även de molnbaserade tjänsternas framfart
liksom innovationer inom e-marknadsföring nämnas. Här kan skillnaden mellan
olika accesstekniker bli betydligt mer kännbar. Analysen har bland annat visat
att asymmetriska anslutningar såsom ADSL och mobilt bredband över HSPA och
LTE är begränsade när det gäller möjligheter till exempelvis distansarbete, och
även med en höghastighetsanslutning över fiber kan annonsinnehållet på populära
webbplatser bli kapacitetsmässigt kännbart för användaren. Högre hastighet är
inte alltid svaret på dessa problem, utan för vissa tillämpningar är det snarare
svarstiden som är den centrala faktorn.

Även om åtminstone trådbundna tekniker klarar av de flesta användares behov
idag är det förmodligen bara en tidsfråga innan ren bredbandstillgång inte längre
ger likvärdiga möjligheter att använda Internet, vare sig det gäller privata eller
företagstillämpningar. Att använda Internet som kommunikationsmedium, till ex-
empel genom IP-tv eller IP-telefoni, tycks handla om att “ta steget” — antingen
är det en viktig del användningen eller så görs det inte alls. I operatörernas ut-
bud ökar alternativen för att använda denna typ av tjänster, vilket ger anledning

2Åtminstone inte trådbundna sådana.
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att tro att allt fler kommer att övergå från traditionella medier till IP-baserade
lösningar. Även strömmande audio- och videoinnehåll som en del av det vanliga
surfandet uppges utgöra en allt större del av datatrafiken. Detta är en kombination
av mer så kallad mediatid per abonnent och högre kvalitet på det innehåll vi tar
del av.

Mobilitet är en annan utmaning som förmodligen kommer att växa framöver. De
mobila bredbandsnäten för HSPA och CDMA 2000 är väl utbyggda i Sverige idag
och når enligt PTS nästan hela landets befolkning. Prestandamässigt uppvisar
dessa emellertid stora variationer och även om det med hjälp av Bredbandskollens
data är svårt att tala om geografiska skillnader visar de aggregerade siffrorna att
faktisk prestanda oftast ligger under hälften av utlovad maxhastighet. Möjligheten
till ständig uppkoppling som dessa anslutningar ger tycks emellertid ha en positiv
effekt på användarens upplevda produktivitet, vilket tyder på att åtminstone fö-
retag har nytta av mobila anslutningsformer som komplement, om än ej ersättare,
till fast bredband.

Operatörerna tror att framtida användare kommer att förutsätta att kunna äg-
na sig åt “lätta” tillämpningar var som helst, när som helst, men att “tyngre”
tillämpningar fortfarande kommer att vara beroende av trådbundna anslutnings-
former. Den distinktionen är emellertid en defintionsfråga. Eftersom de yngre ål-
dersgrupperna är flitigare användare både frekvens- och tillämpningsmässigt är
det troligt att även tyngre aktiviteter kommer att ses som en del av den vardag-
liga användningen framöver. För att mobilt bredband ska kunna tillgodose större
kapacitetsbehov än idag förefaller en övergång till LTE både nödvändig och trolig.

Sambandet mellan bredbandstillgång och Internetanvändning är emellertid inte
enkelriktat. Det är inte bara våra användningsmönster som ställer krav på bättre
infrastruktur, bättre accessmöjligheter kan också ge upphov till nya tillämpning-
ar. Virtuella arbetsplatser och lärosäten möjliggörs genom bredbandsanslutning,
men där är den begränsade uppströmshastigheten ett potentiellt problem med
flera av dagens accesstekniker. De telemedicinska tillämpningar som har disku-
terats förefaller inte rimliga i externa nät i dagsläget, på grund av mycket höga
prestandakrav, men däremot kan privata höghastighetsnät mellan olika medcins-
ka instanser möjliggöra vård på distans. Dagen då det i praktiken går att utföra
operationer över en fiberkabel ligger dock sannolikt en bra bit in i framtiden.

I diskussionen om digital delaktighet ger examensarbetet inga direkta stöd för
att bredbandstillgång eller faktisk prestanda skulle ha någon större betydelse för
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Internetanvändningen. Att vissa socioekonomiska grupper, främst äldre, “står ut-
anför Internet” idag beror sannolikt mer på bristande kunskap och intresse än på
sämre tekniska förutsättningar. Inte heller det flitigt omskrivna glesbygdsproble-
met förefaller ur ett användarperspektiv utgöra ett stort problem i dagsläget. På
sikt ser vi emellertid risker med den prestandamässigt sätt ojämna tillgången i
Sverige, då mer krävande tillämpningar riskerar att utesluta vissa grupper från
att kunna använda Internet i samma, eller högre utsträckning än idag.

Vi har valt att inte direkt analysera ekonomiska samband såsom “Ger bredband
tillväxt?”, mot bakgrund av att det i tidigare forskning poängterats att det är
extremt svårt att sätta ett ekonomiskt värde på infrastruktur. Bredband skiljer
sig också mot annan infrastruktur, till exempel vägnät, i det avseendet att det kan
användas av flera olika tjänster, inte bara Internet. Det förefaller emellertid tydligt
att just tillämpningen Internet är en stark drivkraft för ekonomisk tillväxt. Dels
har informationsteknologins framfart givit upphov till nya branscher, produkter
och tjänsteerbjudanden, dels ger tillgången till Internet möjlighet att effektivisera
redan existerande verksamhet. Vi tror att data över exempelvis utvecklingen av
domänregistreringar i Sverige, sett till både antal och spridning, kan ge ökad för-
ståelse för samspelet mellan tillväxt, bredbandspenetration och “Internetmognad”
hos företag, och vi lämnar därmed ett uppslag till framtida forskning.

Att informationsmängderna som vi får tillgång till ökar kan ses som fördelaktigt
i en marknadsekonomi, men ökade valmöjligheter kan också vara en stressfaktor
för individen och kan leda till betydligt större administrativ verksamhet i företag.
För att bidra till en positiv nettoeffekt av Internettillgången vad gäller produk-
tivitet kan en bredbandsanslutning erbjuda mobilitet, kapacitet och hastighet.
Mobilitet innebär att vi har tillgång till Internet när och var vi så önskar och att
accessmöjligheten inte är knuten till en fast punkt. Kapacitet ger många använ-
dare möjlighet att vara anslutna samtidigt. Figur 8.1 illustrerar hur nuvarande
accesstekniker förhåller sig till dessa tre aspekter.

Det framgår tydligt att alla accesstekniker brister i minst en dimension. De tråd-
bundna har alla relativt hög kapacitet, där kabel-tv är något mer begränsat på
grund av att användarna delar på samma anslutning. Potentiellt sett kan detta
även gälla i en fiber-LAN-uppsättning, varför xDSL enligt vår bedömning är allra
bäst i detta avseende. Hastighetsmässigt ligger den tekniken dock i lä i jämförelse
med kabel-tv och i synnerhet fiber. Problemet med de trådbundna teknikerna är
att de sannolikt aldrig kommer att ge användaren någon mobilitet, eftersom de
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Figur 8.1: Effektivitetsmått på accessteknikerna

Cirklarnas storlek anger kapacitet. Skalorna i figuren är inte proportionerliga.

