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Förord
Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor har genomfört en 
studie om it-infrastrukturen i dag och i framtiden. Bakgrunden till 
att gruppen valt att titta på it-infrastrukturen är att dagens samhälle 
är beroende av en väl fungerande it-infrastruktur. Det gäller såväl 
offentlig förvaltning som näringsliv, utbildning, sjukvård, försvar, 
samhällsskydd, räddningstjänst och kommunikationer. Likaså har den 
enskilda individen i dag ett stort behov av att kunna använda internet 
och mobil telefoni för att ta del av samhällsinformation och medier 
och för att kunna kommunicera och arbeta. Inget tyder på att bero-
endet kommer att minska – tvärtom förväntas digitaliseringen av fler 
områden öka i snabb takt.

Sverige måste vara väl rustat för framtidens e-samhälle, och tra-
fikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor vill med den aktuella 
studien fånga hur den infrastruktur som ger tillgång till mobiltelefoni 
och internet växer fram. Med tanke på den snabba utvecklingen vill 
gruppen också lyfta blicken och diskutera hur den infrastruktur som i 
dag planeras och anläggs kommer att motsvara framtidens behov och 
användarvanor.

Digitaliseringen har många positiva konsekvenser: effektivitet, flexi-
bilitet, smidighet och tillgång till nya kontakter, intryck och upplevel-
ser. Men utvecklingen leder också till ökad sårbarhet, både för samhäl-
let som helhet och för enskilda individer. Parallellt med att allt mer 
sköts med hjälp av datorer och smarta telefoner avvecklas traditionella, 
analoga system, och den tekniska utvecklingen leder till att mobiltele-
foni och internet möjliggörs av en och samma infrastruktur. Arbets-
gruppen för forskningsfrågor vill därför även sätta fokus på frågor om 
it-infrastrukturens driftsäkerhet och robusthet. 

Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor har haft följande 
sammansättning: Karin Svensson Smith (MP) ordförande, Jasenko 
Omanovic (S), Boriana Åberg (M), Per Klarberg (SD), Anders Åkesson 
(C), Emma Wallrup (V), Nina Lundström (L) och Robert Halef (KD). 
Underlaget har sammanställts av tjänstemän vid riksdagsförvaltning-
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ens utvärderings- och forskningssekretariat. I denna broschyr ges en 
sammanfattning av underlagets resultat. Arbetsgruppen överlämnade 
i oktober 2016 rapporten ”It-infrastrukturen – i dag och i framtiden” 
2016/17:RFR1 till trafikutskottet.
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It-infrastrukturen – i dag och i framtiden
Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor har valt att fördjupa 
sig inom frågor om it-infrastrukturen. Med it-infrastruktur menas den 
infrastruktur som möjliggör internetuppkoppling och mobiltelefoni. 
Intresset riktas mot både infrastrukturens kapacitet (hur många som 
kan använda mobiltelefoni och bredband och med vilken kvalitet) och 
robusthet (systemets driftsäkerhet eller känslighet för störningar).

I fokus står frågor om hur tillgången ser ut i dag, vilka insatser som 
görs för ökad tillgång och vad de  kommer att leda till. I frågeställ-
ningarna ingår också hur den framtida utvecklingen av mobiltelefoni 
och internet förväntas se ut, liksom de framtida behoven av it-infra-
struktur samt konsekvenser av olika nivåer av it-infrastruktur.

Mål för it-infrastrukturen

De flesta ska ha tillgång till snabbt internet 2020
Det finns politiska mål som anger att alla ska ha tillgång till internet 
och att de flesta ska ha tillgång till riktigt snabbt internet. Enligt lagen 
om elektronisk kommunikation (LEK) ska alla med rimliga krav ha 
tillgång till funktionellt tillträde till internet i sin fasta bostad eller sitt 
fasta verksamhetsställe. Förordningen stadgar att en slutanvändare ska 
kunna ta emot data med en hastighet av 1 Mbit/s. 

