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Essens
Samhället riskerar att gå
miste om stora effektivitetsvinster som digitaliseringen kan skapa om inte
bredbandsnäten byggs färdigt.

Denna ekonomiska nytta
bidrar till att kunna hantera de stora samhällsutmaningar som till exempel
den förändrade demografin skapar.

Det finns en stor ekonomisk
nytta för samhället att
bygga färdigt bredbandsnäten så att regeringens bredbandsmål för 2025 uppnås.

Sammanfattning
Vad kostar det samhället att inte
bygga ut bredband till 98 % av hushållen och företagen – vad är alternativkostnaden till att bygga färdigt
bredbandsnäten?
Frågan har varit kärnfrågeställningen i projektet ”Jönköpings län helt
uppkopplat 2025” som har drivits av
Region Jönköpings län och är finansierat av regionen och Länsstyrelsen i
Jönköpings län. Huvudfokus i arbetet
har varit att ta fram en modell för att
beräkna alternativkostnaden till att
färdigställa den storskaliga fibernätsutbyggnaden som pågår i Sverige. Alternativkostnaden till att
bygga färdigt bredbandsnäten kan
sägas vara den inverterade effekten
av digitaliseringens effektivitetsvinster för den andel av hushåll och företag som ännu saknar tillgång till
bredband som uppfyller kraven i regeringens bredbandsstrategi – Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi.
Alternativkostnaden
har beräknats genom en samhällsnyttokalkyl enligt CBA-metoden (cost
-benefit-analysis). Graden av spekulation har försökt hållas låg – endast
de nyttor som är tydligt beskrivna
och är möjliga att beräkna antingen
genom befintliga nyckeltal eller genom en beräkning av andra nyckeltal har tagits med i kalkylen. Arbetet
har begränsats till att omfatta effekterna i Gnosjö kommuns geografi

Resultat för det geografiska området Gnosjö kommun
INVESTERINGSBEHOV I BREDBAND*
Återstående antal anslutningar för att nå 98 %
(permanenthushåll ) samt 80 % fritidshus

Typ
Tätort
Landsbygd
Fritidshus
Företag
Summa

Antal
601
294
144
261
1039

Investering (Mnkr)
21,0
22,0
7,2
14,6
64,8

*Antalet återstående anslutningar baseras på
PTS bredbandsstatistik från 2020

EFFEKTER
Årlig effekt per effekthemtagare vid full effekt
Effekthemtagare
Kommun
Region
Staten
Hushåll
Företag
Summa

Årlig effekt (mnkr)
2,8
10,6
2,9
5,0
6,6
27,9

RESULTAT
Netto 25 år*
Nuvärde**
Återbetalningstid

+ 520 mnkr
+ 240 mnkr
Ca 4 år

*Kalkylperiod
**Kalkylränta 5 %

och demografi men är allmängiltiga
och modellen kan appliceras för vilken svensk geografi (kommun, region, riket) som helst.
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Resultatet av kalkylarbetet visar att
fiberutbyggnad är en mycket lönsam
affär för samhället och en helt
grundläggande förutsättning för att
samhället ska kunna ta ut de effektiviseringsmöjligheter som digitaliseringen skapar fullt ut.
Kalkylen visar att samhället får tillbaka minst åtta gånger insatt kapital
för den investering i den återstående bredbandsutbyggnaden som
krävs för att uppfylla de nationella
bredbandsmålen och att återbetalningstiden är mycket kort.
Totalt sett beräknas en ekonomisk
samhällsnytta uppstå som motsvarar ett överskott om ca 520 mnkr

under 25 år, enbart för den andel av
Gnosjö kommuns hushåll och företag som saknar tillgång till bredband
idag. Återbetalningstiden beräknas
till fyra år.
Alla effekthemtagarna har mycket
att vinna ekonomiskt på bredbandsnätens utbyggnad och när man vänder på det – riskerar att gå miste om
vinsterna om fibernäten inte byggs
färdigt.
För samhället i stort är det därför av
stor ekonomisk betydelse att utbyggnaden av bredbandsnät som
uppfyller regeringens målsättning
färdigställs.