är knutna till en specifik plats. I den dimensionen är det bara de trådlösa tekni-
kerna som kan bidra, i dagsläget främst HSPA (och CDMA 2000) men framöver
sannolikt även LTE. Dessa är emellertid fortfarande inte jämförbara med de fasta
teknikerna, särskilt inte sett till reell prestanda, och dras dessutom med betydligt
större kapacitetsproblem. Hur den lösning som skulle passa in i figurens övre högra
hörn skulle se ut (om den ens är möjlig) är förstås ett intressant ämne för fortsatt
forskning, vilket för oss in på den sista delen av våra slutsatser.
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8.3 Accessteknikernas framtid

Efter våra teoretiska och empiriska studier i detta examensarbete är det svårt att
inte stämma in i den förkärlek för fiberbaserade accesstekniker som tycks finnas
i stora delar av tidigare forskning. Detta har emellertid att göra med att vår ut-
värdering huvudsakligen gjorts på ett tekniskt plan (om än både teoretiskt och
praktiskt). En fråga som vi inte direkt kan svara på är om det vore ekonomiskt
lönsamt att byta ut redan existerande kopparinfrastruktur mot fibermotsvarighe-
ter, och i så fall inom vilken tidsram. Den slutsats vi kan dra av att bara ungefär
hälften av landets befolkning har tillgång till en höghastighetsanslutning idag,
trots hög efterfrågan ur ett individperspektiv, är att det saknas ekonomiska inci-
tament för nätägare och operatörer att erbjuda högre kapacitet på landsbygden
och i mindre orter. Detta utgör ett potentiellt problem, då vi efter att ha studerat
användningstrender ur både kund- och leverantörsperspektiv kan konstatera att
det inom en nära framtid sannolikt kommer att krävas bättre prestanda än vad
som erbjuds med ADSL och dagens mobila bredband (HSPA och CDMA 2000)
för att tillgodogöra sig “vanligt” Internetbaserat material.

Bland trådlösa tekniker förefaller mobilt bredband inom 3GPP-familjen vara det
enda realistiska alternativet i Sverige även framöver (närmast genom LTE), även
om IEEE WiMAX teoretiskt sett är ett bättre alternativ för dataöverföring. LTE
tillhör de sedan länge vedertagna standarderna för mobiltelefoni i Sverige och
marknaden är förmodligen inte tillräckligt stor för att tillåta inter-plattforms-
konkurrens mellan IEEE och 3GPP. Det förefaller därmed osannolikt att någon
operatör kommer att försöka lansera WiMAX kommersiellt i Sverige, i synnerhet
då de mest lämpliga frekvensområdena redan är licensierade och ägs av operatörer
som använder tekniker inom 3GPP.

I jämförelsen mellan trådbundet och trådlöst kommer det senare sannolikt att visa
på större tillväxt inom den närmaste framtiden, bland annat med anledning av PTS
upphandling av frekvenser som kan användas för LTE och LTE-Advanced. Med
bättre LTE-täckning skulle mobilt bredband, vilket också flera av de intervjuade
operatörerna menar, kunna bli ett fullvärdigt alternativ till trådbundna tekniker
för många användare.

I tabell 8.1 sammanfattas våra slutsatser kring accessteknikernas framtid, vilka
givetvis är föremål för vidare diskussion. Med kortsiktig avser vi i det här fallet en
tidshorisont på cirka fem eller kanske upp till tio år, men som också bekräftats i
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intervjuerna är bredbandsmarknaden en rörlig bransch och det är därmed mycket
svårt att utvärdera alternativ på längre sikt.

Tabell 8.1: Accessteknikernas framtid

Teknik Kortsiktig potential Långsiktig potential

xDSL Kanske Nej
Kabel-tv Ja Kanske
Fiber Ja Ja
3GPP Ja Ja
WiMAX Nej Kanske

Vi tror att samtliga accesstekniker som är etablerade idag har en plats även ett
antal år framöver. I fallet xDSL är det emellertid en förutsättning att abonnenter
kan uppgraderas till VDSL, för att man inte ska riskera växande digitala klyftor på
grund av högre kapacitetskrav i vår Internetanvändning. På längre sikt ser vi ingen
framtid för bredband via telefonnätet, inte minst för att även den fasta telefonin
tycks vara på väg att fasas ut både från hushåll och företag. Bredband via kabel-tv
uppvisar kraftiga kapacitetsökningar bara under de senaste åren och i områden där
sådana anslutningsmöjligheter finns torde tillgången till bredband i hög hastighet
vara säkrad ur ett ganska långt perspektiv. Det tycks dock inte föreligga några
större incitament hos operatörerna för att utvidga näten, och om det ändå krävs
ny infrastruktur förefaller fiber vara ett mer framtidssäkert alternativ. Den största
svagheten med fiber är just detta, att utbyggnadstakten tycks ha klingat av liksom
åtminstone det privata tjänsteutbudet vad gäller kapacitet.

För mobilt bredband medger de i dagsläget nästan heltäckande 3G-näten visserli-
gen goda anslutningsmöjligheter, men prestandamässigt sett kan de inte mäta sig
med någon fast teknik om man väger in både hastighet och svarstid. Även på bara
några års sikt förefaller det troligt att LTE kommer att ta över efter HSPA och CD-
MA 2000, och i förlängningen den ursprungliga 4G-tekniken LTE-Advanced. Vår
bedömning är att inträdesbarriärerna för en konkurrerande teknik som WiMAX
är för höga i dagsläget, men utan hänsyn till detta är det ett bättre alternativ
rent tekniskt för IP-buren datakommunikation. Om vi drar samma slutsats som
för trådbundna accesstekniker, det vill säga att den teoretiskt bästa tekniken förr
eller senare kommer att överleva de andra, är det därför inte otänkbart att kon-
kurrenter till 3GPP-familjen kan bli reella utmanare på längre sikt.