Den bredbandsstrategi som formulerades 2009 säger att 90 procent 
av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s 2020. Riksdagen fattade beslut om it-politiska mål 2011. Ett 
delmål är att elektronisk kommunikation ska vara effektiv, säker och 
robust samt tillgodose användarnas behov. Ett annat delmål är att 
Sverige ska ha bredband i världsklass. Något samlat mål för mobiltäck-
ningen har inte formulerats, men Post- och telestyrelsen (PTS) ställer 
för närvarande täckningskrav i tre frekvensband.
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Offentligt stöd som komplement
Utbyggnaden av bredband och mobiltelefoni sker i Sverige på kom-
mersiella grunder, och marknadsaktörer står för 95 procent av utbygg-
naden av fasta och mobila bredbandsstrukturer. Offentligt stöd till 
bredbandsutbyggnad är en kompletterande åtgärd för att öka bred-
bandstillgången i områden där det saknas marknadsintresse. Inom 
ramen för olika program har ungefär 3 miljarder kronor delats ut i 
statligt stöd till bredbandsutbyggnad sedan 2007.

Tillgången 2016

En god men ojämnt spridd tillgång till bredband
Allt fler får tillgång till snabbt bredband, alltså bredband med en 
hastighet på minst 100 Mbit/s. Tillgången ser dock mycket olika ut 
i olika delar av landet. Tillgången till snabbt bredband är betydligt 
sämre för hushåll och arbetsställen utanför tät- och småorter. Bilden 
är densamma för tillgången till fiberuppkoppling. Täckning för mobilt 
bredband finns framför allt där befolkningstätheten är hög. Fler perso-
ner i glesbygd upplever problem med att surfa mobilt än personer som 
bor i tätorter.

Internationellt sett är tillgången till bredband god i Sverige, men 
skillnaderna är stora inom landet. Efterfrågan och förväntningarna 
på snabbt bredband är också höga. Efterfrågan på fiber är fortsatt hög. 
Det finns ett ökat intresse hos marknadsaktörerna att bygga ut fiber 
till villaområden. Många hushåll och företag finns i närheten av redan 
fiberanslutna fastigheter, vilket underlättar fortsatt utbyggnad. Arbetet 
med att bygga ut accessnät (det sista ledet fram till bostaden eller ar-
betsstället) i landets mer glesbefolkade områdena kvarstår. 

Det finns en osäkerhet om hur långt den snabba utbyggnadstakten 
kommer att nå. Ju glesare det blir mellan husen, desto färre slutkun-
der. Det innebär minskande incitament för marknaden att göra inves-
teringar. Det finns i dag inte någon samlad bild över var det saknas en 
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marknadsdriven utbyggnad av så kallade mellanortsnät. Kostnaden för 
att ge 90 procent tillgång till 2020 beräknas bli mellan 32 och 50 mil-
jarder kronor. PTS menar att det finns goda möjligheter att nå målen i 
bredbandsstrategin medan andra aktörer är mer osäkra. Internetstif-
telsen i Sverige (IIS) är bekymrad över avsaknaden av ett helhetsgrepp 
över hur svensk infrastruktur ska se ut och hänga samman nationellt, 
regionalt, kommunalt och lokalt. Vissa aktörer menar att fiber ska ses 
som en samhällsbärande infrastruktur och att det behövs en statlig 
it-infrastruktur.

Osäker tillgång?
Det finns en risk för att delar av landet kan bli avskurna från bred-
bandsuppkoppling vid skador i näten. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) har pekat på att myndigheter, län och kommu-
ner är mycket beroende av elektronisk kommunikation, samtidigt som 
det inte sällan saknas analyser av hur robust deras kommunikation är. 
Även andra har pekat på att det finns brister inom området robusthet 
och driftsäkerhet. 

Operatörerna har ansvar för sina nät och tjänster och vidtar åtgär-
der för att skydda sina respektive delar av infrastrukturen mot inci-
denter. I januari 2016 trädde PTS nya föreskrifter för att säkerställa att 
marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsä-
kerhetsarbete i kraft. Föreskrifterna innehåller bland annat specifika 
krav på reservkraft och krav på redundans. Förstärkta skalskydd, 
krisroaming, mobila basstationer, reservlösningar för elförsörjning 
och webbtjänsten ledningskollen.se är exempel på åtgärder för att öka 
driftsäkerheten och robustheten. En ny branschstandard för anlägg-
ning av fiber antogs i juni 2016.