”

Resultatet visar att fiberutbyggnad är en

mycket lönsam affär för samhället och en helt
grundläggande förutsättning för att samhället

ska kunna ta ut effektiviseringsmöjligheterna
som digitaliseringen skapar fullt ut.”
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Om projektet
Vad kostar det samhället att inte
bygga ut bredband till 98 % av hushållen och företagen – vad är alternativkostnaden till att bygga färdigt
bredbandsnäten?
Frågan har varit kärnfrågeställningen i projektet ”Jönköpings län helt
uppkopplat 2025” som har drivits av
Region Jönköpings län och är finansierat av regionen och Länsstyrelsen i
Jönköpings län. Framställningen i
denna rapport är ett resultat av projektet som hade två syften:
dels att ta fram en modell för att beräkna alternativkostnaden till att färdigställa den storskaliga fibernätsutbyggnaden som pågår i Sverige,
dels till att ta fram en modell/ett
verktyg för hur en kommun ska
kunna utvärdera och omstarta sitt
bredbandsarbete med utgångspunkt
i en behovsanalys.
Fokus för presentationen i denna
rapport kommer att vara beräkningen av alternativkostnaden till bredbandsutbyggnadens färdigställande.
Arbetet har utförts under 2021 på
uppdrag av Region Jönköpings län
(RJL) och är finansierat av RJL och
Länsstyrelsen i Jönköping. Gnosjö
kommun har fungerat som pilotkommun för arbetet och deltagit genom intervjuer med ledande tjänstepersoner och utförare inom kommunens organisation.

Ekonomisk nytta genom bredband
Alternativkostnaden till att bygga färdigt bredbandsnäten kan sägas vara
den inverterade effekten av digitaliseringens effektivitetsvinster för den
andel som ännu saknar tillgång till
bredband som uppfyller kraven i regeringens bredbandsstrategi – Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi.
Samhällsnyttokalkylen som tagits
fram har beräknat vilka ekonomiska
nyttor som uppstår till följd av färdigställande av de fiberbaserade
bredbandsnäten och uppdraget har
varit att denna beräkning ska omfatta hela samhället: ”Beräkningen
bör även visualisera var nyttor, vinster
och kostnader realiseras och sätta in
det i ett större sammanhang som visar
samhällets
och
Sveriges
vinster” (hämtat från projektdirektivet).
Piloter innebär utforskande av
okänd terräng men har samtidigt begränsningar. Vi gör inte anspråk på
att vår nyttokalkyl är heltäckande,
det ligger i en pilots natur, men vi
tror att den kan bidra till att bredda
diskussionen om att det saknas medel för utbyggnad och hur finansieringen ska lösas och kanske till nya
perspektiv om vilka effektiviseringsvinster samhället riskerar gå miste
om ifall fibernäten inte byggs färdigt.
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geografi & demografi men är allmängiltiga och modellen kan appliceras för vilken svensk geografi eller
demografi som helst.

De verktyg som tagits fram som en
del av projektets leverans går att
använda som utgångspunkt för att
bygga vidare på – med egna tjänster och nyttor, förändrade antaganden och andra viktiga tillägg eller
justeringar som enkelt går att förändra.

En viktig del har varit att beskriva
nyttorna som utgör beräkningens
grund.

Hur vi gått till väga
Den grundläggande metoden för beräkningen av alternativkostnaden är
den så kallade CBA-metoden (costbenefit-analysis) som är en vedertagen och etablerad modell för samhällsnyttokalkyler.
Den används i Sverige bland annat
av Trafikverket och Myndigheten för
skydd och beredskap (MSB) och har
en stark förankring inom forskning.
Arbetet har begränsats till att omfatta effekterna i Gnosjö kommuns

Dessa nyttor har identifierats dels
genom research inom området digitala tjänster och nyttor, dels genom
20 intervjuer med personer inom
Gnosjö kommun och Region Jönköpings län som arbetar både i ledande roller eller som specialister
inom områden som social omsorg, e
-hälsa, skola, räddningstjänst, fastighet, digitalisering och andra produktionsområden.
Därefter har en nyttokatalog sammanställts över de nyttor som identifieras och som är möjliga att beräkna.

Kalkylarbetet har genomförts i sex steg:
1 Vad som ska
analyseras

Fortsatt utbyggnad
av fiber upp till 98
% , relativt täckning
idag.

2 Identifiera
effekthemtagare

3 Identifiera och
kvantifiera effekter

Effekthemtagare
Hushåll
Företag

4 Värdera
nyttorna

Digital
nattillsyn

Digital
nattillsyn

Hemtjänsten
inför
digital nattillsyn som
standardtjänst för 200

Möjlig besparing på upp
till 30 tkr per brukare
och månad

Digitalt
läkarbesök

Digitalt
läkarbesök

Möjligheten till digitalt
läkarbesök införs. 30 %
av alla läkarbesök blir

Möjlig besparing på 2
tkr per invånare och år

Fjärrundervisning
i gymnasiet

Fjärrundervisning
i gymnasiet

Omvänt klassrum för
gymnasiet. 20 % digitala
lektioner.

