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Seminariedeltagarna var överens om att alla människor 
ska ha tillgång till telekommunikationer men inte riktigt 
om hur det ska gå till. Seminariet initierades av ”Telias 
bredbandschock”. Ett tidningsurklipp från Ny Teknik 13 
februari 2012 visade hur över 100 000 svenskar på lands-
bygden kan stå utan bredband när TeliaSonera skrotar det 
fasta nätet.

Men riktigt så illa är det inte. TeliaSonera håller på att 
fasa ut kopparnätet, som anses föråldrat, men förändringen 
berör inte dem som har bredband via ADSL. I framtiden 
blir bredband bastjänsten som bär övriga tjänster, till ex-

empel telefoni. Bredband kommer att tillhandahållas i fasta 
nät via fiber eller koppar och som mobilt bredband. Det som 
orsakade Ny Tekniks chockrubrik var att TeliaSonera hade 
börjat plocka ner koppartrådar och stolpar utan att försäkra 
sig om att det fanns ett fungerande alternativ på plats.

– I början tänkte vi nog att individen hade ett stort an-
svar för att koppla in sig på mobilnätet. Det fungerade inte 
så bra och nu skickar vi ut tekniker till alla hushåll, förkla-
rade Anders Bruse från TeliaSonera.

Teknikerna sätter upp utomhusantenner där det behövs 
för att ta emot svaga signaler från mobilnätet. Antennen gör 

Ska.landsbygden.
kunna.kommunicera?
Och hur ska det då gå till?
– Alla ska kunna titta på Melodifestivalen och sedan ringa in och säga att fel låt vann. Och i Sverige betyder alla verkli-
gen alla, till skillnad från i England, där alla betyder 80 procent.

Så sammanfattade Post- och telestyrelsens (PTS) generaldirektör Göran Marby de krav PTS ställer på telekomleve-
rantörer, inför åhörarna på KSLA-seminariet Ska landsbygden kunna kommunicera – och hur ska det då gå till? den 8 maj 
2012.
Text: Maria Larsson  •  Foto: Liv Markström
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att det går att ringa även om en vanlig mobiltelefon saknar 
täckning i bostaden.

– Att komma ut i verkligheten till Ann Klensmeden på 
Åsbergets Gårdsmejeri i Bräcke kommun blev en ögonöpp-
nare. Perspektivet ser annorlunda ut där än på Stureplan i 
Stockholm, medgav Anders Bruse.

Fasta.eller.mobila.lösningar
Regelverket säger att alla hushåll och företag ”på rimlig be-
gäran” ska ha tillgång till telefoni och grundläggande in-
ternettjänst. Enligt regeringens strategi ska 90 procent av 
hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s år 2020. Alla ska kunna använda grundläggande 
samhällstjänster som att betala räkningar på banken och 
koppla upp sig till försäkringskassan. Utvecklingen ska vara 
marknadsdriven. Telekommunikationer är avgiftsfinansie-
rade och har aldrig varit skattefinansierade.

I TeliaSoneras värld grävs fiber ner i tätorter medan gles-
bygdens hushåll och näringsställen får tillgång till mobilt 
bredband istället. Tätortsnära områden får fortsätta med 
kopparnätet några år till. Anders Bruse anser att mobilt 
bredband är väl så bra som fast bredband med fibertek-
nik och att det kommer att bli mer jämlikt i framtiden, då 
alla kommer att få tillgång till någon form av bredband. 
I dag saknar ett 1000-tal hushåll tillgång till bredband. 
TeliaSonera anser inte att det är kommersiellt möjligt att 
investera i fiber i glesbygd.

Men många önskar fiberlösningar även på landsbygd 
och i glesbygd. Per Sundin, glesbygdsstockholmare, data-
systemutvecklare och fiberlots, sade att 100 procent av de 
fastboende och 100 procent av näringsställena vill ha fiber. 
Hans utgångspunkt är att man behöver fiberkabel för att bo 
och att man bör kunna bo överallt där man bor i dag. Enligt 
honom är det betydligt billigare att gräva ner fiberkablar i 
glesbygd än i tätorter och allra billigast att lägga ner kab-
larna i sjöar och vattendrag. 

– När man frågar kostar det alltid 200 kronor per meter 
att gräva ner kabel, men det inte är sant. Exempelvis har 
Säffle kommit ner till 70 kronor per meter, konstaterade 
han.

Per Sundin målade upp de största hoten mot ”fiber till 
alla”. Dit hör en intäktsdriven (kostnadsdriven) utbyggnad. 
Okunskap hos politiker, tjänstemän och allmänhet leder 

till desinformation. Hushålls-, företags- och samhällseko-
nomi, samt den så kallade marknaden utgör också hinder. 
Prissättning bör ske per anslutning istället för per meter 
kabel.

– Mobilt bredband är ett komplement till det fasta nätet, 
ingen ersättning, påpekade Per Sundin.

Lokalt.engagemang.viktigt
Bräcke kommun slåss för att kommunens 4 000 hushåll och 
800 företag ska få fiber. Den 2 maj 2012 skrev kommunen 
avtal med TeliaSonera om fiber till lägenheter i kommu-
nen. Tio procent av kommuninvånarna är aktiva företagare, 
många inom kreativa besöksnäringar och beroende av goda 
kommunikationer.

Där finns också många enskilda eldsjälar som slåss för 
att få goda kommunikationer, bland annat fibernät. En av 
dem är Ulla-Märta Svensson, pensionerad hushållslärare i 
byn Revsund.