Dubbel bild av mobiltäckningen
Bilden av mobiltäckningen i Sverige är dubbel. Den ena bilden visar 
en stark utveckling där nya nät byggs och täckning och kapacitet blir 
allt bättre. Samtidigt vittnar konsumenter om att det på många stäl-
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len fungerar dåligt att ringa och surfa i näten. Yttäckningen varierar 
mycket mellan olika län. Det finns också fortfarande större täcknings-
luckor, framför allt i områden där få vistas. Det finns även mindre 
täckningsluckor i områden där många vistas.

Framtidens krav på it-infrastrukturen

Ett ökat beroende
Informations- och kommunikationssystem är numera en viktig och 
avgörande resurs inom i stort sett all samhällsverksamhet. De senaste 
årens snabba digitala utveckling har inneburit att många områden bli-
vit helt beroende av ett och samma nät. Tidigare fanns olika informa-
tionsvägar för exempelvis telefon, tv och internet. Nu går utvecklingen 
mot att mer och mer information överförs inom samma nät.

Toleransen för avbrott och andra störningar minskar i takt med att 
samhället blir allt mer beroende av modern teknik. Efter hand som 
e-förvaltning etableras får många offentliga aktörer dessutom allt 
större behov av att elektroniskt förmedla stora mängder information 
sinsemellan, vilket ökar kraven på tillgängliga och skyddade it-infra-
strukturer.

Framtiden ställer stora krav på kapacitet och mobilitet
Framtidens it tros bli mer närvarande men mindre synlig. De präglas 
av ständig uppkoppling och sömlösa nätverk av kommunicerande en-
heter. Stora mängder data samlas, lagras eller passerar genom molnet, 
analyseras och utgör grunden för olika tjänster. Framtidens användare 
kommer att producera stora mängder information, vilket ställer högre 
krav på kapaciteten uppströms. Parallellt med denna utveckling ökar 
behovet av tjänster som garanterar att informationen inte hamnar i fel 
händer.

Utvecklingen med smarta telefoner och mobilitet förmodas fort-
sätta, liksom konsumtionen av rörliga bilder. Den stationära datorn 
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förmodas bli allt mindre viktig. Sensorer kommer att placeras på saker 
och personer för att hämta och lämna information. Antalet uppkopp-
lade enheter kommer att växa kraftigt de närmaste 10 till 15 åren. 
Tillsammans med bland annat den ökande mobiliteten, konsumtionen 
av rörliga bilder samt mycket omfattande datamängder kommer det 
att ställa stora krav på it-infrastrukturen. 5G-tekniken tros komma att 
medge snabbare och mer tillförlitlig kommunikation. Forskare pekar 
samtidigt på att det finns tekniska begränsningar. Till exempel finns 
det ett tak för den optiska fiberns överföringskapacitet.

Konsekvenser av den framtida it-infrastrukturen
På uppdrag av trafikutskottet har professor Erik Bohlin och hans 
forskargrupp vid Chalmers tekniska högskola tagit fram en forsk-
ningsbaserad fördjupning om konsekvenser av olika nivåer på Sveriges 
framtida it-infrastruktur. Avsnittet innehåller dels resonemang utifrån 
tidigare forskning, dels egna ekonometriska beräkningar. Diskus-
sionerna berör både utbredningen av bredband  (bredbandspenetra-
tionen) och bredbandets kapacitet eller hastighet. Effekterna delas in i 
ekonomiska, sociala/samhälleliga och miljömässiga. 

Stora ekonomiska effekter på lång sikt
De ekonomiska effekterna av bredband är mer välutforskade än de 
sociala och miljömässiga. Det finns en förhållandevis stor mängd 
samstämmig evidens om bredbandsinfrastrukturens påverkan på BNP 
och sysselsättning. Resultaten från studier av bredbandets påverkan på 
BNP är robusta och visar en positiv effekt. Tio procentenheters ökad 
bredbandspenetration ökar i genomsnitt BNP-tillväxten med ungefär 
en procent. Vissa av de positiva effekterna uppstår direkt i och med 
att utbyggnaden av bredband leder till ökad sysselsättning och ökad 
BNP. De viktigaste ekonomiska effekterna uppstår dock på längre sikt 
när infrastrukturen finns på plats och börjar användas. Effekterna 
uppkommer när ekonomiska aktiviteter anpassas och omorganiseras, 