Examensarbetet har inte innefattat någon egen lönsamhetsanalys av utbyggnad i
praktiken, men det förefaller inte råda någon brist på sådana i vare sig svenska
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eller utländska studier. Det bör emellertid ses som ett problem att dessa sällan
beaktar hela “förädlingskedjan” från transportnät till användarens accesspunkt
och dessutom baseras på utlovad och inte faktisk kapacitet. Hedén m. fl. (2008)
räknar exempelvis inte med att ett område med HSPA-täckning är i behov av
utbyggnad av fast bredband, eftersom HSPA teoretiskt har jämförbar prestanda
med xDSL. Chowdhury m. fl. (2009) räknar på investeringskostnader för FTTx,
men då det är tydligt att det är i last mile som skillnaderna finns är det relevant
att urskilja mellan exempelvis FTTC och FTTH. Ett viktigt bidrag som vårt
arbete kan ge till dessa typer av analyser framöver är den kritiska slutsatsen att
ren bredbandstillgång inte nödvändigtvis ger likvärdiga förutsättningar för att
använda Internet, i synnerhet inte ur ett långsiktigt perspektiv. Det är av yttersta
vikt att man vid utvärdering av olika alternativ ur ett lönsamhetsperspektiv inte
gör för grova generaliseringar och likställer accesstekniker med varandra, då det
kan råda stora skillnader både i faktisk prestanda och i teoretisk potential.
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Bilaga A

Tabeller

Detta avsnitt innehåller alla tabeller som har refererats i rapporten, bland annat
tröskelvärden för genomförda hastighetsjusteringar och en kartläggning av datum
då Bredbandskollen har förekommit i svensk dagsmedia.
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A.1 Gränser för höga mätvärden

Tabell A.1: Hastighetsklassificering Bredbandskollen, xDSL

Tjänst Max tillåtet värde (kbit/s)

256 kbit/s ADSL 500
0,20-0,25 Mbit/s ADSL 500
512 kbit/s ADSL 1 000
1 Mbit/s ADSL 2 000
2 Mbit/s ADSL 3 000
1,5–2 Mbit/s ADSL 3 000
8 Mbit/s ADSL 9 000
6–8 Mbit/s ADSL 9 000
24 Mbit/s ADSL 24 000
12–24 Mbit/s ADSL 24 000
20–60 Mbit/s ADSL 70 000

Tabell A.2: Hastighetsklassificering Bredbandskollen, kabel-tv

Namn Max tillåtet värde (kbit/s)

256 kbit/s kabel-tv 500
0,4–0,5 Mbit/s kabel-tv 1 000
2 Mbit/s kabel-tv 3 000
3–5 Mbit/s kabel-tv 10 000
8 Mbit/s kabel-tv 9 000
10 Mbit/s kabel-tv 20 000
7–10 Mbit/s kabel-tv 12 000
24 Mbit/s kabel-tv 24 000
12–24 Mbit/s kabel-tv 30 000
25–50 Mbit/s kabel-tv 60 000
50-100 Mbit/s kabel-tv 130 000
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Tabell A.3: Hastighetsklassificering Bredbandskollen, fiber

Namn Max tillåtet värde (kbit/s)

1,5–2 Mbit/s fiber 3 000
10 Mbit/s fiber 12 000
24 Mbit/s fiber 24 000
60–100 Mbit/s fiber 100 000
500–1000 Mbit/s fiber 1200 000

Tabell A.4: Hastighetsklassificering Bredbandskollen, mobilt bredband

Namn Max tillåtet värde (kbit/s)

Upp till 384 kbit/s 3G 500
Upp till 3 Mbit/s 3G 8 000
Upp till 6 Mbit/s 3G 10 000
Upp till 10 Mbit/s 3G 15 000
Upp till 80 Mbit/s 4G 120 000
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A.2 Identifierade artiklar

En egenhändig sammanställning av förekomst av Bredbandskollen i svensk dags-
media år 2008–2010 återfinns nedan.

Tabell A.5: Tillfällen då Bredbandskollen förekommit i dagsmedia

Dagsmedia

Datum Instans Ämne

2008-01-16 Aftonbladet bredband
2008-01-18 Aftonbladet bredband
2008-01-24 Aftonbladet bredband
2008-03-04 Plus (SVT) bredband
2008-03-18 SvD bredband
2008-03-20 Aftonbladet bredband
2008-03-31 Aftonbladet bredband
2008-04-02 Aftonbladet mobilt bredband
2008-04-03 Aftonbladet bredband
2008-04-09 Aftonbladet bredband
2008-06-29 SvD mobilt bredband
2008-07-18 Aftonbladet mobilt bredband
2008-08-08 DN mobilt bredband
2008-08-18 Aftonbladet bredband
2008-09-07 DN bredband
2008-10-16 DN mobilt bredband
2008-10-16 SvD mobilt bredband
2008-10-21 Aftonbladet bredband
2009-04-16 Aftonbladet mobilt bredband
2009-04-17 Aftonbladet bredband
2009-05-06 SvD mobilt bredband
2009-06-10 DN mobilt bredband
2009-06-17 Expressen mobilt bredband
2009-07-08 Aftonbladet bredband
2010-03-24 IDG mobilt bredband
2010-04-26 IDG mobilt bredband
2010-04-30 Aftonbladet bredband
2010-05-14 Aftonbladet mobilt bredband
2010-05-16 DN mobilt bredband
2010-06-13 IDG mobilt bredband
2010-06-14 IDG mobilt bredband
2010-07-20 Aftonbladet mobilt bredband
2010-08-18 IDG mobilt bredband
2010-10-03 DN mobilt bredband
2010-10-06 DN mobilt bredband
2010-10-22 IDG bredband
2010-10-30 IDG bredband
2010-12-20 IDG mobilt bredband

DN Dagens Nyheter
SvD Svenska Dagbladet
IDG International Data Group



Bilaga B

Bilder och figurer

I denna bilaga finns de bilder och figurer som inte kunnat skalas ned tillräckligt
för att få plats i själva rapporten.
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B.1 Tillgång och utnyttjande, geografiskt

I dessa bilder jämförs mätintensiteten för de detaljstuderade tjänsterna med PTS
kartläggningsdata om bredbandstillgång, under tidsperioden 2008–2010. Tillgång
för accesstekniken ifråga det aktuella året markeras i blå färg. Över dessa läggs
en intensitetskarta som återspeglar antalet mätningar för den aktuella tjänsten
under given månad (januari, juni eller december). För 50–100 Mbit/s kabel-tv
finns endast mätdata för december 2010.

Färgskalan går från gult (få mätningar) till rött (många mätningar) enligt ta-
bell B.1 nedan.

Tabell B.1: Mätintensitet, definition

Färg Antal mätningar
Ljusgul 1–20
Mörkgul 21–50
Orange 51–100
Ljusröd 101–500
Mörkröd Över 500*

* Ingen plats har över 10 000 mätningar med en viss tjänst en enskild månad.

