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Direktiv till arbetsgrupp 3 inom Bredbandsform - ”Nytta
med bredband”
Bakgrund och syfte

En väl utbyggd infrastruktur för bredbandsnäten i Sverige skapar fördelar för
samhället. Många av dessa tas för givna eller osynliggörs. En allmän uppfattning är
exempelvis att bredband redan finns att tillgå och fungerar tillfredsställande. Ett sådant
tankesätt riskerar leda till att resursallokering till bredbandsinvesteringar reduceras till
förmån för andra områden. Det riskerar också medföra att kostnaderna för att inte ha
tillgång till fungerande bredband glöms bort.
Bilden av en väl fungerande bredbandsinfrastruktur skapar också bilden av att alla
grupper kan tillgodogöra sig denna. Detta riskerar att exkludera grupper exempelvis de
med låg IT-mognad eller de som har en funktionsnedsättning. Att synliggöra nyttan av
bredband och att alla grupper ska kunna ha reella möjligheter att dra nytta av bredband
är centralt för att kunna förverkliga bredbandsstrategins mål.
Regeringens bredbandsstrategi har en tydlig målsättning vad gäller att öka tillgången till
elektronisk infrastruktur med hög överföringskapacitet i hela landet. I strategin anges
bland annat att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av
elektroniska samhällstjänster och service via bredband. 1 En av de prioriterade frågorna
i bredbandsstrategin är bildandet av Bredbandsforum. Syftet med Bredbandsforum är
att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad samverkan om utbyggnad av
bredband. Bredbandsforum organiseras med en styrgrupp vars huvudsakliga uppgift är
att identifiera områden för insatser och tillsätta arbetsgrupper som fokuserar på en
särskild sakfråga som bedöms som prioriterad.

1 Därtill ska 90 procent av befolkningen ha möjlighet att få en Internetanslutning på 100 Mbit/s
senast 2020. Senast 2015 bör 40 procent ha denna möjlighet.
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För Sverige är bredband en faktor som förstärker och driver på den ekonomiska och
sociala utvecklingen 2 genom att skapa produktivitet, effektivitet och bättre
förutsättningar för innovation.
Innovationskraften som finns i användning av bredband, är värd att understryka.
Genom att bredband kan användas i alla branscher och för alla samhällsgruppen är
potentialen inte sektors- eller gruppspecifik. Tvärtom är det möjligt att åstadkomma
stora spridningseffekter i hela ekonomin och därmed positiv inverkan på samhällets
totala välfärd. 3
Att hela samhället kan dra nytta av bredband är således samhällsekonomiskt viktigt.
Förslag till den tredje arbetsgruppen inom ramen för Bredbandsforum är därför en
grupp som ska arbeta med frågor som rör att synliggöra nyttan av bredband och att alla har
möjlighet att dra nytta av tjänster via bredband. Den förväntade effekten av arbetet i
arbetsgruppen är
•

en bredare förståelse av hur bredband skapar nytta i samhället, samt

•

att åtgärder initierats med fokus på att alla grupper kan dra nytta av bredband.

Mål med arbetsgruppens arbete och frågor att hantera

Målet med arbetsgruppens arbete är att skapa en bred förståelse om nyttan av
bredband och kunskap om vilka faktorer det är som förhindrar eller försvårar att olika
grupper i samhället tillgodogör sig nyttan av bredband.
Arbetsgruppen ska därför identifiera samhällsvinster med bredband. Detta innebär att
arbetsgruppen ska:
•

Genomföra en samhällsekonomisk analys av hur en god tillgång till och
användningen av bredband påverkar kommuner och/eller regioner.
Exempelvis kan en kartläggning och kvantifiering göras av vilka samhälleliga
intäkter som finns av att olika grupper eller sektorer i regionen/kommunen
kan dra nytta av bredband. I arbete ska hänsyn tas till genomförda studier på
nationell och europeisk nivå.