individernas kompetens ökar och innovationer uppstår. Effekten på 
BNP uppkommer då framför allt som en konsekvens av att företagens 
produktivitet förbättras och att hushållens användning av bredband 
gör att deras realinkomster ökar. Tidsfördröjningarna är dock varken 
permanenta eller likformiga, och de påverkas av exempelvis institutio-
nella faktorer såsom regleringar. Nyttoökningen tros också kunna avta 
vid mycket höga penetrationsnivåer. Det kan med andra ord finnas en 
mättnadspunkt varefter marginaleffekten av ytterligare bredbandspe-
netration minskar.

Förutom en positiv inverkan på BNP kan forskningen visa posi-
tiva effekter på produktiviteten, hushållens inkomster, innovationer, 
sysselsättning, antal företag och företagens omsättning. Vad gäller 
inkomster, sysselsättning och företag återfinns dock ett mönster som 
pekar på att den positiva påverkan är störst i tjänstesektorn, i tätorter 
eller städer samt bland hushåll och individer med hög utbildning. 
Bredband skapar sysselsättning genom innovation och produktivi-
tetsvinster, men produktivitetsvinster kan också leda till minskad 
sysselsättning. Effekterna kan skilja sig åt mellan olika industrier och 
geografiska områden, och forskningsgruppen pekar på att den för-
bättrade tillgången till höghastighetsbredband paradoxalt nog riskerar 
att mest gynna de grupper, sektorer och regioner som ”behöver det 
mindre” – högutbildad arbetskraft, som är kvalificerad i informations 
och kommunikationsteknik (IKT), tjänsteindustri och andra sektorer 
med högkvalificerad personal samt redan tätbefolkade områden och i 
storstadsområdenas periferi. 

Positiva sysselsättningseffekter uppstår framför allt i sektorer med 
behov av kvalificerad arbetskraft. Tillgång till bredband tenderar att 
komplettera kvalificerad arbetskraft medan det ersätter okvalificerad 
arbetskraft med mer rutinartade arbetsuppgifter. Forskargruppens 
egen undersökning med hjälp av svenska data visar att det finns ett 
visst positivt samband mellan tillgång till bredband med höga hastig-
heter och antal företag och arbetsställen, samt mellan mobila datahas-
tigheter och antal arbetsställen i en kommun. Man fann ingen positiv 



påverkan på sysselsättningen, men däremot ett negativt samband 
mellan tillgång till bredband med en hastighet om minst 10 Mbit/s och 
total sysselsättning. Detta gällde särskilt utanför de större städerna. En 
hypotes är att det beror på att bredbandet leder till att okvalificerade 
jobb försvinner utanför storstäderna. Likaså visade undersökningarna 
ett svagt negativt samband mellan lönenivåer och tillgång till bred-
band om minst 10 Mbit/s. Det kan också tolkas som ett resultat av en 
förskjutning mot mer kvalificerad arbetskraft, framför allt i städerna.

Negativt för ekonomin om vi inte når målen för snabbt 
bredband
Som nämnts finns en relativt omfattande litteratur om effekter av 
bredband i allmänhet. Forskningen om effekter av högre bredbandshas-
tigheter är inte lika omfattande. Klart är att såväl utbud som efterfrågan 
av högre datahastigheter ökar och att vissa samhällsekonomiskt viktiga 
användningsområden kräver höga datahastigheter. Som figuren visar 
kräver olika tjänster mycket olika hastigheter och kvaliteter.
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Nya applikationer och tjänster kommer att kräva mycket snabbt 
bredband. Samtidigt pekar forskargruppen på att det kostar mer att 
bygga ut ultrasnabbt bredband, speciellt i glest befolkade områden. 
Flera studier pekar på en positiv inverkan av ökad bredbandshastighet 
på BNP, men omfattningen av den effekten är inte lika tydligt bevisad. 
En studie som gjorts i samarbete mellan Chalmers, ADL och Erics-
son kan dock visa positiva effekter på BNP-tillväxt och på hushållens 
inkomster. Forskargruppen skriver att det finns stöd för hypotesen 
att effekterna av bredband följer en S-kurva där de positiva effekterna 
ökar snabbare efter en viss nivå på bredbandshastigheten men att mar-
ginaleffekterna också kan förväntas avta efter en viss nivå.