– Jag är intresserad av vad som händer och vill att män-
niskor ska fortsätta bo här istället för att lägga ner, inledde 
hon sitt föredrag.

Ulla-Märta Svensson har skaffat ett stort nätverk och 
bra kontakter med bybor, myndighetspersoner, politiker och 
berörda företag, bland annat TeliaSonera och Jämtkraft. 
Hon försökte få Jämtkraft att lägga ner fiberkabel samtidigt 
som de grävde ner kraftkabel. Hon gick runt i gårdarna för 
att samla byborna för fiber och bad Jämtkraft komma och 
informera byalaget.

– Ett tag hade Jämtkraft satt upp en skylt, där det stod 
”Jämtkraft – vädersäkring och bredband”, men projektet har 
dragit ut på tiden och nu har bolaget tagit ner skylten.

Däremot har Ulla-Märta Svensson lyckats utverka 
stöd från Leader 
Mellan till en 
förstudie över fi-
berutbyggnad och 
hon har hjälpt fle-
ra andra byar till 
samma stöd. 

PTS medfi-
nansierar bred-
bandsstöd inom 
främst lands-
bygdprogrammet 
och ska bidra till 
bredbandsutveck-
ling där markna-
den inte bygger.

– Cirka 28 000 
hushåll och fö-
retag omfattas av 
pågående projekt 
som fått finansie-
ring*, berättade 
Göran Marby.

Ulla-Märta Svensson från Revshult i Bräcke kommun – lokal eldsjäl som arbetar 
för landsbygdens kommunikation.

Göran Marby, PTS, framhävde vikten av lokalt 
engagemang.

*) Läs mer på www.pts.se/bredbandsstod.
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Förr,.nu.och.i.framtiden
År 1636 inrättades det svenska postväsendet som ett stafettsystem över hela landet, efter förslag från rikskanslern Axel 
Oxenstierna. Då hade det i sexton år funnits en postlinje på sträckan Stockholm – Markaryd – Hamburg. 

Från slutet av 1700-talet sände den optiska telegrafen kodade ljusmeddelanden mellan master. Ett meddelande kunde ta 
en halvtimme från Stockholm till Gävle. Under första hälften av 1800-talet övergick man till elektrisk telegrafi. Sedan början av 
1900-talet telegrafi också sänts över radio.

Det första telefonsamtalet i Sverige ringdes i Stockholm 1877. Redan 1889 fanns 20 000 telefonapparater i landet vilket gjorde 
Sverige till världens telefontätaste land. Vid utgången av år 1900 fanns 163 telefoner per 10 000 invånare. Idag räknas tillgång till 
telefon mer eller mindre som en mänsklig rättighet.

Den sista telefonväxeln upphörde i Arjeplog 1972. Då fanns redan stordatorn Emil (Elektronisk maskin i ladugårdsarbetet), som 
fyllde ett helt rum i Hållsta. Den hanterade rapporter från veterinärer, husdjursrådgivare och bönder om mjölkmängd, sjukdomar, 
inseminationer och foderstater. Data skickades ut med post.

I början på 1980-talet kom persondatorerna. År 1984 kopplades det första svenska nätet till Internet och tio år senare blev 
Internet tillgängligt för den svenska allmänheten genom att Algonet som första operatör kopplade ihop Internet med det 
svenska telefonnätet via modempooler.

Hittills har fyra nät förmedlat elektronisk kommunikation: PSTN/GSM-nät för telefoni, TV-nät, marknät för analog ljudradio och 
datanät, men i framtiden kommer allt att bli ett nät, IP (Internet).

Utvecklingen går snabbt, användningsområdena blir fler och behovet av uppkoppling ökar. Dagens infrastruktur räcker inte 
för morgondagens behov, men de fiberkablar som läggs ska hålla i 50 år och klara mycket höga överföringshastigheter. De mo-
bila bredbanden kommer att hålla högre hastighet än dagens ADSL på kopparnätet och ha en täckning motsvarande dagens 
2G-nät.

En välorganiserad lokal ”folkrörelse” hittar ofta billigare 
lösningar och kan lättare komma överens med markägare 
än bolag. Bredbandsföreningar finansieras med EU-pengar 
och skattemedel.

– Politiken kan elda på engagemanget med kittet, det 
vill säga pengarna. Vi ska se bredband som ett av våra tra-
fikslag, sade Per Åsling, riksdagsledamot (c) från Jämtland 
och KSLA-ledamot.

Problem.som.måste.lösas
John Lind från Elöverkänsligas Riksförbund väckte frågan 
om de 3,2 procent av befolkningen som är elöverkänsliga. 
Många av dem flyttar ut från städer till landsbygd, men 
råkar ut för strålning från mobilmaster. Göran Marby 
bekräftade att det är en fråga som PTS tar på stort 
allvar, men att besluten inte ligger på PTS.

Ett ännu större problem är vem som har ansvar vid stora 
störningar och längre avbrott. Kanske drabbas så många 
som 50 000 abonnenter om en fiberkabel grävs av. PTS har 
beslutat ta ut en avgift från alla operatörer och den ska gå 
till åtgärder för att minska riskerna, till exempel att bygga 
fler basstationer.

Ett närliggande problem är trygghetslarmen, som på en 
del håll inte har fungerat när man gått över från analog till 
digital teknik. Göran Marby hävdade att larm i digitala nät 
erbjuder bättre funktionalitet än gamla, analoga larm, men 
att kommuner måste lära sig den nya tekniken och förbe-
reda övergången.

Per Åsling och Per Sundin diskuterar mobil trafik.