Oklar besparing, beräknas ej.

Nyttokatalog
Kommun
Effekt 1
Region
Stat

Effekt 2
Effekt 3
Effekt 4
Effekt n
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5 Diskontera
framtida nyttor

Diskontering av
resultatet enligt
nuvärdesmodellen.

6 Sammanfatta
resultatet

Nettoresultat
Effekt över kalkylperioden (25 år)
Nuvärde över
kalkylperioden
Återbetalningstid

Graden av spekulation har hållits
låg – endast de nyttor som är tydligt
beskrivna, är möjliga att beräkna antingen genom befintliga nyckeltal eller genom beräkning av andra, tidigare publicerade, nyckeltal har tagits
med i kalkylen. Det finns idag väldigt få publicerade nyckeltal för digitaliseringens effekter så nyttokalkylen bedöms därför ha en stor outforskad potential.
Digitaliseringens möjligheter ligger
till stor del i en okänd framtid. Troligtvis kommer framtida, idag
okända, nyttor att vara en viktig del
av det som bredbandsnäten kommer bidra till att realisera. Här får
framtiden utvisa vad som kommer
att infrias men i arbetets kalkyl omfattas inte sådana nyttor som inte
kan beskrivas tydligt.
En del nyttor, ofta kopplade till det
offentligas tillämpning av IoT, har
inte heller inkluderats. Detta beror
på att en mer omfattande verksamhetsanalys krävs för att kunna beräkna nyttorna och projektets omfattning i tid har inte medgivit detta.
En hel del tjänster kommer troligtvis

”

att transporteras över olika typer av
radiobaserade nät – 5G, LoraWan
och andra tekniska radionätplattformar. Fibernät och radiobaserade nät
kommer att samexistera och till viss
mån konvergera; mer än så, fasta
nät och radiobaserade nät förutsätter och kompletterar varandra för
att skapa tjänster med bra prestanda och täckning. I kalkylen har
detta förhållande beaktats och det
ekonomiska nyttovärdet av i första
hand berörda samhällstjänster producerade över fasta bredbandsnät
har därför räknats ned med en fastställd faktor.
Digitaliseringen medför stora kostnader för sin genomgripande transformation av samhället från analog
till digital produktion av tjänster. I
detta arbete har vi dock valt att
bortse från sådana kostnader eftersom denna utveckling ändå
måste göras för de delar av samhället som redan har tillgång till
bredband – kostnaden för de återstående delarna blir på så sätt på
marginalen av redan tagna kostnader för omställningen.

Digitaliseringens möjligheter ligger till stor

del i en okänd framtid. Troligtvis kommer framtida, idag okända, nyttor att vara en viktig del

av det som bredbandsnäten kommer bidra till
att realisera. ”
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Pilotkommunen och effekthemtagarna
Gnosjö kommun har varit pilotobjekt i arbetet. Gnosjö ligger ungefär i mitten av bredbandsstatistiken
inom länet och har kommit en bra
bit på väg med utbyggnaden men
har också en del kvar för att uppnå
målen. Ca 76 % har tillgång till bredband enligt PTS årliga bredbandsstatistik för 2020. På så sätt är Gnosjö kommun en bra pilotkommun –
genom att man har en hel del återstående arbete för att uppnå de
uppsatta målen finns också en stor
potential i realiseringseffekt kvar.

bredband eller finns i närheten av
bredbandsnät. Bedömningen är att
det kommer att återstå ett stort arbete att ge de som finns nära nät,
men idag ej har möjlighet att kunna
beställa tjänst, tillgång till tjänst när
färdigställandet av outbyggda områden är färdig.

Utgångspunkten har tagits i hur PTS
definierade målet för 2020 — det vill
säga de som har tillgång till bredband, snarare än det nya målet för
2025 — de som har tillgång till

Möjliga effekthemtagare – sådana
som kan ha ekonomisk nytta av digitaliseringen – har i arbetet definierats som kommunen, regionen, staten, hushållen och företagen.

Beräkningarna har begränsats till att
omfatta Gnosjö kommuns geografiska utbredning och dess demografiska omfattning men hela samhällets effekter har kalkylerats inom
ramen för detta område.