Forskargruppen har gjort försök att kvantifiera konsekvenserna av 
olika hastigheter. Det finns dock lite evidens för effekter av högre bred-
bandshastighet på de höga nivåer där Sverige befinner sig, och resul-
taten kan endast ses som en indikation. En grov överslagsräkning har 
gjorts av utfallet av bredbandstillgången så som den prognostiserats av 
PTS till 2020. Enligt den prognosen kommer 99,5 procent av alla hus-
håll och arbetsställen att ha tillgång till bredband om minst 30 Mbit 
och 94,5 procent att ha tillgång till minst 100 Mbit. Överslaget pekar 
på att det totala bidraget till BNP-tillväxten blir i storleksordningen 10 
miljarder kronor (eller 0,25 procent av BNP) fram till 2020. 

Ett scenario har också tagits fram för 5 procentenheters högre 
täckningsgrad med bredband över 100 Mbit jämfört med PTS prog-
nos (med andra ord 99,5 procent). Ett sådant scenario skulle på kort 
sikt leda till ytterligare BNPökning med mellan 310 miljoner och 1,6 
miljarder kronor fram till 2020 vid sidan om den tidigare överslagsbe-
räknade BNP-ökningen på 10 miljarder kronor.

Scenariot leder till uppskattningsvis 3 000 extra (förmodligen till-
fälliga) arbetstillfällen, ökade hushållsinkomster och ungefär 400 nya 
företag. Forskargruppen påpekar att dessa uppskattningar är mycket 
osäkra. På lång sikt möjliggörs produktivitetsvinster hos företag och 
effektivisering av offentlig verksamhet. Innovationskraften växer i de 
regioner där det snabbare bredbandet blir tillgängligt. 
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Sysselsättningseffekten på lång sikt väntas bli neutral men kan 
påskynda en omvandling mot mer kvalificerade arbetsuppgifter, högre 
utbildad arbetskraft och vissa industrisektorer. Paradoxalt nog riskerar 
dock den förbättrade tillgången att gynna de grupper, sektorer och 
regioner som ”behöver det mindre”.

En beräkning har även gjorts av en mindre utbyggnad än PTS prog-
nos. Ett sådant scenario skulle innebära att 94,5 procent får tillgång 
till 30 Mbit/s och 89,5 procent till 100 Mbit/s 2020. En sådan utveck-
ling skulle leda till utebliven BNP-tillväxt i intervallet 750 miljoner till 
3,7 miljarder kronor, jämfört med den utbyggnad som PTS förutspår. 
I ett sådant scenario skulle ungefär 600 företag inte startas. Färre 
arbetstillfällen skulle skapas (ca 5 000). Forskargruppen påpekar att 
skillnaderna mellan olika scenarier sammantaget på nationell nivå 
inte är påfallande stora, även om skillnaderna mellan olika scenarier 
kan förväntas öka på lång sikt (nyttorna har ju endast beräknats t.o.m. 
2020). En förklaring till att skillnaderna inte blir större kan vara att 
man kan anta att täckningsökningen framför allt sker i glesbygd där 
de ekonomiska effekterna av utbyggnad ofta är lägre. 

Forskarna menar med utgångspunkt i de – visserligen mycket grova 
– beräkningar som de gjort att ett kraftigt ökat offentligt stöd inte 
kan motiveras. Dels är de klarlagda positiva effekterna inte tillräckligt 
stora, dels är det osäkert vilken effekt ett utökat stöd skulle få på själva 
utbyggnaden. Tydligt är i varje fall att en minskning av stödet skulle 
få större negativa effekter än vad en ökning av stödet skulle ge positiva 
effekter.