Se exempelvis OECD, ”ICT and Economic Growth - evidence from OECD countries, industries and
firms”, Paris, 2003 och MICUS, ”The impact of Broadband on Growth and Productivity”, Düsseldorf,
2008 (Utförd på uppdrag av EU-kommissionen).
3 Detta indikeras bland annat av att bredband, för Europa som helhet, förväntas vara den primära
förklaringsvariabeln för skapandet av mer än 1,5 miljoner jobb under perioden 2009-2015. MICUS, ”The
impact of Broadband on Growth and Productivity”, Düsseldorf, 2008 (Utförd på uppdrag av EUkommissionen)
2
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•

Försöka bedöma kostnaderna för när t.ex. kommuner eller regioner alternativt
olika grupper eller sektorer i Sverige inte har en väl utbyggd infrastruktur för
bredband alternativt en låg användning av bredband.

•

Sammanställa goda exempel på kommuner/regioner som har engagerat sig i
bredbandsfrågan och där engagemanget har haft positiva effekter på samhälle,
företag och människor.

För att konkretisera exempel på hur bredband skapar nytta för företag, konsumenter
och offentlig sektor ska arbetsgruppen också:
•

Sammanställa goda exempel där bredband skapat nytta och förenklat vardagen
för offentlig sektor, företag och människor. Exempelvis hur bredband
genererat affärsnytta för småföretag.

•

Ge förslag på hur nyttan av bredband och goda exempel kan spridas.

Utöver ovanstående ska arbetsgruppen också identifiera vilka grupper i samhället som
använder bredband i begränsad omfattning och ge förslag på hur användningen i dessa
grupper kan främjas. Detta innebär att:
•

Baserat på befintliga undersökningar identifiera vilka grupper och
samhällssektorer som använder bredband i mindre utsträckning.

•

Lyfta fram goda exempel på offentliga och privata åtgärder som genomförts
eller pågår för att öka användningen bredband.

•

Ge förslag på ev. nya åtgärder som olika intressenter kan vidta för att öka
användningen av bredband.

Styrgruppen kan komma att ge arbetsgruppen ytterligare uppdrag i tilläggsdirektiv.
Avgränsning

Arbetet ska fokuseras på tillgång till och användning av bredbandsinfrastruktur, inte
”IT” generellt.
Bemanning och ekonomiska resurser

Ordförande för den tredje arbetsgruppen är Carola Gunnarsson, Sveriges kommuner
och landsting (SKL). Ordföranden får i uppdrag att utforma arbetsgruppen.
Myndigheter och organisationer som idag är involverad i frågan om nyttan av
bredbandsanvändning bör ingå i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen bör etablera undergrupper för att hantera de specifika frågor som anges
i detta direktiv. Undergrupperna behöver inte innehålla samtliga organisationer som
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ingår i den övergripande arbetsgruppen. Vidare kan arbetsgruppen använda
Bredbandsforums kansli för att t.ex. ta fram underlag.
Deltagande myndigheter eller organisationer svarar själva för sina egna personella
resurser i arbetsgruppen. Bredbandsforums kansli kan bistå med finansiering för
eventuella konsultstudier till stöd för arbetsgruppens arbete.
Avstämning

Arbetsgruppen ska inför varje styrgruppsmöte avrapportera hur arbetet fortskrider och
uppnådda resultat. Närmare detaljer bör specificeras i arbetsgruppens projektplan
Samråd

Arbetsgruppen ska under arbetet ha en dialog med intresserade aktörer. Detta kan
exempelvis ske i form av hearingar och/eller diskussioner inom ramen för det ningnätverk som Bredbandsforum startat (www.bredbandivarldsklass.se)
Starttid

Arbetsgruppen ska starta sitt arbete den 1 september 2010.
Sluttid

Milstolpar och arbetsupplägg ska anges i en projektplan. Arbetet ska slutrapporteras
senast 13 maj 2011. Styrgruppen för Bredbandsforum kan därefter komma att ge
arbetsgruppen ytterligare direktiv och sluttidpunkten fastställs därför inte i nuläget.