TILLGÅNG TILL BREDBAND
PTS bredbandsstatistik för 2020
Riket
87 %
Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo
Jönköpings län
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79 %
79 %
84 %
76 %
78 %
90 %
60 %
68 %
76 %
89 %
81 %
82 %
94 %
84 %

Resultatet av nyttokalkylen
Den framtagna samhällsnyttokalkylen, och med de relativt begränsade
nyttoeffekter vi kalkylerat med, visar
att det är ställt bortom allt rimligt tvivel att fiberutbyggnad är en mycket
lönsam affär för samhället och en
helt grundläggande förutsättning för
att samhället ska kunna ta ut effektiviseringsmöjligheterna som digitaliseringen skapar.

Resultat för det geografiska området Gnosjö kommun
INVESTERINGSBEHOV I BREDBAND*
Återstående antal anslutningar för att nå 98 %
(permanenthushåll ) samt 80 % fritidshus
Typ
Tätort
Landsbygd
Fritidshus
Företag
Summa

Investeringsbehovet i fibernät för att
uppnå utbyggnadsmålet om 98 %
beräknas i arbetet till ca 65 Mnkr i
Gnosjö kommun.

21,0
22,0
7,2
14,6
64,8

EFFEKTER
Årlig effekt per effekthemtagare vid full effekt

Effekthemtagare
Kommun
Region
Staten
Hushåll
Företag
Summa

Kalkylen visar att samhället får tillbaka minst åtta gånger insatt kapital
för den investering i den återstående bredbandsutbyggnaden som
krävs för att uppfylla de nationella
bredbandsmålen.

Det är viktigt att poängtera att Gnosjö kommun och Region Jönköpings
län har ett omfattande arbete framför sig för att kunna realisera dessa
nyttor.

601
294
144
261
1039

Investering (Mnkr)

*Antalet återstående anslutningar baseras på
PTS bredbandsstatistik från 2020

Samtidigt visar nyttokalkylen att den
årliga effektiviseringseffekten för
samhället uppgår till minst 28 Mnkr
när beräknade nyttor och tjänster är
implementerade fullt ut.

Totalt sett beräknas en samhällsnytta uppstå som motsvarar ett
överskott om ca 520 mnkr under 25
år (diskonterat ca +240 mnkr), enbart för den andel i Gnosjö kommun
som saknar tillgång till bredband
idag. Återbetalningstiden beräknas
vara omkring fyra år.

Antal

Årlig effekt (mnkr)
2,8
10,6
2,9
5,0
6,6
27,9

RESULTAT
Netto 25 år*
Nuvärde**
Återbetalningstid

+ 520 mnkr
+ 240 mnkr
Ca 4 år

*Kalkylperiod
**Kalkylränta 5 %

Att ta digitaliseringens nyttor i anspråk kräver ett omfattande verksamhetsutvecklingsarbete där man
kommer behöva samverka med leverantörer och andra parter för att
uppfylla de högt ställda ambitioner
man har.
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Emellertid arbetar kommun och region med frågorna och uttrycker att
detta är en nyckelfråga för att kunna
hantera samhällets framtida utmaningar. Nyttoeffekterna har därför
gradvis trappats upp under de första
tio åren i kalkylen.
Alla effekthemtagarna har mycket
att vinna ekonomiskt på bredbandsnätens utbyggnad och om man

vänder på det – riskerar att gå miste
om de möjliga vinsterna om fibernäten inte byggs färdigt.
För samhället i stort är det därför av
stor ekonomisk betydelse att utbyggnaden av bredbandsnät som
uppfyller regeringens målsättning
färdigställs.
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Konklusioner
Om bredband inte byggs ut till alla riskerar samhället gå
miste om stora effektivitetsvinster som är nödvändiga för
att kunna hantera de stora samhällsutmaningarna.
Alla effekthemtagare (kommunen, regionen, staten, hushållen och företagen) kommer alla att tjäna på att bredbandsnäten byggs ut och omvänt, riskerar att gå miste om dessa
vinster om bredbandsnätet inte byggs ut.
Om en stor andel av hushållen och företagen finns utanför
bredbandsnäten kommer samhället att behöva upprätthålla dubbla produktionssystem – båda traditionella
(manuella) och digitala vilket medför att vinsterna med digitaliseringen urholkas.
Det återstår stora utmaningar att lösa för att bredbandsnäten ska kunna användas i genomförandet av en digital omställning fullt ut. En nyckelfaktor är att samhällets aktörer
samverkar för att tillsammans kunna säkerställa att bredbandsutbyggnaden färdigställs och att de nyttor som näten
kan användas till realiseras.

Vill du veta mer?
Michael Torndahl

Senior regionutvecklare / Bredband
Region Jönköpings Län
Tel: +46 (0)738-425 831
michael.torndahl@rjl.se
Bilderna i rapporten är fotograferade av Johan Werner Avby