Goda ekonomiska effekter av mobiltelefoni
Det finns en ganska omfattande internationell litteratur om de eko-
nomiska effekterna av mobiltelefoni och av mobil kommunikation. 
Forskningsområdet har påvisat ganska starka samband mellan fram-
för allt mobil penetration (mätt i andel av befolkningen) och BNP. I 
Sverige är dock penetrationen i princip fullständig i termer av antalet 
användare och någon sorts täckning, även om det finns områden 
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som saknar fullgod täckning, och det saknas metoder och data för att 
kunna värdera nyttan av ytterligare mobiltäckning.

Svårt att undersöka ekonomiska effekter av robusthet
Området tillförlitlighet och robusthet är inget etablerat forsknings-
område, och det saknas ett gemensamt synsätt på vad man behöver 
undersöka och hur. Tillförlitligheten i näten följs inte heller upp på 
samma sätt som exempelvis tillgången till bredband och datahastighe-
ter, vilket gör att det saknas data. En kvantitativ bedömning av robust-
hetens konsekvenser har därför inte varit möjlig att göra.

Många potentiellt goda samhällseffekter av bredband
De sociala och samhälleliga effekterna av bredband är inte lika väl 
utforskade som de ekonomiska. Med utgångspunkt i tidigare forsk-
ning identifierar forskargruppen många potentiellt positiva och några 
negativa sociala och samhälleliga konsekvenser. Forskningen pekar 
huvudsakligen i riktning mot att tillgång till bredband ökar jämlikhet 
och inkludering. Samtidigt finns det studier som pekar på att bred-
band kan förstärka sociala klyftor. Tekniken gynnar högre kvalifice-
rade individer, företag, regioner och sektorer och kan därför leda till 
att utanförskap eller skillnader mellan grupper förstärks.

Tidigare forskning har visat att internet kan fungera som en platt-
form för större politiskt och samhälleligt engagemang, men det finns 
ganska lite evidens kring detta. Forskargruppen undersökte bred-
bandshastigheters relation till valdeltagande i riksdagsvalen 2010 och 
2014. De fann då ett signifikant samband mellan framför allt tillgång 
till bredband med hastigheter om minst 10 Mbit/s och ökat valdelta-
gande. Forskargruppen understryker att fortsatt forskning behöver 
utreda alternativa tolkningar och modeller för detta samband, men de 
menar ändå att studien pekar i riktning mot att bredband kan ha en 
positiv effekt på demokrati och samhälleligt engagemang.
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Med utgångspunkt i internationell forskning kan forskargruppen 
se att bredband har potentiellt stora effekter på hälsa och tillgång till 
hälsovård, inte minst för äldre. Här kommer bredbandskvalitet och 
-hastighet förmodligen att få relativt stor betydelse. Likaså har bred-
band enligt forskningen stor potentiell effekt på lärande och utbild-
ning. Forskningen kan identifiera positiva effekter på lärandet i form 
av stimulerat lärande och tillgång till information och applikationer. 
Det finns dock även negativa effekter på lärandet på grund av distrak-
tion och engagemang i improduktiva aktiviteter. De blandade resulta-
ten beror enligt forskargruppen förmodligen på att skolväsendet och 
undervisningen inte är anpassade till den ökande bredbandstillgången.

Forskargruppens egen undersökning visade att det finns en kor-
relation mellan provresultat i den svenska grundskolan och tillgång 
till bredband. Bredband (framför allt mobilt) med högre hastigheter 
var positivt associerat med resultaten i nationella prov i framför allt 
matematik men även engelska i årskurs 9. Däremot var motsvarande 
samband med svenska negativt. Forskargruppen pekar på att utbild-
ning är ett område där riktigt snabbt bredband kan komma att få 
särskilt stor betydelse.

Negativa miljöeffekter på kort sikt, positiva på lång sikt
Inte heller de miljömässiga konsekvenserna av bredband är lika väl 
utforskade som de ekonomiska. Bredband kan påverka miljön på 
tre nivåer. För det första får det direkta effekter, vilket handlar om 
tillverkning, distribution, hantering och resthantering av de fysiska 
IKT-produkterna. Dessa direkta konsekvenser är ofta negativa för 
miljön och består av exempelvis ökad energiförbrukning och ökade 
CO2-utsläpp.