Ett fel i PTS rådata för kabel-tv-täckning 2010 upptäcktes i samband med vå-
ra analyser. I figur B.9 och B.10 används därför kartläggningsdatat från 2009.
Eftersom det inte skett någon nämnvärd utbyggnad av kabel-tv under 2010 (se
tabell 4.1 på sidan 65) torde datamängderna från 2009 och 2010 vara i stort sett
identiska.
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Figur B.1: Tillgång och utnyttjande, 6–8 Mbit/s ADSL (januari 2008)
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Figur B.2: Tillgång och utnyttjande, 6–8 Mbit/s ADSL (juni 2009)
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Figur B.3: Tillgång och utnyttjande, 6–8 Mbit/s ADSL (december 2010)
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Figur B.4: Tillgång och utnyttjande, 12–24 Mbit/s ADSL (januari 2008)
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Figur B.5: Tillgång och utnyttjande, 12–24 Mbit/s ADSL (juni 2009)
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Figur B.6: Tillgång och utnyttjande, 12–24 Mbit/s ADSL (december 2010)
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Figur B.7: Tillgång och utnyttjande, 12–25 Mbit/s kabel-tv (januari 2008)
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Figur B.8: Tillgång och utnyttjande, 12–25 Mbit/s kabel-tv (juni 2009)
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Figur B.9: Tillgång och utnyttjande, 12–25 Mbit/s kabel-tv (december 2010)
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Figur B.10: Tillgång och utnyttjande, 50–100 Mbit/s kabel-tv (december 2010)
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Figur B.11: Tillgång och utnyttjande, 10 Mbit/s fiber (januari 2008)
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Figur B.12: Tillgång och utnyttjande, 10 Mbit/s fiber (juni 2009)
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Figur B.13: Tillgång och utnyttjande, 10 Mbit/s fiber (december 2010)
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Figur B.14: Tillgång och utnyttjande, 60–100 Mbit/s fiber (januari 2008)
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Figur B.15: Tillgång och utnyttjande, 60–100 Mbit/s fiber (juni 2009)
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Figur B.16: Tillgång och utnyttjande, 60–100 Mbit/s fiber (december 2010)
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B.2 Medelhastighet, geografiskt

Bilderna i detta avsnitt visar hur medelhastigheten på olika geografiska positioner
i landet förhåller sig till utlovad lägsta hastighet, i den mån sådan finns angi-
ven för tjänsten. För respektive tjänst visas medelhastigheten under januari 2008,
juni 2009 och december 2010. För 50–100 Mbit/s kabel-tv finns endast data för
december 2010.

En markör på kartan betyder att minst en mätning har gjorts på platsen, men
i bilderna tas ingen hänsyn till antalet underliggande mätningar per plats. Värt
att notera är också att positionerna är ungefärliga. Den geografiska informatio-
nens exakthet redogörs för i datastudiens första del, avsnitt 3.1.1 Reduktion av
datamängden på sidan 38 i rapporten.
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Figur B.17: Medelhastighet, 6–8 Mbit/s ADSL (januari 2008)

Röd = under 6 Mbit/s, grön = minst 6 Mbit/s
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Figur B.18: Medelhastighet, 6–8 Mbit/s ADSL (juni 2009)

Röd = under 6 Mbit/s, grön = minst 6 Mbit/s



B.2 Medelhastighet, geografiskt 239

Figur B.19: Medelhastighet, 6–8 Mbit/s ADSL (december 2010)

Röd = under 6 Mbit/s, grön = minst 6 Mbit/s
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Figur B.20: Medelhastighet, 12–24 Mbit/s ADSL (januari 2008)

Röd = under 12 Mbit/s, grön = minst 12 Mbit/s
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Figur B.21: Medelhastighet, 12–24 Mbit/s ADSL (juni 2009)

Röd = under 12 Mbit/s, grön = minst 12 Mbit/s
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Figur B.22: Medelhastighet, 12–24 Mbit/s ADSL (december 2010)

Röd = under 12 Mbit/s, grön = minst 12 Mbit/s
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Figur B.23: Medelhastighet, 12–25 Mbit/s kabel-tv (januari 2008)

Röd = under 12 Mbit/s, grön = minst 12 Mbit/s
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Figur B.24: Medelhastighet, 12–25 Mbit/s kabel-tv (juni 2009)

Röd = under 12 Mbit/s, grön = minst 12 Mbit/s
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Figur B.25: Medelhastighet, 12–25 Mbit/s kabel-tv (december 2010)

Röd = under 12 Mbit/s, grön = minst 12 Mbit/s
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Figur B.26: Medelhastighet, 50–100 Mbit/s kabel-tv (december 2010)

Röd = under 50 Mbit/s, grön = minst 50 Mbit/s
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Figur B.27: Medelhastighet, 10 Mbit/s fiber (januari 2008)

Röd = under 8 Mbit/s, grön = minst 8 Mbit/s
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Figur B.28: Medelhastighet, 10 Mbit/s fiber (juni 2009)

Röd = under 8 Mbit/s, grön = minst 8 Mbit/s
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Figur B.29: Medelhastighet, 10 Mbit/s fiber (december 2010)

Röd = under 8 Mbit/s, grön = minst 8 Mbit/s
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Figur B.30: Medelhastighet, 60–100 Mbit/s fiber (januari 2008)

Röd = under 60 Mbit/s, grön = minst 60 Mbit/s
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Figur B.31: Medelhastighet, 60–100 Mbit/s fiber (juni 2009)

Röd = under 60 Mbit/s, grön = minst 60 Mbit/s
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Figur B.32: Medelhastighet, 60–100 Mbit/s fiber (december 2010)

Röd = under 60 Mbit/s, grön = minst 60 Mbit/s
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B.3 Lägsta svarstid, geografiskt

De tre bilderna i detta avsnitt visar den lägsta uppmätta svarstiden på olika or-
der under december 2010, för de tjänster som används i datastudien, avsnitt 5.4.
Färgerna definierar tidsintervall i millisekunder enligt tabell B.2 nedan. Kolumnen
Klassificering är vår egen bedömning i förhållande till vad som är en rimlig svarstid
med en trådbunden anslutning över avstånd i den storleksordning det rör sig om
i mätningarna.

Tabell B.2: Lägsta svarstid, definition

Färg Svarstid (ms) Klassificering
Mörkgrön 1–10 Kort/normal
Ljusgrön 11–20 Normal
Gul 21–30 Normal
Orange 31–150 Lång
Röd Över 150 Mycket lång
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Figur B.33: Lägsta svarstid, 6–8 Mbit/s ADSL
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Figur B.34: Lägsta svarstid, 12–25 Mbit/s kabel-tv
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Figur B.35: Lägsta svarstid, 10 Mbit/s fiber
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B.4 Antal domänregistreringar, geografiskt

Bilderna i detta avsnitt visar antalet registrerade .se-domäner i Sverige under
2008–2010, per postnummer. Punkterna visar domäner som är registrerade under
den givna månaden, alltså inte endast nyregistreringar. Färgerna definierar antalet
domäner enligt tabell B.3 nedan.

Tabell B.3: Domänregistreringar, definition

Färg Antal registreringar
Röd 1–10
Gul 11–100
Ljusgrön 101–1 000
Mörkgrön Över 1 000*

* Högsta antal är 9 601 stycken (januari 2008).
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Figur B.36: Domänregistreringar (januari 2008)
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Figur B.37: Domänregistreringar (juni 2009)
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Figur B.38: Domänregistreringar (december 2010)



Bilaga C

Algoritmer

Här presenteras i detalj de algoritmer som använts för att korrigera eller analysera
data. Innehållet är bitvis mycket tekniskt orienterat men innehåller även en hel
del matnyttigt för den oinsatte men intresserade läsaren.
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C.1 Hastighetskorrigering

Denna algoritm används för att elicitera möjligt hastighetsval för de mätningar
som saknar denna uppgift i rådatat, med andra ord en “kvalificerad gissning”. Den
skapades mot bakgrund av att en majoritet av mätningarna, nästan 75 procent,
saknade angiven hastighet vid arbetets början. I Bredbandskollen 2.0 och framåt
används en cookie i vilken användarens tidigare val av hastighet sparas.

