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”Måluppfyllnad 2025”
År 2025 bör 98 procent av alla hushåll 
och företag bör ha tillgång till 1 
Gbit/s,1,9 procent av alla hushåll och 
företag ha tillgång till 100 Mbit/s, samt 
0,1 procent av alla hushåll och företag 
ha tillgång till 30 Mbit/s 

”Efteranslutningar till fibernätet”
År 2020 bör 95 procent av alla hushåll 
och företag ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s.

”Digital mobilitet och 5G”
År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till 
stabila mobila tjänster av god kvalitet.

”Vägledning”

”Bredband för 
Hållbarhet”

Fokusområden 2022-2025



Vad innehåller fokusområdet Måluppfyllnad 2025? 
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• Ytterligare ~tre procent (från dagens ~95 procent) av Sveriges hushåll och företag 
bör ha fått möjlighet att ansluta sig till ett bredbandsnät som kan leverera 
hastigheter om 1Gbit/s till en rimlig kostnad vid utgången av år 2025.

• Strategin fastställer att två procent – över 100 000 hushåll och företag – bör ha 
fått möjlighet att ansluta till andra typer av digital infrastruktur. 
– Kommer alternativ att finnas tillgängliga de kommande åren?
– Hur kommer dessa hushåll och företag påverkas av att inte ha möjlighet att ansluta 

sig till ett bredbandsnät som kan leverera hastigheter om 1Gbit/s?

Fokusområdet syftar till att skapa en genomgripande färdplan som preciserar hur 
kvarstående utmaningar för att regeringens mål om att 98 procent av alla hushåll 
och företag bör ha tillgång till en bredbandsanslutning om 1 Gbit/s, 1,9 procent 
tillgång till 100 Mbit/s och 0,1 procent tillgång till 30 Mbit/s ska överkommas.
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MARS JUNI OKTOBER DECEMBER

FÄRDPLAN Projektplan Färdplan

98 % Kunskapsunderlag Fiber 

– Analys 
Betalningsförmåga

– Dialog 
Tillståndsprocesser

– Dialog / Hearing 
Betalningsförmåga

– Dialog 
Tillståndsprocesser

2 % Kunskapsunderlag 
Trådlöst

Kommunikation 
Samhällsmaster

Process 
Samhällsmaster



Kunskapsunderlag
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• Kunskapsunderlag ”Fiber” – om 
marknadsaktörers, 
intresseorganisationers, och offentliga 
aktörers syn på fiberutbyggnaden de 
kommande åren

• Leverabel: Intervjustudie (PM)

• Leverans: Styrgruppsmöte #1 2022

• Kunskapsunderlag ”Trådlöst” om 
teknikutveckling och 
marknadsunderlaget för trådlösa 
infrastrukturer som medger 
måluppfyllelse för ”de sista 2%”

• Leverabel: Kvalitativ studie (PM) 

• Leverans: Styrgruppsmöte #1 2022



Öka slutanvändares betalningsförmåga
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• Steg 1: Ta reda på mer om 
delpopulationen hushåll som tackar 
nej till bredbandsanslutning (>8000,-) 
på grund av att de inte har råd.

• Leverabel 1: Kvalitativ studie (PM) 

• Leverans: Styrgruppsmöte #2 2022

• Steg 2: Identifiera lösningar för 
hushåll som saknar ekonomiska 
möjligheter att anta ett erbjudande 
om bredbandsanslutning (>8000,-) 

• Leverabel 2: Dialoggrupp / Hearing

• Leverans: Styrgruppsmöte #3 2022



Process för samhällsmaster

2022-03-07

7

• Steg 1:  Belysa pågående eller 
genomförda ”case” på 
samhällsmastprocesser i en 
kommunikativ produkt. Se exv 
Strängnäs, Luleå, Sölvesborg, VGR 
(Lysekil/ Munkedal, Mariestad).

• Leverabel: Fallstudie inklusive 
beskrivning av samhällsekonomisk effekt 
samt bedömning av påverkan på 
måluppfyllnad (lokal, regional, nationell)

• Leverans: Styrgruppsmöte #2 2022

• Steg 2: Extrapolera en 
processbeskrivning för 
framtagande av förslag på 
placering av samhällsmaster och 
genomförande av byggnation i olika 
delar av landet

• Leverabel: Se slutrapport från BBF/ 
Värmland samverkansprocess

• Leverans: Styrgruppsmöte #3 2022



Belysa riskfaktorer för tillståndsgivning
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• Syfte: Belysa riskfaktorer för hanteringen av tillståndsgivning i 
den fortsatta fiberutbyggnaden

• Leverabel: Hearing / Dialoggrupp

• Leverans: Styrgruppsmöte #3 2022



Genomgripande färdplan
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• Syfte: Övergripande förklara förutsättningar för måluppfyllelse och 
precisera hur vissa specifika utmaningar kan överkommas, genom 
att sammanställa information projekt som kansliet genomfört under 
året.

• Leverans: December 2022
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