För det andra har bredband så kallade möjliggörande konsekven-
ser. Dessa är i huvudsak positiva för miljön och består av att andra 
produkter och tjänster utvecklas på ett sätt som är gynnsamt för mil-
jön. Det kan vara smarta elnät, mer effektiva transporter eller avma-
terialisering i form av digitalt musiklyssnande, videokonferenser och 
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distansarbete. Det finns också viss empirisk evidens för att tillgång till 
snabbare bredband ökar sannolikheten för telearbete.

För det tredje finns så kallade systemiska effekter som innebär att 
beteenden förändras. Bredband underlättar information om exem-
pelvis aktuell energiförbrukning eller hur ”grön” en produkt är, vilket 
kan leda till förändrade konsumtionsbeteenden. Den systemiska 
påverkan har de mest omfattande miljöeffekterna men är samtidigt 
svårast att mäta.

Forskargruppens slutsats är att de positiva effekterna av bredband 
troligen är större och potentiellt mycket större än de negativa, men att 
de positiva effekterna tar längre tid att materialisera och är mer osäkra 
samt svårare att påvisa. Optisk fiber är mest energieffektivt medan 
mobila tekniker tvärtom är minst energieffektiva. Högre datahastighe-
ter ökar energikonsumtionen. It-infrastrukturen, framför allt mobil-
näten, blir samtidigt mer energieffektiv över tid, vilket leder till en 
snabb minskning av energikonsumtionen per användare.

Forskargruppens egen studie med svenska data visade ett tydligt 
men svagt samband mellan mobildatahastighet och bilkörning. Med 
andra ord skulle bättre mobilt internet leda till mer bilkörning. Å 
andra sidan fanns det mycket tydligare kopplingar mellan tillgång 
till bredband om mer än 10 Mbit/s och minskad bilkörning utan-
för storstäderna. I storstäderna fanns också en stor negativ effekt på 
körningen vid tillgång till bredband med mer än 100 Mbit/s. Dessa 
negativa effekter på bilkörningen kompenserade mer än väl den ökade 
bilkörning som kunde ses i samband med mobila datahastigheter.

Mycket stora potentiella effekter på lång sikt
En sammanfattande reflektion av Chalmersstudien pekar på att väl ut-
byggt och snabbt bredband redan nu har en positiv ekonomisk effekt. 
Vidare har bredband en mycket omfattande potentiell positiv effekt, 
både mätt i rent ekonomiska effekter och effekter på till exempel hälsa 
och samhälleligt deltagande. Studien visar också att omställningen på 
kort sikt kan leda till en rad negativa effekter. De omedelbara effek-
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terna av ökad bredbandstillgång och bredbandshastighet kan vara ne-
gativ för miljön, och resultaten inom utbildningsområdet är blandade. 
Ett mönster som återkommer är att många av de positiva effekterna 
är störst i tjänstesektorn, i eller i närheten av tätorter eller städer samt 
bland hushåll och individer med hög utbildning. Forskargruppen 
pekar på att tillgång till bredband tenderar att ersätta okvalificerad 
arbetskraft med mer rutinartade arbetsuppgifter. Den förbättrade till-
gången till höghastighetsbredband kan därför paradoxalt nog riskera 
att, åtminstone initialt, mest gynna de grupper, sektorer och regioner 
som ” behöver det mindre”.

Flera resultat pekar i riktning mot att de verkligt omfattande posi-
tiva effekterna kommer först efter en tid av omställning. Det fordras 
anpassning av aktiviteter, processer och organisation samt utbildning 
och övning innan nyttan kan genereras. Samtidigt visar forskningen 
att de här processerna varken är permanenta eller likformiga och att 
de går att påverka. Som forskargruppen uttrycker det: bredband är en 
nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att Sverige ska kunna 
utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Så kan du beställa rapporter 
Uppföljningsrapporterna finns tillgängliga på riksdagens webbplats 
(www.riksdagen.se) och kan också beställas från riksdagens tryckeri-
expedition (postadress 100 12 Stockholm, tel. 08-786 58 10 eller e-post: 
ordermottagningen@riksdagen.se). För ett flertal rapporter finns sam-
manfattningar på engelska tillgängliga på riksdagens webbplats.
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