Algoritmen går igenom samtliga mätningar och letar efter likheter. Från början
vara denna ganska generisk och gick ut på att man kunde vikta en mätning mot
andra, och om de överensstämmer tillräckligt mycket fylla i den saknade hastig-
hetangivelsen. Vi beslutade av tillförlitlighetsskäl att enbart värden där både IP-
adress och hash-nyckel överensstämmer är tillräckligt bra för att basera en ändring
på det.

1. Alla mätningar med icke-nollvärde i fältet speed_selection plockas ut.

2. Sortering av utplockade mätningar görs efter hash-nyckel och IP-adress.

3. Varje kombination av hash-nyckel och IP-adress genomsöks. Om det för en
given kombination finns en majoritet av ett rimligt1 hastighetsval väljs detta
ut och tilldelas samtliga mätningar med samma hash/IP-kombination, i det
nya fältet speed_guess.

4. När alla unika kombinationer av utplockade mätningar är genomsökta är
körningen klar.

Datastrukturen bidrog till att algoritmen innebar en del ineffektiva operationer. I
efterhand har vi insett att exempelvis den inneboende semistrukturella karaktären
i MongoDB hade kunnat utnyttjas på ett bättre sätt. Effektivitetsförlusterna blev
kännbara då vi initialt uppskattade att körningen skulle ta cirka fem dygn och i
slutändan tog sex dygn efter en omstart.

I figur C.1 visas hur värden ändras.

Den gamla algoritmen, som sedermera visade sig vara alltför tidsineffektiv, be-
skrivs nedan. Skillnaden ligger i hur posterna organiseras. I den gamla algoritmen
fanns ingen tydlig “sparpunkt”, men då den nya algoritmen sorterar posterna i en
bestämd ordning finns också en definierad sådan. Vid en serverkrasch, vilket också

1Rimligt i det här fallet innebär att mätvärdet är 1–110 procent av speed_selection.
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Figur C.1: Illustration av hastighetskorrigerande algoritm

inträffade ett antal gånger på grund av prestandaproblem, var det med den nya
algoritmen möjligt att återuppta körningen från en sådan punkt.

1. Alla mätningar med icke-nollvärde i fältet speed_selection plockas ut.

2. Varje mätning genomsöks enligt följande:

(a) Om hash/IP-kombinationen varit med tidigare i sökningen, hoppa till
nästa mätning2 och börja om från (a).

(b) Alla mätningar med samma hash-nyckel och IP som det nuvarande ele-
mentet plockas ut från databasen3.

(c) Om det för den aktuella kombinationen finns en majoritet av ett rimligt
hastighetsval väljs detta ut och tilldelas samtliga mätningar med samma
hash/IP-kombination, i det nya fältet speed_guess.

3. När alla unika kombinationer av utplockade mätningar är genomsökta är
körningen klar.

Den gamla algoritmen uppskattades ta ungefär 30 dygn att slutföra, vilket inte
sågs som ett alternativ med tanke på vår begränsade tidsram.

2Detta kan potentiellt spara mycket tid.
3En mycket tidskrävande operation eftersom alla identiska kombinationer måste plockas ut

ur en stor datamängd.



Bilaga D

Tekniska förklaringar

Nedan följer en del förklaringar som ansetts vara av för teknisk karaktär för att
inkluderas direkt i rapporten.
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D.1 Olika datatyper och deras begränsningar

Vid formatkonverteringar och flytter mellan databaser har vi stött på en del da-
tatypsrelaterade problem, vilka mer ingående beskrivs här.

D.1.1 Flyttal

Ett dubbelprecisionsflyttal har enligt IEEE 754 64 bitar; 1 bit tecken (+ eller −),
11 bitar exponent samt 52 bitar mantissa. Noggrannheten för ett sådant tal visas
i ekvation (D.1), då det finns 253 olika tal som kan beskrivas med 52 bitar och en
siffra i bas 2 har log10(21) stor betydelse i bas 10.

log2(253) · log10(21) ≈ 15.9510 (D.1)

D.2 OSI-modellen och nätverk

OSI-modellen, som den benämns i litteratur på svenska, är en stackbaserad modell
och kallas därför ofta även OSI-stacken. Principen bakom OSI är att olika lager i
stacken ska vara utbytbara. Ett program som till exempel normalt använder TCP
ska enkelt kunna använda UDP utan att programmet i sig behöver anpassa sig1.

Som beskrivet i avsnitt 1.5 är OSI-modellen implementerad i sju lager, där det
lägsta är mest hårdvarunära och det högsta är närmast mjukvaran. Ett givet lager
behöver inte känna till hela stacken utan bara lagret direkt ovanför och det direkt
nedanför. Programmeraren som skriver program befinner sig ofta ovanför lager 7 i
stacken och saknar tillgång till protokollspecifika detaljer i de underliggande lagren.
Hon får därför lita på att operativsystemets implementation av nätverksstacken
fungerar.

7. Applikationslagret: programspecifika protokoll såsom FTP, DNS, SMTP,
HTTP, Telnet och Gopher.

6. Presentationslagret: till exempel MIME och liknande.
5. Sessionslagret: till exempel socket-implementationer.
4. Transportlagret: till exempel TCP och UDP.
3. Nätverkslagret: till exempel IP och routingprotokoll såsom OSPF.
1Det kan tilläggas att i en verklig tillämpning vore ett dylikt byte från TCP till UDP sannolikt

mycket ofördelaktigt.
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2. Datalänklagret: till exempel MAC-adresser i ethernet.
1. Fysiska lagret: till exempel impulser på en ledning.

I princip finns olika stackar för olika tillämpningar, och en stack som är gjord för
Internet innehåller IP i nätverkslagret. Om ett paket kan tolkas som ett IP-paket,
det vill säga har en korrekt header och en payload som uppfyller det som deklareras
i headern, kan det skickas i stort sett överallt. Detta är också tanken med Internet,
ett protokoll som kan nå alla. IP kan exempelvis köras ovanpå ethernet, WiFi eller
mobilt bredband.

Vi tar ett exempel på en användare i Sverige som vill besöka www.cisco.com

hemifrån. Hon skriver in adressen i en webbläsare och paketen börjar skapas. Efter
en DNS-uppslagning för att hitta rätt IP-adress händer, något förenklat, följande:

1. Paketet skapas i applikationslagret, och enkapsuleras hela vägen ner till lager
1, där lager 1 och 2 är komponenter av den trådlösa standarden 802.11g om
datorn ingår i ett trådlös nätverk. Detta sker i det första hoppet, mellan 1
och 2, i tabell D.1.

2. Paketet har tagits emot av routern och plockas upp till lager 3, där routern
ser IP-adressen och inser att paketet ska ut på Internet. Därför lägger routern
på lager 1 och 2 som motsvarar ethernet-standarden och skickar ut paketet
över partvinnad kabel till nästa hållplats. I tabell D.1 är detta hoppen över
“gigabiteth” och “tengigabiteth”.

3. Efter ett hopp eller flera kommer paketet fram till en station där ethernet
inte längre är rimligt, eftersom hoppet är för stort. I vår figur sker detta
vid hopp 8. Dittills har paketet förmodligen plockats upp till lager 3 (IP-
lagret) vid varje hållplats för att undersöka vart det ska och skicka vidare
det. Nu packas paketet om i lager 1 och 2 gjorda för så kallad “IP long haul”,
vilket innebär att paketet ska skickas långa sträckor med så lite störning som
möjligt. Denna gång från Amsterdam (“ams”) till New York (“nyc”). Alla
hopp som görs medan paketet är under “haul” ses inte, då de inte existerar
ur IP-paketets perspektiv.

4. Efter ankomst upprepas processen igen med några små hopp vid nätbyte och
något större hopp.

5. På slutet, i hopp 21, kommer paketet in i Ciscos infrastruktur. Därefter följer
ytterligare några interna hopp, men eftersom dessa saknar pingtider har de
skurits bort. När paketet anländer packas det upp till applikationslagret och
återfår då samma utseende som det hade när det skapades i steg 1.

www.cisco.com
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Tracepath

Hopp Namn Ping (ms)

1: 172.18.200.1 1.403
2: offgw1.iis.se 2.355
3: sga80.ge3-3s566.tele2.net 4.382
4: avk-ncore-1.gigabiteth1-23.tele2.net 7.078
5: avk3-ncore-1.tengigabiteth2-2.tele2.net 5.898
6: kst5-core-3.tengige0-0-0-9.tele2.net 18.418
7: bck-core-1.pos2-0-0.tele2.net 14.776
8: gbg-core-1.tengigabiteth2-0-0.tele2.net 16.978
9: ams-core-1.pos0-1-4-0.tele2.net 24.666

10: nyc9-core-1.pos8-0-0.tele2.net 98.762
11: 144.223.26.73 104.950
12: 144.232.1.41 108.947
13: 144.232.9.78 101.153
14: cr2.n54ny.ip.att.net 144.926
15: cr2.wswdc.ip.att.net 143.844
16: cr1.attga.ip.att.net 144.272
17: cr2.dlstx.ip.att.net 144.874
18: cr84.dlstx.ip.att.net 152.096
19: gar28.dlstx.ip.att.net 177.573
20: 12.91.193.190 147.353
21: rcdn9-cd2-dmzbb-gw2-ten1-1.cisco.com 148.722

Tabell D.1: En kort tracepath till http://www.cisco.com

http://www.cisco.com
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D.2.1 Tekniska funderingar kring bredband

Den underliggande infrastrukturen benämns ofta som lager 0, det vill säga under
det fysiska lagret. Det är det lager som avgör vilka signaler som kan propageras
och så vidare, och termer såsom “bredband” torde alltså ingå här. Rent tekniskt
vore således en mer korrekt definition av bredband än den som nämns i flertalet
PTS-rapporter, “Datakommunikation i båda riktningarna i mer än 1 Mbit/s”,
exempelvis “En infrastruktur som möjliggör IP-baserad kommunikation med en
dataöverföringshastighet på mer än 1 Mbit/s och en svarstid på mindre än 30
ms till en av rikets IX-punkter”. Med den senare formuleringen förtydligas vad
bredband innebär konceptuellt, och man lägger till ett rimlighetskrav angående
svarstid. Problem såsom hur man mäter hastighet och svarstid är emellertid svåra
att införliva även i en sådan definition.

Varför svarstiden har betydelse kan illustreras med ett exempel. En lastbil som
åker tur och retur mellan Göteborg och Stockholm har en otroligt hög genom-
strömningshastighet, men en fullständigt orimlig svarstid. I ekvation (D.2) har vi
räknat med att avståndet mellan städerna är 478 kilometer, att en lastbil med
trailer rymmer 120 kubikmeter samt att det tar cirka fem timmar att köra. En
hårddisk på 2 TB har en volym på 0,4 liter, men vi antar 0,5 liter för eventuella
packningsproblem och för att förenkla räkningen.

TPlastbil = data

tid
=

2TB 120m3

0,5dm3

5h = 480 000TB
18000s ≈ 25TB/s = 2 · 108Mbit/s (D.2)

I ekvationen erhålls en genomströmningshastighet som tillåter överföring av 1 000
mätvärden (heltal på 4 byte) om varje människa på jorden, per sekund. Ett an-
nat jämförelsevärde är 2 000 långfilmer i HD-kvalitet. Hastigheten (200 Tbit/s) är
nästan 15 gånger snabbare vad man har lyckats överföra på en fiber (se ??).

Med exemplet ovan vill vi lyfta fram en viktig del av OSI-konceptet, nämligen att
det hade fungerat alldeles utmärkt att köra exempelvis IP över Lastbil (om det
inte hade varit för hårdkodade timeouts i TCP som förmodligen varit protokollet
på lagret ovanför) om man inte ställer några krav på tiden det tar att få svar. I
detta fall hade protokollet Lastbil använts på lager 1–2.



D.2 OSI-modellen och nätverk 269

D.2.2 Mobila nätverk och positionering

Ett problem med positionering och mobila nätverk är att trafiken går en lång väg
i operatörernas egna nät innan den faktiskt kommer ut på vad vi betraktar som
Internet. Ur Internets perspektiv ser det likadant ut om en användare befinner sig
i Stockholm eller i skogarna i Småland, och därför är en positionsbedömning med
hjälp av IP-adress mer eller mindre värdelös. Användaren kan dessutom flytta på
sig och då erhålla en ny IP-adress eller behålla den gamla, det bestäms av opera-
tören. Vad Internet anbelangar märks inte denna positionsändring och eventuella
adressbyte överhuvudtaget.

Dessa faktorer har gjort att vi anser att positionerna som finns för mobila mät-
ningar (utan GPS-angivelse) i rådatat är oanvändbara.
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D.3 Variabelberäkningar för kabel-tv

I listan nedan förklaras hur variabelvärdena i ekvation (7.2) på sidan 162 i analysen
har beräknats och hur vi motiverar dem.

kanalertot är det antal kanaler som finns tillgängliga på den bandbredd som eu-
ropeiska DOCSIS har stöd för enligt specifikationen. Antagandet görs att
operatörerna följer denna. Värdet blir 110 kanaler.

kanalertv är en uppskattning av det antal kanaler av bandbredden som går åt
till TV-kanaler. En analog TV-kanal behöver 8 MHz för rimlig bild- och
ljudkvalité. I Sverige finns fortfarande en del analoga sändningar kvar2, även
om huvudutbudet idag är digitalt. Den största svenska kabel-tv-operatören
Com Hem har ett digitalt utbud på 140 kanaler. En kanal kan bära ungefär 5
stycken 576i (“vanlig” tv) eller 2 stycken 720p eller 1080i3 (HD) sändningar i
digitalt format. Men detta i åtanke samt antagande om gruppering av kanaler
med avseende på ursprung uppsattar vi att det i snitt får plats fyra tv-kanaler
per 8 MHz-kanal och anser därför att 35 kanaler (140/4) används för tv.

TPkanal är den teoretiska genomströmningshastigheten per kanal, vilken är 50
Mbit/s i europeiska DOCSIS 3.0.

lghantal är ett uppskattat antal kaskadkopplade lägenheter i ett genomsnittligt
flerfamiljshusområde. Vi har antagit 300 lägenheter. Cisco Systems rekom-
menderar maximalt 2 000 klienter per CMTS men vi har inte kunnat bekräfta
några faktiska siffror i vare sig data- eller litteraturstudie.

2I författarnas bostäder sänds SVT1, SVT2, TV4 och TV6 ut analogt i koaxialkabeljacket.
3För en utförligare distinktion av dessa se bilaga D.3.1.
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D.3.1 Bildformat

I Sverige har det länge varit standard med 576i som bildformat (PAL), vilket inne-
bär 576 pixlar i höjdled (bredden är ej definierad i standarden) och att kodningen
än interlaced (innebär förenklat att man ritar ut varannan rad varannan gång).
Tekniken innebär att det bara krävs halva kapaciteten för nästan jämförelsebar
bildåtergivning på en CRT-display jämfört med ett progressivt (icke-interlaced)
format4, och har därför historiskt ansetts vara en överlägsen teknik. Den förut-
sätter dock att man enkelt kan rita ut bara de rader som ändras (eftersom bara
hälften av raderna uppdateras åt gången). Detta är möjligt med CRT, men inte
med nuvarande LCD-teknik.

När interlaced video visas på en LCD används en process som kallas för deinter-
lacing vilken ibland använder två på varandra följande bildrutor (vilket ger alla
rader i en bild) som kombineras till en bild som kan visas. Förfarandet halverar
emellertid bildhastigheten, vilket förtar hela konceptet bakom i. En annan variant,
om LCD-displayen är snabb nog, är att rita ut hälften av raderna igen och bara
uppdatera hälften.

Progressiv kodning innebär att hela bilden ritas på en gång, vilket både CRT och
LCD klarar av. En sådan bildström kräver emellertid, som nämnts ovan, dubbel
kapacitet jämfört med en interlaced. Det kan här vara värt att poängtera att
det inte finns något som heter LED-panel (förutom jumbotroner, och de kallas
inte paneler), utan möjligtvis LED-bakgrundsbelyst LCD-paneler och att de flesta
plasma-paneler lider av samma problem som LCD-tekniken gällande interlaced-
video.

När man talar om DVD-kvalitet finns ingen enskild definition, men vanligast på
DVD är antingen 576i (PAL) eller 480i (NTSC). Även 288p samt 240p är tillåtet,
men ovanligt5.

I Sverige har tidigare både 720p och 1080i-kanaler marknadsförts som HD-kanaler.
Rent praktiskt är skillnaden att 720p ger en “snabbare” bild, medan 1080i ger en
“skarpare” bild till samma kapacitetsutnyttjande, givet att man inte har en CRT
eller motsvarande utrustning som klarar av att visa interlaced direkt. Med LCD
är progressiv i regel att föredra6, eftersom bra deinterlacing-apparatur är dyr och i

4Man kan även uttrycka sig som att uppdateringsfrekvensen dubblas för samma kapacitets-
utnyttjande, men är i praktiken samma sak.

5Vi har aldrig stött på det i annat än så kallade proof-of-concept-tillämpningar.
6Detta är självklart en subjektiv bedömning.
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regel inte finns i vanliga konsumentprodukter och därför kan så kallade “twitter”-
effekter uppstå vilket kraftigt försämrar bildkvalitén.

Summa summarum; interlaced är bra till bildkällor som klarar av icke-progressiv
scanning, vilket i praktiken är CRT, och progressiv är bättre för samtliga andra
bildkällor.



Bilaga E

Övriga bilagor

Externa dokument och liknande som refereras i rapporten bifogas här.
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E.1 Hur en mätning går till i Bredbandskollen

Nedan beskrivs Bredbandskollens mätförfarande, citerat ur Frågor och svar på
tjänstens hemsida, http://www.bredbandskollen.se/faq.php?sektion=2. In-
formationen hämtades den 6 maj 2011.

Mätverktyget är ett så kallat flash-applet som laddas när användaren går in på
webbplatsen. När användaren trycker på Starta mätning-knappen händer följande:

1. En förmätning genomförs för att skapa en grov uppfattning om vilken band-
bredd användaren har. Underlaget från mätningen visar hur stor datamängd
som ska skickas och tas emot i testerna nedan. Ifall förmätningen visar på en
bandbredd på över 50 Mbit/s så används fyra samtidigt sessioner i punkt 4
och 5 nedan.

2. Baserat på en uppskattad geografisk position av användaren utses den mät-
server som ligger närmast.

3. 10 http-förfrågningar skickas till närmaste mätserver och en snittsvarstid räk-
nas ut.

4. Två eller fyra bildfiler hämtas parallellt med http från mätservern. Storleken
på bildfilerna avgörs genom förmätningen. Tiden för överföringen används för
att räkna ut användarens nedlänk-bandbredd eller den bandbredd med vilken
användaren kan ta emot data.

5. Slumpmässig data skickas via http-post till mätservern (två eller fyra paral-
lella sessioner). Förmätningen avgör hur stor mängd data som skickas. Tiden
för överföringen används för att räkna ut användarens upplänk-bandbredd
eller den bandbredd med vilken användaren kan skicka data.

Resultaten av mätningen presenteras för användaren och lagras i databasen och
associeras med en cookie så att användaren kan gå tillbaka till sina tidigare mät-
ningar vid ett senare tillfälle.

http://www.bredbandskollen.se/faq.php?sektion=2
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E.2 Bredbandskollens enkätundersökning

Detta är en sammanställning av den enkätundersökning som finns på Bredband-
skollens hemsida. De tabeller som saknar antal är flervalsfrågor, och där presen-
teras inte antalet per svarsalternativ. De frågor som har både antal och andel
är ensvarsfrågor. Vi presenterar heller inte frisvarsfrågorna, då dessa inte går att
sammanställa enkelt. Andel syftar hela tiden på andel av de svarande som har
påbörjat enkäten, därav är inte alltid summan av andelarna 100 procent.

Tabell E.1: Hur många gånger har du gjort mätningar med TPTEST eller Bred-
bandskollen tidigare?

Antal Andel (%) Svar
3046 4.7 Nej, aldrig
1951 3.01 1 gång
4704 7.26 2 - 3 gånger
5677 8.76 4 - 5 gånger
8044 12.41 6 - 10 gånger
14972 23.1 10 - 30 gånger
26340 40.65 Fler än 30 gånger

Tabell E.2: Har du gjort bandbreddsmätningar med någon annan tjänst förutom
Bredbandskollen eller TPTEST tidigare?

Antal Andel (%) Svar
14304 22.07 Ja
46335 71.5 Nej
3859 5.96 Vet inte
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Tabell E.3: Vilket eller vilka skulle vara de främsta skälen för dig att mäta din
bandbredd?

Antal Andel (%) Svar
33.14 Ren nyfikenhet
64.96 Misstanke om att jag inte får till-

räcklig bandbredd i förhållande
till vad jag hade beställt

44.03 Det gick trögt att surfa/skicka
mail

5.19 Efter att ha läst en artikel
8.6 Fått tips/blivit rekommenderad

av en kompis eller kollega
6.72 Annat

Tabell E.4: Hur fick du reda på att Bredbandskollen fanns?

Antal Andel (%) Svar
8913 13.75 Läste i tidning
1250 1.93 Såg annons

21922 33.83 Fick tips av vän/bekant/kollega
13918 21.48 Sökte på nätet
5635 8.7 Konsumentverkets hemsida
5623 8.68 PTS - Post & Telestyrelsens

hemsida
318 0.49 KTIB - Konsumenternas tele-

och Internetbyrås hemsida
6070 9.37 Annat
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Tabell E.5: Vilken/vilka bredbandsleverantörer har du?

Antal Andel (%) Svar
38.92 Telia
15.37 Bredbandsbolaget
13.26 Com Hem
8.62 Tele2/Swipnet
4.34 Telenor
0.78 TDC Song
7.31 Tre
2.72 Bahnhof
1.47 Nordisk Mobiltelefon
0.49 Skycom
0.29 Tveksam/vet inte
15.96 Annan
0.96 Vet ej

Tabell E.6: Jag litar på min bredbandsoperatörs hastighetsangivelse

Antal Andel (%) Svar
12616 19.47 Stämmer inte alls (1)
13819 21.32 2
16578 25.58 3
13636 21.04 4
6060 9.35 Stämmer helt (5)

Tabell E.7: För mig är det viktigt att min hastighet stämmer överens med den
angivna även om det fungerar bra i övrigt

Antal Andel (%) Svar
1466 2.26 Stämmer inte alls (1)
3676 5.67 2
10105 15.59 3
18411 28.41 4
27844 42.97 Stämmer helt (5)

Tabell E.8: Jag är nöjd med min bredbandsoperatör på det hela taget

Antal Andel (%) Svar
5466 8.43 Stämmer inte alls (1)
10251 15.82 2
16944 26.15 3
19628 30.29 4
8745 13.49 Stämmer helt (5)
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Tabell E.9: Skicka e-post och surfa på Internet

Antal Andel (%) Svar
1728 2.67 Inte alls viktigt (1)
2670 4.12 2
7464 11.52 3

12179 18.79 4
39136 60.39 Mycket viktigt (5)

Tabell E.10: Spela spel

Antal Andel (%) Svar
17786 27.45 Inte alls viktigt (1)
8368 12.91 2
9072 14 3
6449 9.95 4

16375 25.27 Mycket viktigt (5)

Tabell E.11: Ringa med IP-telefoni

Antal Andel (%) Svar
19379 29.9 Inte alls viktigt (1)
6814 10.52 2
8777 13.54 3
6948 10.72 4

16186 24.98 Mycket viktigt (5)

Tabell E.12: Titta på IP-TV

Antal Andel (%) Svar
17282 26.67 Inte alls viktigt (1)
6535 10.08 2
8919 13.76 3
8634 13.32 4

16941 26.14 Mycket viktigt (5)
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Tabell E.13: Ladda ner film och musik

Antal Andel (%) Svar
10794 16.66 Inte alls viktigt (1)
6190 9.55 2
9929 15.32 3
9753 15.05 4
22877 35.3 Mycket viktigt (5)

Tabell E.14: Anser du att din bredbandsanslutning har blivit bättre de senaste
månaderna?

Antal Andel (%) Svar
12567 19.39 Ja
38632 59.62 Nej
12554 19.37 Vet ej

Tabell E.15: Anser du att din bredbandsanslutning fungerar bättre idag än för 2
år sedan?

Antal Andel (%) Svar
30055 46.38 Ja
21628 33.38 Nej
11782 18.18 Vet ej

Tabell E.16: Anser du att din bredbandsanslutning fungerar bättre idag än för 4
år sedan?

Antal Andel (%) Svar
36158 55.8 Ja
10565 16.3 Nej
16897 26.07 Vet ej

Tabell E.17: Anser du att du saknar tillräcklig kunskap och kompetens för att
kunna avgöra ifall din bredbandsanslutning fungerar bra?

Antal Andel (%) Svar
21278 32.84 Ja
42432 65.48 Nej
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Tabell E.18: Har du eller kommer du gå vidare med det testresultat som du fick
på något sätt?

Antal Andel (%) Svar
40.76 Kontakta/kontaktat min opera-

tör
2.22 Kontakta/kontaktat kundtjänst

på Bredbandskollen
1.31 Kontakta/kontaktat Konsumen-

ternas tele- och Internetbyrå,
KTIB

1.47 Kontakta/kontaktat Allmänna
reklamationsnämnden, ARN

8.2 Ändra mina inställningar enligt
information på Bredbandskollens
hemsida

3.36 Ändra mina inställningar på an-
nat sätt (beskriv nedan)

42.98 Inget, jag är nöjd
7.23 Annat

Tabell E.19: Har du pratat om eller nämnt Bredbandskollen för vänner eller be-
kanta?

Antal Andel (%) Svar
22832 35.23 Ja, många gånger
31164 48.09 Ja, någon gång
9601 14.82 Nej
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Tabell E.20: Kön

Antal Andel (%) Svar
6280 9.69 Kvinna
57368 88.53 Man

Tabell E.21: Ålder

Antal Andel (%) Svar
3642 5.62 Yngre än 20 år
7180 11.08 20–29 år
11821 18.24 30–39 år
15082 23.27 40–49 år
12989 20.04 50–59 år
10585 16.33 60–69 år
2749 4.24 70 år el. äldre

Tabell E.22: Du...

Antal Andel (%) Svar
20.31 ...är ett dataproffs
52.61 ...har bra datorvana
29.3 ...kan tillräckligt för att klara dig
3.47 ...kan inte tillräckligt

Tabell E.23: För vad av följande använder du det bredband som du nu gjorde
bandbreddsmätning på?

Antal Andel (%) Svar
91.62 Skicka e-post och surfa på Inter-

net
31.68 Spela spel
26.29 Ringa med IP-telefoni
26.99 Titta på IP-TV
46.38 Ladda ner film och musik
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